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ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Αθήνα, 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011
ΘΕΜΑ: Σχετικά με την πολιτική του ΥΠΔΒΜΘ στα θέματα της χρηματοδότησης της έρευνας από

τα κονδύλια του ΕΣΠΑ.
Η ηγεσία της ΠΟΣΔΕΠ έχει παρέμβει συστηματικά στα προβλήματα που έχουν προκύψει από
τις αδικαιολόγητα μεταβαλλόμενες προκηρύξεις και διαδικασίες διαχείρισης των ερευνητικών
προγραμμάτων που έχουν μέχρι στιγμής ενεργοποιηθεί στα πλαίσια του ΕΣΠΑ από το
ΥΠΔΒΜΘ, όπως «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ», «ΘΑΛΗΣ», «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ», «Μεταδιδάκτορες». Παρ’ όλα αυτά
το υπουργείο δεν έδειξε κάποια σχετική συνέπεια, ειδικά σε αυτή την πολύ κρίσιμη για τη
χώρα περίοδο.
Όπως διαβάζουμε στον ηλεκτρονικό τύπο, ο επίτροπος της ΕΕ για θέματα Απασχόλησης,
Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης, κ. L. Andor, μετά από ερώτηση Ελλήνων
ευρωβουλευτών σχετικά με τις καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των ερευνητικών
προγραμμάτων «ΘΑΛΗΣ» και «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ», δήλωσε ότι:
«η ελληνική πλευρά επικαλέστηκε σε δύο περιπτώσεις εμπόδια για την ολοκλήρωση της
διαδικασίας -στις αρχές Σεπτεμβρίου 2010, όταν η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» επικαιροποίησε τις προσκλήσεις
υποβολής προτάσεων για τα δύο προγράμματα με σκοπό να αντικαταστήσει τα αρχικά μέλη
των επιτροπών αξιολόγησης με ελληνόφωνους καθηγητές και ερευνητές από πανεπιστήμια
και ερευνητικά κέντρα εκτός Ελλάδας, και στα μέσα Οκτωβρίου όταν προέκυψαν
προβλήματα με την ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου οι υποψήφιοι κατέθεταν τις προτάσεις
τους - με αποτέλεσμα τη μεγάλη χρονική καθυστέρηση υλοποίησης των προγραμμάτων».
Ερωτάται το Υπουργείο: Αν οι αξιολογητές τελικά θα είναι ελληνόφωνοι, τότε προς τι όλη η
φασαρία που δημιουργήθηκε εν μέσω θέρους για τις μεταφράσεις στα αγγλικά και οι σχετικές
βαρύγδουπες δηλώσεις περί αξιοκρατίας, αριστείας, διεθνών πρακτικών και άλλων εύηχων
λέξεων; Επίσης, η ημερομηνία λήξης υποβολής των μεταφράσεων ήταν η 31η Οκτωβρίου.
Πόσο μπορεί να επηρέασαν την καθυστέρηση τα όποια προβλήματα προέκυψαν στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα που στα μέσα Οκτωβρίου επικαλέστηκε το υπουργείο;
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Δεδομένης της συνεχιζόμενης καθυστέρησης στις αξιολογήσεις των προτάσεων έρευνας
«ΘΑΛΗΣ» και «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» που έχουν υποβληθεί από την ελληνική πανεπιστημιακή και
ερευνητική κοινότητα, την έλλειψη διαφάνειας ως προς τις διαδικασίες που ακολουθούνται,
καθώς και την έλλειψη έγκαιρης ενημέρωσης για την επόμενη φάση υποβολής των συναφών
προτάσεων, απαιτούμε από το ΥΠΔΒΜΘ:
Να ενημερώσει άμεσα για θέματα που άπτονται της Διαδικασίας και της Πορείας Αξιολόγησης
προτάσεων ερευνών που έχουν υποβληθεί στα έργα «ΘΑΛΗΣ» και «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ», και
συγκεκριμένα:
(1) Η προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αξιολογητές των προτάσεων που
υποβλήθηκαν στα έργα «ΘΑΛΗΣ» και «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»: πού είχε αναρτηθεί, και πώς
είχε/έχει
διακινηθεί
(προκειμένου
να
έχει
τον
μεγαλύτερο
βαθμό
διακίνησης/δημοσιοποίησης);
(2) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της επιτροπής που πιστοποίησε τους αξιολογητές και τι
κριτήρια εφάρμοσε;
(3)Ποια
επιτροπή
(ή
επιτροπές)
επιλέγει/επέλεξε
αξιολογητές
ανά
πρόταση (χαρακτηριστικά επιτροπής και αριθμός μελών), με ποια διαδικασία, και με
ποια κριτήρια;
(4) Ποια η αμοιβή των αξιολογητών ανά πρόταση;
(5) Ποιος ο μέγιστος αριθμός προτάσεων που αναλαμβάνει κάθε αξιολογητής/-τρια;
(6) Πως γίνεται /έγινε η βαθμολόγηση και τεκμηρίωση ανά αξιολογητή;
(7) Ποιοι και πώς αναλαμβάνουν τη σύνθεση των επιμέρους αποτελεσμάτων της
αξιολόγησης;
(8) Ποιος είναι ο προγραμματισμός για τη διαδικασία αξιολόγησης, και ποια η
προβλεπόμενη ημερομηνία για την ολοκλήρωσή της;
(9) Πότε προβλέπεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της 1ης φάσης επιλογής των
προτάσεων «ΘΑΛΗΣ», «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»;
(10) Ποια θα είναι η καταληκτική ημερομηνία για τη 2η φάση υποβολής της πλήρους
πρότασης, και ποιες οι προδιαγραφές για την υποβολή του περιεχομένου της πρότασης;
(11) Τέλος, το πιο σημαντικό: πότε θα δοθούν από το ΥΠΔΒΜΘ στη δημοσιότητα τα
επίσημα τελικά αποτελέσματα του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ» και για πότε έχει
ορισθεί η ημερομηνία έναρξης χρηματοδότησης των προτάσεων; Ήδη συμπληρώνονται
σχεδόν δύο χρόνια από την υποβολή των προτάσεων και σίγουρα κάποιοι από τους
υποψήφιους διδάκτορες θα βρίσκονται στη φάση ολοκλήρωσης της διδακτορικής τους
διατριβής.
Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α.
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