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Θέμα:   Προβλήματα στην υλοποίηση ερευνητικών έργων ΕΣΠΑ λόγω της παρατεταμένης καθυστέρησης 

στη χρηματοδότησής τους 

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, 

στην ήδη δυσχερή οικονομική κατάσταση των Ερευνητικών Κέντρων (ΕΚ), που εποπτεύονται από την 
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), λόγω των συνεχιζόμενων δραστικών περικοπών στην 
τακτική επιχορήγησή τους (σε ποσοστό που προσεγγίζει το 68% τα τελευταία επτά χρόνια), από την οποία 
δεν καλύπτεται ούτε η μισθοδοσία του τακτικού προσωπικού, προστίθεται και η εξαιρετικά προβληματική 
χρηματοροή στα ερευνητικά προγράμματα ΕΣΠΑ. 
 
Τα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα από το ΕΣΠΑ, όπως επανειλημμένα έχουμε επισημάνει, 
χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες δυσχεραίνουν την 
υλοποίησή τους και την πλήρη απορρόφηση των σχετικών κονδυλίων. Παρόλα ταύτα τα έργα αυτά είναι 
εξαιρετικά σημαντικά, καθώς αποτελούν την κύρια εθνική χρηματοδότηση της ερευνητικής 
δραστηριότητας στη χώρα μας. Ταυτόχρονα καλύπτουν μέρος της μισθοδοσίας του τακτικού προσωπικού 
των ΝΠΙΔ ΕΚ, προσφέρουν εργασία σε μεγάλο αριθμό νέων επιστημόνων, ενώ αναβαθμίζουν, 
εμπλουτίζουν και αξιοποιούν σημαντικές εθνικές ερευνητικές υποδομές συμβάλλοντας στην 
ανταγωνιστικότητα και την αριστεία τους.  
 
Η χρηματοδότηση των ερευνητικών έργων ΕΣΠΑ όμως έχει «παγώσει» πλέον για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, με αποτέλεσμα να τίθεται εν αμφιβόλω η ολοκλήρωση των έργων όχι μόνο διαχειριστικά, αλλά 
και ουσιαστικά, όσον αφορά στο φυσικό αντικείμενό τους. Τα ΕΚ για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το 
πρόβλημα της διακοπής στη χρηματοροή των έργων ΕΣΠΑ άρχισαν να «δανείζουν» προσωρινά τα έργα 
αυτά, έτσι ώστε να συνεχίσουν να εκπληρώνονται οι υποχρεώσεις τους, σε προσωπικό, προμηθευτές, κλπ. 
Αυτήν τη στιγμή όμως τα ΕΚ αδυνατούν να συνεχίσουν το «δανεισμό» αυτό, με αποτέλεσμα να γίνεται 
εξαιρετικά προβληματική η πληρωμή του τακτικού προσωπικού στα ΕΚ ΝΠΙΔ, των νέων επιστημόνων, 
των προμηθευτών, αλλά και όλων των λοιπών δαπανών που είναι επιβεβλημένες για την υλοποίηση 
των έργων σύμφωνα με τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, εγείροντας επιστημονικές, εργασιακές, αλλά 
και ενδεχομένως νομικές δυσμενείς συνέπειες.  
 
Σε ορισμένες ερευνητικές δράσεις ΕΣΠΑ [1] περικόπηκε αναιτιωδώς ο προϋπολογισμός των ενταγμένων σε 
αυτές έργων και πέρασαν περίπου εννέα (9) μήνες μέχρι να ενημερωθούν οι επιστημονικοί υπεύθυνοι για 
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το τελικό ύψος των περικοπών, χωρίς να έχει επιτραπεί -ως όφειλε- αντίστοιχη περικοπή του φυσικού 
αντικειμένου. 
 
Το 2015 αποτελεί κομβική χρονιά για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, διότι αρχικά λήγει η μια χρηματοδοτική 
περίοδος και θα πρέπει να ξεκινήσει η νέα. Στη φάση αυτή τα τρέχοντα έργα χωρίς την άμεση συνέχιση της 
χρηματοδότησής τους δεν θα γίνει δυνατό να ολοκληρωθούν, σύμφωνα με τις συμβατικές τους 
υποχρεώσεις. Από την άλλη πλευρά δεν έχει ξεκινήσει η προκήρυξη νέων δράσεων στο πλαίσιο του νέου 
χρηματοδοτικού πλαισίου, έτσι ώστε να δρομολογηθούν και οι ιδιαίτερα χρονοβόρες -μέχρι σήμερα 
τουλάχιστον- διαδικασίες αξιολόγησης. 
 
Η λήξη των έργων ΕΣΠΑ στο τέλος Οκτωβρίου σε συνδυασμό με το κενό που διαφαίνεται ότι θα 
δημιουργηθεί μέχρι την έναρξη του νέου χρηματοδοτικού πλαισίου θα ενισχύσει τα οικονομικά 
προβλήματα των ΕΚ, καθώς και το ήδη έντονο φαινόμενο της μαζικής μετανάστευσης των νέων 
επιστημόνων στο εξωτερικό. 
 
Με βάση όλα τα ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που επικρατούν 
στη χώρα, η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών  ζητά από την πολιτική ηγεσία άμεση ενημέρωση αναφορικά με 
το κατά πόσον προβλέπεται αποκατάσταση της χρηματοροής στις τρέχουσες ερευνητικές δράσεις ΕΣΠΑ, 
καθώς και για τις ενέργειες που έχουν γίνει σχετικά με την επίσπευση των διαδικασιών για την έναρξη 
του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) με την προκήρυξη νέων ερευνητικών δράσεων. 
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