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ΑΘΗΝΑ, 29 Σεπτεμβρίου 2010
ΠΡΟΣ την Υπουργό Παιδείας,
Κυρία Άννα Διαμαντοπούλου,
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.gr
Θέμα: Σοβαρά προβλήματα σχετικά με το ερευνητικό πρόγραμμα «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων
Ερευνητών/-τριών».
Κυρία Υπουργέ,
Δημοσιεύθηκε χτες ανακοίνωση σχετική με τα βασικά στοιχεία που αφορούν την υποβολή
προτάσεων στη ΓΓΕΤ για την «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/-τριών» μετά από την
ανάκληση της σχετικής προκήρυξης της ΓΓΕΤ, που έγινε στις 7/9/2010 .
Ορθώς σημειώνεται ότι «Επιδιώκεται επίσης η προσέλκυση Μεταδιδακτόρων
Ερευνητών/τριών από το εξωτερικό, οι οποίοι θα ενταχθούν για συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα στο ερευνητικό σύστημα της χώρας».
Σοβαρότατο πρόβλημα δημιουργεί ωστόσο ο όρος της «προτεραιότητας», που αναφέρεται
στην περίπτωση Ελλήνων Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών που απέκτησαν διδακτορικό
δίπλωμα στην Ελλάδα και θα κάνουν αίτηση για μεταδιδακτορική έρευνα σε ίδρυμα του
εξωτερικού.
Πρώτον, η προτεραιότητα με βάση τον τόπο διεξαγωγής της έρευνας έρχεται σε προφανή
αντίθεση με την αρχή της αριστείας που - όπως έχει πολλές φορές ορθά τονιστεί από την
ηγεσία του Υπουργείου - πρέπει να αποτελεί το μόνο κριτήριο στην αξιολόγηση των
προτάσεων .
Δέυτερον, θεωρούμε προφανές ότι κάθε είδους πριμοδότηση υποψηφίων με βάση τη χώρα
απόκτησης του διδακτορικού τους αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της αρχής της ίσης
μεταχείρισης και χάλκευση της αρχής της αξιοκρατίας.
Τρίτον, πριμοδότηση προτάσεων για έρευνα στο εξωτερικό, και μάλιστα χωρίς αξιολόγηση της
ποιότητας του ιδρύματος υποδοχής, ισοδυναμεί με την παραδοχή ότι οποιοσδήποτε φορέας
έρευνας του εξωτερικού είναι καλύτερος από τους αντίστοιχους Ελληνικούς φορείς.
Αν το Υπουργείο επιθυμεί να στηρίξει Μεταδιδάκτορες για διεξαγωγή έρευνας εκτός Ελλάδος,
ας κάνει μια ξεχωριστή προκήρυξη με σαφείς όρους συμμετοχής και αξιολόγησης.
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Σε κάθε περίπτωση, και πέραν των ανωτέρω, τα κονδύλια του ΕΣΠΑ δεν προέρχονται από
εθνικούς πόρους αλλά κυρίως από Ευρωπαϊκά Ταμεία, και η χρήση τους πρέπει να αποσκοπεί
στην ανάπτυξη Χωρών και περιφερειών που υστερούν έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου.
Άρα το ΕΣΠΑ πρέπει να συμβάλει στη βελτίωση και ενίσχυση του ερευνητικού έργου που
διεξάγεται στα ελληνικά ΑΕΙ και ερευνητικά κέντρα και όχι σε ερευνητικά κέντρα του
εξωτερικού. Υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες για νέους Έλληνες ερευνητές να κάνουν
μεταδιδακτορική εργασία εκτός Ελλάδος (π.χ. Marie Curie Actions της ΕΕ) και δεν
καταλαβαίνουμε γιατί θα πρέπει να χρηματοδοτήσει η χώρα μας (και μάλιστα με πόρους του
ΕΣΠΑ) τη "διαρροή εγκεφάλων" στο εξωτερικό ειδικά σε αυτή τη συγκεκριμένη συγκυρία και
μετά από μακρόχρονη μηδενική χρηματοδότηση του ακαδημαϊκού ιστού της χώρας.
Για άλλη μια φορά καλούμε την ηγεσία του Υπουργείου να λάβει σοβαρά υπόψη της τις
παρατηρήσεις μας ώστε να αποφευχθούν και πάλι καθυστερήσεις που θα έχουν σοβαρό
αντίκτυπο στην ανάπτυξη της έρευνας στη χώρα μας.
Με Ιδιαίτερη Εκτίμηση
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