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Θέµα: ΑΡΙΣΤΕΙΑ: Παράταση της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προτάσεων 

Αξιότιµε κ. Γενικέ, 

Το πλαίσιο «Αριστεία» αποτελεί για τα ευρωπαϊκά κράτη τη σηµαντικότερη δράση όχι 
µόνο για την ανάπτυξη, αλλά και για την χαρτογράφηση των δυναµικών ερευνητικών οµάδων που 
λειτουργούν σε κάθε χώρα. Σε αντίθεση µε τα άλλα ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράµµατα δεν 
θέτει θεµατικούς περιορισµούς ή περιορισµούς στους φορείς ή τα άτοµα που συµµετέχουν. Καθώς 
εστιάζει µόνο στην ποιότητα της έρευνας, αποτελεί µια σηµαντική ευκαιρία για τις ερευνητικές 
οµάδες, οι οποίες µπορούν στο συγκεκριµένο πλαίσιο να εκφράσουν πιο ελεύθερα, και κατά 
συνέπεια πιο δηµιουργικά, τη δυναµική τους. 

Το «Αριστεία» στην Ελλάδα ακολούθησε µια πορεία µε πολλές αντιξοότητες και αλλαγές. 
Στην παρούσα φάση η διαδικασία προετοιµασίας των προτάσεων κινδυνεύει να συµπιεστεί, καθώς 
ο προγραµµατισµός των ΕΚ παρουσιάζει υπερπλήρωση τόσο µε δραστηριότητες που σχετίζονται 
µε τη συνεχιζόµενη συλλογή στοιχείων για την αξιολόγηση των ΕΚ/Ι, όσο και µε δράσεις που 
ενδεχοµένως εξασφαλίζουν την επιβίωσή τους. Παράλληλα η ΓΓΕΤ δεν έχει καλύψει τους τοµείς 
που εγγυώνται την απρόσκοπτη και έγκαιρη υποβολή προτάσεων, π.χ. τον οδηγό εφαρµογής, ενώ η 
καταληκτική ηµεροµηνία είναι η 1η Σεπτεµβρίου. 

Θεωρώντας ότι το πρόγραµµα «Αριστεία» κατέχει µια ξεχωριστή θέση µεταξύ των λοιπών 
προγραµµάτων, η ΕΕΕ προτείνει ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προτάσεων την 15η 
Οκτωβρίου. Η περίοδος αυτή θα δώσει τον απαραίτητο χρόνο στις ερευνητικές οµάδες να 
επεξεργαστούν µε νηφαλιότητα τα ερευνητικά τους σχέδια και να συγκροτήσουν τις βέλτιστες 
συνέργειες, ενώ παράλληλα θα αναπτυχθούν και οι σχετικοί υποστηρικτικοί µηχανισµοί της ΓΓΕΤ.       
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