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ΠΡΟΣ:

Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
-Τμήμα Ερωτήσεων

KOIN:

1.Yπουργείο
-Oικονομίας & Ανάπτυξης
(γραφείο κ. Υπουργού)
2.Βουλευτή
-κ. Γιάννη Μανιάτη
(δια της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Ερώτηση
με αριθμ. 5565/2-5-2018»
Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 5565/2-5-2018, την οποία κατέθεσε
ο Βουλευτής κ. Γιάννης Μανιάτης, με θέμα «Καταγγελίες για παρατυπίες και οσμή ρουσφετιού της
Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας» και κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων μας, σας
κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:
Η Δράση Εθνικής Εμβέλειας υπό τον τίτλο «Διμερής Συνεργασία Έρευνας και Τεχνολογίας
Ελλάδας-Κίνας 2017-2019» υλοποιείται στο πλαίσιο της μακρόχρονης επιστημονικής και
τεχνολογικής συνεργασίας και των εν ισχύ διμερών συμφωνιών της χώρας μας με την Κίνα και
αφορά αμοιβαία προκήρυξη για την υλοποίηση κοινών ερευνητικών έργων στις δύο χώρες.
Η Δράση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕπΑνΕκ) του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η υποβολή προτάσεων για την
ελληνική πλευρά άρχισε στις 26/1/2018, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Πληροφοριακού
Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, την οποία διαχειρίζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30η/3/2018 και ώρα 16.00.
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα έκλεισε από τον διαχειριστή του συστήματος την προκαθορισμένη
ημέρα και ώρα, σύμφωνα με την Προκήρυξη της Δράσης, και στη συνέχεια, ιχνηλατήθηκαν με

ηλεκτρονικό τρόπο προτάσεις που δεν είχαν ολοκληρώσει την τελική υποβολή τους με πλήρη
ανάρτηση όλων των επισυναπτόμενων αρχείων μέχρι την καταληκτική ώρα, παρότι ευρίσκονταν
εγκαίρως στο σύστημα.
Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με δίκαιο και αντικειμενικό τρόπο, υπεγράφη στις
16/4/2018, όπως προβλέπεται, Υπουργική Απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια, για την εκ νέου
ενεργοποίηση της πλατφόρμας στις 18/4/2018 και ώρες 9.00-17.00, αποκλειστικά για όσους
χρήστες ήταν ήδη μέσα στο σύστημα σε φάση επεξεργασίας της πρότασής τους και δεν
οριστικοποίησαν την ηλεκτρονική υποβολή.
Είναι σαφές επομένως, ότι:
-Το τεχνικό πρόβλημα αφορούσε προτάσεις, των οποίων η ηλεκτρονική υποβολή δεν
ολοκληρώθηκε επιτυχώς, παρότι ήταν μέσα στο σύστημα εγκαίρως και επιπροσθέτως, η τεχνική
δυνατότητα δόθηκε ανεξαιρέτως σε όλους όσοι αντιμετώπισαν τεχνικής φύσης προβλήματα κατά
την τελική υποβολή των προτάσεων τους.
-Η εκ νέου ενεργοποίηση της πλατφόρμας στις 18/04/2018 έγινε με πλήρη διαφάνεια και σε
συνεργασία με την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και
με ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στις ιστοσελίδες της ΓΓΕΤ, της ΕΥΔ-ΕΠΑΝΕΚ και του ΕΣΠΑ.
-Η υποβολή προτάσεων δεν συνεπάγεται έγκριση για χρηματοδότησή τους. Θα ακολουθηθούν
οι προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης για το σύνολο των προτάσεων που υπεβλήθησαν και
από τα δύο μέρη, Ελλάδα-Κίνα, εφόσον η Δράση είναι διμερής διακρατική.
Τέλος, επισημαίνουμε ότι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
αντιμετώπισε, ως όφειλε, το πρόβλημα με σοβαρότητα και υψηλό αίσθημα ευθύνης, λαμβάνοντας
υπόψη τον διακρατικό χαρακτήρα της Πρόσκλησης. Ιδιαιτέρως δε, έχει την υποχρέωση να μην
αποκλειστούν από την αξιολόγηση που θα ακολουθήσει εκ μέρους της ελληνικής πλευράς, για
καθαρά τεχνικούς λόγους, προτάσεις, οι οποίες έχουν ήδη υποβληθεί στην κινεζική πλευρά.
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