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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Συνάντηση ΠΟΣΔΕΠ με την Ειδική Γραμματέα Κοινοτικών Πόρων του
Υπουργείου Παιδείας ΔΒΜΘ κ. Ιφιγένεια Ορφανού στις 12-4-10
Τη Δευτέρα 12/04/10 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων της
ΠΟΣΔΕΠ Μαρίας Λεκάκου, Αντιπροέδρου, και Μπάμπη Σαββάκη, Συντονιστή της
Ομάδας Εργασίας της ΠΟΣΔΕΠ για την Έρευνα, με την Ειδική Γραμματέα
Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Παιδείας ΔΒΜΘ κ. Ιφ. Ορφανού, με σκοπό
την ενημέρωση αλλά και την προβολή των αιτημάτων μας σχετικά με
προβλήματα των προγραμμάτων της αρμοδιότητας της (ΔΑΣΤΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ,
ΘΑΛΗΣ ).
Οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας εξέφρασαν τη διαμαρτυρία τους για τη μεγάλη
καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προτάσεων της δράσης
"ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ" και τις ανησυχίες τους για πιθανές καθυστερήσεις στο πρόγραμμα
"ΘΑΛΗΣ", τονίζοντας ότι τα αποτελέσματα αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον
από την επιστημονική κοινότητα, μετά από μακρά έλλειψη χρηματοδότησης της
έρευνας στη χώρα.
Αναφερόμενη στις γενικές αρχές οργάνωσης της συμμετοχής των εμπλεκομένων
πλευρών στον στρατηγικό σχεδιασμό αλλά και στην παρακολούθηση των
διαδικασιών που αφορούν τα έργα και τις δράσεις του ΕΠΕΑΚ, η Ειδική
Γραμματέας δήλωσε ότι θεωρεί απαραίτητη και σημαντική τη συμβολή της
ΠΟΣΔΕΠ.
Η Ειδική Γραμματέας μας πληροφόρησε ότι τα αποτελέσματα του «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ»
αναμένονται να δημοσιοποιηθούν το πρώτο Δεκαήμερο του Μάιου. Η μεγάλη
καθυστέρηση οφείλεται στην αναποτελεσματική, γραφειοκρατική και εν τέλει
«εχθρική» διαδικασία που προβλέπει η συγκεκριμένη προκήρυξη. Για το ξεπέρασμα
των προβλημάτων η 2η φάση αξιολόγησης πραγματοποιείται από θεματικές
επιτροπές Ελλήνων Πανεπιστημιακών της Διασποράς και η τελική φάση ένταξης
θα γίνει από επιτροπή στην οποία δεν θα συμμετάσχουν Πρυτάνεις, όπως είχε
αρχικά προβλεφθεί. Διευκρινίστηκε ότι θα δοθεί δυνατότητα πληρωμών
αναδρομικά από 05/09.
Σχετικά με τον ΘΑΛΗ ενημερωθήκαμε ότι έχουν κατατεθεί 1476 προτάσεις και ότι
προβλέπεται ολοκλήρωση της αξιολόγησης στις αρχές του Φθινοπώρου. Η
μεγάλη επιτάχυνση οφείλεται στην δυνατότητα «εξ αποστάσεως αξιολόγησης»
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μέσω της λειτουργίας ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Με αφορμή το
συγκεκριμένο έργο αλλά και για γενική χρήση καταρτίζεται web based μητρώο
αξιολογητών.
Τα Προγράμματα ΔΑΣΤΑ έχουν αξιολογηθεί και από την προσεχή βδομάδα θα
αρχίσουν να αποστέλλονται οι εγκρίσεις.
Στο γενικό επίπεδο η Ειδική Γραμματέας ενημέρωσε ότι έχει μεταφερθεί στη ΓΓΕΤ η
αρμοδιότητα για μελλοντικές προκηρύξεις δράσεων τύπου ΘΑΛΗΣ και
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ,
καθώς και για προγράμματα ενίσχυσης έρευνας μεταΔιδακτορικού επιπέδου, τα οποία θα προβλέπουν και ειδικές δράσεις για
ξεχωριστές ομάδες (π.χ. νέα Μέλη ΔΕΠ). Η ΓΓΕΤ θα σχεδιάσει τις επόμενες
προκηρύξεις και θα έχει την ευθύνη για την αξιολόγηση των προτάσεων. Η ένταξη
και η διαχείριση των έργων αυτών θα παραμείνουν στην αρμοδιότητα της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση"
Η αντιπροσωπεία της ΠΟΣΔΕΠ έθεσε το θέμα των εξαιρετικά γραφειοκρατικών
όρων διαχείρισης των προγραμμάτων αυτών και παρουσίασε σειρά θεμάτων
που συνιστούν ουσιαστικά εμπόδια στην επιτυχή εκτέλεση των επί μέρους
ερευνητικών έργων. Η Ε.Γ. δήλωσε ότι η κατά το δυνατό βελτίωση των κανόνων
διαχείρισης των έργων είναι υψηλής προτεραιότητας και για τούτο επιθυμεί και
ζητάει τη συμβολή μας για την εκπόνηση Πρότυπου Κανονισμού Διαχείρισης και
Πρότυπου Μοντέλου Κοστολόγησης Υπηρεσιών.
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