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Αθήνα, 16 Μαρτίου 2020 

Αρ. Πρωτ.:  Εξ./539/2020 
 

Προς:  Κύριο Χρίστο Δήμα, Υφυπουργό Έρευνας και Τεχνολογίας, c.dimas@mnec.gr  
   

Θέμα:   Προτάσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στα ερευνητικά έργα από τα μέτρα 
για τον περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού 

 

Τα Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ) και η ερευνητική κοινότητα, με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, 
συμβάλλουν, για μία ακόμη φορά, στην αντιμετώπιση της κρίσης που διέρχεται η χώρα μας λόγω 
της εξάπλωσης του κορωνοϊού Covid-19 θέτοντας στη διάθεση της Πολιτείας και του κοινωνικού 
συνόλου την υλικοτεχνική τους υποδομή και το προσωπικό τους που διαθέτει υψηλή 
επιστημονική  κατάρτιση.    

Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών (ΕΕΕ) στις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουμε θα ήθελε να 
καλέσει την ερευνητική κοινότητα και τις Διοικήσεις των ΕΚ να συνεχίσουν απαρέγκλιτα την 
εφαρμογή των μέτρων που εξαγγέλλονται από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). 
Επιπλέον, πιστεύει ότι η επίδειξη ψυχραιμίας και ατομικής και συλλογικής υπευθυνότητας, θα 
συντελέσουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτής της δύσκολης για όλους μας 
κατάστασης. 

 Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων στα ερευνητικά έργα και έργα υποδομών από τα 
μέτρα που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού, η ΕΕΕ προτείνει τα 
ακόλουθα:  

 Μετάθεση προθεσμιών υποβολής προτάσεων σε προκηρύξεις εθνικών (π.χ. ΕΛΙΔΕΚ κ.ά.)  
και ευρωπαϊκών έργων 

 Λήψη μέτρων για διαχειριστικά προβλήματα που θα δημιουργηθούν: καθυστερήσεις 
στην υποβολή τιμολογίων, παραστατικά μετακινήσεων που δεν πραγματοποιήθηκαν, 
ειδικότερα στις περιπτώσεις που αυτό οφείλεται στις συστάσεις των ΕΚ και του ΕΟΔΥ, 
συμπλήρωση φύλλων χρονοχρέωσης κ.ά. 

 Παράταση υποβολής παραδοτέων  

 Διευκόλυνση και ενθάρρυνση του συνόλου του προσωπικού των ΕΚ & Ινστιτούτων στην 
τηλεργασία στον μέγιστο δυνατό βαθμό 

 Δυνατότητα παράτασης της ολοκλήρωσης των έργων 

 Δυνατότητα οικονομικής κάλυψης τεκμηριωμένων ζημιών (π.χ. απώλεια ερευνητικού 
υλικού, πειραματόζωων κ.ά.) που θα προκύψουν  
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Ως ΕΕΕ θεωρούμε ότι είναι απαραίτητες οι άμεσες παρεμβάσεις σας προς επίλυση των 
παραπάνω ζητημάτων και είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε με επιμέρους προτάσεις εφόσον μας 
ζητηθεί. 

 

Για την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών 

Η Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας 

Μαρία A. Κωνσταντοπούλου Γεωργία Κ. Τσιροπούλα 

 

  

  

Κοινοποίηση: 
Γραφείο Πρωθυπουργού  
Κύριο Σπυρίδωνα-Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, minister.sec@mnec.gr 
Καθηγητή Αθανάσιο  Κυριαζή, Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, secgenof@gsrt.gr 
Κυρία Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων,  minister@minedu.gov.gr   
Καθηγητή Βασίλειο Διγαλάκη, Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, depminoffice@minedu.gov.gr  
Καθηγητή Ξενοφών Βερύκιο, Πρόεδρο Επιστημονικού Συμβουλίου ΕΛΙΔΕΚ, info@elidek.gr  
Σύνοδο Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων, presidents@synodos-ek.gr 
Πρόεδρο και Μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας, esof@gsrt.gr  
Σύνοδο Πρυτάνεων και Προέδρων ΔΕ Ελληνικών Πανεπιστημίων, lilnikol@interel.uoa.gr 
Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ, posdep.gr@gmail.com  
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