
 

 

 

 

 

      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

 

 

Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 14-18 

Ταχ. Κώδικας : 115 10 Αθήνα 

Πληροφορίες: Β. Γογγολίδης 

Τηλέφωνο :210 7458119 

Email :eeafm@gsrt.gr 

    

 

 

Ημερομηνία 17.10.2014 

Α.Π.: 11316 

 

 

 

 

 

  

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ   

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 “ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ” 

ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ «Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2009-2014»   

 

                                                                                   

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 

 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» 

που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005). 

2. Την ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με 

αριθ. 12104/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ 275/12 Μαρτίου 2014(ΦΕΚ Β’ 781/28 Μαρτίου 2014), θέμα 

«Καθορισμός συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για την υλοποίηση του 

Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (ΧΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 

περιόδου 2009−2014 − Κατανομή των Πόρων.» 
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3.     Τις διατάξεις: 

α.  του Π.Δ. 98/9.08.2012 (ΦΕΚ 160/Α/10.08.2012) Τροποποίηση Π.Δ.  85/2012 

«Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 

υπηρεσιών»(Α΄/141),  

β. του Π.Δ. 118/2013(ΦΕΚ 152/Α/2013) «Τροποποίηση του ΠΔ 85/2012-Ίδρυση 

Υπουργείων Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και θρησκευμάτων, Πολιτισμού 

και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως», 

γ. του Π.Δ. 89/10.06.2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών  και 

Υφυπουργών»   (ΦΕΚ/134/Α΄/10.06.2014), 

δ. της με αρ. πρωτ. 17049(ΔΚΗ/Α)1784, (ΦΕΚ Β΄ 3546/31.12.2012),  Απόφασης 

του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα: 

Μεταβίβαση στον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας και στους 

Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και 

Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, στον Προϊστάμενο και στους Προϊσταμένους Μονάδων της 

ΕΥΔΕ−ΕΤΑΚ του δικαιώματος να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού», 

ε. της με αρ. Φ.908/116326/Η Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διορισμός Γενικού Γραμματέα στη 

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων», (ΦΕΚ 418/τ. Υ.Ο.Δ.Δ. /30.08.2013), με την οποία  διορίζεται  ως 

μετακλητός Γενικός Γραμματέας, Προϊστάμενος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας 

και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο Δρ. Χρήστος 

Βασιλάκος. 

4. Το Ν.1514/85 (ΦΕΚ 13/Α’/8.02.85) «Ανάπτυξη της Επιστημονικής και Τεχνολογικής 

Έρευνας» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2919/01 (ΦΕΚ 128Α’/25.06.2001) «Σύνδεση 

Έρευνας και Τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις» και ισχύει.  

5. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/4-8-2014), σύμφωνα με         

τις οποίες η αναστολή ισχύος  των διατάξεων του ν. 3653/ 2008(Α΄ 49) «Θεσμικό         

πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις» παρατείνεται από τη λήξη της στις   

30.6.2014, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 1 της  παραγράφου 3 του   άρθρου 

11 του ν. 4229/2014(Α΄ 8), μέχρι τις 31.12.2014. 

6. Τις διατάξεις του π.δ. 274/2000 (ΦΕΚ 225 Α/17.10.2000) «Όροι, προϋποθέσεις και 

διαδικασία χρηματοδότησης (επιχορήγησης ή συνδρομής) έργων και προγραμμάτων που 
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υποβάλλονται από βιομηχανικές ή άλλες παραγωγικές μονάδες, όπως τροποποιήθηκε με 

το ν. 3777/2009 (ΦΕΚ 127 Α/28.7.2009) και ισχύει. 

7. Τον από 18.01.2011 «Κανονισμό για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού 

Μηχανισμού ΕΟΧ 2009-2014» (“Regulation on the implementation of the European 

Economic Area (EEA) Financial Mechanism 2009-2014”), όπως αυτοί υιοθετήθηκαν από 

την Επιτροπή Χρηματοδοτικού Μηχανισμού βάσει του άρθρου 8.8 του Πρωτοκόλλου 38b 

της Συμφωνίας ΕΟΧ.  

8. Την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με αριθμ. πρωτ. 

20211/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ 436(ΦΕΚ Β’ 1148/6 Μαΐου 2014), θέμα «Συγχρηματοδότηση από 

πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 

περιόδου 2009 − 2014 και από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας 

και Θρησκευμάτων, ως Διαχειριστή Προγράμματος (Programme Operator) του 

Προγράμματος με τίτλο: «Ακαδημαϊκή Έρευνα» (Research within priority sectors) σε 

«Τοπικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες για τη μείωση των ανισοτήτων σε εθνικό 

επίπεδο και την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης», «Βασικά χαρακτηριστικά της 

ισότητας των δύο φύλων και προώθηση της εργασιακής και προσωπικής ισορροπίας» και 

«Προώθηση της διαφορετικότητας στην Κουλτούρα και τις Τέχνες στο πλαίσιο της 

ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς», όπως έχει τροποποιηθεί με την Απόφαση του 

Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με αριθμ. πρωτ. 51069/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ 899/15 

Οκτωβρίου  2014 και ισχύει. 

9. Τις λοιπές κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν θεσπισθεί και υιοθετηθεί από την 

Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 2009-2014, όπως εκάστοτε ισχύουν. 

10. Τον  N. 4270 (ΦΕΚ Α 143/28-6-2014) « Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις.» και ιδίως το άρθρο 123 αυτού. 

 

Κ Α Λ Ε Ι 

 

Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες φορέων υλοποίησης:  

 Δημόσιοι Ερευνητικοί & Τεχνολογικοί φορείς της χώρας (Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ, 

ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα) 

 Δημόσιες υπηρεσίες 

 Νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

(Κοινωφελή Ιδρύματα, Οργανισμοί Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, 

Σωματεία, Σύλλογοι, κ.λ.π.) 

 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις  

που έχουν συσταθεί και λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας, προς όφελος του 

δημοσίου συμφέροντος και έχουν ερευνητική δραστηριότητα, για την υποβολή 
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προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στην 

«Ακαδημαϊκή Έρευνα στους Τομείς Προτεραιότητας», στο πλαίσιο του Προγράμματος 

«Διαφορετικότητα, Ανισότητες και Κοινωνική Ενσωμάτωση», από κοινού με τις δότριες 

χώρες του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, 

Νορβηγία, Λιχτενστάιν).  

Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπεται να περιληφθεί ένα σύνολο δράσεων που 

στοχεύουν στην ανάπτυξη της γνώσης που βασίζεται στην έρευνα και να αντιμετωπίσει από 

μια ερευνητική/επιστημονική προοπτική τις ανερχόμενες κοινωνικές και εισοδηματικές 

ανισότητες στην Ελλάδα σαν αποτέλεσμα της τρέχουσας οικονομικής κρίσης   και να 

συμβάλλουν, με τρόπο ουσιαστικό, στην επίτευξη των αντίστοιχων στόχων του 

Προγράμματος. 

Έτσι οι  προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν:  

 Στη μείωση των εθνικών ανισοτήτων και την προώθηση της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης.       

 Στην προώθηση της ισότητας των δύο φύλων και της ισορροπίας επαγγελματικής 
και προσωπικής ζωής.   

 Στην προώθηση της διαφορετικότητας στον πολιτισμό και την τέχνη στο πλαίσιο 
της Ευρωπαϊκής Πολιτισμικής Κληρονομιάς. 

Δείκτες Αποτελεσμάτων 

Προγραμματική 
Ενότητα 

Ονομασία Δείκτη Προϋπολογισμός 
(σε Ευρώ) 

Τοπικές και 

περιφερειακές 

πρωτοβουλίες για 

τη μείωση των 

εθνικών 

ανισοτήτων και την 

προώθηση της 

κοινωνικής 

ενσωμάτωσης. 

 

Αριθμός εγκεκριμένων 

έργων 

1.290.664 

Προώθηση της 

ισότητας των δύο 

φύλων και της 

ισορροπίας 

επαγγελματικής και 

προσωπικής ζωής 

 

Αριθμός εγκεκριμένων 

έργων 

967.999 

Προώθηση της 

διαφορετικότητας 

στον πολιτισμό και 

την τέχνη στο 

πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής 

Πολιτισμικής 

Κληρονομιάς  

 

Αριθμός εγκεκριμένων 

έργων 

967.998 
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Κατηγορίες  πράξεων 

Οι προς ένταξη προτάσεις θα πρέπει να εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες πράξεων: 

 Για την επίτευξη του αποτελέσματος της προγραμματικής ενότητας:      
Τοπικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες για τη μείωση των εθνικών ανισοτήτων και 
την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης. 
 

 Για την επίτευξη του αποτελέσματος της προγραμματικής ενότητας:  
Την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων και της ισορροπίας επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής 
    

 Για την επίτευξη του αποτελέσματος της προγραμματικής ενότητας: 
Την προώθηση της διαφορετικότητας στον πολιτισμό και την τέχνη στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Πολιτισμικής Κληρονομιάς  

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 3.525.072 Ευρώ και 

περιλαμβάνει: 1) το κόστος διαχείρισης του Προγράμματος που ανέρχεται σε 200.285 

Ευρώ, 2) το κόστος της συμπληρωματικής δράσης για τον διαχειριστή του Προγράμματος, 

που ανέρχεται σε 10.000 Ευρώ 3) το κόστος προετοιμασίας του Προγράμματος, ποσό 

17.625 Ευρώ, 4) τον προϋπολογισμό για τις διμερείς σχέσεις, που  ανέρχεται σε 70.501 

Ευρώ και 5) τον προϋπολογισμό για την ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού, που 

ανέρχεται σε 3.226.661 Ευρώ, θα διατεθεί για τις προτάσεις της παρούσας πρόσκλησης 

και αναλύεται ως εξής: 

 Ποσοστό Συμμετοχής ΠΟΣΟ σε ΕΥΡΩ 

Χρηματοδοτικός 

Μηχανισμός  (ΕΟΧ) 
85 % 2.742.661,85 

Εθνική Συμμετοχή 15 % 483.999,15 

Σύνολο Δημόσιας 

Δαπάνης  
100% 3.226.661,00 

Το Πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί κατά 85% από το «Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ 

περιόδου 2009-2014» και κατά  15% από Εθνική συμμετοχή προκειμένου να ενισχυθεί 

η κοινωνική και οικονομική συνοχή μεταξύ των κρατών μελών του ΕΟΧ. 

Το τεχνικό δελτίο (TΔE) είναι δεσμευτικό έγγραφο που θα είναι ενυπόγραφο και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Ένταξης. Για το λόγο αυτό η συμπλήρωσή του ΤΔΕ θα 

πρέπει να συνταχθεί με την δέουσα προσοχή. Προτάσεις που θα υποβάλλονται χωρίς τη 

χρήση των τυποποιημένων εντύπων θα απορρίπτονται.  

 Ο Διαχειριστής του Προγράμματος έχει το δικαίωμα να ζητήσει την υποβολή διευκρινήσεων 

ή συμπληρωματικών στοιχείων από τον τελικό δικαιούχο προκειμένου να αξιολογήσει την 

πρόταση. 
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Ο Διαχειριστής του Προγράμματος διατηρεί επίσης το δικαίωμα αναπροσαρμογής του 

περιεχομένου της πρότασης ως προς τον προϋπολογισμό. 

Η διαδικασία για την ένταξη που θα ακολουθηθεί αποτελείται συνοπτικά από τα παρακάτω 

στάδια: 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Η αίτηση πρότασης προς ένταξη πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην 

ηλεκτρονική  διεύθυνση:  

https://apps.gov.gr/minedu/international/research-priorities-2014/ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Ο Διαχειριστής  Προγράμματος θα αξιολογήσει μόνον τις προτάσεις που θα 

υποβάλλονται σε συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης. Θα εφαρμοσθεί η μέθοδος της 

συγκριτικής αξιολόγησης.  

Πρώτο στάδιο αξιολόγησης  

 Ο Διαχειριστής Προγράμματος εξετάζει το παραδεκτό των αιτήσεων που ελήφθησαν, 

αν δηλαδή περιέχουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και το υποστηρικτικό υλικό και εάν 

είναι σύμφωνες με τους κανόνες επιλεξιμότητας. Οι αιτούντες των οποίων οι 

προτάσεις απορρίπτονται σε αυτό το στάδιο ενημερώνονται πλήρως αιτιολογημένα από 

το Διαχειριστή Προγράμματος και τους δίνεται εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου 

να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις επί της αποφάσεως. 

Δεύτερο στάδιο αξιολόγησης  

Κατά το δεύτερο στάδιο οι προτάσεις που κρίνονται παραδεκτές εξετάζονται από 

διμελείς ομάδες εμπειρογνωμόνων που ορίζονται από το Διαχειριστή Προγράμματος, 

ως προς τα κριτήρια επιλογής και βαθμολογούνται χωριστά από κάθε έναν 

εμπειρογνώμονα.  

Κατά το δεύτερο στάδιο οι προτάσεις που κρίνονται παραδεκτές εξετάζονται από 

διμελείς ομάδες εμπειρογνωμόνων. Για τους εμπειρογνώμονες−εισηγητές και τα μέλη 

των Επιτροπών Αξιολόγησης, η σύσταση των οποίων προβλέπεται από το άρθρο 3 του 

Π.Δ. 274/2000 (ΦΕΚ 225/Α/17−10−2000) και από το άρθρο 17 του ν. 3614/2007 

(ΦΕΚ 267/Α/3−12−2007) και συγκροτούνται κατά νόμο με σκοπό την αξιολόγηση 

των προτάσεων που υποβλήθηκαν για ένταξη στο Πρόγραμμα καθορίζεται αμοιβή 40 € 

ανά αξιολογούμενη πρόταση, σε βάρος των πιστώσεων του κόστους διαχείρισης του 

Προγράμματος. 
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Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με βάση τα εγκεκριμένα κριτήρια επιλογής για το εν λόγω 

Πρόγραμμα μπορούν να αναζητηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Διαχειριστή του 

Προγράμματος  http://www.gsrt.gr/EOX/central.aspx?sId=119I428I1089I646I488772. 

Τα κριτήρια επιλογής ανήκουν σε τρεις κατηγορίες: 

 

i.    Ωριμότητα πράξης και επάρκεια του Φορέα Υλοποίησης ως προς το 

      σχεδιασμό και την υλοποίηση της πράξης. 

ii. Επιστημονική/Τεχνική αρτιότητα και ποιότητα των προτεινόμενων 

δράσεων – οικονομική βιωσιμότητα και διασφάλιση λειτουργικότητας. 

iii. Σκοπιμότητα και αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης σε σχέση με 

τους στόχους του Προγράμματος όπως αναφέρονται στην εκδοθείσα 

πρόσκληση. 

Ο συνολικός βαθμός προκύπτει από το μέσο όρο των δύο βαθμών των 

εμπειρογνωμόνων. Εάν υπάρξει απόκλιση μεγαλύτερη από 30% στο βαθμό καλείται 

τρίτος εμπειρογνώμονας, ο οποίος βαθμολογεί για τρίτη φορά την πρόταση. Ο τελικός 

βαθμός, σε τέτοια περίπτωση, προκύπτει ως ο μέσος όρος των δύο κοντινότερων 

βαθμών. Κατόπιν καταρτίζεται κατάλογος με κατάταξη των προτάσεων κατά αύξουσα 

σειρά βαθμολογίας, που υποβάλλεται στην Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ μέσω του Γραφείου ΧΜ. 

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, η Επιτροπή Επιλογής δύναται να μεταβάλει τη σειρά 

της βαθμολογίας αιτιολογημένα. 

Η αιτιολόγηση αυτή καταγράφεται στα πρακτικά και σε περίπτωση που πρόταση 

απορριφθεί κατά τη διαδικασία αυτή ο υποψήφιος Φορέας Υλοποίησης ειδοποιείται 

γραπτώς για τους λόγους της απόρριψης αυτής.  

Τρίτο στάδιο αξιολόγησης  

Στο στάδιο αυτό, ο τελικός κατάλογος των επιλεγμένων έργων αποστέλλεται στην 

αρμόδια Μονάδα Ανταγωνισμού και Κρατικών Ενισχύσεων που υπάγεται στην Γενική 

Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ προκειμένου αυτή να γνωμοδοτήσει εάν η 

χρηματοδότηση των Φορέων Υλοποίησης και των εταίρων τους στο πλαίσιο των 

επιλεγεισών πράξεων συνιστά κρατική ενίσχυση. Κάθε πράξη για την οποία ισχύει το 

ανωτέρω καθίσταται αυτομάτως μη επιλέξιμη για χρηματοδότηση και διαγράφεται από 

τον τελικό κατάλογο.  

Η γνωμοδότηση της αρμόδιας Μονάδας πρέπει να εκδίδεται μέσα σε 20 εργάσιμες 

ημέρες από την κοινοποίηση του καταλόγου των πράξεων και των συνοδευτικών 

εγγράφων. Ο Διαχειριστής Προγράμματος αφού πιστοποιήσει το αποδεκτό της όλης 

διαδικασίας επιλογής, με βάση τον τελικό κατάλογο των προτάσεων εκδίδει απόφαση 
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στην οποία αναφέρει τις προτάσεις που θα χρηματοδοτηθούν. Η απόφαση 

κοινοποιείται σε όλους τους υποβάλλοντες αίτηση μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.  

Για κάθε εγκεκριμένη πράξη συνυπογράφεται ένα Σύμφωνο πράξης (Project Contract) 

μεταξύ του Διαχειριστή Προγράμματος και του φορέα υλοποίησης. Το σύμφωνο 

πράξης συνίσταται από την απόφαση ένταξης της πράξης στο Πρόγραμμα, της οποίας 

αναπόσπαστο τμήμα αποτελεί το Τεχνικό Δελτίο της πράξης, και η οποία εκδίδεται από 

το Διαχειριστή Προγράμματος, καθώς και από το σύμφωνο αποδοχής όρων για τη 

συγχρηματοδότηση μίας πράξης το οποίο υπογράφεται από τον Φορέα Υλοποίησης. 

Στην απόφαση ένταξης όσο και στο σύμφωνο αποδοχής όρων για τη 

συγχρηματοδότηση περιλαμβάνονται οι γενικοί και ειδικοί όροι οι οποίοι διασφαλίζουν 

τη σωστή υλοποίηση και λειτουργία της πράξης, η περιγραφή των ρόλων των φορέων 

που συμμετέχουν στην πράξη, η δέσμευση του Φορέα υλοποίησης για εφαρμογή της 

Ευρωπαϊκής και Εθνικής Νομοθεσίας καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις για την 

καταβολή της συγχρηματοδότησης. 

Τέλος, όλες οι πληροφορίες για το Πρόγραμμα, οδηγίες, κριτήρια και άλλα σχετικά 

έγγραφα βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Διαχειριστή του Προγράμματος  

http://www.gsrt.gr/EOX/central.aspx?sId=119I428I1089I646I488772,  η οποία θα 

αποτελεί στο εξής βασικό εργαλείο πληροφόρησης. 

Επιλεξιμότητα 

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες εφ’ όσον έχουν πραγματοποιηθεί μετά την αρχική 

ημερομηνία ένταξης της πράξης στο Πρόγραμμα. Ως ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 30η  

Απριλίου 2016. Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί 

έως την ως άνω ημερομηνία. 

Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων 

προσδιορίζονται στο Κεφάλαιο Δ «Επιλεξιμότητα δαπανών-διαδικασία  διαχείρισης και 

παρακολούθησης της υλοποίησης των πράξεων», της ΚΥΑ με αρ. πρωτ. 12104/ 

ΕΥΔ&ΠΛΑΠ 275, ΦΕΚ 781 Β/28 Μαρτίου 2014  Υπουργικής Απόφασης Συστήματος 

Διαχείρισης. 

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων  πράξεων ορίζεται το ποσό των 

100.000 ΕΥΡΩ.  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν τις προτάσεις τους από  

την 21.10.2014.           (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων)  

έως την 19.12.2014      (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων). 

Προτάσεις οι οποίες θα υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν θα γίνονται 

δεκτές. 
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Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση όλων των 

απαιτούμενων πεδίων στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής.  Η έγκαιρη κατάθεση των 

προτάσεων πιστοποιείται από το αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής στην πλατφόρμα 

υποβολής της ΓΓΕΤ. Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση της παραπάνω 

διαδικασίας απορρίπτονται.   

 

 

Ο Γενικός Γραμματέας 

 Έρευνας και Τεχνολογίας 

 

 

 Δρ. Χρήστος Βασιλάκος 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική διανομή: 

1. ΔΙΕ 

2. ΔΚΗ 

3. Ειδ. Λογ. 

4. ΠΡΟ 

Κοινοποίηση: 

- Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 

1.  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Παρακολούθησης 

Λοιπών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων,  

Νίκης  10, Σύνταγμα, 105 63 

2. Γενική Γραμματεία Δημόσιων Επενδύσεων ΕΣΠΑ 

Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωμής 

 


