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Αθήνα,  28  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010 
ΠΡΟΣ   τον  
Καθηγητή Ιωάννη Πανάρετο, Υφυπουργό Παιδείας,   
Ανδρέα Παπανδρέου 37,  15180 Μαρούσι. deputy_minister_contact@ypepth.gr 
 
ΘΕΜΑ:  Διαδικασία  αξιολόγησης  των  προγραμμάτων  βασικής  έρευνας  «ΘAΛΗΣ»  και 

«ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» 
 

Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,  
 
Πριν από  ένα περίπου μήνα εστάλη στην πολιτική ηγεσία  του  ΥΠΔΒΜΘ η με ημερομηνία 28 
Ιουλίου  απόφαση  της  Διοικούσας  Επιτροπής  της  ΠΟΣΔΕΠ  με  θέμα  «Αλλαγή  της  διαδικασίας 
αξιολόγησης  των  ερευνητικών  προγραμμάτων  «ΘAΛΗΣ»  και  «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»  (Επισυνάπτεται). 
Στην  απόφαση    αυτή  –  στην  οποία  ας  σημειωθεί  καταλήξαμε  αφού  συνεργαστήκαμε  επί 
μακρόν  τόσο με    συναδέλφους διακεκριμένους  ερευνητές    της ημεδαπής  και  της αλλοδαπής 
όσο  και  με  έγκριτους  νομικούς  συναδέλφους‐    αναδεικνύονται  ποικίλα  θέματα  νομικής 
φύσεως, ερευνητικής πρακτικής αλλά και διαφάνειας και δεοντολογίας.   Με το πέρασμα του 
χρόνου και τη σωρευμένη πλέον εμπειρία φαίνεται να αναδεικνύεται εξίσου σημαντικό  και το 
θέμα  της  αποτελεσματικότητας  της  διαδικασίας,  η  οποία  ακολουθείται  από  την  ηγεσία  του 
Υπουργείου.  Η παλαιότερη εθνική εμπειρία αλλά και η διεθνής πρακτική υποδεικνύουν ότι οι 
διαδικασίες αξιολόγησης από μια στοιχειωδώς λειτουργούσα κεντρική αρχή περατώνονται σε 
διάστημα 3‐4 μηνών. Παρατηρούμε όμως ότι το πρόγραμμα «Ηράκλειτος ΙΙ» μετρά ήδη τον 16ο 
μήνα από υποβολής των προτάσεων, χωρίς να έχουν ανακοινωθεί ακόμα τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης.  Για  τα  προγράμματα  «ΘAΛΗΣ»  και  «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»,  με  απόφαση  σας  που  μας 
κοινοποιήθηκε  5  περίπου  μήνες  μετά  την  προθεσμία  υποβολής  των  προτάσεων,  αλλάζει  η 
διαδικασία αξιολόγησης, και ζητούνται για αυτό το λόγο συμπληρωματικά στοιχεία από όσους 
έχουν  υποβάλει  προτάσεις.  Είναι  δε  αξιοσημείωτο,  ότι  στην  εν  λόγω  απόφαση  σας,  δεν 
παρουσιάζεται η μεθοδολογία αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί, όπως οι στοιχειώδεις κανόνες 
διαφάνειας και νομιμότητας υπαγορεύουν. 
 
Αρκετοί από  εμάς  έχουν μακρά πείρα  τόσο στη σύνταξη προτάσεων όσο  και  στη διαδικασία 
αξιοκρατικής,  διαφανούς,  αδιάβλητης διαδικασίας αξιολόγησης  των  ερευνητικών προτάσεων 
αλλά και στην τελική επίτευξη των στόχων που θέτουμε ‐ συνήθως δε με μεγάλη επιτυχία. Αυτή 
τη στιγμή η ερευνητική κοινότητα της χώρας βρίσκεται στην τραγική κατάσταση να διανύει τον 
πέμπτο  ή  έκτο  χρόνο  μηδενικής  χρηματοδότησης  των  δραστηριοτήτων  της  από  το  κράτος. 
Ελπίσαμε  ότι  μετά  την  υπαγωγή  όλων  των  αρμοδιοτήτων  που  αφορούν  την  Έρευνα  σε  ένα 
Υπουργείο και με βάση τις προγραμματικές δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας, η κατάσταση θα 
ανατραπεί.  Η  υπάρχουσα  αυτή  στιγμή  πραγματικότητα  μας  διαμορφώνει  την  πεποίθηση  ότι 
στον τομέα της χρηματοδότησης της Έρευνας ‐ με μόνη εξαίρεση το πρόγραμμα "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ" ‐ 
η Πολιτεία επιδεικνύει αδικαιολόγητη ολιγωρία, και πειραματισμούς που αγγίζουν τα όρια του 
ερασιτεχνισμού.  
 

mailto:deputy_minister_contact@ypepth.gr


2 
 

Οι  τρεις Ομοσπονδίες  του  χώρου  της Ανώτατης Εκπαίδευσης και  της Έρευνας    ‐στο  ξεκίνημα 
μιας καινούριας ακαδημαϊκής χρόνιάς, όπως φαίνεται αλλιώτικη από τις άλλες‐ θωρούν ότι δεν 
μπορούν  στο  βαθμό  που  τις  αφορά  και  στο  μέτρο  των  δυνατοτήτων  τους  να  αφήσουν  τα 
πράγματα  να  κινούνται  σε  ρυθμούς  μηδενικούς.  Ζητάμε,  για  τελευταία  φορά  πριν 
προχωρήσουμε  σε  ένδικα  μέσα,  την  απόσυρση  της  σχετικής  απόφασης  σας  και  την  άμεση 
αξιολόγηση  των προτάσεων με  τους ακριβείς  όρους  της  προκήρυξης.    Εάν  μέχρι  τη Δευτέρα 
6/9/10  δεν  πάρουμε  θετική  απάντηση  στο  αίτημά  μας,  είμαστε  υποχρεωμένοι  να 
προστατεύσουμε τα μέλη μας και να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη.  

 
Με Ιδιαίτερη Εκτίμηση 

 
 
       Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης                     Γιάννης  Τσάκνης                      Δημήτρης   Λουκάς 
           Πρόεδρος ΠΟΣΔΕΠ                           Πρόεδρος  ΟΣΕΠ‐ΤΕΙ                       Πρόεδρος  ΕΕΕ 
 
Κοινοποίηση:  
 
Κυρία  Άννα  Διαμαντοπούλου,  Υπουργό  Παιδείας,  Ανδρέα  Παπανδρέου  37,  151  –  80  Μαρούσι, 
ypourgos@ypepth.gr  
Γραφείο  Πρωθυπουργού  της  Ελλάδος  Κυρίου  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  Α.  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, Μέγαρο Μαξίμου,  Ηρώδη 
Αττικού 19,  Τ.Κ. 106 74,   ΑΘΗΝΑ. 
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