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Την Παρασκευή 07-05-10, αντιπροσωπεία του ∆.Σ. του Σ.Ε.∆. επισκέφτηκε τον
ΓΓΕΤ, Καθηγητή Αχιλλέα Μητσό. Καταγράφονται επιγραµµατικά τα θέµατα που
συζητήθηκαν και συνοπτικά οι απαντήσεις που έδωσε ο ΓΓΕΤ σε διάφορες ερωτήσεις
που διατυπώθηκαν.
Νόµος για την έρευνα
Στόχο αποτελεί η ψήφισή του στο τέλος του 2010. Σε λίγες βδοµάδες αρχίζει η
σχετική διαδικασία διαβούλευσης. Υπάρχει αισιοδοξία για ευόδωση διαφόρων
θεµάτων, σε συνεργασία και µε την ΠΟΣ∆ΕΠ.
Ειδικοί λογαριασµοί
Υπάρχουν προβλήµατα παντού. Θα γίνει σχετική ρύθµιση.
Ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες
Έχουν ήδη γίνει ενέργειες για πληρωµή των συνδροµών. Ο ΓΓΕΤ είχε µείνει µε την
εντύπωση ότι το πρόβληµα είχε επιλυθεί.
ΕΣΠΑ
Προχωράει βάσει προγράµµατος. Οι τρεις πρώτες προκηρύξεις αφορούν σε:
1) Υποδοµές. Από τις προτάσεις που θα υποβληθούν µέχρι 17/5, θα γίνει
προεπιλογή αυτών που έχουν την ωριµότητα να προχωρήσουν. Βεβαίως,
πρόκειται για κονδύλια που διαχειρίζονται οι Νοµαρχίες. Η ΓΓΕΤ θα
προσπαθήσει να «στρέψει» κάποια από αυτά προς υποδοµές των ΕΚ.
2) Αριστεία. Θα δοθούν 20 Μ€ στα ΕΚ της ΓΓΕΤ. Καλύπτονται όλοι οι τοµείς.
Θα αξιολογηθεί το αναπτυξιακό δυναµικό κάθε ινστιτούτου χωριστά. Η
αριστεία αυτή θα βασιστεί και στις αξιολογήσεις του 2005. Η αξιολόγηση του
2010 θα ληφθεί υπόψη στην αριστεία του 2011.
3) Μεταδιδακτορικές υποτροφίες (µε αρκετά χρήµατα ανά άτοµο). Θα δοθούν
τώρα 30-35 Μ€. Νέες προκηρύξεις θα ακολουθήσουν τον Οκτώβριο-

Νοέµβριο 2010, µαζί µε νέο πρόγραµµα ΘΑΛΗΣ (100 Μ€, από τα οποία 2025 Μ€ αποκλειστικά για νέους ερευνητές), πλήρως αναδιαρθρωµένο και µε
άλλο όνοµα, διότι το υπάρχον κρίθηκε ως ανεπιτυχές. Οι τρέχουσες
αξιολογήσεις του ΘΑΛΗΣ είναι υπόθεση του «κλάδου Παιδείας» του
Υπουργείου, η ΓΓΕΤ δεν υπεισέρχεται.
Προβλέπεται η διάθεση 30 Μ€ για εθνική συµµετοχή σε διεθνείς οργανισµούς (ESA,
CERN, JRI, EraNET, κλπ), καθώς και 20 Μ€ στο Υπουργείο Εργασίας για κατάρτιση
στελεχών επιχειρήσεων σε θέµατα έρευνας.
Συνολικά προβλέπεται η διάθεση (σε ΑΕΙ και ΕΚ) 300 Μ€ µέχρι τέλους του 2010,
400 Μ€ το 2011 και 400 Μ€ το 2012. Υπάρχει πολιτική µείωσης των Τακτικών
Προϋπολογισµών και ενίσχυσης των προγραµµάτων.
Καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια απλούστευσης των διαδικασιών και των εντύπων
(σχετικές εποικοδοµητικές προτάσεις είναι ευπρόσδεκτες από την ΓΓΕΤ).
Αξιολογήσεις ΕΚ
Η διαδικασία ξεκινά τώρα και θα ολοκληρωθεί µέσα στο 2010. Σε πρώτη φάση θα
συγκεντρωθούν στοιχεία (δηµοσιεύσεις κλπ). Σε δεύτερη φάση θα ζητηθεί η γνώµη
ειδικών.
ΕΣΕΤ
Ψηφίστηκε η µείωση του αριθµού των µελών σε 11 και η κατάργηση του µισθού.
Κύριο έργο του µεταβατικού ΕΣΕΤ που θα οριστεί (µε µέλη κυρίως από το
εξωτερικό, ίσως και 1-2 από τον ιδιωτικό τοµέα) θα είναι ο ορισµός επιτροπών
κρίσης διευθυντών ΕΚ. Η οριστική µορφή του ΕΣΕΤ θα καθοριστεί στον νέο νόµο.
Συµµετοχή ΕΚ σε µεταπτυχιακά µαθήµατα
Θα καθοριστεί µε τον νέο νόµο.
Υπηρεσιακό Συµβούλιο
Η συγκρότησή του βρίσκεται για υπογραφή στην Υπουργό. Θα ακολουθήσει ο
διορισµός των µελών.
Κοινωνία και Επιστήµη
Το πρόγραµµα αυτό, που έχει σχέση µε σχολεία κλπ, έχει λίγα χρήµατα, αλλά µεγάλη
σηµασία. Αναµένεται σοβαρή βοήθεια από τον «∆ηµόκριτο».
Η συζήτηση έκλεισε µε την διαπίστωση ότι η έρευνα είναι δηµόσιο αγαθό και δεν
πρέπει να θεωρείται µόνο σε σχέση µε τον ιδιωτικό τοµέα. «The business of the
business is business», η αποστολή του «∆ηµόκριτου» είναι διαφορετική.
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