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Θέμα: Για την αδόκητη μεταφορά της ΓΓΕΤ από το Υπ. Παιδείας στο Υπ. Ανάπτυξης

Στη διάρθρωση της νέας κυβέρνησης (ΠΔ 81/2019, ΦΕΚ Α 119), αποσπώνται από το Υπουργείο
Παιδείας και υπάγονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
(ΓΓΕΤ) και όλοι οι εποπτευόμενοι από αυτήν φορείς, με εξαίρεση το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και
το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας-ΕΔΕΤ Α.Ε., που υπάγονται στο Υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης. Αντίστοιχα μεταφέρονται τα σχετικά κονδύλια του ΕΣΠΑ.
Η πολιτική αυτή επιλογή, στο ξεκίνημα της νέας κυβέρνησης, μάς προκαλεί δυσάρεστη έκπληξη και
απορία.
Έκπληξη επειδή δεν υπήρχε καμία προαναγγελία ή προγραμματική θέση του κυβερνώντος κόμματος
για αυτού του είδους την αναδιάταξη της σχέσης της ερευνητικής πολιτικής με τα πανεπιστήμια, που
αποτελούν τους χώρους ανάπτυξης νέας γνώσης μέσα από τη διδασκαλία και την έρευνα, θεμελιώδη
και εφαρμοσμένη.
Από την άλλη, απορούμε για το πώς προέκυψε αυτή η επιλογή και ποια είναι η σκοπιμότητά της,
καθώς αναιτιολόγητα ανατρέπει την πολιτική που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις της τελευταίας
δεκαετίας για τη συγκρότηση και ενίσχυση, ως αναπτυξιακού πυλώνα, του Ενιαίου Χώρου
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας, με διακριτούς και συμπληρωματικούς ρόλους για τα
Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα. Επισημαίνεται ότι ο συντονισμός και η σύνδεση
εκπαίδευσης και έρευνας στους κόλπους του ίδιου υπουργείου αποτελεί δοκιμασμένη πρακτική σε
πολλές ευρωπαϊκές χώρες [1].
H Κίνηση Πανεπιστημιακής Αναβάθμισης υποστηρίζει την συγκρότηση του Ενιαίου Χώρου
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας, εκφράζει τη διαφωνία της με την υπαγωγή της ΓΓΕΤ στο Υπ.
Ανάπτυξης, και καλεί την κυβέρνηση να επανεξετάσει το θέμα και να μην προβεί σε βιαστικές
κινήσεις. Ο χώρος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της έρευνας απαιτεί μακροπρόθεσμη και
συναινετική πολιτική.
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[1] Ένωση Ελλήνων Ερευνητών, Δελτίο τύπου 10-7-2019

