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ΑΘΗΝΑ, 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010
ΠΡΟΣ την Υπουργό Παιδείας,
Κυρία Άννα Διαμαντοπούλου,
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.gr

Θέμα: Προβλήματα με το Πρόγραμμα Βασικής Έρευνας «ΘΑΛΗΣ».
Κυρία Υπουργέ,

Έπειτα και από τις νέες αναθεωρήσεις της προκήρυξης του προγράμματος «ΘΑΛΗΣ»,
ιδίως:
α)την εκ των υστέρων παραχώρηση δυνατότητας στους ερευνητές των Ερευνητικών
Ινστιτούτων να είναι και αυτοί συντονιστές, ενόσω μάλιστα η καταληκτική προθεσμία
υποβολής των προτάσεων πλησιάζει. Θεωρούμε ότι η τροπολογία αυτή δεν πρέπει σε
καμία περίπτωση να ισχύσει, αφού μεταβάλλει ριζικά τους όρους ανταγωνιστικότητας
των προτάσεων και δημιουργεί αναστάτωση στις ήδη συμφωνηθείσες συνεργασίες
μεταξύ ερευνητικών ομάδων.
β) την παράταση της προθεσμίας υποβολής μόνο για τους νέους δυνητικούς συντονιστές
και
γ) τη μεγάλη καθυστέρηση στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των
προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ», με
αποτέλεσμα αυτά να καθίστανται πλέον άνευ σημασίας για τη δομή των προτάσεων, που
θα υποβληθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «ΘΑΛΗΣ» -κάτι που από τη μια ακυρώνει
το σημαντικότερο λόγο για την παράταση, που είχε ζητηθεί και από την άλλη, σε
συνδυασμό και με τα παραπάνω, δημιουργεί υποψίες για τους πραγματικούς λόγους της
πρώτης παράτασης,
η ΠΟΣΔΕΠ εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά και απογοήτευση της και ζητεί από το
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων να ανακαλέσει την απόφαση
αυτή, διατηρώντας τους όρους της προκήρυξης του προγράμματος «ΘΑΛΗΣ» ως είχαν.
Οι επανειλημμένες διορθώσεις, η ανάγκη για δεκάδες διευκρινίσεις και οι διάφορες
γραφειοκρατικές αγκυλώσεις όσον αφορά στην προκήρυξη του προγράμματος «ΘΑΛΗΣ»
υποδηλώνουν έναν ερασιτεχνισμό και μια επικίνδυνη προχειρότητα, τα οποία μπορεί να
αποβούν μοιραία για την όλη προσπάθεια ενίσχυσης της έρευνας στην Ελλάδα.
Χαρακτηριστικά που καθιστούν επιτακτική την άμεση αποδοχή και υλοποίηση του κατ’
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επανάληψη και σε όλα τα επίπεδα υποβληθέντος αιτήματος για συμμετοχή της ΠΟΣΔΕΠ
στο σχεδιασμό των σχετικών προκηρύξεων, που αφορούν την ενίσχυση της έρευνας.
Επιπλέον, με αφορμή τη διαδικασία κρίσης των προγραμμάτων «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ», όπως
αυτή διευκρινίσθηκε σε πρόσφατη ανακοίνωση της αρμόδιας Αρχής, εκφράζουμε τις
έντονες ανησυχίες μας για τη σκοπιμότητα και τις επιπτώσεις της άμεσης εμπλοκής της
Συνόδου των Πρυτάνεων στη διαδικασία αυτή. Δεν αγνοούμε βέβαια το γεγονός ότι στο
παρελθόν, η εμπλοκή της Συνόδου είχε λειτουργήσει θετικά στη διαδικασία, κυρίως όμως
στο θέμα της εξομάλυνσης των προβλημάτων, που αφορούσαν καταφανείς ανισομέρειες
στην κατανομή των χρηματοδοτήσεων μεταξύ των Πανεπιστημίων. Παρά ταύτα
επιμένουμε ότι οι κρίσεις των ερευνητικών προγραμμάτων οφείλουν να γίνονται -κατά
τα διεθνή πρότυπα- αποκλειστικά και μόνο με αυστηρώς ποιοτικά κριτήρια των ίδιων των
προτάσεων, κάτι που διασφαλίζεται από τη διεθνώς κατοχυρωμένη διαδικασία κρίσης
από ανεξάρτητους κριτές. Ζητούμε από το Υπουργείο να επανεξετάσει τη διαδικασία
αυτή, φροντίζοντας η αξιολόγηση να γίνει σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις
ακαδημαϊκές αρχές.
Με Ιδιαίτερη Εκτίμηση
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