ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΕΤ
ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ»
Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2012
Σνλ πεξαζκέλν Μάην ε Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΓΓΕΣ)
αλαθνίλσζε ηελ πξψηε πξνθήξπμε ηεο Δξάζεο ΑΡΙΣΕΙΑ ε νπνία έρεη σο θχξην
ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο αθαδεκατθήο έξεπλαο. Η νξγάλσζε ηεο δηαδηθαζίαο
αμηνιφγεζεο έγηλε απφ ην Εζληθφ πκβνχιην Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (Ε..Ε.Σ.)
Έρνπλ ήδε αξρίζεη λα αλαθνηλψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πξψηεο θάζεο
αμηνιφγεζεο θαη ε φιε δηαδηθαζία αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ζχληνκα.
ηελ παξνχζα θάζε ην ΕΕΣ θξίλεη ζθφπηκν λα επαλαδηαηππψζεη νξηζκέλεο απφ ηηο
βαζηθέο αξρέο ηεο αμηνιφγεζεο, πξνζζέηνληαο θαη νξηζκέλεο γεληθέο παξαηεξήζεηο. .
Έλα πξψην, πνιχ ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Δξάζεο «Αξηζηεία» ήηαλ ε
εληππσζηαθή αληαπφθξηζε ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο ζηελ πξνθήξπμε.
Τπνβιήζεθαλ πεξίπνπ 1500 πξνηάζεηο ελψ ν δηαζέζηκνο πξνυπνινγηζκφο εθηηκάηαη
φηη επαξθεί γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε κφλν120 εμ απηψλ. Είλαη πξνθαλέο φηη ην γεγνλφο
απηφ θαζηζηά εμαηξεηηθά δχζθνιν ην έξγν ηεο αμηνιφγεζεο.
Θα πξέπεη φκσο ζην ζεκείν απηφ λα ζεκεησζεί φηη ην ΕΕΣ ζα επηδηψμεη λα
αθνινπζήζνπλ θαη λέεο πξνθεξχμεηο ηεο δξάζεο απηήο ζην άκεζν κέιινλ, κε ζηφρν
λα επαλαιακβάλνληαη πεξηνδηθά, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Μηα δεχηεξε
πξφζθιεζε έρεη ήδε πξνγξακκαηηζηεί θαη αλακέλεηαη λα αλαθνηλσζεί ζην ρξνληθφ
δηάζηεκα κεηαμχ Φεβξνπαξίνπ θαη Μαξηίνπ η.ε..
χκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνθήξπμεο, ην δχζθνιν έξγν ηεο αμηνιφγεζεο
αλέιαβαλ 10 Θεκαηηθέο Επηηξνπέο (ΘΕ). Σα κέιε ησλ Θεκαηηθψλ Επηηξνπψλ είλαη
πςεινχ θχξνπο επηζηήκνλεο ηνπ εμσηεξηθνχ νη νπνίνη νξίζζεθαλ κεηά απφ εηζήγεζε
ηνπ ΕΕΣ. Σα κέιε ησλ Θεκαηηθψλ Επηηξνπψλ πξφζθεξαλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ρσξίο
λα ιάβνπλ ακνηβή θαη ηα νλφκαηά ηνπο ζα αλαθνηλσζνχλ κε ηελ νινθιήξσζε ηεο
δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Θα πξέπεη ζην ζεκείν απηφ λα επηζεκαλζεί φηη ην ΕΕΣ δελ παξελέβε θαη δελ
επεξέαζε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
ηελ πξψηε θάζε ηεο αμηνιφγεζεο θάζε πξφηαζε αμηνινγήζεθε απφ ηνπιάρηζηνλ
δχν κέιε ηεο αληίζηνηρεο Θεκαηηθήο Επηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα νη Θεκαηηθέο

Επηηξνπέο επέιεμαλ έλα κηθξφ αξηζκφ πξνηάζεσλ νη νπνίεο πξνρψξεζαλ ζηε δεχηεξε
θάζε ηεο αμηνιφγεζεο. Η επηινγή απηή είλαη απνηέιεζκα ζπιινγηθήο απφθαζεο ηεο
θάζε ΘΕ, ε νπνία εμέηαζε θαη θαηέηαμε ην ζχλνιν ησλ πξνηάζεσλ ηεο αξκνδηφηεηάο
ηεο. Σν απνηέιεζκα ηεο πξψηεο θάζεο αμηνιφγεζεο αληηπξνζσπεχεη ηε ζπιινγηθή
άπνςε ηεο ΘΕ θαη δελ πξνήιζε απφ απιή πξνζζήθε ησλ βαζκνινγηψλ πνπ έιαβε ε
θάζε πξφηαζε ζην πξψην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο.
Σα ζηνηρεία ησλ πξνηάζεσλ νη νπνίεο δελ πξνρψξεζαλ ζην δεχηεξν ζηάδην
αμηνιφγεζεο έρνπλ γλσζηνπνηεζεί ζηε ΓΓΕΣ. Οη Επηζηεκνληθνί Τπεχζπλνη ησλ
πξνηάζεσλ απηψλ έρνπλ πξφζβαζε ζηε βαζκνινγία πνπ έιαβαλ ζηελ πξψηε θάζε
θαζψο θαη ζηα ζρφιηα ησλ αμηνινγεηψλ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο ηνπο δηαβηβάδνληαη
εκπηζηεπηηθά κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο αμηνιφγεζεο.
Η ΓΓΕΣ ζα δεκνζηεχζεη κφλν ηνλ θαηάινγν ησλ πξνηάζεσλ νη νπνίεο κε ηελ
νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ζα εγθξηζνχλ ηειηθά γηα ρξεκαηνδφηεζε.
Οη πξνηάζεηο νη νπνίεο επειέγεζαλ ζηελ πξψηε θάζε θαη πξνρψξεζαλ ζην δεχηεξν
ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ζα αμηνινγεζνχλ εθ λένπ απφ εμσηεξηθνχο εκπεηξνγλψκνλεο
θαη ζηε ζπλέρεηα νη Θεκαηηθέο Επηηξνπέο, ζα θαηαξηίζνπλ ηνπο ηειηθνχο θαηαιφγνπο
ησλ πξνηάζεσλ γηα ρξεκαηνδφηεζε θαη ζα ηνπο δηαβηβάζνπλ ζην ΕΕΣ.
Όπσο θαη ζην πξψην ζηάδην, νη θαηάινγνη απηνί ζα είλαη απνηέιεζκα ζπιινγηθήο
απφθαζεο ηεο θάζε Θεκαηηθήο Επηηξνπήο.
ε κία ηειηθή ζπλάληεζε ε νπνία ζα ιάβεη ρψξα εληφο ηνπ Φεβξνπαξίνπ η.ε., ην
ΕΕΣ καδί κε ηνπο πξνέδξνπο ησλ Θεκαηηθψλ Επηηξνπψλ ζα θαηαξηίζνπλ ην
ζπλνιηθφ πίλαθα ησλ πξνηάζεσλ νη νπνίεο ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ. Καηά ηε ζπλάληεζε
απηή ην ΕΕΣ δελ πξφθεηηαη λα πξνβεί ζε αιιαγέο ζηε ζεηξά θαηάηαμεο ηνπ θάζε
πίλαθα.
Οη πξνηάζεηο νη νπνίεο δελ επειέγεζαλ απφ ηηο Θεκαηηθέο Επηηξνπέο θαη δελ
πξνρψξεζαλ ζην δεχηεξν ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο δελ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ. Απφ ηηο
Θεκαηηθέο Επηηξνπέο

επηζεκάλζεθε φηη αλάκεζα ζηηο πξνηάζεηο πνπ δελ

πξνθξίζεθαλ ζην δεχηεξν ζηάδην ππάξρνπλ πξνηάζεηο πςειήο επηζηεκνληθήο
πνηφηεηαο θαη φηη ε επηινγή ήηαλ, ζπρλά, πνιχ δχζθνιε. Σν ΕΕΣ αλαγλσξίδεη ην
πξφβιεκα απηφ αιιά ν δηαζέζηκνο πξνυπνινγηζκφο γηα ην ηξέρνλ έηνο επηηξέπεη ηε
ρξεκαηνδφηεζε πεξηνξηζκέλνπ κφλν αξηζκνχ πξνηάζεσλ.
Σν ΕΕΣ έρεη ηελ πεπνίζεζε φηη καθξνπξφζεζκα ε ιχζε ζην πξφβιεκα απηφ
βξίζθεηαη ζηελ ηαθηηθή επαλάιεςε ησλ πξνθεξχμεσλ ηεο Δξάζεο «ΑΡΙΣΕΙΑ» θαη
ζα ζπλερίζεη λα εζηηάδεη ηελ πξνζπάζεηά ηνπ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή.

Σν ΕΕΣ επραξηζηεί ζεξκά φια ηα κέιε ησλ Θεκαηηθψλ Επηηξνπψλ γηα ηελ
αθνζίσζε θαη ηε ζπλέπεηα κε ηελ νπνία εξγάζζεθαλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ
πξνηάζεσλ ηεο «ΑΡΙΣΕΙΑ» θαζψο θαη ηα κέιε ηεο νκάδαο ππνζηήξημεο ηνπ
Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ράξηο ηηο αθνχξαζηεο πξνζπάζεηεο ησλ νπνίσλ πξνρψξεζε ε
αμηνιφγεζε εληφο ηνπ εμαηξεηηθά πηεζηηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο.
Σέινο, επραξηζηνχκε ζεξκά ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα γηα ηελ εμαηξεηηθή
αληαπφθξηζε ζηελ πξνθήξπμε ηεο Δξάζεο «ΑΡΙΣΕΙΑ». Πξνζβιέπνπκε ζην λα
πξνθεξχζζεηαη ε Δξάζε απηή ζε εηήζηα βάζε έηζη ψζηε ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα
ηεο ρψξαο λα κπνξεί λα βαζίδεηαη ζε απηή γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ΑΡΙΣΩΝ
ηδεψλ θαη πξνγξακκάησλ πνπ έρεη λα πξνζθέξεη ε Ειιεληθή επηζηήκε θαη
ηερλνινγία.

