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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Οι τρεις Ομοσπονδίες του χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας,
ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ‐ΤΕΙ και ΕΕΕ με περισσή περίσκεψη και έχοντας α) πλήρη
συναίσθηση της κρισιμότητας των περιστάσεων για την οικονομική ‐και όχι μόνο ‐
κατάσταση της χώρας και β) την κομβική καμπή, που βρίσκεται η παιδεία και η
έρευνα στον τόπο μας, παρακολουθούν τα συμβαίνοντα τις τελευταίες μέρες στο
χώρο της προκήρυξης των ερευνητικών προγραμμάτων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ και
έχουν να δηλώσουν τα ακόλουθα:
1) Καταδικάζουν την επίθεση στην οποία κατά συνεχή, συστηματικό και
μεθοδικό τρόπο προβαίνουν μέλη της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου
Παιδείας αδιακρίτως κατά του συνόλου της ακαδημαϊκής κοινότητας και
μάλιστα κατά του –κατά γενική ομολογία‐ πλέον δυναμικού τμήματος αυτής.
Όπως κατ’ επανάληψη έχουμε καταθέσει στην Πολιτική Ηγεσία του
Υπουργείου Παιδείας ζητούμε την ουσιαστική αξιολόγηση του ερευνητικού
έργου, που έχει παραχθεί από το σύνολο των προγραμμάτων, που
χρηματοδοτήθηκαν από όλα τα προηγούμενα ΕΠΕΑΕΚ ή άλλες εθνικές
πηγές, με έγκυρους και αδιαμφισβήτητους αξιολογητές από το διεθνή
χώρο. Αυτό είναι κάτι που γίνεται σε 2‐3 μήνες και το οποίο όλες οι Αρχές
χρηματοδότησης της έρευνας (εθνικές και διεθνείς) –που σέβονται τόσο τον
εαυτό τους όσο και το ανθρώπινο δυναμικό/συνεργάτες τους‐
πραγματοποιούν σε τακτά χρονικά διαστήματα. Έτσι οι προϊστάμενοι αυτών
των οργανισμών με βάση τις εκθέσεις αξιολόγησης αναπροσαρμόζουν με
επαγγελματική υπευθυνότητα και επιστημονική αυστηρότητα την πολιτική
τους και επικαιροποιούν τις όποιες διαδικασίες για τις μελλοντικές τους
δράσεις.
2) Οι τρεις ομοσπονδίες του χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας
δηλώνουν ότι βρίσκονται αταλάντευτα στην πλευρά της διαφάνειας, της
αριστείας, της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και της συνεχούς αναβάθμισης
της Παιδείας και της Έρευνας με κεντρικό στόχο τη σύγχρονη, ορθολογική
και ουσιαστική ανάπτυξη της χώρας.
3) Η σημερινή Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου είχε στη διάθεση της σχεδόν 5
μήνες, από τότε που ανέλαβε (Οκτώβριος 2009) μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία (Φεβρουάριος 2010), για να διορθώσει πιθανές ατέλειες της

προκήρυξης. Σε αντίθεση με τα διεθνώς κρατούντα το Υπουργείο Παιδείας
χωρίς να έχει στη διάθεσή του κανένα έγκυρο στοιχείο στα χέρια του και για
να καλύψει τις τεράστιες πολιτικές και ηθικές ευθύνες απέναντι στο σύνολο
της ακαδημαϊκής κοινότητας, ημεδαπής και αλλοδαπής, προχωρά μετά
μάλιστα από 7 ολόκληρους μήνες για το Πρόγραμμα «ΘΑΛΗΣ» και 9 μήνες
για το Πρόγραμμα «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» –διάστημα αρκετό για να γίνει
τουλάχιστον 2 φορές μια έγκυρη, διαφανής και αδιαμφισβήτητη αξιολόγηση
ενός παρόμοιου προγράμματος!!!‐ σε αυθαίρετη και συνολική ανατροπή
των όρων αξιολόγησης με τη 2η Επικαιροποίηση Ανοιχτής Πρόσκλησης για
Υποβολή Προτάσεων στην Κατηγορία Πράξης: «ΘΑΛΗΣ» και «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»,
που δημοσιοποιήθηκε στις 16‐9‐2010 . Η ενέργεια αυτή δημιουργεί μια
σειρά προβλημάτων όπως:
Α) κατά έγκυρους νομικούς κύκλους, η πράξη αυτή κινείται στα όρια της
νομιμότητας, ακόμα και αν χαρακτηρισθεί ως επαναπροκήρυξη, που στην
πραγματικότητα είναι.
Β) Η Υπουργός στην ουσία δίνει πλήρη κάλυψη στις παράτυπες και
προσβλητικές για την ακαδημαϊκή κοινότητα μεθοδεύσεις των υφισταμένων
της.
Γ) Έχοντας την εμπειρία του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ», γεννούνται
πολλές αμφιβολίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των
προγραμμάτων «ΘΑΛΗΣ» και «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» μέσα σε εύλογο χρόνο.
Δ) Θεωρούμε αυτονόητο ότι στο εξής το Υπουργείο Παιδείας θα εφαρμόσει
αυτή την αντίληψη αξιολόγησης των προγραμμάτων και για όλα τα άλλα
είτε του ΕΣΠΑ ή από εθνικούς πόρους, όπως το πρόγραμμα Επιμόρφωσης
των Εκπαιδευτικών (155 εκατομμύρια ευρώ), η Δια Βίου Εκπαίδευση, κλπ.
Παρά τα ανωτέρω, για να μην ακυρωθούν οι εξαιρετικά σημαντικές για την έρευνα
Δράσεις «ΘΑΛΗΣ» και «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ», οι οποίες, μεταξύ άλλων αναμένεται να
δημιουργήσουν πάνω από 1000 νέες θέσεις εργασίας στον κρίσιμο αυτό τομέα,
ζητάμε από το Υπουργείο να προβεί σε αναγκαίες ενέργειες, έστω και την τελευταία
στιγμή.
Συγκεκριμένα: Επειδή η απόφαση της Υπουργού επιτρέπει την υποβολή
επικαιροποιημένης πρότασης μετά την αρχική κρίση των περιλήψεων, είναι
απαραίτητο, για λόγους ίσης μεταχείρισης, να επιτραπεί σε όσους έχουν ήδη
υποβάλει περίληψη της αρχικής πρότασης να την επικαιροποιήσουν. Γι' αυτό το
λόγο το Υπουργείο έχει την ηθική υποχρέωση να "ανοίξει" και πάλι την ηλεκτρονική
πλατφόρμα υποβολής περιλήψεων, ώστε αυτό να γίνει δυνατό. Θεωρούμε επίσης
απαραίτητο, μετά τα νέα δεδομένα να βελτιωθεί το ηλεκτρονικό έντυπο υποβολής
περίληψης με βάση τις υποδείξεις έγκριτων συναδέλφων μας με μεγάλη διεθνή
εμπειρία στην αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, που με παρρησία και μεγάλο αίσθημα ευθύνης
προς την ακαδημαϊκή κοινότητα αναλύουμε, θεωρούμε ως εκ των ων ουκ άνευ, τα
ακόλουθα:
1. Να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα και για τους συναδέλφους εκείνους, οι
οποίοι ήδη έχουν υποβάλει της περιλήψεις στην αγγλική γλώσσα.

2. Να επικαιροποιηθεί και να απλοποιηθεί με βάση τα διεθνή πρότυπα το
ηλεκτρονικό έντυπο όσον αφορά τη δομή και την έκταση του. Προτείνουμε
το μέγιστο να ανέλθει στις 8.000 λέξεις, ώστε να γίνει δυνατή η
ικανοποιητική και πιστή αποτύπωση των πολύπλοκων προτάσεων
3. Να δοθεί παράταση 2 ακόμα εβδομάδων –μέχρι την Παρασκευή 15
Οκτωβρίου 2010‐ για την υποβολή περιλήψεων στην αγγλική γλώσσα.
To Υπουργείο Παιδείας, αναγνωρίζοντας έμπρακτα ‐και όχι μόνο στα λόγια‐ τις
εύλογες και δίκαιες διαμαρτυρίες των συναδέλφων, πρέπει να σεβαστεί τον κόπο
και το χρόνο που έχουν ξοδέψει για την προετοιμασία των προτάσεων,
εξασφαλίζοντας τη δίκαιη και αποτελεσματική αξιολόγηση των ερευνητικών
προτάσεων.
Επειδή οι τρεις Ομοσπονδίες ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ‐ΤΕΙ και ΕΕΕ θεωρούν α) την περίοδο
που διανύουμε ιδιαίτερα κρίσιμη για το χώρο ευθύνης τους και β) την παρουσίαση
των θέσεων τους μη πλήρη και μερικές φορές παραπλανητική από ορισμένα μέσα
μαζικής ενημέρωσης, και γ) επειδή νοιώθουν το χρέος να εξηγήσουν στην κοινή
γνώμη τις θέσεις τους στα κεντρικά θέματα με πληρότητα και σαφήνεια,
προτίθενται να δώσουν συνέντευξη τύπου εφ όλης της ύλης προς τα ΜΜΕ την
ΠΕΜΠΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 και ώρα 11.00 σε χώρο, που θα ανακοινωθεί
σύντομα.
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