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Θέμα: Αλλάζει ριζικά η πολιτική αξιοποίησης των κονδυλίων των συγχρηματοδοτούμενων έργων
του Υπουργείου Παιδείας, σε σχέση με αυτό που συνέβαινε πριν το 2015!
Σε χθεσινή της συνέντευξη η Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας κα Σ. Αναγνωστοπούλου
ισχυρίστηκε ότι αλλάζει ριζικά η πολιτική αξιοποίησης των κονδυλίων των
συγχρηματοδοτούμενων έργων του Υπουργείου Παιδείας, σε σχέση με αυτό που συνέβαινε πριν
το 2015. Ξέχασε όμως να συμπληρώσει ότι τα κονδύλια του ΕΣΠΑ, τα οποία προορίζονται για την
στήριξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είναι δραστικά περιορισμένα σε σχέση με το ΕΣΠΑ 20072013.
Η ίδια δραστική μείωση υπάρχει και στα κονδύλια των Περιφερειών, που αφορούν την
υποστήριξη της υλικοτεχνικής υποδομής και του ερευνητικού εξοπλισμού των Ιδρυμάτων. Θα ήταν
ιδιαίτερα χρήσιμη και αποκαλυπτική η σύγκριση, αν το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας παρουσίαζε
τα στοιχεία για τα κονδύλια από τα δύο ΕΣΠΑ.
Όσο για την περίφημη ριζική αλλαγή, αυτή εντοπίζεται στο ποιο θα είναι το ποσοστό μείωσης στις
δράσεις, που είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης. Τα κονδύλια που αφορούν την
υποστήριξη προγραμμάτων για υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες υφίστανται
μικρότερη μείωση, από αυτήν που υφίστανται προγράμματα που αφορούν στην συντήρηση και
ανανέωση εξοπλισμού, που έγινε μέσω των προγραμμάτων ΘΑΛΗΣ. Η σύγκριση όμως των
ωφελούμενων νέων σε σχέση με το προηγούμενο ΕΣΠΑ εξακολουθεί να είναι αρνητική.
Αυτό που δεν είναι κατανοητό στην πολιτική ηγεσία της Παιδείας είναι ότι οι νέοι ερευνητές, για
να κάνουν διδακτορικό και μεταδιδακτορική έρευνα, εκτός από μισθό χρειάζονται και
λειτουργούντα εργαστήρια με τον αναγκαίο εξοπλισμό σύμφωνα με τα διεθνή στάνταρντ. Χωρίς
ισόρροπη χρηματοδότηση προσωπικού και υποδομών πρακτικά δεν αναμένεται καμία βελτίωση
στην αξιοποίηση των κονδυλίων και στα παραγόμενα αποτελέσματα.
Πρέπει επιτέλους να καταλάβουν στο Υπουργείο Παιδείας ότι κάθε πολιτική που επιλέγεται
μπορεί να έχει και παρενέργειες, τις οποίες θα πρέπει να προλαμβάνει και να αντιμετωπίζει. Είναι
καιρός να αναζητήσουν κονδύλια, που θα μπορούν να λύσουν το πρόβλημα βιωσιμότητας της
έρευνας στα ΑΕΙ σε πιο μακροπρόθεσμη βάση, και τα κονδύλια αυτά να διατίθενται με σταθερό
χρονοδιάγραμμα και σταθερούς κανόνες.
Σε μια χώρα της οποίας η κυβέρνηση λειτουργεί ακολουθώντας στοιχειωδώς έστω τη διεθνή
πρακτική και δεδομένα, όλα αυτά τα θέματα θα είχαν προ πολλού επιλυθεί, προς το όφελος όλων
των εμπλεκομένων πλευρών. Στη δική μας, για να καλύψουν ανεπάρκειες και ανομολόγητες
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υστεροβουλίες συνεχώς παριστάνουν ότι ανακαλύπτουν τον τροχό! Θλίψη μαζί με συνεχώς
αυξανόμενη οργή!
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