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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Οι τρεις Οµοσπονδίες του χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας, ΠΟΣ∆ΕΠ,
ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και Ένωση Ελλήνων Ερευνητών, καλούν τους συναδέλφους να αγνοήσουν την
υπ’ αριθ. πρωτ. 1273/21.7.2010 πράξη του Υφυπουργού Παιδείας κ. Ι. Πανάρετου και να µην
καταθέτουν τα συµπληρωµατικά στοιχεία και τις περιλήψεις στην αγγλική γλώσσα για τα
προγράµµατα «ΘΑΛΗΣ» και «ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ», που έχουν ζητηθεί.
Σε χαλεπούς καιρούς για τα δηµόσια οικονοµικά και ειδικότερα για την Παιδεία και για την
Έρευνα, η Κυβέρνηση θέτει σε κίνδυνο την χρηµατοδότηση της Έρευνας από το ΕΣΠΑ,
αφήνοντας να τιναχθούν στον αέρα τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα ΘΑΛΗΣ και
ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ από άτυπες και ερασιτεχνικές ενέγειες του Υφυπουργού Παιδείας και ∆ια
Βίου Μάθησης κ. Ι. Πανάρετου, ο οποίος δρα εκτός του κύκλου των αρµοδιοτήτων του.
Η σηµερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου είχε στη διάθεση της σχεδόν 5 µήνες, από τότε
που ανέλαβε (Οκτώβριος 2009) µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία (Φεβρουάριος 2010), για
να διορθώσει πιθανές ατέλειες της προκήρυξης. Αντί γι'αυτό, µε άτυπη παρέµβαση του κ.
Υφυπουργού µέσω του διαδικτύου, επιχείρησε να τροποποιήσει παράτυπα τους όρους της
προκήρυξης, 5 µήνες µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής προτάσεων και σε µια στιγµή
που η ακαδηµαϊκή κοινότητα θα έπρεπε να λαµβάνει τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των
προτάσεων!!
Οι πρακτικές που ακολουθούνται από τις 22 Ιουλίου έχουν βάλει τις ∆ράσεις του ΕΣΠΑ
ΘΑΛΗΣ και ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ, συνολικού προϋπολογισµού 140 εκ. ευρώ, σε πορεία
εκτροχιασµού, µε ανυπολόγιστες συνέπειες όχι µόνο στην πορεία της Έρευνας, αλλά και στη
δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας στον κρίσιµο αυτό τοµέα, και µάλιστα χωρίς επιβάρυνση
του κρατικού προϋπολογισµού. Καλούµε την κ. Υπουργό να παρέµβει άµεσα.
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