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Υπουργό Παιδείας
Θέμα. Υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων στα ΑΕΙ και ερευνητικά
κέντρα
Η υποστήριξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ και των ερευνητικών
κέντρων της χώρας αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βελτίωση της
ποιότητας των σπουδών, για την αναβάθμιση των ερευνητικών κέντρων, για τη
στήριξη της ανάπτυξης αλλά και για την αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού με
υψηλά επιστημονικά προσόντα. Εντούτοις η πορεία υλοποίησης των σχετικών
ερευνητικών προγραμμάτων καθυστερεί σημαντικά με αποτέλεσμα σημαντικός
αριθμός ερευνητών, αδυνατώντας να αξιοποιηθεί στην Ελλάδα, να
«μεταναστεύει» στο εξωτερικό για την αναζήτηση ευκαιριών για τη συμμετοχή
σε ερευνητικά προγράμματα.
Ερωτάται η κ. Υπουργός:
1) Ποια είναι η ακριβής πορεία αξιολόγησης των ερευνητικών προγραμμάτων τα
οποία υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας (λ.χ. ΘΑΛΗΣ, ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ, ενίσχυση
μεταδιδακτορικών ερευνητών), ποιά η εικόνα υλοποίησης τους (σε %
απορρόφησης και σε απόλυτα ποσά) και ποιο το σχετικό και δεσμευτικό
χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου Παιδείας για την ανακοίνωση των τελικών
αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων;
2) Αν οι κατατεθείσες προτάσεις στο πλαίσιο των παραπάνω προγραμμάτων
που είναι σήμερα υπό αξιολόγηση αφορούν στα ίδια ερευνητικά αντικείμενα με
αυτά που αφορούσαν στις αρχικές προτάσεις ή αν στην πορεία επανυποβολής
των συντμήσεων των προτάσεων στην αγγλική τροποποιήθηκαν τα ερευνητικά
αντικείμενα;
3) Ποιό είναι το ύψος της δαπάνης που έχει προβλεφθεί από το Υπ. Παιδείας για
τις αξιολογήσεις των παραπάνω προγραμμάτων από αξιολογητές στο εξωτερικό
και ποιό το ακριβές ποσό που έχει καταβληθεί μέχρι στιγμής
ΑΚΕ:
1) Αντίγραφο της Υπουργικής Απόφασης ή της εγκυκλίου ή άλλου διοικητικού
εγγράφου με την οποία προσδιορίζονται οι ακριβείς όροι και η διαδικασία
αξιολόγησης των παραπάνω προγραμμάτων συμπεριλαμβανόμενης της μορφής
επικοινωνίας των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στους επιστημονικούς
υπευθύνους των κατατεθεισών προτάσεων.

2) Αντίγραφο της Υ.Α. ή της εγκυκλίου ή άλλου διοικητικού εγγράφου του
Υπουργείου Παιδείας με την οποία προσδιορίζεται η Διεύθυνση του Υπουργείου
Παιδείας που είναι αρμόδια να παρακολουθεί, σε υπηρεσιακό επίπεδο, τα
παραπάνω προγράμματα και τις σχετικές διαδικασίες αξιολόγησης.
3) Αντίγραφο της Υ.Α. ή της εγκυκλίου ή άλλου διοικητικού εγγράφου του
Υπουργείου Παιδείας με την οποία προσδιορίζεται ο τρόπος επιλογής των
αξιολογητών, οι ειδικότερες υποχρεώσεις τους, το ύψος των αμοιβών τους και ο
κωδικός του π/υ του Υπουργείου Παιδείας που καλύπτει τις εν λόγω αμοιβές.
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