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Θέμα: χρηματοδότηση ΘΑΛΗ - ξεπάγωμα προσλήψεων - αγγελίες για Postdoc και 

PhD 

 

Σας ενημερώνω ότι έχω πλέον έτοιμες τις αγγελίες για την πρόσληψη PostDoc και 

PhD για το ερευνητικό μου έργο στο πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ και βιάζομαι να συνεχίσω 

τους διαγωνισμούς.  

 

Θα ήθελα να κάνετε ότι μπορείτε βάζοντας πίεση στο Υπουργείο Παιδείας (κα. 

Ιφιγένεια Ορφανού ή όπου αλλού χρειάζεται) για να ξεκαθαριστεί και ξεπαγώσει το 

θέμα των προσλήψεων όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Γνωρίζω πως ερευνητικές 

ομάδες στην Αθήνα έχουν ήδη προχωρήσει σε παρόμοιες αγγελίες οπότε δεν βλέπω 

γιατί και εμείς να μένουμε πίσω χάνοντας ίσως την ευκαιρία να βρούμε τους άριστους 

που χρειαζόμαστε. 

 

Προσωπικά νομίζω όλους τους επιστημονικούς υπεύθυνους συμφέρει η υποτροφία 

(3.6% κράτηση) ή οποιοδήποτε άλλο καθεστώς με παρόμοιες ελάχιστες κρατήσεις 

για να μπορέσουμε να προσφέρουμε έναν αξιόλογο μισθό με την μικρότερη δυνατόν 

γραφειοκρατία και για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε τους καλύτερους νέους 

ερευνητές πριν φύγουν όλοι για το εξωτερικό! 

 

Έχει ήδη περάσει ένα εξάμηνο από την επίσημη έναρξη του ΘΑΛΗ 1/10/2011 και 

δυστυχώς ακόμα σχεδόν τίποτα ουσιαστικό δεν έχει γίνει τουλάχιστον όσον αφορά 

την εισροή της χρηματοδότησης χωρίς την οποία δεν μπορώ να κάνω ουσιαστική 

δαυλιά αφού ούτε να προσλάβω τους απαραίτητους Postdoc και PhD μπορώ αλλά 

ούτε και να αγοράσω τον απαραίτητο εξοπλισμό. Είναι άξιον θαυμασμού πως μετά 

από 3 χρόνια δεν προέβλεψαν τον τρόπο μισθοδοσίας αλλά κωλυσιεργούν με κάθε 

ευκαιρία!  

 

Θα μπορούσε τουλάχιστον να βγει δημόσια η κα Ιφιγένεια Ορφανού και να μας 

ζητήσει συγγνώμη για όλα τα καψώνια στα οποία μας υπέβαλλε το γραφείο της τα 

τελευταία 3 χρόνια και να μας εξηγήσει γιατί καθυστερεί τόσο πολύ η υλοποίηση της 

χρηματοδότησης του ΘΑΛΗ και ειδικά αφού συνέχεια εμφανίζονται στις εκπομπές οι 

διάφοροι υπουργοί να μας πουν για το πόσο καλά (η κακά) πάει η απορρόφηση των 

ΕΣΠΑ και πόσο σημαντικό είναι να αυξηθεί!  

 

200 ερευνητικές ομάδες σε όλη την Ελλάδα περιμένουν εδώ και 3 χρόνια να 

απορροφήσουν 120 εκατομμύρια ευρώ και να προσλάβουν άλλους τόσους 



τουλάχιστον νέους ερευνητές! Αντ' αυτού μας έχουν βάλλει να κάνουμε καθημερινές 

ασκήσεις επί χάρτου. 
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