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ΑΠΟ Φ ΑΣ Η

Θέμα: «Προκήρυξη της Δράσης : «Δημιουργία Καινοτομικών Συστάδων Επιχειρήσεων – Ένα  
Ελληνικό Προϊόν, Μια Αγορά : Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ»’

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:

α. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (Π.Δ. 63/2005, Α’98), όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 1 του ΠΔ 63 (ΦΕΚ 
Α΄98/22.04.05) με τίτλο : «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα»
β.του Π.Δ. 71/2012 (ΦΕΚ 124/A/2012) «Διορισμός Υπουργών 
δ.  του  Π.Δ.  189/2009  (ΦΕΚ  221-05/11/2009)  «Καθορισμός  και  ανακατανομή  
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», Άρθρο 8, όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 24/2010 
και ισχύει.

2. το Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις»

3. του  Ν.2690/1999  «Κύρωση  του  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας»,  αρ.9  (ΦΕΚ 
45/Α΄199)

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1256/82 «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση 
και την καθιέρωση ανώτατου ορίου απολαβών από τον Δημόσιο τομέα καθώς και για 
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το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του Ν. 1326/83 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 
του Ν.2303/95, καθώς και τις διατάξεις του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/15.3.2010) και 
Ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α΄)

5. Το Ν. 1514/85 (ΦΕΚ 13/Α78.2.85) «Ανάπτυξη της Επιστημονικής και Τεχνολογικής 
Έρευνας» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2919/01 (ΦΕΚ 128/Α/25.6.2011) «Σύνδεση 
Έρευνας και Τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις»

6. του   άρθρου  5  παρ.3  της  πράξης  νομοθετικού  περιεχομένου  «Ρυθμίσεις 
κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 268/Α/31.12.2011)», με 
το οποίο  η  αναστολή  της  ισχύος  των διατάξεων  του ν.  3653/2008 (ΦΕΚ 49 Α΄) 
παρατείνεται έως 31.12.2013.

7. της  με  αρ.  Φ.908/43992/Η/11.4.2011  (ΦΕΚ  93/ΥΟΟΔ/11-4-2011)  απόφασης  του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας,  Δια Βίου Μάθησης και  Θρησκευμάτων 
περί  διορισμού  ως  Γενικού  Γραμματέα  Έρευνας  και  Τεχνολογίας  του  Υπουργείου 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, του Κωνσταντίνου Κοκκινοπλίτη του 
Μιχαήλ.

8. της  με  αριθμ.10429(ΔΚΗ)Α/1138/9-9-2011(ΦΕΚ  Β/2031/13-9-2011)  Απόφασης  της 
Υπουργού Παιδείας, Δια βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων με θέμα «Μεταβίβαση στο 
Γενικό Γραμματέα Έ&Τ, στους Προϊσταμένους Δ/νσεων και  Τμημάτων της Γενικής 
Γραμματείας Έ&Τ του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, 
τον Προϊστάμενο και τους Προϊσταμένους Μονάδων της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ του Υπουργείου 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων του δικαιώματος να υπογράφουν ‘’Με 
εντολή Υπουργού’’»

9. Τις διατάξεις του άρθρου 5 επ. του ν.2771/99 «Περί Ειδικών Λογαριασμών και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 280/Τ.Α./16.12.1999).

10. το άρθρο 3 του Ν. 2216/94  περί κύρωσης της σύμβασης μεταξύ των Κρατών – 
Μελών της Ε.Ε. για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περιπτώσεις διορθώσεως 
των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων και των προσαρτημένων σε αυτήν κοινών 
και μονομερών δηλώσεων τους και άλλες διατάξεις

11. Την  Κ.Υ.Α.  5439/85 (ΦΕΚ 298 Β/19.5.1085)  «Σύσταση  Ειδικών  Λογαριασμών στο 
ΥΠΕΤ και στους εποπτευόμενους από αυτό φορείς για την αξιοποίηση των κονδυλίων 
της  έρευνας»  (παρ.1,  περ.  ΙΙ),  όπως  τροποποιήθηκε  και  συμπληρώθηκε 
μεταγενέστερα  με  τις  ΚΥΑ  5056/87  (ΦΕΚ  319/Β/87),  7401/88  (ΦΕΚ  308/Β/88), 
570/19.1.1994 (ΦΕΚ 36/Β/94), 14231/ΦΟΡ/2738/94 (ΦΕΚ 920/Τ.Β./14.12.1994).

12. Το ΠΔ 248/1989, «Οργανισμός της ΓΓΕΤ (ΦΕΚ 116/Α/1989) και τις τροποποιήσεις του
13. Το  Π.Δ.  274/2000  (ΦΕΚ   Α’225/17.10.2000)  «Όροι,  προϋποθέσεις  και  διαδικασία 

χρηματοδότησης  (επιχορήγησης  ή  συνδρομής)  έργων  και  προγραμμάτων  που 
υποβάλλονται από βιομηχανικές ή άλλες παραγωγικές μονάδες, όπως τροποποιήθηκε 
με το Π.Δ. 103/2003 (ΦΕΚ Α΄96/23-4-2003 και το άρθρο 18 του ν. 3777/2009 (ΦΕ Κ 
Α’ 127/28-7-2009) και ισχύει.

14. Το Νόμο 3614/07 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 
την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-12-07) όπως ισχύει

15. Την  υπ’  αριθ.  14053/ΕΥΣ1749/27-3-2008  ΥΑ  «Υπουργική  Απόφαση  Συστήματος 
Διαχείρισης» (ΦΕΚ 540/Β/27.3.2008) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

16. Τον Οδηγό Διαχείρισης Συστήματος  και  ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων 
του ΥΠΟΙΟ (α.π. 37135/ΓΔΑΠΠΠ 5537/8/8/2008), όπως τροποποιείται και ισχύει

17. Την με αρ. 7725/28.3.2007 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001).

18. Την  υπ΄  αριθμ.  E(2007)5338/26.10.2007  απόφαση  έγκρισης  του  Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για κοινοτική ενίσχυση 
από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο σύγκλισης για τις Περιφέρειες της Ελλάδος (CCI GR161 
PO001)
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19. Την με αρ.C(2007) 5443/5.11.2007 Aπόφαση της E.E. περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττική 
(Κωδικός CCI 2007GR161PO006).

20. Την  με  αρ.C(2007)  5337/26.10.2007  Aπόφαση  της  E.E.  περί  έγκρισης  του  ΠΕΠ 
Μακεδονίας–Θράκης (Κωδικός CCI 2007GR161PO008).

21. Την  με  αρ.C(2007)  5332/26.10.2007  Aπόφαση  της  E.E.  περί  έγκρισης  του  ΠΕΠ 
Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα  (Κωδικός CCI 2007GR16UPO001).

22. Την υπ’ αριθ. αριθμ. 2020/492 Α1/0020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β/1408/30-4-2012) με την οποία 
αντικαθίσταται η υπ΄αριθμ. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 8659/1771/0020/9-12-2012 ΚΥΑ εκχώρησης 
αρμοδιοτήτων διαχείρισης για την κατηγορία πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΑΔΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:  CLUSTERS  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ»  του  Επιχειρησιακού 
Προγράμματος  Ανταγωνιστικότητα  και  Επιχειρηματικότητα και  των  Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων των περιφερειών μεταβατικής στήριξης του ΕΣΠΑ 2007-2013 (ΦΕΚ 
Β΄2006/24-12-2010). 

23. Τις διατάξεις του Π.Δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α/14.01.2002) «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής 
βοήθειας  −  στήριξης  και  διαχείριση  των  αντίστοιχων  πόρων»  καθώς  και  την  υπ’ 
αριθμ.  60630/ΕΥΣ5671/16.09.2003  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Οικονομίας  και 
Οικονομικών  «εξειδίκευση  της  εφαρμογής  του  Π.Δ.  4/2002  «εκτέλεση  ενεργειών 
τεχνικής βοήθειας − στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων».

24. την  υπ’  αριθμ.  51540/ΕΥΣΣΑΑΠ/3628/12.11.2010  απόφαση  του  Υπουργείου 
Οικονομικών (ΦΕΚ 1856/Β/26.11.2010). 

25. Το  έργο  «Δαπάνες  Τεχνικής  Υποστήριξης  Εφαρμογής  της  ΓΓΕΤ/ΕΥΣΕΔ  ΕΤΑΚ»  με 
κωδικό  ΠΔΕ  2011ΣΕ01320005  της  ΣΑΕ  013/2  της  ΓΓΕΤ,  όπως  αυτό  ισχύει, 
τροποποιείται και υλοποιείται κάθε φορά

26. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρους 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ύψους 30.000.000,00€

27. Το  με αρ.πρ 2373/674/Α2/4-5-2012 έγγραφο της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ με θέμα : «Έγκριση του 
Οδηγού Εφαρμογής της πράξης : «Δημιουργία Καινοτομικών Συστάδων Επιχειρήσεων 
– Ένα Ελληνικό Προϊόν, Μια Αγορά : Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» Πιλοτική Φάση Λειτουργίας»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουμε  την εφαρμογή της δράσης  «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ», σύμφωνα με 
τους όρους και τις προϋποθέσεις των συνημμένων στην απόφαση αυτή κειμένων: 
«ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ» και  «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ», τα οποία 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

2. Καλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις  για ένταξη έργων στην 
ανωτέρω  δράση  «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ  ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:  ΕΝΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ», του ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ 2007-2013, 
σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη και τους αναλυτικούς όρους των συνημμένων 
«ΟΔΗΓΟΥ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  της  ΔΡΑΣΗΣ»  και  «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  της  ΔΡΑΣΗΣ»,  τα  οποία 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
Ειδικότερα,  δικαιούχοι  συμμετοχής  είναι  οι   προκριθέντες  της  αξιολόγησης  των 
προτάσεων  που  υποβλήθηκαν  στο  πλαίσιο  της  Πρόσκλησης  Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για τη δράση, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 2011, οι 
οποίοι έχουν συμπεριληφθεί στην Απόφαση της Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων, με αρ. πρωτ. 1685/15.2.2012 και θέμα  “Έγκριση των πρακτικών 
αξιολόγησης,  όπως  αυτά  συνετάχθησαν  από  την   Επιτροπή  Αξιολόγησης  των 
Προτάσεων  που  υποβλήθηκαν  στο  πλαίσιο  της  Πρόσκλησης  Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος  για  συμμετοχή  στη Δράση  :  «Δημιουργία  Καινοτομικών  Συστάδων 
Επιχειρήσεων – Ένα Ελληνικό Προϊόν, Μια Αγορά : Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» και καθορισμός 
των προκριθέντων προτάσεων”.   Η προκήρυξη παραμένει ανοικτή σε όσα από τα 
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εννέα δίκτυα επιθυμούν να διευρύνουν τα μέλη τους [με την συμμετοχή επιπλέον 
Επιχειρήσεων, ΑΕΙ/ΤΕΙ, Ερευνητικών Κέντρων και άλλων φορέων].  

3. H δράση στοχεύει στη δημιουργία καινοτομικών συστάδων επιχειρήσεων (innovation 
clusters) με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων σε συγκεκριμένα 
θεματικά πεδία, που εμφανίζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την χώρα, με σκοπό 
την τόνωση της καινοτομικής δραστηριότητας μέσα από την ανάπτυξη καινοτομικών 
προϊόντων και υπηρεσιών και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και σκοπού μέσα από 
την εξειδίκευση της παραγωγής και την ανάπτυξη στενής συνεργασίας μεταξύ των 
μελών των συστάδων.  

4. Ο αριθμός  των συστάδων που θα χρηματοδοτηθούν  εξαρτάται  από  τα διαθέσιμα 
κονδύλια  του  Ε.Π.Α.Ν  ΙΙ  (ΕΠΑΕ)  και  των  Περιφερειακών  Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων (βλ. Κεφ. 4 του Οδηγού Εφαρμογής «Χρηματοδοτικά Στοιχεία»). 

5. Η ενδεικτική κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης ανάμεσα στις 3 Περιφέρειες Μετάβασης 
και στις 8 Περιφέρειες του Στόχου 1 (οι οποίες χρηματοδοτούνται από το ΕΠΑΝ ΙΙ), 
απεικονίζεται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΙΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΣΤΟΧΟΥ 1 & ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ
Δημόσια Δαπάνη                                

Περιφέρειες 
στόχου 1

ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και  Επιχειρηματικότητα 
(ΕΠΑΝ ΙΙ)
(Αν. Μακεδονία-Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Β. 
Αιγαίο, Κρήτη, Ιόν. Νησιά, Πελοπόννησος, Δυτ. 
Ελλάδα)

7.057.165 €

Περιφέρειες 
μετάβασης

Αττική 16.866.225 €
Κεντρική Μακεδονία 5.915.917 €
Δυτική Μακεδονία 0 €
Στερεά Ελλάδα 160.693 €
Νήσων Νοτίου Αιγαίου 0 €
ΣΥΝΟΛΟ 30.000.000 €

 Η δημόσια δαπάνη της δράσης συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το 
Ελληνικό Δημόσιο.

6. Η  μέγιστη  δημόσια  δαπάνη  δεν  θα  ξεπεράσει  τα  5.000.000  €  ανά  ενισχυόμενη 
συστάδα . Σημειώνεται ότι η ελάχιστη ιδία χρηματοδότηση κυμαίνεται ανάλογα με τον 
αριθμό και το μέγεθος των προς ενίσχυση επιχειρήσεων, καθώς και από το είδος της 
αιτούμενης προς ενίσχυση ενέργειας. 
Επιλέξιμοι  για  χρηματοδότηση  φορείς  των  καινοτομικών  συστάδων  επιχειρήσεων, 
είναι  ο  φορέας  αρωγός  και  παραγωγικές  επιχειρήσεις  –  μέλη  της  συστάδας  όπως 
αναλυτικά προβλέπεται στον επισυναπτόμενο Οδηγό Εφαρμογής.
Η  δημόσια  χρηματοδότηση,  για  τον  Φορέα  Αρωγό  -εφόσον  είναι  δημόσιος 
ερευνητικός  οργανισμός-  δεν ξεπερνά το 50% της  συνολικά αιτούμενης  δημόσιας 
χρηματοδότησης στην περίπτωση δημιουργίας κοινής υποδομής για την εξυπηρέτηση 
της  συστάδας.  Εάν  δεν  προβλέπεται  δημιουργία  κοινής  υποδομής,  τότε  η 
χρηματοδότηση  του  φορέα  –  αρωγού   δεν  μπορεί  να  ξεπεράσει  το  25%  της 
συνολικής αιτούμενης δημόσιας χρηματοδότησης για την εν λόγω συστάδα. 
Ιδιαίτερα  διευκρινίζεται  ότι  το  ποσοστό  ενίσχυσης  του  φορέα  αρωγού  μπορεί  να 
ανέλθει  σε  100% τόσο για  την  ανάπτυξη  των απαιτούμενων  υποδομών  ανοιχτής 
πρόσβασης, όσο και για τα σχετικά με αυτήν λειτουργικά του έξοδα μόνον εφόσον:
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 Ο φορέας αρωγός είναι  δημόσιος ερευνητικός οργανισμός όπως ορίζεται στο 
Άρθρο 30 (Τμήμα 7 «Ενισχύσεις για Έρευνα & Ανάπτυξη και Καινοτομία») 
του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής κατά Κατηγορία αρ. 800/06.08.2008 της 
Επιτροπής  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  για  την  κήρυξη  ορισμένων 
κατηγοριών  ενισχύσεων ως συμβατών  με  την κοινή  αγορά (βλ.  Κεφάλαιο 
«Ορισμοί» του Οδηγού Εφαρμογής)

 Θα  λειτουργήσει  ως  υποδομή  εθνικής  εμβέλειας  και  ανοιχτής  πρόσβασης 
στον τομέα δραστηριοποίησης της συστάδας.

 Το σύνολο της κρατικής ενίσχυσης που θα λάβει για την παροχή υπηρεσιών 
προς τις επιχειρήσεις του τομέα θα μεταβιβασθεί στους τελικούς δικαιούχους 
χωρίς να παραχθεί πλεονέκτημα για τον ίδιο. 

Σε κάθε άλλη περίπτωση η δημόσια χρηματοδότηση του φορέα αρωγού  διέπεται από το 
καθεστώς των Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (de minimis) και δεν  ξεπερνά τις 200.000€

Η  ελάχιστη  δημόσια  δαπάνη  ανά  εταιρεία  -  μέλος  της  συστάδας  που  αιτείται 
χρηματοδότησης από την παρούσα δράση είναι 50.000€ και δεν θα υπερβεί τις 800.000€. 
Οι ενισχύσεις της παρούσας δράσης υλοποιούνται  βάσει των προβλεπόμενων σχετικών 
διατάξεων  του  Γενικού  Κανονισμού  Απαλλαγής  κατά  Κατηγορία  (ΓΚΑΚΚ)1 και  του 
Κανονισμού για Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (de minimis)2.   
7. Ο  συνολικός  προϋπολογισμός  της  δράσης  εξαρτάται  από  το  ύψος  της  ίδιας 

συμμετοχής  και  της  αιτούμενης  δημόσιας  χρηματοδότησης  και  εκτιμάται  ότι  θα 
κυμανθεί από 34 εκ. € έως 40 εκ. €.

8. Οι θεματικές προτεραιότητες της δράσης προσδιορίσθηκαν με βάση τα  αποτελέσματα 
της φάσης διερεύνησης / χαρτογράφησης, όπως προέκυψαν από την αξιολόγηση των 
προτάσεων  που υποβλήθηκαν στην σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για συμμετοχή στη Δράση (ΓΓΕΤ, Σεπτέμβριος 2011). 
Οι θεματικές προτεραιότητες της παρούσας προκήρυξης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, 
είναι οι κάτωθι :
Υγεία και Βιοϊατρική
Πληροφορική, Επικοινωνίες και Υπηρεσίες έντασης Γνώσης
Ενέργεια και Περιβάλλον
Υλικά και Χημικά

9. Οι  προτάσεις   θα  υποβληθούν  μόνο  ηλεκτρονικά,  μέσω  διαδικτύου,  σε  ειδικά 
διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα, με την πλήρη ανάπτυξή τους στην αγγλική 
γλώσσα. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής, θα ενσωματωθεί  αίτηση που θα 
υποβάλλει  ο  δικαιούχος,  η  οποία  θα  εκτυπωθεί  από  την  Υπηρεσία  και   θα 
πρωτοκολληθεί. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν, θα λάβουν επίσης κωδικό αριθμό 
ο οποίος είναι μοναδικός και θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια από την ΓΓΕΤ για την 
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. 
Η υποβολή  της πρότασης γίνεται με ευθύνη του Φορέα Αρωγού και ειδικότερα του 
νομίμου εκπροσώπου και του υπεύθυνου έργου, οι οποίοι πρέπει να μεριμνήσουν για 
την έγκαιρη και έγκυρη υποβολή της, καθώς και για την πληρότητά της.
Η  πλατφόρμα  ηλεκτρονικής  υποβολής  θα  εγκατασταθεί  σε  υπό  διαμόρφωση 
ιστοσελίδα, η οποία θα δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ. 
Στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση θα υπάρχουν πληροφορίες τεχνικής υποστήριξης.

Οι  προτάσεις  θα  υποβάλλονται  από  την  ημερομηνία  που  θα  αναρτηθούν  στην 
ιστοσελίδα  της  ΓΓΕΤ  η  προκήρυξη  της  δράσης  και  η  ηλεκτρονική  πλατφόρμα 
υποβολής προτάσεων.    
Σχετική ανακοίνωση θα αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ και του ΕΣΠΑ.

1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/06.08.2008 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1998/15.12.2006 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
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Ο αναλυτικός Οδηγός Εφαρμογής και η Προκήρυξη της δράσης, θα αναρτηθούν στην 
ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ www  .  gsrt  .  gr   και του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)

10. Οι  προϋποθέσεις  συμμετοχής,  ο  τρόπος  υποβολής  των  προτάσεων,  η  διαδικασία 
εξέτασης και  αξιολόγησης  των προτάσεων,  η ένταξή τους  για  χρηματοδότηση,  οι 
υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι  
λοιποί όροι εφαρμογής της Δράσης, περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό Εφαρμογής 
της δράσης και στο επισυναπτόμενο κείμενο της προκήρυξης.

11. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  ζητήσουν  συμπληρωματικές  πληροφορίες  ή 
διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Προκήρυξης και  για τον αναλυτικό 
Οδηγό Εφαρμογής, στην Δ/νση Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων : 
Αγνή Σπηλιώτη, Διευθύντρια ΕΡΕ, email aspi  @  gsrt  .  gr  
Ειρήνη Σημαντήρα, Προϊσταμένη Τμήματος Α΄ ΕΡΕ,  email rsim  @  gsrt  .  gr   

Ξένια Κασδοβασίλη, Χειριστής προγράμματος, email xkasd  @  gsrt  .  gr   
12. Συνοπτική Περίληψη της  προκήρυξης της δράσης να δημοσιευθεί/ δημοσιοποιηθεί σε 

τρεις (3) ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

      Αγγελική – Ευφροσύνη Κιάου

 

Συνημμένα:
- Οδηγός Εφαρμογής
- Προκήρυξη

Εσωτερική διανομή:
- ΕΡΕ (2)

       - ΧΡΗ

Κοινοποίηση:
- ΕΥΔ/ΕΠΑΕ
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