
Comments during the meeting on 10/02/2022: 
 
Εισηγηση ΤΕΣ κειμενο 2014-2020 : συμμετοχη σε διεθνεις επιστημονικες υποδομες  
Προεδρος Νικολαος Χατζηχρηστιδης? 
 
Μαργιωλακη: 
Ενημερωση του κ. Μαρκου για τι εχει γινει μεχρι σημερα 
 
Μπεσσας: 
Ενημερωση για το site (esrf.gr), ο σκοπος του site και στατιστικα σχετικα με τη συμμετοχη 
των Ελληνων ερευνητων στην ερευνα που γινεται στο ESRF (τα στοιχεια υπαρχουν στο site) 
 
Παλουρα: 
Οι Ελληνες ερευνητες συμμετεχουν και σε αλλα συγχροτρον οχι μονο στο ESRF. Θα 
μπορουσε να μπει ενα κομματι στο site που να δειχνει εργο Ελληνων ερευνητων τα 
προηγουμενα χρονια σε συγχροτρον. 
 
Μπεσσας: 
Μπορουμε το βάλουμε αμεσα αν μας στειλετε το κειμενο 
 
Μαργιωλακη: 
Η προσπαθεια ξεκινησε το 2006, επομενη το 2010 (Ζαφειροπουλος), μετα το 2018 (μεσω 
Φωτακη), 2019-2020 Μοσχοπουλου, 2021 αρθρο στο Βημα, 2022 επικοινωνια με την κα 
Χριστουλα 
Προταση προς το ΕΣΕΤΕΚ πριν απευθυνουμε στη ΓΓΕΤ 
Η Ελληνικη Κρυσταλλογραφικη Εταιρια εχει επισης ενημερωθει 
 
Αρβανιτιδης: 
Χρισινα και Παπαγιανοπουλος? Νεα ατομα για συμμετοχη 
ΕΚΕΤΑ: δεν εχουν μεγαλη σχεση/εμπειρια με συγχροτρον 
 
Χριστοφιλος: 
Ζασπαλης μαλλον ο πιο σχετικος? 
 
Παλουρα: 
Εισηγηση του ΤΕΣ, ενημερωση του κ. Μαρκου 
 
Γκοντελιτσας: 
Ποιο ειναι το προβλημα της μη συμμετοχης στο ESRF? 
 
Μπεσσας: 
Το προβλημα καθε φορα ειχε να κανει με τη χρηματοδοτη. Οι πληροφοριες σχετικα με τα 
ποσα που χρειαζονται για τη συμμετοχη της χωρας υπαρχουν στο site 
 
Μαρκου: 
Εμπιπτει στο Υπουργειο Αναπτυξης η χρηματοδοτηση 
Το ΤΕΣ απο το 21 καλοκαιρι εχει σκοπο να βρει τομεις που υπαρχει δυνατοτητα added 
value για επιστημονικη ερευνα (ποιοι τομεις): τα υλικα ειναι ενα πολυ μεγαλο κομματι 
Στο πλαισιο αυτο (υλικα) η συμμετοχη της Ελλαδας στο ESRF ειναι σημαντικη  
Το προβλημα δεν ειναι τα χρηματα, ειδικα αν υπαρχει πολιτικη βουληση 
Πρεπει να παει καποιος στοχευμενα και το ζητημα ειναι η αρχη 
Ποιος ειναι ο λογος που εχουν αποτυχει οι προηγουμενες προσπαθειες? 
 



Παλουρα: 
Το 2006 εγινε επισκεψη στο ESRF και απο τη ΓΓΕΤ ενημερωσαν οτι δεν υπηρχαν διαθεσιμα 
τα 250,000 ευρω. Η διακοπη της προσπαθειας εγινε αφου ειχαν ξεκινησει οι 
διαδικασιες/συζητησεις με το ESRF το οποίο αφησε πολυ ασχημη εντυπωση. 
 
Μαργιωλακη: 
Ισως στο παρελθον δεν ξεραμε καλα το τεχνικο κομματι για τη διαδικασια (πχ υποβολης 
αιτησης) 
 
Μαρκου: 
Τα κονδυλια στη ΓΓΕΤ ειναι πολυ συγκεκριμενα 
Για να μπει χρειαζεται (1) να πεισθει η ΓΓΕΤ οτι ειναι χρησιμο, (2) να μπει στον επομενο 
προυπολογισμο της ΓΓΕΤ 
Το ΕΣΕΤΕΚ εχει 1-2 ανθρωπους που εχουν STEM background 
Στο ΤΕΣ υπαρχει ενα momemntum για την ερευνα στα υλικα 
Θα μπορουσε να γινει μια εισηγηση προς το ΕΣΕΤΕΚ, με blessing απο το ΤΕΣ 
Το κυριως ειναι να πεισθει το ΕΣΕΤΕΚ 
Το προβλημα δεν ειναι τα λεφτα 
Μπορει να κολλησει η διαδικασια 
Στο Ταμειο Ανακαμψης προς το παρον δεν εχουν μπει λεφτα για την ερευνα 
 
Μαργιολακη: 
Πρακτικα πως μπορουμε να αιτηση στο ΕΣΕΤΕΚ? 
 
Μαρκου: 
Free format, δεν υπαρχει καποιο template για το ΕΣΕΤΕΚ 
Για να μη δινω λαθος εντυπωσεις, η συνδεση μεταξυ του ΤΕΣ - ΕΣΕΤΕΚ δεν μου ειναι 
σαφης πως και αν μπορει να δουλεψει 
Πχ ποιο ειναι το επομενο βημα μετα απο τη θετικη εισηγηση απο το ΤΕΣ στο ΕΣΕΤΕΚ? Πως 
παει απο το ΕΣΕΤΕΚ στη ΓΓΕΤ? Φαινεται οτι υπαρχει στενη συνεργασια αλλα δεν ειναι 
σιγουρο οτι θα δουλεψει 
30 σελιδες το κειμενο για την προταση στα μαθηματικα και μη τεχνικο, πρεπει να ειναι 
ευκολο να διαβαστει 
Συζητηθηκε στο ΤΕΣ αλλα απο το ΕΣΕΤΕΚ ζητησαν περιληψη 
Χρειαζεται ενα συντομο κειμενο 
Track records και metrics, οτιδηποτε μετρησιμο ειναι πολυ σημαντικο, ποια ειναι τα σχεδια 
για το μελλον 
Να δειχτει το momentum που θα μπορει να αποκτησει τοσο στη βασικη ερευνα, στη 
εφαρμοσμενη επιστημη, το networking 
Υπαρχει ενα λεπτο σημειο σχετικα με τη συμμετοχη της χωρας σε διεθνεις υποδομες, 
γραφειοκρατικα δηλαδη 
Θελει υπομονη πως να το διαχειριστεί καποιος και επιμονη 
 
Γλυκος: 
Το proposal πρεπει να εχει και προυπολογισμο? 
 
Μαρκου: 
Καλο ειναι να υπαρχει ενα solid κειμενο 30-40 σελιδων και ενα summary 5 σελιδων 
Ναι πρεπει να υπαρχει και το budget 
Βεβαια κατι τετοιο ειναι σχετικο γιατι μπορει να εχεις μεγαλο return of investment (πχ μεσω 
της συμμετοχης στο ESRF) για παραδειγμα το Cern και τις συνεργασιες με τον ιδιοτικο 
τομεα 
To budget του Cern ειναι πολυ μεγαλυτερο και δεν προκειται να φυγει ποτε η Ελλαδα 
(cannot lose face) 



Απο τα πιο σημαντικα arguments ειναι το θεμα του return 
Πχ μου επιτρεπει να χρησιμοποιησω την ερευνα που κανω εκει για τη συνδεση με εταιριες 
Φοιτητες, διδακτορικα, τους δικους μου ανθρωπους στην εγκατασταση 
Σχεσεις με τον ιδιοτικο τομεα πολυ βασικο 
Δωστε μας λεφτα και return θα ειναι αυτο και αυτο και αυτο 
Να αναφερετε το track record των ανθρωπων του δικτυου 
Μπορειτε να μου εξηγησετε το ρολο του δικτυου και πως το βλεπετε? 
 
Μαργιωλακη: 
Δε χρειαζεται καταστατικο για το δικτυο 
Προσπαθουμε να εχουμε ενα εκπροσωπο ανα ιδρυμα 
Ο ρολος του δικτυου ειναι μονο διαχειριστικος για εκδηλωσεις κτλ οχι να ελεγχει κατι 
Να οργανωσει τη θεσμικη δραση 
Ατυπο δικτυο οργανωσης της συμμετοχης της Ελλαδας στο ESRF 
 
Μαρκου: 
Δε χρειαζεται θεσμικη εκπροσωπηση, δεν ειναι υποχρεωτικο, μπορει το ατυπο δικτυο απο 
μονο του και δε χρειαζεται καποια αλλη δομη 
 
Μοσχοπουλου: 
Πως μπορουμε να υπολογισουμε το cost benefit για τη συμμετοχη στο ESRF? Ειναι λιγο 
δυσκολο να βαλουμε συγκεκριμενα νουμερα στην προταση 
 
Μαρκου: 
Δεν πρεπει να ειναι μονο πανω στο +- 
Δεν μπορεις αν δεν συμμετεχεις ηδη στην εγκατασταση να δωσεις συγκεκριμενα νουμερα 
… 
Πχ παραδειγματα πως θα μπορεσει να υπαρξει συνδεση με τον ιδιωτικο τομεα/εταιρειες 
Ουτε πολυ γενικα (πχ ο τομεας της βιομηχανιας φαρμακων οτι θα εχει benefits) ουτε πολυ 
συγκεκριμενα 
Μην πειτε για αλλες εγκαταστασεις κτλ (αμυντικη θεση), focus στο ESRF 
Δεν ειμαι σιγουρος οτι χρειαζονται support letters απο το εξωτερικο εκτος αν εχετε 
νομπελιστες 
Δεν ξερω ποσο χρονο θα παρει η απαντηση απο το ΕΣΕΤΕΚ, απο το ΤΕΣ λογικα 1-2 μηνες 
Μπορει και να χρειαστει χρονος για να ωριμασει η διαδικασια στη ΓΓΕΤ 
 
Μπεσσας: 
Ειμαστε πειστικοι? Θα μας υποστηριζατε? 
 
Μαρκου: 
Δεν μπορω να απαντησω χωρις προταση 
 
Μαργιωλακη: 
Μπορουμε να κανουμε ενα workshop ή ESRF day για να δειξουμε τον αριθμο των 
ανθρωπων 
 
Μαρκου: 
Μακάρι να το κανατε γιατι θα δειξει τη δυναμη του δικτυου σας 
Θα ηταν πολυ σημαντικο να μπορει να φανει οτι υπαρχει μια κρισιμη μαζα 
Οχι τι αρεσει σε εσας αλλα τι θα αρεσε να ακουσουν οι ακροατες σας (ΕΣΕΤΕΚ/ΓΓΕΤ) 
 

Αν ησασταν στη θεση μας θα κανατε πρωτα την προταση και μετα την αιτηση? 
 



Δε μπορω να σας απαντησω τι ειναι το καλυτερο. Μαλλον αν δε δουλεψαν καποια 
πραγματα στο παρελθον μη το ξανακανετε. 
 
Παλουρα: 
Να κανουμε μια καταγραφη των Ελληνων ερευνητων που δουλευουν σε συγχροτρον 
 
Μαρκου: 
Interaction με το εξωτερικο ή πως η δουλειά κάποιου συνδέεται με άλλα ινστιτούτα ή εταιρίες 
- είναι πολύ σημαντικό 
 
Χρισίνα: 
Ενημέρωση της κα Χρισίνα απο τη Μαργιωλάκη 
Ειμαστε στη φαση που θα αξιολογηθουν οι εθνικες ερευνητικες υποδομες και ως συνεπεια η 
συμμετοχη σε αλλες ερευνητικες υποδομες αρα η συγκυρια ειναι καλη 
Θα χαιρομουν να συμμετεχω και ως εκπροσωπος του Εθνικου Ιδρυματος Ερευνων 
 
Γκοντελιτσας: 
Γιατι δεν παμε σε πολιτικους κατευθειαν? Οι πολιτικοι ρωτανε ποιο ειναι το οφελος? Υγεια, 
φαρμακα, τροφιμα και παραγωγη. Δεν καταλαβαινω γιατι πρεπει να ακολουθησουμε το 
τεχνικο κομματι 
 
Μπεσσας: 
Δεν εχουμε καποια αμεση επαφη στους πολιτικους. 
Να παρουμε το ερωτηματολογιο που εχει τεθει φετος. 
 
Χρισίνα: 
Είναι τα κριτήρια με τα οποία αξιολογούν τις εγκαταστάσεις. 
Υπαρχει και οδηγος για τα key performance indicators τον οποίο μπορώ να προωθήσω. 
 
Μαργιωλακη: 
Αυτη τη φορά κανουμε μια πανελλαδικη προσπαθεια ακολουθωντας τα θεσμικα βηματα 
 
Μπεσσας: 
Μπορουμε να θεσουμε deadlines και να μοιρασουμε τους ρολους/τι χρειαζεται να γραψει ο 
καθενας 
 
Λαππας: 
Να εχουμε ενα document με τα bullet points από αυτά που πρότεινε ο κος Μαρκου 
 
Μαργιωλακη: 
Για το ESRF information day πως το βλεπουμε 
 
Μπεσσας: 
Το ESRF ειναι θετικο αλλα πρεπει να τους πουμε ποιους χρειαζομαστε, τι format κτλ  
 
Σουλιου: 
Φοιτητες και Postdocs απο το ΕΣΡΦ θα μπορουσαν να δωσουν ομιλιες 
 
Καρυδας: 
Μαλλον προς Μαιο-Ιουνιο πιο λογικο. Διοργανωνουμε στο Δημοκριτο summer schools, θα 
μπορουσε να γινει και ως μερος του summer school. 1ο δεκαημερο του Ιουλιου 
 
Κατσικινη: 



International day of light 16/05? 
 
Παλουρα: 
1η βδομαδα του Ιουλιου θα υπαρχει πιθανοτα ακομα εξεταστικη 
 
Χρισινα: 
Πρεπει να γινει εντος εξαμηνου για να ειναι παροντες φοιτητες. Να κοιταξουμε τη δυνατοτητα 
χρηματοδοτησεων για short term visits στο ESRF 
 
Next steps: 
Να ενημερωσει ο καθενας το φορεα του και να συμπληρωσουν τη φορμα επικοινωνιας; 
χρειαζεται να γραψουμε ενα μικρο κειμενο το οποιο θα ειναι standard 
Να ενημερωθεί ο κόσμος για το information day 
Να δουμε για International day of light και να κανουμε το ESRF information day εκεινη τη 
μερα 
 


