ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
www.eee-researchers.gr

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2019
Αρ. Πρωτ.: Εξ./532/2019
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προς: Μέλη της ΕΕΕ
Θέμα: Ενημέρωση σχετικά με τη συνάντηση του ΔΣ της ΕΕΕ με τον Υφυπουργό Έρευνας & Τεχνολογίας κ.
Χρίστο Δήμα στις 15/07/2019
Αγαπητές/οί Συνάδελφοι,
Ακολουθεί ενημέρωση σχετικά με τη συνάντηση του ΔΣ της ΕΕΕ με τον Υφυπουργό Έρευνας &
Τεχνολογίας κ. Χρίστο Δήμα (15/07/2019) 1:
Με δεδομένη την αντίθεση της ερευνητικής κοινότητας για τη μεταφορά της ΓΓΕΤ και των εποπτευόμενων
φορέων της από το Υπουργείο Παιδείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία εκφράστηκε
με σαφήνεια και με τεκμηριωμένα επιχειρήματα στο Δελτίο Τύπου (ΔΤ) της ΕΕΕ, ο βασικός στόχος του Δ.Σ.
σε αυτήν την συνάντηση ήταν να ζητηθεί από τον κ. Υφυπουργό το σκεπτικό της απόφασης αυτής, η
σκοπιμότητά της και το εκτιμώμενο όφελος.
Αρχικά η ΕΕΕ επανέλαβε τα επιχειρήματα των θέσεών της, όπως αυτά αναφέρονται στο ΔΤ, και ιδιαιτέρως
αναφέρθηκε στη διεθνή και ευρωπαϊκή πρακτική, η οποία αποκλίνει από την απόφαση της κυβέρνησης να
απομακρύνει τη ΓΓΕΤ από το Υπουργείο Παιδείας. Επιχειρηματολόγησε σχετικά με τις αρνητικές
επιπτώσεις που θα έχει η απομάκρυνση αυτή στην πορεία εμπέδωσης του Ενιαίου Χώρου Ανώτατης
Εκπαίδευσης και Έρευνας, στις συνέργειες που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ Πανεπιστημίων και
Ερευνητικών Κέντρων (ΕΚ) και μεταξύ Καθηγητών και Ερευνητών, καθώς και στην έκπληξη και
δυσαρέσκεια της ερευνητικής κοινότητας για την αιφνίδια και απρόσμενη μετακίνηση του τομέα Έρευνας
χωρίς να έχει προηγηθεί διαβούλευση.
Ο κ. Υφυπουργός προσπάθησε να καθησυχάσει τις ανησυχίες της ΕΕΕ και ανέφερε ότι:
α) η ένταξη της Έρευνας & Τεχνολογίας στο Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι απόφαση του
Πρωθυπουργού και έχει στόχο να ενισχύσει την σύνδεση των ΕΚ με την Οικονομία και τον καλύτερο
έλεγχο των κονδυλίων για την έρευνα,
β) η ένταξη της ΓΓΕΤ στο Υπ. Ανάπτυξης δεν θα έχει επιπτώσεις στη συνεργασία μεταξύ των EK και των ΑΕΙ
και δεν θα επηρεάσει τις συνέργειες μεταξύ ΑΕΙ και EK, όπως, π.χ., τα κοινά ΠΜΣ, τη συμμετοχή των
ερευνητών σε εκλεκτορικά και επιτροπές κ.λπ.,
γ) η μεταφορά της ΓΓΕΤ δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία, το θεσμικό πλαίσιο και τη χρηματοδότηση των
Ερευνητικών Κέντρων.
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Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι όσα περιλαμβάνονται στο παρόν αποτυπώνουν το πνεύμα της συζήτησης και σε
καμία περίπτωση δεν αποτελούν πρακτικά.

Η ΕΕΕ ενημέρωσε τον κ. Υφυπουργό για την αρνητική εμπειρία από την περίοδο μέχρι το 2009, όταν η ΓΓΕΤ
ήταν στο Υπ. Ανάπτυξης, και επισήμανε ότι μέσα στο «περιβάλλον» του Υπ. Παιδείας τα ΕΚ έχουν
αναπτύξει συνεργασίες με εταιρείες και εταιρείες έχουν εντάξει τα R&D τμήματά τους στα Ερευνητικά
Κέντρα. Προκηρύσσονται ακόμη και βιομηχανικές υποτροφίες για υποψήφιους διδάκτορες και
μεταδιδάκτορες. Η ΕΕΕ τόνισε ότι η έμφαση για τη διασύνδεση της έρευνας που διεξάγεται στα ΕΚ αλλά
και στα Πανεπιστήμια της χώρας με τις επιχειρήσεις θα πρέπει να εστιαστεί στο πώς θα ενισχυθεί το
ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για την έρευνα και την καινοτομία (και όχι μόνο το αντίστροφο) και
συνεπώς και οι συνέργειες με τα Ερευνητικά Κέντρα.
Επίσης η ΕΕΕ ανέφερε ότι η νέα κυβέρνηση, επιδιώκοντας τη διασύνδεση των ΕΚ και των Πανεπιστημίων
με τις επιχειρήσεις, θα έπρεπε να εστιάσει σε θέματα μείωσης της γραφειοκρατίας, στην αξιοποίηση και
την αύξηση της προστιθέμενης αξίας της έρευνας στη χώρα μας, στην αύξηση των συνεργειών μεταξύ των
φορέων της Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας με απώτερο στόχο την κοινή χρήση υποδομών και
ανθρώπινου δυναμικού. Τέλος, η ΕΕΕ αναφέρθηκε στην επιτυχημένη πρακτική που ακολουθείται στις
περισσότερες χώρες, στις οποίες η Έρευνα & Τεχνολογία είναι θεσμικά συνδεδεμένες με την Ανώτατη
Εκπαίδευση.
Σε ερώτηση της ΕΕΕ εάν είναι στις προθέσεις του κ. Υφυπουργού η τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου
λειτουργίας που διέπει τα Ερευνητικά Κέντρα, η απάντησή του ήταν αρνητική. Πρόσθεσε όμως ότι
οποιαδήποτε αλλαγή προταθεί στη συνέχεια θα γίνει ύστερα από συζήτηση και διαβούλευση. Παρακίνησε
τα μέλη του ΔΣ της ΕΕΕ να ακούσουν τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης και διαβεβαίωσε ότι
θα επιδιώξει νέα συνάντηση μετά από αυτές.
Η ΕΕΕ ανέφερε στον κ. Υφυπουργό ότι τα ΕΚ της ΓΓΕΤ θεραπεύουν όλους τους επιστημονικούς τομείς
(Φυσικές επιστήμες, Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες). Ορισμένα από αυτά είναι εξ ορισμού
προσανατολισμένα στη βασική έρευνα ενώ άλλα εστιάζουν περισσότερο στην εφαρμοσμένη έρευνα και
στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων.
Ο κ. Υφυπουργός είπε ότι είναι γνώστης του ερευνητικού ιστού χώρας. Αναγνώρισε τους διαφορετικούς
ρόλους των ΕΚ, ανέφερε ότι θα υπάρχει διακριτή αντιμετώπισή τους και ότι στόχος του θα είναι να
ενισχυθεί όλο το φάσμα των ερευνητικών δραστηριοτήτων.
Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, ο Υφυπουργός ανέφερε ότι τα εργαλεία χρηματοδότησης και οι πηγές
χρηματοδότησης για τα ΕΚ και τα ΑΕΙ δεν θα διαφοροποιηθούν και θα είναι κοινά. Ειδικότερα το ΕΛΙΔΕΚ
και η ΕΔΕΥ ΕΤΑΚ μεταφέρθηκαν επίσης στο Υπ. Ανάπτυξης.
Συμπερασματικά, τα μέλη του ΔΣ της ΕΕΕ και ο νέος Υφυπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας συμφώνησαν
ότι διαφωνούν με την απομάκρυνση της ΓΓΕΤ και των εποπτευόμενων φορέων της από το Υπ. Παιδείας.
Ο κ. Υφυπουργός εξέφρασε τη διάθεσή του να συνεργαστεί με την ΕΕΕ, την οποία θέλει αρωγό στο έργο
του, και ζήτησε να του αποσταλούν προτάσεις της ΕΕΕ αναφορικά με θέματα που αφορούν στην Έρευνα,
στα ΕΚ και στους Ερευνητές.
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