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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζοµένων στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. εκφράζει την απόλυτη αντίθεσή του στο
πρόσφατα δηµοσιευµένο σχέδιο αναδιάρθρωσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού που αφορά τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.). Με
λύπη διαπιστώνουµε ότι για µια ακόµη φορά παρά τις επαναλαµβανόµενες ηχηρές κυβερνητικές
εξαγγελίες για στήριξη της έρευνας και τεχνολογίας σαν «µοναδικού µοχλού ανάπτυξης», ιδιαίτερα την
περίοδο της κρίσης που διανύουµε, το συγκεκριµένο σχέδιο αναδιάρθρωσης ουσιαστικά προβλέπει τη
αποδυνάµωση της ΓΓΕΤ, που είναι ο µοναδικός φορέας υποστήριξης της ερευνητικής διαδικασίας στη
χώρα µας, µέσω της αφαίρεσης σηµαντικών αρµοδιοτήτων της και σταδιακής ενσωµάτωσής στους σε
διάφορες Γενικές ∆ιευθύνσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., µετατρέποντάς την τελικά σε υπηρεσία σφραγίδα έως
την τελική κατάργησή της.
Αυτή η εξέλιξη αποτελεί το επιστέγασµα µιας πολιτικής που τα τελευταία δύο χρόνια έχει πλήξει, όπως
αναφέρουν οι εργαζόµενοι στη ΓΓΕΤ στη σχετική ανακοίνωσή του Συλλόγου τους, την “εύρυθµη
λειτουργία της ΓΓΕΤ, µε καταµερισµούς των αρµοδιοτήτων της σε διάφορες υπηρεσίες και κυρίως µε
εξωτερικές αναθέσεις σηµαντικών τµηµάτων της που µόνο αρνητικά αποτελέσµατα επέφεραν στο έργο
της και επιβάρυναν επιπλέον τον Έλληνα φορολογούµενο».
∆ιαπιστώνουµε, όπως επίσης αναφέρει ο Σύλλογος Εργαζοµένων στη Γ.Γ.Ε.Τ., ότι πλέον ο τελικός
σκοπός των Κυβερνητικών Εταίρων είναι η πλήρης κατάργηση της Γενικής Γραµµατείας, ακόµη και σαν
Label, και η ανάθεση όλων των αρµοδιοτήτων της µε outsourcing (ενδεχοµένως σε ιδιωτικούς, εύκολα
ελεγχόµενους φορείς ή και ηµετέρους;) µετά το 2015, έτος που θα λήξουν και οι συµβατικές υποχρεώσεις
της Γενικής Γραµµατείας µε την Ε.Ε. και τα τρέχοντα Κοινοτικά Προγράµµατα. Αυτό όµως θα έχει
αρνητικές συνέπειες στην οµαλή ολοκλήρωση έργων του ΕΣΠΑ και στην απορρόφηση των Ευρωπαϊκών
κονδυλίων, γεγονός που προφανώς δεν έχει ληφθεί υπόψη”.
Σε αντίθεση µε τις παραπάνω διαφαινόµενες κυβερνητικές επιλογές, σε πρόσφατη
κατάταξη-αξιολόγηση από τον οργανισµό ResearchRanking.org βασισµένη σε διαθέσιµα προς το
κοινό στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το χρονικό διάστηµα 2007-2012
(http://www.researchranking.org/index.php?action=country&year=2012) η Ελλάδα κατατάσσεται
σταθερά στην 9-11η θέση σε σύνολο περίπου 130 χωρών που χρηµατοδοτούνται από Ευρωπαϊκά
κονδύλια για την έρευνα. Αυτό το στοιχείο από µόνο του, µε δεδοµένο το εξαιρετικά χαµηλό ποσοστό
εθνικής χρηµατοδότησης για την ερευνα (0.51% του συνεχώς µειούµενου ΑΕΠ), αναδεικνύει την
καθοριστική σηµασία της ΓΓΕΤ.
Είναι δε χαρακτηριστικό, ότι και το Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ) µε την από
19/3/2013 επιστολή του στον Υπουργό ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης,
Καθηγητή κ. Α. Μανιτάκη σηµειώνει: « Με την παρούσα επιστολή εκφράζουµε την έντονη ανησυχία και
την αντίθεσή µας σε οποιοδήποτε σχεδιασµό κατάργησης και συρρίκνωσης της ΓΓΕΤ τονίζοντας ότι ο
ρόλος της είναι εξαιρετικά κρίσιµος, ιδιαίτερα υπό τις παρούσες συνθήκες οικονοµικής κρίσης µε ολοένα
και πιο επιτακτική την ανάγκη ενίσχυσης της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτοµίας».
(http://www.rndgr.gr/index.php/2011-10-15-16-49-03/21-2013-03-20-07-39-08.html)
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Με βάση τα παραπάνω, για ένα και µόνο λόγο θα αποδεχτούµε την κατάργηση της Γ.Γ.Ε.Τ.:
Την αναβάθµισή της σε Υπουργείο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτοµίας που θεωρούµε
απαραίτητη σε συνθήκες βαθιάς οικονοµικής κρίσης, ακριβώς ως ένας µοχλός εξόδου από αυτήν και για
να δώσει ώθηση στη γνώση όπως έγινε πριν από τριάντα χρόνια, αλλά µε σύγχρονους όρους ώστε να
αποτελέσει σηµαντικό παράγοντα βιώσιµης ανάπτυξης της χώρας µας.
Είναι ενδεικτικό πως η ενίσχυση της έρευνας και καινοτοµίας είναι η επιλογή που έχουν προκρίνει
όσα κράτη κατάφεραν να βγουν από την κρίση µε χαρακτηριστικό παράδειγµα τις Η.Π.Α., αλλά και
αυτή που κάθε τόσο εξαγγέλλεται προεκλογικά από όλα τα κόµµατα εξουσίας.
Σ’ αυτή την κατεύθυνση συµµετέχουµε ενεργά και στηρίζουµε τον αγώνα των συναδέλφων της Γενικής
Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας και όλων των συναδέλφων των Ερευνητικών Φορέων για την
αποτροπή της υποβάθµισης της Γ.Γ.Ε.Τ.

Κοινοποίηση:
Κύριο ∆ηµήτριο Σταµάτη, Υπουργό Επικρατείας, gram@ypep.gr
Καθηγητή Αντώνη Μανιτάκη, Υπουργό ∆Μ & Η∆, ypourgos@ydmed.gov.gr
Καθηγητή Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο,Υπουργό ΠΑΙΘΠΑ, minister@minedu.gov.gr
Καθηγητή Θεόδωρο Παπαθεοδώρου, Υφυπουργό ΠΑΙΘΠΑ, pptheod@otenet.gr
Κύριο Παναγιώτη Μπαλτάκο, Γενικό Γραµµατέα της Κυβέρνησης, gge@ggk.gr
Καθηγητή Αθανάσιο Κυριαζή, Γενικό Γραµµατέα ΥΠΑΙΘΠΑ, gengram@minedu.gov.gr
Καθηγητή Βασίλειο Μάγκλαρη, Γενικό Γραµµατέα Έρευνας & Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.), ΥΠΑΙΘΠΑ, gensec@gsrt.gr
∆ιεύθυνση ΦΟΡ της Γ.Γ.Ε.Τ., vmes@gsrt.gr
Πρόεδρο και Μέλη του Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας, skrimizis@academyofathens.gr,

m.christoula@gsrt.gr
Σύνοδο Πρυτάνεων και Προέδρων ∆Ε Ελληνικών Πανεπιστηµίων, lilnikol@interel.uoa.gr
Σύνοδο Προέδρων ΤΕΙ, chara@teikoz.gr
Σύνοδο Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων, fotakis@iesl.forth.gr
∆ιοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣ∆ΕΠ, posdep@posdep.gr & ΟΣΕΠ/ΤΕΙ, jtsaknis@teiath.gr
Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργαζοµένων στα Ερευνητικά Κέντρα – Ινστιτούτα (Π.Ο.Ε.Ε.Κ.-Ι.)
Ένωση Ελλήνων Ερευνητών (Ε.Ε.Ε.)
Τα µέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου

