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Η Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 

Έχοντας υπόψη:

1. Ο Ν.1514/85 (ΦΕΚ 13/Α/8-2-85) «Ανάπτυξη της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας»,  ) 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

2. Ο Ν.3653/08 Θεσμικό Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογίας και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει

3. Ο  Ν.3614/2007  «Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών  παρεμβάσεων  για  την 

προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

4. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α/05-11-2009) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των 

Υπουργείων» και το ΠΔ 24/2010 (ΦΕΚ 56/Α/15-04-2010) «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων 

Υπουργείων και τροποποιήσεις του ΠΔ 189/2009»

5. Το ΠΔ 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α/07-10-2009) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών»

6. Το ΠΔ 274/2000 (ΦΕΚ 225/Α/17-10-2000) “Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χρηµατοδότησης 

(επιχορήγησης ή συνδροµής) έργων και προγραµµάτων που υποβάλλονται από βιοµηχανικές ή 

άλλες παραγωγικές µονάδες" ", όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα

7. Η υπ’ αριθ. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.2008) «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης» (ΦΕΚ 

540/Β/27.03.2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

8. Την  Απόφαση της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  με  αριθμό Ε/2007/5534/12.11.2007 που αφορά την 

έγκριση του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

9. Την υπ’αρ. 2.8194/οικ.6.1972/2-4-2012  (ΦΕΚ 1196/Β/2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα 

«Εκχώρηση  Αρμοδιοτήτων  Διαχείρισης  για  πράξεις  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος 

“Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας»  

10. Την υπ’ αριθμόν 14/16-05-2011 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου  Δυναμικού»,  με  την  οποία  εγκρίθηκαν  τα  κριτήρια  επιλογής  των  πράξεων  των 

Αξόνων Προτεραιότητας, όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στην παρούσα πρόσκληση.

11. Την  με  αρ.πρωτ.  6348/27-6-2011  Πρόσκληση  για  υποβολή  προτάσεων  στο  Ε.Π.  «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου  Δυναμικού»  -  δράση  «Υποστήριξη  των  επιχειρήσεων  για  την  απασχόληση 

προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης»

12. Τον με αρ.πρωτ. 6349/27-6-2011 Οδηγό Εφαρμογής της παραπάνω δράσης 

Και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη παράτασης της οριζόμενης ημερομηνίας λήξης των εγκεκριμένων 

έργων, που προκύπτει από το χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών ένταξης των εγκεκριμένων έργων και 

την διάρκεια αυτών που ανέρχεται στους 36 μήνες 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Τ Α Ι

α) Η  τροποποίηση  της  με  αρ.πρωτ.  6348/27-6-2011  Πρόσκλησης  για  υποβολή  προτάσεων  της 

δράσης«Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστημονικής 

κατάρτισης» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ως προς το Κεφάλαιο 2-Χρονική Διάρκεια 

Πράξης το οποίο διαμορφώνεται ως εξής::
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Κεφάλαιο 2 –«ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ»

Η  ημερομηνία  έναρξης  της  υλοποίησης  του  φυσικού  αντικειμένου  του  κάθε  έργου  ορίζεται  στην  

Απόφαση Χρηματοδότησής του. 

Ως ημερομηνία λήξης  της  επιλεξιμότητας  των δαπανών και  της  ολοκλήρωσης των προτεινόμενων  

έργων ορίζεται η 31/8/2015. 

Η επιλεξιμότητα των δαπανών για κάθε ερευνητικό έργο ξεκινάει από την ημερομηνία έναρξης του.  

β) Τα υπόλοιπα στοιχεία της με  α.π.  6348/27-6-2011 Πρόσκλησης  για υποβολή προτάσεων  της 

δράσης «Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστημονικής 

κατάρτισης» παραμένουν ως έχουν.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ
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