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Αγαπητά μέλη της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής Κοινότητας,
Σε συνέχεια σχετικών διαμαρτυριών σχετικά με τις πρόσφατες περικοπές σε ερευνητικά
προγράμματα και ειδικότερα στην «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» θα ήθελα να διευκρινίσω τα
ακόλουθα:
Μετά από διμερή συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων –ΕΣΠΑ
του ΥΠΑΑΝ και της Ειδικής Γραμματείας Ευρωπαϊκών Πόρων του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, έγγραφο υπ’ αριθμ. 38681/29-7-2014, συμφωνήθηκε
σχέδιο εξυγίανσης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013»,
προκειμένου να απομειωθεί η υπερδέσμευση στο επίπεδο του 105% επί του
προγραμματικά δεσμευμένου προϋπολογισμού από 126% που εμφανιζόταν την
01/05/2014.
Πριν από την εξυγίανση ο προϋπολογισμός των ερευνητικών δράσεων που
διαχειριζόταν η ΓΓΕΤ στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 10, 11 και 12 του
ΕΠΕΔΒΜ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανερχόταν σε 137.974.621€,
ενώ επιπροσθέτως βρίσκεται σε εκκρεμότητα η ένταξη επιπλέον πράξεων συνολικού
π/υ 2 εκ.
Μετά την εξυγίανση το συνολικό ποσό για τη χρηματοδότηση των παραπάνω δράσεων
του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» διαμορφώνεται σε
128.977.988€.
Σημειώνεται ότι η εξυγίανση είχε επιπτώσεις κυρίως στις πράξεις του Άξονα 11
(Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Στερεά Ελλάδα)
χωρίς να επιβαρυνθούν πράξεις με προϋπολογισμό μικρότερο από 100.000€.
Ειδικότερα, στις Δράσεις «ΑΡΙΣΤΕΙΑ», «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών» και
«Χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 3η, 4η και
5η προκήρυξη των ERC Grant Schemes» είχε ήδη καταβληθεί το 90% του

προϋπολογισμού και κατά συνέπεια δεν υπήρχε δυνατότητα περικοπής μεγαλύτερη του
10% που υπολειπόταν.
Επομένως, η μεγαλύτερη επιβάρυνση επήλθε στις πράξεις της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ»
οι οποίες είχαν λάβει ως προκαταβολή το 50% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
Συγκεκριμένα, ο αρχικός προϋπολογισμός της Δράσης, ύψους 39.259.879€,
διαμορφώθηκε μετά την αναπροσαρμογή στο ποσό των 33.710.021€, ήτοι μια μείωση
της τάξεως του 14,13%.
Παρά τη μείωση των προϋπολογισμών και λόγω της άμεσης εφαρμογής της εξυγίανσης,
η ΓΓΕΤ δεν είχε τη δυνατότητα να επιτρέψει παρεμβάσεις στο φυσικό αντικείμενο των
πράξεων διότι αυτό θα απαιτούσε τη συγκρότηση νέων επιτροπών αξιολόγησης για την
επανεξέταση των 246 πράξεων που θα επηρεαστούν, σε σύνολο 582 που
χρηματοδοτούνται.
Παρέμβαση επιτρέπεται μόνο στα παραδοτέα των ενεργειών δημοσιότητας, κυρίως
μέσω της αντικατάστασης δαπανηρών εκδηλώσεων (π.χ. πανελλήνια ή και διεθνή
συνέδρια) από μορφές διάχυσης των αποτελεσμάτων περιορισμένου κόστους (π.χ.
ημερίδες, ιστοσελίδα, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά κλπ).
Από την πλευρά μου, ως Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, έχοντας
απόλυτη γνώση της υπάρχουσας κατάστασης, θα διερευνήσω όσο μου επιτρέπεται από
τις αρμοδιότητές μου, για την εύρεση νέων πόρων για την ενίσχυση των εν λόγω
ερευνητικών προγραμμάτων και θα συνεχίσω με κάθε τρόπο να είμαι δίπλα στην
ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα για τη στήριξη και προώθηση της έρευνας,
τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας στη χώρα μας. Όπως θα διαπιστώσετε πολύ
σύντομα, η ΓΓΕΤ θα ανακοινώσει ένα «πακέτο» προ-δημοσιεύσεων νέων δράσεων
έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας που θα χρηματοδοτηθούν στο
πλαίσιο του νέου επιχειρησιακού προγράμματος 2014-2020.
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