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Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2016 

Αρ. Πρωτ.:  Εξ./499/2016 
 
 

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

 
Θέμα:  Αίτημα παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων της πρόσκλησης με 

τίτλο « Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» (Κωδ. Πρόσκλησης 039) 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Την 1η/08/2016 (ορθή επανάληψη της πρόσκλησης στις 28/8/2016), δημοσιοποιήθηκε η 

πρόσκληση που απευθύνεται προς τους ερευνητικούς φορείς της χώρας, οι προτάσεις των 

οποίων έχουν περιληφθεί στον κατάλογο υποδομών έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και 

καινοτομίας. Ο κατάλογος εγκρίθηκε μόλις την 1η/8/2016, μετά από αξιολόγηση ως προς την 

συνάφεια με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης των υποδομών του Εθνικού Οδικού 

Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών, με την με Α.Π. 127502/01.08.2016 2η Ορθή Επανάληψη της 

Απόφασης του Αν. Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία ορίζει ως 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 21η/10/2016.  

Κύριος στόχος της δράσης σύμφωνα με την προκήρυξη αποτελεί η αύξηση της καινοτομικής 

ικανότητας της χώρας μέσα από την ενίσχυση σημαντικών υποδομών ΕΤΑΚ, τη διασύνδεσή τους 

με τον ιδιωτικό τομέα, την εξυπηρέτηση κοινωνικών προκλήσεων καθώς και τη δικτύωσή τους με 

αντίστοιχες υποδομές στον Ευρωπαϊκό και Διεθνή χώρο. 

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.  

 Επιπλέον συνέπεσε με την προκήρυξη της «Δράσης Στρατηγικής Ανάπτυξης 

Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» (Κωδ. Πρόσκλησης 031), η οποία είχε επίσης 

εξαιρετικά πιεστικές ημερομηνίες για την προετοιμασία και την υποβολή.  

 Οι προϋπολογισμοί των προτάσεων που θα πρέπει να υποβληθούν στην πρόσκληση 

είναι μειωμένοι σε σχέση με τις αρχικώς υποβληθείσες προτάσεις, γεγονός που 

προϋποθέτει εντατικές και χρονοβόρες διαπραγματεύσεις μεταξύ των πολυπληθών 

εμπλεκομένων φορέων από διαφορετικές περιφέρειες. 

 Το πλήθος και η πολυπλοκότητα των αμφίβολης σημασίας δικαιολογητικών που 

υποχρεούνται να υποβάλουν οι ερευνητικοί φορείς αφενός δεν έχουν οποιαδήποτε 
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συνάφεια με ερευνητικές διαδικασίες και τον χαρακτήρα των ερευνητικών φορέων 

αφετέρου απαιτούν χρόνο σημαντικά μεγαλύτερο από τον χρόνο που χρειάζεται για 

την προετοιμασία της ίδιας της πρότασης. 

 

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 21 Οκτωβρίου στις 11 Νοεμβρίου. 

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. 

Εκτός των παραπάνω, θα θέλαμε να επαναφέρουμε το πάγιο και επιτακτικό αίτημα της ΕΕΕ να 

μειωθεί άμεσα και δραστικά η αχρείαστη γραφειοκρατία, η οποία συνοδεύει τις προσκλήσεις 

για υποβολή προτάσεων και την εκτέλεση των προγραμμάτων και αποτελεί τροχοπέδη για την 

ανάπτυξη της έρευνας. 

Ευελπιστούμε στην άμεση αποδοχή των αιτημάτων 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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