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Θέμα:
Προβλήματα ολοκλήρωσης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων
Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,
Με μεγάλη έκπληξη και απορία είδαμε στις 16/4/2018 να ανακοινώνεται απόφαση «να δοθεί η
δυνατότητα, σε όσους δυνητικούς Δικαιούχους δεν μπόρεσαν λόγω προβλήματος να ολοκληρώσουν
την υποβολή της αίτησής τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), να
οριστικοποιήσουν την ηλεκτρονική υποβολή της για τη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και
Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας», την Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 και ώρες 9:00 έως
17:00» [1], δηλαδή να ανοίγει ξανά το σύστημα υποβολής 18 ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας.
Η ανακοίνωση αυτή, όπως θα γνωρίζετε, έγινε αντικείμενο κριτικής σε άρθρο του κ. Μανδραβέλη
στην εφημερίδα «Καθημερινή» (21/4/2018) [2], με τον ηχηρό τίτλο «Ρουσφέτια παντού...», το
οποίο δεν γνωρίζουμε αν απαντήθηκε αρμοδίως, καθώς και ποικίλων δηκτικών σχολίων των
συναδέλφων μας.
Στην απόφαση της πρόσκλησης του συγκεκριμένου προγράμματος (Α.Π. 582/73/Α2, 26/1/2018)[3],
κατά πάγια πρακτική, ρητά ορίζεται ότι «Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων,
συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, δεν
επιτρέπεται μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης». Η
διάταξη επαναλαμβάνεται στην αναλυτική πρόσκληση (σελ. 42), όπου επιπλέον ορίζεται ότι «Μετά
τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης δεν
γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης» και ότι «Εάν δεν συμπληρωθούν όλα τα απαιτούμενα
πεδία και εάν δεν τηρούνται οι αριθμητικοί περιορισμοί και όρια, το σύστημα δεν
ολοκληρώνει την υποβολή και ενημερώνει αυτόματα τον υποβάλλοντα για την απόρριψη της
αίτησης».
Θέτουμε υπόψη σας ότι υποβάλαμε πρόταση σε ανάλογη Δράση Εθνικής Εμβέλειας (Διμερής και
Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ρωσίας [4], σχέδιο Τ4ΔΡΩ-00083) η οποία δεν
ολοκληρώθηκε από το σύστημα για τεχνικούς λόγους την καταληκτική ημερομηνία (7/4/2017). Σε
επικοινωνία με στελέχη τόσο της ΓΓΕΤ όσο και της ΜΟΔ οι απαντήσεις που λαμβάναμε ήταν ότι δεν
είναι δυνατό να ανοίξει το σύστημα για να αντιμετωπιστεί το όποιο πρόβλημα και να
οριστικοποιηθεί η υποβολή. Και ότι οποιαδήποτε παρέκκλιση απαιτεί απόφαση υπουργού.
Παράλληλα, η επίσημη απάντηση από την ΜΟΔ μέσω της ΓΓΕΤ (ένα μήνα μετά, στις 12-17/5/2017)
ήταν ότι «Από τον έλεγχο που κάναμε στην υποβολή του σχεδίου Τ4ΔΡΩ-00083 δεν μπορέσαμε να
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αναπαράγουμε το σφάλμα που επικαλείται ο χρήστης. Αντίθετα, το σύστημα λειτουργεί όπως
προβλέπεται. Επιπλέον, σε καμιά από τις δράσεις στις οποίες τα συγκεκριμένα πεδία είναι
ταυτόσημα (Ελλάδα Ρωσία 24 υποβολές, Ελλάδα Γερμανία 213 υποβολές, Ελλάδα Ισραήλ 29
υποβολές), δεν είχαμε παρατηρήσεις από τους χρήστες. Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι οι όποιες τυχόν
δυσλειτουργίες, ενδεχομένως να οφείλονται στον εξοπλισμό ή το δίκτυο του χρήστη και όχι στο
ΠΣΚΕ.»
Σημειώστε ότι στην περίπτωσή μας δεν απαιτούνταν διόρθωση ή αλλαγή στοιχείων επειδή η
πρότασή ήταν πλήρης, και το «σφάλμα» προέκυψε από έναν αριθμό κινητού (!) κάτι που θα ήταν
άμεσα αντιληπτό αν ελέγχονταν από άνθρωπο και όχι από ένα απρόσωπο πληροφοριακό σύστημα.
Το δε αίτημά μας προς τη ΓΓΕΤ (στις 12-4-2017) δεν ήταν να ανοίξει ξανά το σύστημα (κάτι που
βέβαια θα επέτρεπε την τυπική αντιμετώπιση των «σφαλμάτων») αλλά ήταν να θεωρηθεί η
πρόταση ολοκληρωμένη και να εξεταστεί στην πρώτη φάση αξιολόγησης με τις υπόλοιπες, για τον
επιπλέον λόγο ότι η μη ολοκλήρωση – απόρριψη για τεχνικούς λόγους μάς εξέθετε στους
συνεργάτες μας της ρωσικής πλευράς, στους οποίους συγκαταλέγονταν και εταιρία υψηλής
τεχνολογίας.
Εχοντας την εμπειρία της ανωτέρω αντιμετώπισης, προκειμένου να μη δημιουργούνται προφανείς
εντυπώσεις περί άνισης μεταχείρισης, σας παρακαλούμε να μεριμνήσετε ώστε να δοθούν από τους
αρμόδιους παράγοντες απαντήσεις -που δεν ενδιαφέρουν μόνο εμάς- για τα παρακάτω ερωτήματα:
- ποιο ήταν το πρόβλημα που υπήρξε στην πρόσκληση Ελλάδα-Κίνα και δεν μπόρεσαν οι δυνητικοί
δικαιούχοι να ολοκληρώσουν την υποβολή εντός της προθεσμίας; (δεδομένου ότι σύμφωνα με την
απάντηση που εμείς λάβαμε από τη ΜΟΔ, σε τρεις ανάλογες δράσεις και 266 προτάσεις δεν είχαν
παρατηρήσεις)
- πόσοι ήταν οι δυνητικοί δικαιούχοι της πρόσκλησης Ελλάδα-Κίνα που είχαν πρόβλημα και πόσοι
ολοκλήρωσαν την υποβολή στις 18/4;
- ποια είναι η επίσημη απόφαση που ανακοινώθηκε στις 16/4 [1], ποιος την έλαβε και με τι
διαδικασία εκδίδεται τέτοια απόφαση;
- που προβλέπεται και για ποιους λόγους η δυνατότητα να ανοίξει το σύστημα μετά τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής;
- πως αντιμετωπίζονται, από την άποψη της διαδικασίας υποβολής, οι όποιες τυχόν δυσλειτουργίες,
«ακόμη και αν ενδεχομένως οφείλονται στον εξοπλισμό ή το δίκτυο του χρήστη και όχι στο ΠΣΚΕ»,
και τι εξωτερικές επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται στο σύστημα ώστε σε περίπτωση αστοχίας να
μην είναι οι ελεγχόμενοι και ελεγκτές;
- που εντοπίζονται τελικά οι διαφορές με την περίπτωση της δικής μας μη ολοκληρωμένης
υποβολής, η οποία είχε τελείως διαφορετική αντιμετώπιση; Τι είχε να χάσει σε διαφάνεια,
αξιοπιστία και ποιότητα η δράση Ελλάδα-Ρωσία αν εξεταζόταν η δική μας -πλήρης- πρόταση και τι
κέρδισε, σε διαφάνεια, αξιοπιστία και ποιότητα η δράση Ελλάδα-Κίνα με την ολοκλήρωση
υποβολής μιας ή περισσοτέρων προτάσεων 18 ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας;
Επειδή η κατά περίπτωση και αδιαφανής τροποποίηση / παραβίαση των όρων υποβολής γεννά
υποψίες για εργαλειακή χρήση των κανονισμών και αίσθημα αδικίας, ζητάμε να εξετάζονται
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ανεξάρτητα σε δεύτερο βαθμό οι όποιες ενστάσεις, ώστε να μην αποτελεί η τεχνολογία -είτε η
χρήση της είτε οι αστοχίες της- ένα ακλόνητο άλλοθι μεροληπτικής μεταχείρισης από υπηρεσιακούς
ή πολιτικούς παράγοντες.
Παραμένοντας στη διάθεσή σας για παροχή στοιχείων και διευκρινίσεων,
Με τιμή
Γεώργιος Λιτσαρδάκης, Καθηγητής Α.Π.Θ.
Αθανάσιος Σπηλιώτης, ερευνητής (ΕΛΕ Β’) Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»
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