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Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2016 

Αρ. Πρωτ.:  Εξ./496/2016 
 
 

Προς:  τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Φωτάκη, Αναπλ. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων, 
 fotakis@minedu.gov.gr 

 
Θέμα:  Αίτημα παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων της «Δράσης 

Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» (Κωδ. Πρόσκλησης 031) 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών έχει πολλές φορές αναδείξει και τονίσει την αναγκαιότητα για 

την επίσπευση των διαδικασιών έναρξης του νέου ΕΣΠΑ με την προκήρυξη νέων ερευνητικών 

δράσεων.  

Η ολοκλήρωση του προηγούμενου ΕΣΠΑ (τέλος του 2015) και η καθυστέρηση προκήρυξης νέων 

ερευνητικών δράσεων έχουν ως αποτέλεσμα την έλλειψη χρηματοδότησης ερευνητικών 

δραστηριοτήτων στα Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ) και παρεμποδίζουν την απασχόληση νέων 

επιστημόνων. 

Η «αναμενόμενη» προκήρυξη για τα ΕΚ «Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και 

Τεχνολογικών Φορέων», από την αρχή του 2016, δημοσιοποιήθηκε την 1η/8/2016, ενώ έχει 

καταληκτική ημερομηνία μόλις τις 23/9/2016. Κύριος στόχος της δράσης σύμφωνα με την 

προκήρυξη αποτελεί η ενίσχυση των στρατηγικών επιλογών των εποπτευόμενων από τη ΓΓΕΤ 

Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων, που προάγουν την αναπτυξιακή πορεία, την Αριστεία και 

την ποιότητα προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών, στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της 

Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2014-2020 . 

Δυστυχώς όμως: 

 Η ημερομηνία προκήρυξης συνέπεσε με το θερινό κλείσιμο αρκετών ΕΚ, γεγονός που 

κατέστησε προβληματική την επικοινωνία των αρμοδίων για την απαιτούμενη 

προετοιμασία των προς υποβολή προτάσεων.  

 Η υποβολή των προτάσεων στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ προϋποθέτει νέα ενημέρωση και 

την επάρκεια των αρμόδιων υπηρεσιών των ΕΚ (ΕΛΚΕ).   

 Τα ΔΣ των ΕΚ συνεδρίασαν αρχές Σεπτεμβρίου για να λάβουν τις αρχικές αναγκαίες 

αποφάσεις σχετικά με την υποβολή των προτάσεων (π.χ. κατανομή προϋπολογισμού 

ανά Ινστιτούτο). 

Μόλις την προηγούμενη Πέμπτη 8/9/2016 πραγματοποιήθηκε ημερίδα ενημέρωσης για την 

υποβολή των προτάσεων από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Κατά 
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τη διάρκεια της ημερίδας αυτής, αφενός ενημερωθήκαμε για επικείμενες τροποποιήσεις στην 

πρόσκληση της δράσης και αφετέρου οι αρμόδιοι της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΥπΟΑΤ 

αλλά και της ΓΓΕΤ κατανόησαν πλήρως την αναγκαιότητα απαραίτητων διευκρινήσεων που θα 

πρέπει να δοθούν για την άρτια υποβολή των προτάσεων. 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,  

Εν κατακλείδι, προκειμένου να διασφαλιστεί η πληρότητα των προτάσεων και η τήρηση όλων 

των απαραίτητων κριτηρίων κατά την κατάθεσή τους, κρίνεται απαραίτητη η μετάθεση της 

ημερομηνίας υποβολής τους από τις 23 Σεπτεμβρίου στις 14 Οκτωβρίου. 

 Γνωρίζουμε ότι η μετάθεση της ημερομηνίας, που αιτούμαστε, έχει και ως συνέπεια την 

καθυστέρηση στην αξιολόγηση και κυρίως στην έναρξη χρηματοδότησης. Ωστόσο, θεωρούμε ότι 

η παράταση αυτή είναι απολύτως απαραίτητη ώστε να εξασφαλιστεί η υποβολή άρτιων και 

επιλέξιμων προτάσεων και να αποφευχθούν ενδεχόμενες μελλοντικές δυσλειτουργίες. 

Ευελπιστούμε στην άμεση αποδοχή του αιτήματός μας. 

  

   
 
 

Για την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών 

Η Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας 

Μαρία A. Κωνσταντοπούλου Μάχη Δ. Χατζηγιάννη 

 

Κοινοποίηση: 

Γραφείο Πρωθυπουργού  

Καθηγητή Γεώργιο Σταθάκη, Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, minister.sec@mnec.gr   

Κύριο Νικόλαο Φίλη, Υπουργό Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων, minister@minedu.gov.gr 

Καθηγήτρια Αθανασία Αναγνωστοπούλου, Αναπλ. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
anypanag@minedu.gov.gr 

Κύριο Αλέξανδρο Χαρίτση, Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, depminister@mnec.gr  

Καθηγητή Ιωάννη Παντή, Γενικό Γραμματέα Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
gengram@minedu.gov.gr  

Καθηγητή Θωμά Μαλούτα, Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, secgenof@gsrt.gr 

Κύριο Μιχαήλ Καλογήρου, Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης, gge@ggk.gr 

Κυρία Ευγενία Φωτονιάτα, Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΑ, 
sec.erdf@cf@mnec.gr 

Σύνοδο Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων, secretary@synodos-ek.gr 

Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ, posdep.gr@gmail.com & ΟΣΕΠ/ΤΕΙ, akokkos@teipir.gr 

 

 

 

 

Μαρία A. Κωνσταντοπούλου: ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», Πατριάρχου Γρηγορίου και Νεαπόλεως, 15310 Αγία Παρασκευή. 
Tηλ. 2106503556, e-mail: mkonstan@bio.demokritos.gr  
Μάχη Δ. Χατζηγιάννη: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552. Τηλ. 2107491630, Fax, 
2107489130  e-mail: ahadji@ekke.gr 
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