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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: Συνάντηση αντιπροσωπίας της ΠΟΣΔΕΠ με το Γ. Γ. της ΓΓΕΤ καθηγητή
Αχιλλέα Μητσό, στις 16 Απριλίου 2010.
Στη συνάντηση παρευρίσκονταν αφενός ο Γ.Γ. Αχιλλέας Μητσός και αφετέρου ο
Πρόεδρος της ΠΟΣΔΕΠ Ν. Μ. Σταυρακάκης, η Γραμματέας Ε. Μπουρνόβα, ο
Ταμίας Χρ. Κουρουνιώτης και ο συντονιστής της Ομάδας Εργασίας για την
Έρευνα της ΠΟΣΔΕΠ καθ. Μπάμπης Σαββάκης.
Καταρχήν οι εκπρόσωποι της ΠΟΣΔΕΠ δήλωσαν δυσαρεστημένοι με τις μεγάλες
καθυστερήσεις, που εμφανίζονται στις προκηρύξεις των προγραμμάτων και με
την απαράδεκτα μεγάλη χρονική περίοδο που περνάει μέχρι την αξιολόγηση των
προτάσεων.
Ζήτησαν λοιπόν να προκηρυχθούν άμεσα τα νέα προγράμματα με νέους κανόνες
συμμετοχής, διαχείρισης και διαφάνειας με βάση τα διεθνή πρότυπα. Επίσης
ζήτησαν να μετάσχουν και στο δημόσιο διάλογο για το νέο θεσμικό πλαίσιο που
θα αφορά τον ερευνητικό ιστό της χώρας.
Από την πλευρά του ο Γ.Γ. Αχ. Μητσός δήλωσε ότι τις επόμενες εβδομάδες θα
δοθεί στη δημοσιότητα και θα ακολουθήσει δημόσια οργανωμένη διαβούλευση
στην Αθήνα και στις άλλες πόλεις που υπάρχουν ερευνητικά κέντρα. Επιδίωξη της
κυβέρνησης θα είναι να συζητηθούν άμεσα οι βασικές αρχές της πολιτικής για την
έρευνα και της νέας αρχιτεκτονικής του ερευνητικού ιστού, με στόχο να υπάρξει το
φθινόπωρο ένα σχέδιο νόμου για την έρευνα. Ο Γ.Γ. δεσμεύτηκε ότι μέσα σε λίγες
βδομάδες θα δημοσιοποιηθεί σχετικό κείμενο-πλαίσιο (white paper).
Δήλωσε επίσης ότι η ΓΓΕΤ ήδη σχεδιάζει και θα προκηρύξει εντός του 2010
προγράμματα για χρηματοδότηση έρευνας και ότι θα κυκλοφορήσουν σύντομα
τα σχέδια των προκηρύξεων των νέων προγραμμάτων ώστε να προχωρήσει και η
σχετική διαβούλευση. Μας διαβεβαίωσε τέλος ότι η ΓΓΕΤ δεσμεύεται για την
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απλοποίηση των όρων συμμετοχής και διαχείρισης, καθώς και για την πιστή
εφαρμογή αρχών καλής πρακτικής στην αξιολόγηση των προτάσεων.
Η αντιπροσωπεία της ΠΟΣΔΕΠ δήλωσε ότι τα κονδύλια του ΕΣΠΑ αποτελούν μια
μοναδική ευκαιρία να αποκτήσει η χώρα σοβαρό ερευνητικό ιστό για να συμβάλει
και στην έξοδο από την κρίση και στην ανάπτυξη και θα περιμένει τις επόμενες
κινήσεις της ΓΓΕΤ.
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