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ΘΕΜΑ : Απάντηση στην Ερώτηση με Α.Π. 5565/02-05-2018
Σχετικά με την ανωτέρω Ερώτηση, που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων, ο Βουλευτής κος Γιάννης
Μανιάτης και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας ενημερώνουμε για τα εξής:
Στη Δράση με Τίτλο: «Διμερής και Πολυμερής Συνεργασία Έρευνας και Τεχνολογίας ΕλλάδαςΚίνας» αρμόδιος φορέας διαχείρισης είναι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του
Υπουργείου Παιδείας και χρηματοδοτείται από το ΕΠΑΝΕΚ.
Η υποβολή των προτάσεων γίνεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Πληροφοριακού
Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που διαχειρίζεται αρμόδια υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ. Το
σύστημα υποβολής προτάσεων των ενδιαφερόμενων από την Ελληνική πλευρά, άνοιξε στις
26/1/2018 με καταληκτική ημερομηνία Παρασκευή 30/3/2018 και ώρα 16:00.
Αναφορικά με το 1ο ερώτημα, επιβεβαιώνεται ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα έκλεισε στις 16:00
πλην όμως λόγω τεχνικών προβλημάτων, δεν κατέστη δυνατόν να οριστικοποιηθεί η αίτηση στην
τελική ηλεκτρονική υποβολή από ορισμένους υποψηφίους. Σε κάποιες περιπτώσεις προέκυψε
θέμα «ανωτέρας βίας» αφού εξαιτίας της διακοπής υδροδότησης στη Θεσσαλονίκη, εν συνεχεία οι
υποψήφιοι αντιμετώπισαν προβλήματα ρευματοδότησης και δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν την
υποβολή τους.
Οι υποψήφιοι αυτοί επικοινώνησαν με τον Διαχειριστή της Πλατφόρμας μέσω ηλεκτρονικών
μηνυμάτων αιτούμενοι να αποκατασταθεί το πρόβλημα και να δοθεί δυνατότητα να μπορέσουν
κατ’ εξαίρεση να οριστικοποιήσουν την υποβολή σε μεταγενέστερο χρόνο. Με δεδομένο ότι όλες
οι ηλεκτρονικές κινήσεις καταγράφονται από την πλατφόρμα, υπάρχει «ιχνηλασιμότητα» των
ηλεκτρονικών εγγραφών των υποψηφίων παρέχοντας τη δυνατότητα στην Υπηρεσία να
επιβεβαιώσει την ευστάθεια των ισχυρισμών των ενιστάμενων.
Αναφορικά με το 2ο ερώτημα, δεν ήταν δυνατό να εκδοθεί απόφαση παράτασης, άμεσα τη στιγμή
εμφάνισης του προβλήματος. Η τροποποίηση καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής
απαιτεί έκδοση νέας Υπουργικής Απόφασης. Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με δίκαιο και
αντικειμενικό τρόπο υπεγράφη Υπουργική Απόφαση στις 16/4/2018 που αναρτήθηκε στη Διαύγεια
για την εκ νέου ενεργοποίηση της πλατφόρμας την Τετάρτη 18/4/2018 και ώρες 9:00 – 17:00, για

όσους χρήστες ήταν ήδη μέσα στο σύστημα σε φάση επεξεργασίας της πρότασής τους και δεν
οριστικοποίησαν την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεών τους την 30η/3/2018 χωρίς δική τους
υπαιτιότητα. Η ρύθμιση αυτή έλαβε την αναγκαία δημοσιότητα μέσα από τις ιστοσελίδες της ΓΓΕΤ,
της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και του ΕΣΠΑ.
Να σημειωθεί ότι ανάλογα -περιορισμένης και πάλι έκτασης- προβλήματα εμφανίστηκαν στην
διάρκεια υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση «Διμερής και
Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας».
Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, αφού εξετάστηκε ενδελεχώς η ευστάθεια των
ισχυρισμών, εκδόθηκε νέα Υπουργική Απόφαση (Α.Π.:1609/553/Α2/28-03-2017) με την οποία
δόθηκε η δυνατότητα ολοκλήρωσης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων για
τους συγκεκριμένους υποψήφιους που εμφανίστηκε το πρόβλημα. Επίσης ανάλογη ήταν και η
αντιμετώπιση σε αντίστοιχα προβλήματα που εμπόδιζαν την έγκαιρη υποβολή στη δράση
«Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης,
Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών», το 2013.
Άλλωστε αυτή θεωρείται ως ενδεδειγμένη αντιμετώπιση στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης και
του κράτους δικαίου . να προστατεύονται οι φορείς έναντι συνεπειών που προκαλούνται από
αντικειμενικούς λόγους ή γεγονότα ανωτέρας βίας, διασφαλίζοντας παράλληλα την αρχή της ίσης
μεταχείρισης.
Εξυπακούεται ότι η Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ έχει λάβει τα μέτρα της ώστε να μην
επαναληφθούν, στο βαθμό του εφικτού, αντίστοιχες αστοχίες στο μέλλον.
Αναφορικά με το 3ο ερώτημα, σε περίπτωση που υποβληθούν ενστάσεις από άλλους υποψήφιους,
θα εξεταστούν αρμοδίως από τη ΓΓΕΤ και την εποπτεύουσα Διαχειριστική Αρχή (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ).
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