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ΘΕΜΑ: Η ερευνητική πολιτική του Υπουργείου Παιδείας.
Τα τελευταία δυο χρόνια η ΠΟΣΔΕΠ επιμένει σε κάθε ευκαιρία στην ανάγκη άμεσης και σημαντικής
αύξησης της χρηματοδότησης της έρευνας και της ροής πόρων από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά
το Υπουργείο Παιδείας προχωρεί με απαράδεκτα αργό και ασαφή βηματισμό.
Επαναλαμβάνουμε τις βασικές θέσεις της Ομοσπονδίας σχετικά με το θέμα της ερευνητικής πολιτικής
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση:
Είναι απαραίτητη η καθιέρωση τακτικών ετήσιων προκηρύξεων ερευνητικών προγραμμάτων
ώστε να αξιοποιηθεί το υπάρχον ερευνητικό δυναμικό της χώρας και να αναπτυχθεί νέο, το
οποίο μπορεί να συμβάλει στην οικοδόμηση της κοινωνίας της γνώσης και στην ανάπτυξη, που
σήμερα έχει ανάγκη η χώρα περισσότερο από ποτέ.
Απαιτείται ο σχεδιασμός μιας ερευνητικής πολιτικής που θα βασίζεται στην ενίσχυση τόσο της
βασικής όσο και της εφαρμοσμένης έρευνας σε όλους του τομείς της Επιστήμης, της
Τεχνολογίας και του Πολιτισμού.
Η σημερινή συγκυρία επιβάλλει, ίσως περισσότερο από ποτέ, την ύπαρξη διακριτών
προγραμμάτων για ερευνητικές προτάσεις που θα προέρχονται από το χώρο των
ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, ερευνητικές περιοχές οι οποίες μέχρι τώρα
συστηματικά υποχρηματοδοτούνται σε σχέση με άλλες, ενώ θα μπορούσαν να έχουν σήμερα
στη χώρα μας έντονο τον αναπτυξιακό χαρακτήρα.
Η προκήρυξη ερευνητικών προγραμμάτων πρέπει να συνοδευτεί με ένα διαφανές και
αξιοκρατικό πλαίσιο αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων βασισμένο στην αντίστοιχη
διεθνή εμπειρία (π.χ. υιοθέτηση της πολιτικής του European Research Council).
Η πρόσφατη εμπειρία της αξιολόγησης του «Θαλή» και των άλλων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ
για την έρευνα («Πυθαγόρας», «Μεταδιδάκτορες», «Αρχιμήδης», κα) έγινε με διαδικασίες για
τις οποίες έχουμε εκφράσει σοβαρές ενστάσεις για αδιαφάνεια, μειωμένη αξιοκρατία και
γενικά, πρακτικές μακριά από τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή πρότυπα. Στις πολλαπλές αναφορές
μας, έχουμε μέχρι στιγμής πάρει ελλιπείς και αντιφατικές απαντήσεις. Περιμένουμε άμεσα
σαφή και πειστική επίσημη απάντηση για όλα τα θέματα που έχουν τεθεί στις επιστολές μας.
Τέλος, καλούμε το Υπουργείο Παιδείας αλλά και τις Διοικήσεις των Πανεπιστημίων στο βαθμό
που αφορά δικές τους ενέργειες, να φροντίσουν ώστε να αυξηθεί στο μέγιστο δυνατό η
απορροφητικότητα της χρηματοδότησης των ερευνητικών προγραμμάτων, στα οποία
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απασχολούνται χιλιάδες νέες και νέοι επιστήμονες που βρίσκονται σήμερα σε πλήρη απόγνωση και
σε αναζήτηση τρόπων διαφυγής στο εξωτερικό. Η κυβέρνηση πρέπει επιτέλους να κατανοήσει ότι η
μη αξιοποίηση και η απώλεια του πλέον δυναμικού τμήματος του πληθυσμού και μάλιστα αυτού
της νέας γενιάς αγγίζει τα όρια μιας εθνικής τραγωδίας, ειδικά στην εποχή που η χώρα βιώνει μια
από τις μεγαλύτερες οικονομικές και κοινωνικές κρίσεις - ίσως από συστάσεώς της.
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