Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων
Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ)
Ομοσπονδία Συλλόγων
Εκπαιδευτικού Προσωπικού Τ.Ε.Ι. (ΟΣΕΠ-ΤΕΙ)
Ένωση Ελλήνων Ερευνητών (EEE)
Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: Τελευταία παρέμβαση των 3 Ομοσπονδιών του χώρου της Ανώτατης
Εκπαίδευση και της Έρευνας για τη διαδικασία αξιολόγησης των ερευνητικών
προγραμμάτων «ΘΑΛΗΣ» και «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ».
Μετά την ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας των νέων ρυθμίσεων που
αφορούν την αξιολόγηση των Δράσεων ΘΑΛΗΣ και ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ, με πλήρη
συναίσθηση της ευθύνης μας απέναντι στα μέλη μας, οφείλουμε να δηλώσουμε τα
ακόλουθα:
Το Υπουργείο Παιδείας ικανοποίησε εν μέρει μόνο τα αιτήματα μας:
• "Άνοιξε" πάλι η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής περιλήψεων
• Αυξήθηκε μόνο κατά 1000 λέξεις η μέγιστη έκταση των περιλήψεων, χωρίς να
γίνουν οι αναγκαίες τροποποιήσεις του ηλεκτρονικού εντύπου
• Δόθηκε παράταση της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων μέχρι την 31
Οκτωβρίου 2010.
Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας έδωσε στη δημοσιότητα μια σειρά
"διευκρινίσεων" σχετικά με την υποβολή των περιλήψεων, που αντί να
ξεκαθαρίζουν, περιπλέκουν περισσότερο τα πράγματα σε ορισμένα σημεία και
δημιουργούν νέα ερωτήματα.
Είναι απογοητευτικό που η Ηγεσία του Υπουργείου δεν κατανόησε την σοβαρότητα
των αιτημάτων μας στο σύνολο τους.
Διαμαρτυρόμαστε έντονα για την πρωτοφανή προχειρότητα με την οποία το
Υπουργείο Παιδείας αντιμετωπίζει το θέμα, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των
μελών μας
Θεωρούμε ότι έχουμε εξαντλήσει όλα τα μέσα παρέμβασης για να λυθούν τα
προβλήματα που προκάλεσε τους τελευταίους δύο μήνες η Ηγεσία του Υπουργείου
Παιδείας με τις άτυπες και πρόχειρες ενέργειες της.

Καλούμε τους συναδέλφους που έχουν υποβάλει προτάσεις να προχωρήσουν σε
όποιες ενέργειες θεωρούν πρόσφορες για την επιτυχία των προτάσεων τους.
Γνωρίζουμε ότι τέτοιου είδους «αντιπαλότητες» δεν έχουν νικητές. Έχουν όμως
έναν ηττημένο και αυτός δεν είναι άλλος από το σύστημα της Ανώτατης
Εκπαίδευσης και Έρευνας στη χώρα μας.
Ευχόμαστε, για το καλό της Έρευνας, για την οποία άλλωστε τόσο εντυπωσιακές
εξαγγελίες έγιναν πρόσφατα, οι ερασιτεχνικοί και ανεξήγητοι με την κοινή λογική
χειρισμοί της Ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας να μην οδηγήσουν τελικά σε
πλήρες ναυάγιο τη διαδικασία αξιολόγησης των ερευνητικών προγραμμάτων
«ΘΑΛΗΣ» και «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ».
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