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Πανελλήνια Ομοζπονδία Συλλόγων  

Διδακηικού και Ερευνηηικού Προζωπικού (ΠΟΣΔΕΠ)  
 

Ομοζπονδία Συλλόγων 

Εκπαιδευηικού Προζωπικού Τ.Ε.Ι. (ΟΣΕΠ-ΤΕΙ) 
 

Ένωζη Ελλήνων Ερευνηηών (EEE) 
 

Ακινα, 7 Αυγοφςτου 2011 
 

Προσ: Κυρία Άννα Διαμαντοποφλου, Υπουργό Παιδείασ Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων,  

            Ανδρζα Παπανδρζου 37, 15180 Μαροφςι,  ypourgos@ypepth.gr 

 
ΘΕΜΑ:  Αίτημα παράταςησ τησ καταληκτικήσ ημερομηνίασ υποβολήσ των προτάςεων ςτο 

ερευνητικό πρόγραμμα «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» 
 

Αξιότιμθ κυρία Υπουργζ, 
 
ςασ  παρουςιάηουμε κατ’ αρχιν  τα ακόλουκα δεδομζνα, που αφοροφν το ερευνθτικό πρόγραμμα  
«Αριςτεία» του Υπουργείου ςασ: 

 Tο ερευνθτικό πρόγραμμα «Αριςτεία» αποτελεί ςθμαντικι ερευνθτικι δράςθ τόςο για τθ χώρα 
μασ, όςο και για όλα τα ευρωπαϊκά κράτθ –και όχι μόνο, κακώσ εςτιάηει ςτθν ποιότθτα τθσ 
ζρευνασ, δίχωσ να κζτει κεματικοφσ περιοριςμοφσ ι περιοριςμοφσ ςτουσ φορείσ ι τα άτομα που 
ςυμμετζχουν. Ωσ εκ τοφτου, θ προκιρυξι του κα πρζπει ζγκαιρα να παρζχει τουσ τελικοφσ όρουσ 
υποβολισ των προτάςεων, ώςτε να δίνει τθ δυνατότθτα τθσ απρόςκοπτθσ και κάτω από «άριςτεσ» 
ςυνκικεσ προετοιμαςίασ τουσ από το ερευνθτικό δυναμικό τθσ χώρασ. 

 Tο ερευνθτικό πρόγραμμα «Αριςτεία» ςτθν Ελλάδα ακολοφκθςε ςτο παρελκόν μια αςτακι 
πορεία με πολλζσ αντιξοότθτεσ, αλλά τώρα υπάρχει θ εκπεφραςμζνθ βοφλθςθ τθσ θγεςίασ του  
ΥΠΔΒΜΘ για τθ ςτακεροποίθςθ εφεξισ (α) του πλαιςίου για τθν εφαρμογι του και (β) τθσ κατ’ 
ζτοσ θμερομθνίασ προκιρυξισ του ςτο τζλοσ Μαΐου. 

 Eιδικά θ παροφςα πρώτθ προκιρυξθ του ερευνθτικοφ προγράμματοσ «Αριςτεία»  
επικαιροποιικθκε μόλισ τθν 1θ Αυγοφςτου 2011, ενώ ο Οδθγόσ Εφαρμογισ τθσ Δράςθσ 
κοινοποιικθκε ςτουσ ενδιαφερόμενουσ ςτισ 3 Αυγοφςτου 2011, χωρίσ να επικαιροποιθκεί 
αντίςτοιχα –ωσ κα όφειλε– και θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προτάςεων, 
υποχρεώνοντασ ζτςι τθν ερευνθτικι κοινότθτα να ανταποκρικεί ςτθν οριςτικοποίθςθ των 
προτάςεων ςε χρόνο λιγότερο από τζςςερισ εβδομάδεσ. 

 Το χρονικό διάςτθμα που προθγείται τθσ υπάρχουςασ καταλθκτικισ θμερομθνίασ τθσ 1θσ 
Σεπτεμβρίου ςυμπίπτει με τθν κορφφωςθ των κερινών διακοπών ςτθν Ελλάδα, αλλά και ςτισ χώρεσ 
τθσ Ευρώπθσ και τθσ Βόρειασ Αμερικισ, χώρεσ ςτισ οποίεσ βρίςκονται και οι πικανοί επιςτθμονικοί 
ςυνεργάτεσ του ςυνόλου ςχεδόν των προσ κατάκεςθ προτάςεων, γεγονόσ που κακιςτά ςχεδόν 
αδφνατθ τθ ςυνεργαςία των ενδιαφερομζνων πλευρών ςτο απαιτοφμενο επίπεδο. 
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Mε βάςθ όλα τα παραπάνω δεδομζνα, ςασ ηθτοφμε όπωσ προβείτε ςε ανακεώρθςθ τθσ από 1θσ 
Αυγοφςτου 2011 απόφαςθσ του ΥΠΔΒΜΘ, με τθν οποία δεν ανταποκρικικατε ςτθν αιτθκείςα τότε 
παράταςθ τθσ θμερομθνίασ υποβολισ και προτείνουμε τθ μετάκεςθ τθσ καταληκτικήσ 
ημερομηνίασ τησ 1ησ Σεπτεμβρίου για την υποβολή των προτάςεων ςτην 1η Οκτωβρίου 2011 
τουλάχιςτον. Με τθν προχπόκεςθ, βζβαια, ότι δεν κα ζχουμε τισ επόμενεσ μζρεσ και άλλεσ, 
νεότερεσ εγκυκλίουσ του Υπουργείου που κα μεταβάλλουν για άλλθ μια φορά τα δεδομζνα τθσ 
υποβολισ.  

 
Αξιότιμθ κυρία Υπουργζ, 

 

να είςτε ςίγουρθ ότι αυτι θ μικρι μετάκεςθ κα διευκολφνει ςθμαντικά τθν κατάκεςθ προτάςεων 
με περιςςότερα ποιοτικά ςτοιχεία ςτο εν λόγω πρόγραμμα, γεγονόσ που πιςτεφουμε ότι είναι και 
το τελικό ηθτοφμενο ςτισ μζρεσ μασ από όλεσ τισ πλευρζσ. 

 
Με εκτίμθςθ, 

 
Ο Πρόεδροσ  ΠΟΣΔΕΠ 

 
Ο Πρόεδροσ ΟΣΕΠ/ΤΕΙ 

 
Ο Πρόεδροσ   ΕΕΕ 

   

Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκθσ Γιάννθσ Τςάκνθσ Δθμιτρθσ Λουκάσ 
Κακθγθτισ Ε.Μ.Π Κακθγθτισ ΤΕΙ Ακινασ Κφριοσ Ερευνθτισ  

 

Κοινοποίηση:  

 

Κύριο Κωνσταντίνο Κοκκινοπλίτη, Γενικό Γραμματέα Έρεσνας & Τετνολογίας, secgenof@gsrt.gr 

Καθηγητή Σταμάτη Κριμιζή, Πρόεδρο τοσ Εθνικού Σσμβοσλίοσ Έρεσνας & Τετνολογίας, tom.krimigis@jhuapl.edu   
skrimizis@academyofathens.gr 
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