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Θέμα: Καθυστέρηση στην αξιολόγηση ερευνητικών δράσεων στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 (νέο
ΚΡΗΠΙΣ, Ερευνητικές Υποδομές)

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών (ΕΕΕ) έχει πολλές φορές επισημάνει ότι η ολοκλήρωση του προηγούμενου
ΕΣΠΑ (τέλος του 2015) και η καθυστέρηση στην έναρξη νέων ερευνητικών δράσεων έχουν ως
αποτέλεσμα την έλλειψη χρηματοδότησης ερευνητικών δραστηριοτήτων και υποδομών στα Ερευνητικά
Κέντρα (ΕΚ) και αποτρέπουν την απασχόληση νέων επιστημόνων.
Οι πρώτες δράσεις που προκηρύχθηκαν στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 με δικαιούχους
χρηματοδότησης, μεταξύ άλλων φορέων, και τα Ερευνητικά Κέντρα ήταν:
«Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» (Κωδ. Πρόσκλησης 031) με
ημερομηνία λήξης υποβολής 28/9/2016,
και η
«Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» (Κωδ. Πρόσκλησης 039) με ημερομηνία λήξης
υποβολής 31/10/2016.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η πληρότητα των προτάσεων και η τήρηση όλων των απαραίτητων
κριτηρίων κατά την κατάθεσή τους, λόγω πολλαπλών προβλημάτων που είχαμε υποδείξει κατά τη
διάρκεια της προετοιμασίας τους, είχαμε ζητήσει ολιγοήμερη παράταση της προθεσμίας υποβολής, ώστε
να εξασφαλιστεί η κατάθεση άρτιων και επιλέξιμων προτάσεων και να αποφευχθούν ενδεχόμενες
μελλοντικές δυσλειτουργίες.
Η παράταση που είχε δοθεί ήταν ιδιαίτερα περιορισμένη, ενώ, σύμφωνα με τις προσκλήσεις των
προκηρύξεων, η προθεσμία για τον έλεγχο πληρότητας και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της
πρότασης του δικαιούχου οριζόταν στις 60 ημέρες.
Δυστυχώς μέχρι σήμερα, 4 - 5 μήνες μετά την υποβολή των προτάσεων, δεν υπάρχει καμία σχετική
ενημέρωση για την αξιολόγησή τους, πόσο μάλλον για την ένταξη των έργων και την έναρξη
χρηματοδότησης. Ως ΕΕΕ θέλουμε να τονίσουμε ότι τόσο η καθυστέρηση στην αξιολόγηση των
προτάσεων όσο και η έλλειψη ενημέρωσης για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των ερευνητικών
δράσεων λειτουργούν αποτρεπτικά σε κάθε είδος προγραμματισμού και σύναψης συνεργασιών και
δημιουργούν ένα έντονο κλίμα αβεβαιότητας στην ερευνητική κοινότητα και κυρίως στους νέους
επιστήμονες.
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Η ΕΕΕ κατά τη διάρκεια υλοποίησης ερευνητικών δράσεων στο προηγούμενο ΕΣΠΑ είχε πολλάκις τονίσει
και στηλιτεύσει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, τις καθυστερήσεις στις αξιολογήσεις των προτάσεων,
τη μη κανονική χρηματορροή κ.ά.
Κατά την εκκίνηση του νέου ΕΣΠΑ επισημαίνουμε εκ νέου την περιττή γραφειοκρατία, η οποία συνοδεύει
τις προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων, την ίδια την εκτέλεση των προγραμμάτων καθώς και τις
καθυστερήσεις στην έναρξη χρηματοδότησης των έργων, γεγονός που αποτελεί τροχοπέδη για την
ανάπτυξη της έρευνας αλλά και την ανάσχεση της «μετανάστευσης» των νέων επιστημόνων.
Αξιότιμε κε Υπουργέ,
Εν κατακλείδι ζητούμε:
 την επίσπευση των διαδικασιών αξιολόγησης των ερευνητικών δράσεων στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ
2014-2020 (π.χ. νέο ΚΡΗΠΙΣ, Ερευνητικές υποδομές).
 την επίσπευση ένταξης και χρηματοδότησης των προαναφερθεισών δράσεων
 την απλοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης των ερευνητικών δράσεων στο πρότυπο των
αντίστοιχων ευρωπαϊκών, οι οποίες διακρίνονται για τη μειωμένη γραφειοκρατία, την τήρηση των
συμφωνηθέντων όρων υλοποίησής τους και τη σταθερή χρηματορροή.
Για την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών
Η Πρόεδρος

Η Γενική Γραμματέας

Μαρία A. Κωνσταντοπούλου

Μάχη Δ. Χατζηγιάννη

Κοινοποίηση:
Γραφείο Πρωθυπουργού
Καθηγητή Δημήτριο Παπαδημητρίου, Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
minister.sec@mnec.gr
Καθηγητή Κωνσταντίνο Γαβρόγλου, Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
minister@minedu.gov.gr
Κύριο Αλέξανδρο Χαρίτση, Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
alternate.minister@mnec.gr
Καθηγητή Ιωάννη Παντή, Γενικό Γραμματέα Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
gengram@minedu.gov.gr
Κυρία Ματρώνα Κυπριανίδου, Γενική 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, presidents@synodos-ek.gr
Πρόεδρο και Μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας, a.sitareniou@gsrt.gr
Σύνοδο Πρυτάνεων και Προέδρων ΔΕ Ελληνικών Πανεπιστημίων, lilnikol@interel.uoa.gr
Σύνοδο Προέδρων ΤΕΙ, chrysoul.john@gmail.com
Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ, posdep.gr@gmail.com & ΟΣΕΠ/ΤΕΙ, akokkos@teipir.gr
Προέδρους και Τομείς Παιδείας Κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου
Πρόεδρο και Μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων
Πρόεδρο και Μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων
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

2

