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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 
         Αθήνα,      07-04-2021

         Αριθ. Πρωτ. : 41307 - 07-04-2021

Ταχ. Δ/νση       
Ταχ. Κώδικας  
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Email

: Μεσογείων 14-18
: 115 27
: Γ. Μαζιώτη – Γ. Τσόκου  
: 213 1300025/074
: g.mazioti@gsrt.gr,  
gtsok@gsrt.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων επί ερωτημάτων που έθεσαν Ενδιαφερόμενοι και 
αφορούν την από 21 Δεκεμβρίου 2020 Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με τη διαδικασία του 
ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και 
Ιδιωτικού Τομέα του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ 
Σ.Δ.Ι.Τ.» σύμφωνα με της διατάξεις των ν. 4413/2016 (Α’ 148) και 3389/2005 (Α’ 232) 
– Ε’ Τεύχος.

Σχετ.: Η από 21 Δεκεμβρίου 2020 Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
(ΑΔΑΜ: 20PROC007899619 2020-12-21), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΑΔΑΜ: 
PROC008247309 2021-03-08).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:

1. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

2. το άρθρο  90  του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» όπως κωδικοποιήθηκε με το  αρ. 1 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση  της 
νομοθεσίας  για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98),

3. το π.δ. 81/2019  «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

4. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
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5.  το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Β’ 123),

6. τη με α.π. 48/18.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστο Δήμα (Β΄3100),

7.  τη με αριθμ. 80327/01.08.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία διορίζεται ως μετακλητός 
Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων ο Αθανάσιος Κυριαζής (Υ.Ο.Δ.Δ. 511),

8. τον ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 258),

9. του π.δ. 3/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και 
μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 3).

10. τα άρθρα 61 και 63 του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων» (Α’ 31), 

11. του άρθρου 27 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137)

12. την υπό στοιχεία 4412/15.01.2020 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων (Δ’ 3), με την οποία, μεταξύ άλλων ανατίθεται στην Γενική Γραμματεία 
Έρευνας και Τεχνολογίας η δημοπράτηση του έργου της δημιουργίας κέντρου 
καινοτομίας – πρότυπου πάρκου Έρευνας και Τεχνολογίας στο ακίνητο που ορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση,

13. το ν. 4413/2016 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης (Εναρμόνιση με 
την Οδηγία 2014/23/ΕΕ  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (EE L 
94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις)» (Α’ 148),

14. του ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα» (Α’ 232),

15. την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού 
Τομέα που ενσωματώνεται στα Πρακτικά Συνεδρίασης με αρ. 51/03.04.2020 (ΑΔΑ: 
Ψ0Σ946ΜΤΛΡ-ΔΥΗ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3389/2005 (Α’ 
232), με την οποία το έργο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ 
Σ.Δ.Ι.Τ.» υπήχθη στις διατάξεις του ν. 3389/2005.

16. τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» (Α’ 112),

17. την υπό στοιχεία 134218/16.12.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων (ΑΔΑ: 68ΚΟ46ΜΤΛΡ-ΓΓΑ) με θέμα: «α) Έγκριση διενέργειας δημόσιου 
διεθνούς διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την 
ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα του έργου 
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ Σ.Δ.Ι.Τ.» σύμφωνα με της 
διατάξεις των ν. 4413/2016 (Α’ 148) και 3389/2005 (Α’ 232), β) Έγκριση τεύχους 
Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Α΄ Φάσης του Διαγωνισμού), γ) 
Ανάθεση της ευθύνης για την προετοιμασία και διεξαγωγή του διαγωνισμού στη 
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων Έρευνας και 
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Καινοτομίας και στο Τμήμα Τεχνικών Μελετών και Ανάπτυξης Υποδομών Έρευνας 
της Διεύθυνσης Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων της Γενικής 
Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων».

18. την από 21 Δεκεμβρίου 2020 Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με 
ΑΔΑΜ: 20PROC007899619 2020 -12-21 (ΑΔΑ: ΨΚΧΩ46ΜΤΛΡ – Ζ9Η).

19. την με αριθμό 20746/18.02.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων (ΑΔΑ: ΩΝ3Ζ46ΜΤΛΡ-Θ9Ο) με θέμα: Παροχή διευκρινίσεων επί 
ερωτημάτων που έθεσαν Ενδιαφερόμενοι και αφορούν την από 21 Δεκεμβρίου 
2020 Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του δημόσιου διεθνούς 
διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάθεση 
Σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ Σ.Δ.Ι.Τ.» σύμφωνα με της διατάξεις των 
ν. 4413/2016 (Α’ 148) και 3389/2005 (Α’ 232) – Α’ Τεύχος.

20. την με αριθμό 25346/01.03.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων (ΑΔΑ: ΨΥΑ746ΜΤΛΡ-Σ4Υ) με θέμα: Παροχή διευκρινίσεων επί 
ερωτημάτων που έθεσαν Ενδιαφερόμενοι και αφορούν την από 21 Δεκεμβρίου 
2020 Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του δημόσιου διεθνούς 
διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάθεση 
Σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ Σ.Δ.Ι.Τ.» σύμφωνα με της διατάξεις των 
ν. 4413/2016 (Α’ 148) και 3389/2005 (Α’ 232) – Β’ Τεύχος.

21. την υπό στοιχεία 26640/03.03.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων (ΑΔΑ: ΨΔΣΗ46ΜΤΛΡ-ΗΧΤ) με θέμα: «Τροποποίηση Τεύχους 
Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του δημόσιου διεθνούς 
διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάθεση 
Σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ Σ.Δ.Ι.Τ.» σύμφωνα με της διατάξεις των 
ν. 4413/2016 (Α’ 148) και 3389/2005 (Α’ 232) – Παράταση Προθεσμίας υποβολής 
Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑΜ: PROC008247309/08.03.2021.

22. την με αριθμό 31357/12.03.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων (ΑΔΑ: ΩΧΔΡ46ΜΤΛΡ-Υ09) με θέμα: Παροχή διευκρινίσεων επί 
ερωτημάτων που έθεσαν Ενδιαφερόμενοι και αφορούν την από 21 Δεκεμβρίου 
2020 Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του δημόσιου διεθνούς 
διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάθεση 
Σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ Σ.Δ.Ι.Τ.» σύμφωνα με της διατάξεις των 
ν. 4413/2016 (Α’ 148) και 3389/2005 (Α’ 232) – Γ’ Τεύχος.

23. την με αριθμό 37346/30.03.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων (ΑΔΑ: 6Θ1Η46ΜΤΛΡ-Γ8Ψ) με θέμα: Παροχή διευκρινίσεων επί 
ερωτημάτων που έθεσαν Ενδιαφερόμενοι και αφορούν την από 21 Δεκεμβρίου 
2020 Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του δημόσιου διεθνούς 
διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάθεση 
Σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΑΔΑ: 95ΔΦ46ΜΤΛΡ-Π7Θ



4

ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ Σ.Δ.Ι.Τ.» σύμφωνα με της διατάξεις των 
ν. 4413/2016 (Α’ 148) και 3389/2005 (Α’ 232) – Δ’ Τεύχος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Επί των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν μέχρι και την 02.04.2021 σχετικά με την 
από 21 Δεκεμβρίου 2020 Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Α΄ 
Φάση Διαγωνισμού) του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με τη διαδικασία του 
ανταγωνιστικού διαλόγου, για την ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και 
Ιδιωτικού Τομέα του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
ΜΕ Σ.Δ.Ι.Τ.» («η Πρόσκληση»), παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

Ερώτημα 1: Παράγραφοι 8.3.9 & 10.5.6: Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι για 
την πλήρωση των απαιτήσεων των παραγράφων 8.3.9 και 10.5.6 της Πρόσκλησης 
αρκεί η υποβολή της επιστολής χρηματοδοτικής υποστήριξης κατά τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 10.5.6 όπως έχει διευκρινισθεί και σε 
προηγούμενους διαγωνισμούς ΣΔΙΤ.

Απάντηση: Επιβεβαιώνεται ότι για την πλήρωση της απαίτησης της παραγράφου 
8.3.9 της Πρόσκλησης αρκεί η υποβολή επιστολής χρηματοδοτικής υποστήριξης με 
το ελάχιστο περιεχόμενο που προβλέπεται στην παράγραφο 10.5.6 της 
Πρόσκλησης.   

Ερώτημα 2: Παράγραφος 10.1.2(γ).: Σε συνέχεια της διευκρίνησης που 
κοινοποιήθηκε με το με ΑΠ 25346/01-03-2021 έγγραφό σας περί εγκυρότητας των 
υποβαλλόμενων Υπευθύνων Δηλώσεων, παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι 
αρκεί και μόνο η χρήση ψηφιακής υπογραφής για να θεωρηθούν τα εν λόγω 
έγγραφα έγκυρα, αποδεκτά και ισότιμα με όσα φέρουν βεβαίωση του γνησίου της 
υπογραφής από αρμόδια δικαστική αρχή, ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο, 
όπως απαιτείται βάσει της παραγράφου 10.1.2(γ).

Απάντηση: Επιβεβαιώνεται ότι η θέση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής 
(ψηφιακής υπογραφής), η οποία βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό, επί 
των προβλεπόμενων στο άρθρο 10 της Πρόσκλησης Υπευθύνων Δηλώσεων του ν. 
1599/1986 αρκεί προκειμένου να κριθεί ότι οι εν λόγω Υπεύθυνες Δηλώσεις 
πληρούν την απαίτηση της παραγράφου 10.1.2(γ) της Πρόσκλησης.

Ερώτημα 3: Παράγραφος 10.7.2: Παρακαλούμε όπως διευκρινισθεί εάν οι 
δανειακές Συμβάσεις που μπορεί να επικαλεσθεί ο Υποψήφιος για να αποδείξει 
την επίδοσή του στο κριτήριο Α.2 και καταχωρούνται στον ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7, 
μπορούν να έχουν συναφθεί με εταιρεία που ανήκει στον ευρύτερο όμιλο 
εταιρειών του Υποψηφίου και δεν αποτελεί πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα, 
συνυποβάλλοντας ανάλογες βεβαιώσεις από την εταιρεία.  
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Απάντηση: Διευκρινίζεται ότι, όπως προκύπτει από (α) τον πίνακα του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 7 της Πρόσκλησης, στο σχετικό πεδίο του οποίου αναφορά 
γίνεται αποκλειστικά και μόνο σε πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα, αλλά και (β) 
το σαφές γράμμα της διάταξης του άρθρου 10.7.2(β) της Πρόσκλησης, το οποίο 
αναφέρεται ομοίως σε βεβαιώσεις πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και 
μόνο, οι δανειακές συμβάσεις τις οποίες μπορεί να επικαλεστεί ο Υποψήφιος προς 
απόδειξη των επιδόσεών του στο κριτήριο Α.2 και για τους σκοπούς της 
παραγράφου 16.2.4 της Πρόσκλησης θα πρέπει να έχουν συναφθεί με πιστωτικό ή 
χρηματοδοτικό ίδρυμα, δεν είναι, δε, αποδεκτή η επίκληση δανειακών συμβάσεων 
οι οποίες έχουν συναφθεί με εταιρεία που ανήκει στον ευρύτερο όμιλο εταιρειών 
του Υποψηφίου.

Ερώτημα 4: Άρθρο 9: Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι σε περίπτωση που ο 
Υποψήφιος επικαλείται τους πόρους Τρίτου Φορέα για την κάλυψη των Κριτηρίων 
Χρηματοοικονομικής και Οικονομικής Επάρκειας της παραγράφου 8.3, η επίδοση 
στο Κριτήριο Α.2 (δανειακά κεφάλαια) της οικονομικής ευρωστίας του Υποψηφίου 
μπορεί να καλυφθεί είτε από τον Υποψήφιο, είτε από άλλον Τρίτο Φορέα, 
διαφορετικό από αυτόν που παρέχει την Χρηματοοικονομική και Οικονομική 
Επάρκεια.

Απάντηση: Επιβεβαιώνεται. Υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 9 της 
Πρόσκλησης, ένας Υποψήφιος μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες Τρίτων 
Φορέων όσον αφορά στα κριτήρια των παραγράφων 16.2, 16.3 και 16.4 της 
Πρόσκλησης.  

Ερώτημα 5: Παράγραφος 10.4.1: Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι σε 
περίπτωση ανώνυμης εταιρείας, σύμφωνα με την παράγραφο 10.4.1 της 
Πρόσκλησης, το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 υποβάλλεται υπογεγραμμένο μόνο από τον 
διευθύνοντα σύμβουλο και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της. 

Απάντηση: Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας, η Υπεύθυνη 
Δήλωση, υπόδειγμα της οποίας προσαρτάται στην Πρόσκληση ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3, 
υποβάλλεται από τον διευθύνοντα σύμβουλο, το σύνολο των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και από τον Εκπρόσωπο του Υποψηφίου και τον 
αναπληρωτή του που ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 10.3.2(η) (σε 
περίπτωση μεμονωμένου Υποψηφίου νομικού προσώπου) ή την παράγραφο 
10.3.3(θ) (σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων) με εξουσία να υπογράφει δεσμευτικά 
για τον Υποψήφιο όλα τα έγγραφα του Διαγωνισμού και να προβαίνει στις λοιπές 
ενέργειες που αναφέρονται στην Πρόσκληση.

2. Γίνεται μνεία ότι, εκτός αν άλλως συνάγεται από την παρούσα, οι όροι που 
εμφανίζονται με κεφαλαία αρχικά γράμματα στην απάντηση της Αναθέτουσας 
Αρχής, έχουν το νόημα που τους αποδίδεται στην Πρόσκληση. 

3. Οι παρούσες διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής αναρτώνται στην ιστοσελίδα 
της Αναθέτουσας Αρχής και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Πρόσκλησης.
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     Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ

                Εσωτερική Διανομή:
 Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Χρίστου Δήμα
 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας
 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού 

Τομέα
 Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων Έρευνας και 

Καινοτομίας
 Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων
 Τμήμα Τεχνικών Μελετών και Ανάπτυξης Υποδομών Έρευνας
 Αυτοτελές Τμήμα Αξιολόγησης και Προγραμματισμού Σ.Δ.Ι.Τ. 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, 

Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης
    
 

Κ.Α.Α. 
ΜΗΝΑ ΜΑΡΙΑ
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