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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η έρευνα είναι επένδυση για την Ελλάδα όχι πολυτέλεια!!! 
Στηρίζοντας την έρευνα στηρίζουμε την κοινωνία 

 

Η  Ένωση Ελλήνων Ερευνητών (ΕΕΕ) υποστηρίζει διαχρονικά ότι η Έρευνα και η Τεχνολογία αποτελούν 
βασικό μοχλό ανάπτυξης και σημαντική επένδυση που έχει άμεσο αντίκτυπο στην καινοτομία, στην 
οικονομία, αλλά και στην κοινωνία. 

Στη χώρα μας, οι Ερευνητές των Ερευνητικών Κέντρων (ΕΚ) αποτελούν έναν εξαιρετικά εξωστρεφή, 
παραγωγικό και δυναμικό κλάδο, με διεθνή αναγνώριση και προσφορά στην Έρευνα, την Καινοτομία και 
την ανάπτυξη, όπως αποδεικνύεται και από τις διεθνείς αξιολογήσεις (από το 1995), τους δείκτες Έρευνας 
& Ανάπτυξης του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, καθώς και τις επιδόσεις τους στα χρηματοδοτικά 
Προγράμματα Πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα. 

Ο ρόλος τους στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών (δημόσια υγεία, σεισμοί, πλημμύρες, δασικές 
πυρκαγιές, φυτοπροστασία, κλιματική αλλαγή, κ.λ.π.), κοινωνικών μελετών και ιστορικής γνώσης προς 
όφελος της κοινωνίας και, ειδικότερα, στην αντιμετώπιση κρίσεων υψηλού κινδύνου (ατύχημα 
Τσερνόμπιλ και Φουκουσίμα, πετρελαιοκηλίδα Αγίας Ζώνης στον Σαρωνικό, ηφαιστειακές κρίσεις – π.χ. 
Σαντορίνη 2011-2012, ναυάγια και θαλάσσια ατυχήματα, επεισόδια ανθρωπογενούς ρύπανσης του 
περιβάλλοντος, κ.λ.π.), έχει καθιερώσει τους Ερευνητές και τα ΕΚ στη συνείδηση του Έλληνα πολίτη. 

Πρόσφατα, επιδεικνύοντας το ίδιο πάντα υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, τα ΕΚ συνέβαλαν και 
συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, που διέρχεται η χώρα μας λόγω της εξάπλωσης 
του κορωνοϊού Covid-19, θέτοντας στη διάθεση της Πολιτείας και του κοινωνικού συνόλου την υλικοτεχνική 
τους υποδομή και το προσωπικό τους, το οποίο διακρίνεται για την  υψηλή επιστημονική  του κατάρτιση. 
Για μία ακόμη φορά Ερευνητές και Καθηγητές από 6 Ερευνητικά Κέντρα και 4 Πανεπιστήμια 
συνεργάζονται στενά αξιοποιώντας την υπάρχουσα τεχνογνωσία και εξοπλισμό με απώτερο σκοπό την 
προστασία της δημόσιας υγείας.  

Η  ΕΕΕ προωθεί και στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που στοχεύει στη βελτίωση και ενδυνάμωση της Έρευνας 
και Τεχνολογίας, στη σύνδεση και αμφίδρομη σχέση των ΕΚ με την Ανώτατη Εκπαίδευση και στη σοβαρή 
και ειλικρινή συζήτηση μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τη διαμόρφωση και εγκαθίδρυση του 
Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας στην Ελλάδα. Υποστηρίζει σθεναρά ότι δεν είναι 
δυνατόν, η εκάστοτε κυβέρνηση, να «ανακαλύπτει» τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα μόνο σε 
καταστάσεις κρίσης. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας είναι το 
εξαιρετικά δραστήριο επιστημονικό/ερευνητικό δυναμικό της, το οποίο παρά την πενιχρή έως ανύπαρκτη 
στήριξη από την Πολιτεία και τα πολλαπλά προβλήματα (που διογκώνονται από μια απίστευτη 
γραφειοκρατία), τα οποία λειτουργούν ως τροχοπέδη, καταφέρνει να παραμένει ανταγωνιστικό στον 
διεθνή στίβο, να διατηρεί την επιστημονική αριστεία και  να συντηρεί και αναβαθμίζει τις ερευνητικές 
και τεχνολογικές υποδομές. Είναι απαραίτητο για το συμφέρον της κοινωνίας και της οικονομίας να γίνει 
συνείδηση όλων ότι η έρευνα αποτελεί επένδυση για την Ελλάδα όχι πολυτέλεια!!! 
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Πρέπει και μπορεί να αποτελέσει την βαριά βιομηχανία της χώρας μας και για την επόμενη ημέρα. 

Ευελπιστώντας στην όσο γίνεται πιο άμεση αντιμετώπιση της πανδημίας προς όφελος της κοινωνίας, 
θεωρούμε σημαντικό να τονίσουμε την αναγκαιότητα ενίσχυσης (θεσμικής και οικονομικής) των ΕΚ και 
των Ερευνητών προς όφελος της επιστήμης, της ανάπτυξης αλλά και της κοινωνίας.  

Η σημερινή συγκυρία ανέδειξε για μια ακόμη φορά ότι η ανάπτυξη της χώρας μας θα πρέπει να στηριχθεί 
στην αξιοποίηση και τον συντονισμό του συνόλου του ερευνητικού/ακαδημαϊκού δυναμικού της χώρας, με 
διαδικασίες αξιοκρατίας και διαφάνειας. Ο ενιαίος χώρος της έρευνας και της εκπαίδευσης είναι μια βασική 
θεσμική ρύθμιση που επιτρέπει ευελιξία με αξιοκρατία και διαφάνεια. 

Είναι επείγουσα ανάγκη:  

 να προχωρήσει άμεσα η θεσμοθέτηση ρυθμίσεων που θα υλοποιούν τον Ενιαίο Χώρο Ανώτατης 
Εκπαίδευσης και Έρευνας, ώστε να ανατραπεί η πολυδιάσπαση του ερευνητικού ιστού,  

 να ενισχυθεί η βασική έρευνα, που είναι προϋπόθεση sine qua non για την εφαρμοσμένη Έρευνα 
και την ανάπτυξη της Καινοτομίας, και  

 να διαμορφωθεί Εθνική Ερευνητική Πολιτική και να  εγκαθιδρυθεί Εθνική Ερευνητική Στρατηγική 
μέσα από την οργανική και συνδυασμένη αξιοποίηση του συνόλου του επιστημονικού– 
ερευνητικού δυναμικού της χώρας. 

 
Για την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών 

Η Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας 

Μαρία A. Κωνσταντοπούλου Γεωργία Κ. Τσιροπούλα 

 

  

  

 
Κοινοποίηση: 
Γραφείο Πρωθυπουργού  
Κύριο Σπυρίδωνα-Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, minister.sec@mnec.gr 
Κύριο Χρίστο Δήμα, Υφυπουργό Έρευνας και Τεχνολογίας, c.dimas@mnec.gr 
Καθηγητή Αθανάσιο  Κυριαζή, Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, secgenof@gsrt.gr 
Κυρία Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων,  minister@minedu.gov.gr   
Καθηγητή Βασίλειο Διγαλάκη, Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, depminoffice@minedu.gov.gr  
Καθηγητή Ξενοφώντα Βερύκιο, Πρόεδρο Επιστημονικού Συμβουλίου ΕΛΙΔΕΚ, info@elidek.gr  
Σύνοδο Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων, presidents@synodos-ek.gr 
Πρόεδρο και Μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας, esof@gsrt.gr  
Σύνοδο Πρυτάνεων και Προέδρων ΔΕ Ελληνικών Πανεπιστημίων, lilnikol@interel.uoa.gr 
Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ, posdep.gr@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μαρία A. Κωνσταντοπούλου: ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», Πατριάρχου Γρηγορίου και Νεαπόλεως, 15341 Αγία Παρασκευή. Tηλ. 
2106503556, e-mail: mkonstan@bio.demokritos.gr  
Γεωργία Κ. Τσιροπούλα: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Λόφος Κουφός, 15236, Πεντέλη,  Τηλ. 2108109191, e-mail: 
georgia@noa.gr  
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