Χαιρετισμός εκ μέρους της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών
Ευχαριστώ εκ μέρους του ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών (ΕΕΕ), την Οργανωτική
Επιτροπή του Συνεδρίου της ΠΟΣΔΕΠ για την πρόσκληση να απευθύνουμε χαιρετισμό κατά
την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου σας.
Αγαπητό Προεδρείο, αγαπητοί Σύνεδροι,
στο χρόνο που μεσολάβησε από το προηγούμενο Συνέδριό σας είχαμε κάποιες σημαντικές
εξελίξεις. Για παράδειγμα, έχουμε όλοι βιώσει και συνεχίζουμε να βιώνουμε τις συνέπειες
της πανδημίας που έχει επηρεάσει σχεδόν όλες μας τις δραστηριότητες. Να σας θυμίσω ότι
στο προηγούμενο Συνέδριό σας τόσο η Πρόεδρος του ΔΣ της Ένωσης όσο και γω ήμασταν
παρούσες και απευθύναμε χαιρετισμό διά ζώσης και όχι εξ αποστάσεως, όπως κάνω εγώ
τώρα. Ένα άλλο σημαντικό γεγονός που συνέβη στο διάστημα αυτό ήταν η αιφνίδια
μεταφορά της ΓΓΕΚ και των από αυτήν εποπτευόμενων ΕΚ από το Υπουργείο Παιδείας στο
Υπουργείο Ανάπτυξης. Η μεταφορά αυτή έγινε ακριβώς την επόμενη μέρα των εκλογών του
2019. Το γεγονός αυτό, δηλ. η έρευνα και η ανώτατη εκπαίδευση να ακολουθούν χωριστούς
δρόμους, να ανήκουν σε διαφορετικά υπουργεία και να τους έχουν ανατεθεί διαφορετικοί
στόχοι και προτεραιότητες μας έχει βρει αντίθετους, γιατί ακριβώς είναι σε καταφανή
αντίθεση με κάθε διεθνή πρακτική.
Όπως γνωρίζετε, η ΕΕΕ προωθεί και στηρίζει μερικές βασικές αρχές για το θεσμικό πλαίσιο
που πρέπει να διέπει την έρευνα στη χώρα μας και που έχουν διαμορφωθεί κατά τη διάρκεια
της πολύχρονης παρουσίας της στον ερευνητικό χώρο. Μία εξ αυτών των αρχών έχει σαν
σημείο αναφοράς τη διαμόρφωση ενός ενιαίου χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας.
Είμαστε πεπεισμένοι ότι η διαμόρφωση αυτή θα μεγιστοποιήσει τα πλεονεκτήματα που
έχουν οι δύο χώροι, δηλ. τα ΕΚ και τα ΑΕΙ, μέσω της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού,
της παραγόμενης γνώσης και των ερευνητικών υποδομών προς όφελος της έρευνας, της
εκπαίδευσης, της καινοτομίας και εν τέλει της ανάπτυξης της χώρας.
Η ΕΕΕ είναι έτοιμη να συνεισφέρει με προτάσεις σε κάθε ειλικρινή συζήτηση μεταξύ όλων
των εμπλεκόμενων φορέων, που θα έχει σαν στόχο τη διαμόρφωση και εγκαθίδρυση του
Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΧΑΕΕΤ) στην Ελλάδα, την
επίλυση κοινών προβλημάτων, όπως είναι η γραφειοκρατία στους ΕΛΚΕ και η έλλειψη
χρηματοδότησης, το σχεδιασμό μιας Εθνικής Ερευνητικής Πολιτικής, την ανάπτυξη
συνεργειών, κλπ.
Κλείνοντας εύχομαι οι εργασίες του συνεδρίου σας να είναι παραγωγικές και να
σηματοδοτήσουν την έναρξη συζητήσεων με σκοπό την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των
δύο χώρων που εκπροσωπούμε.
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