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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση με τίτλο: «Δράση στην 
Αγροδιατροφή των νήσων της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου»,  η οποία εντάσσεται στο 
Υποέργο 2,  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Β «Πιλοτική εφαρμογή νέων προτύπων αγροτικής παραγωγής» 
του έργου “ Εμβληματική Ερευνητική Δράση Εθνικής εμβέλειας για την αξιοποίηση νέων 
τεχνολογιών στον τομέα της Αγροδιατροφής, με εξειδίκευση στην γονιδιωματική 
τεχνολογία και πιλοτική εφαρμογή στις αλυσίδες αξίας της «Ελιάς», του «Αμπελιού», του 
«Μελιού» και της «Κτηνοτροφίας» ” με κωδ. αριθ. 2018ΣΕ01300000 του Εθνικού Σκέλους 
του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ.   
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις:  

α. Του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα», 

β. του ν. 4270/2014  (ΦΕΚ Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».      

 2. Του ν.3697/08 (ΦΕΚ Α’ 194) «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού            

Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και 

άλλες διατάξεις». 

3. Του ν. 4310/14 (ΦΕΚ Α’ 258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες 

διατάξεις», όπως ισχύει. 

4. Την με Α.Π 221711/Γ2/27.12.2016 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 731) Απόφαση με θέμα «Αποδοχή 

παραίτησης του Γ.Γ.Ε.Τ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και 
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διορισμός Γ.Γ.Ε.Τ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με την οποία 

διορίζεται η Κυπριανίδου Ματρώνα του Πολυκάρπου σε θέση μετακλητού Γενικού 

Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας. 

 

5. Την με αρ. πρωτ. 40023/Υ1/12.03.2018 (ΦΕΚ Β’  867) απόφαση Μεταβίβαση δικαιώματος 

υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» και «Με εντολή 

Υφυπουργού» στους Γενικούς/Διοικητικό και Τομεακούς Γραμματείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ., στους 

Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων, 

Αυτοτελών Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων, της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων, της Γενικής Γραμματείας Νέας 

Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, στους 

Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και 

Τμημάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στον 

Προϊστάμενο της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους, καθώς και 

ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.  

6. Την με αρ. πρωτ. 84833/Ι6/23.05.2018 (ΦΕΚ Β’ 1926) απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Οδηγός Χρηματοδότησης και 

Διαχείρισης των κονδυλίων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

(ΕΛΚΕ) της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας». 

7. Το π.δ. με αριθ. 18/23-02-2018 (ΦΕΚ Α’31) με θέμα «Οργανισμός του Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων». 

8. Το ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Β’ 83), όπως 

ισχύει. 

9. Το ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ Α΄147). 

10. Το ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α’ 137) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές 

ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων 

με αναπηρίες και άλλες διατάξεις». 

11. Την με αρ.πρωτ. 96410/Β9/Φ.9/608/34136/14-6-2019 τροποποίηση του Τεχνικού 

Δελτίου του έργου με κωδ. αρ. 2018ΣΕ01300000 του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ με 

τίτλο: «Εμβληματική Ερευνητική Δράση Εθνικής εμβέλειας για την αξιοποίηση νέων 

τεχνολογιών στον τομέα της Αγροδιατροφής, με εξειδίκευση στην γονιδιωματική 

τεχνολογία και πιλοτική εφαρμογή στις αλυσίδες αξίας της «Ελιάς», του «Αμπελιού», του 

«Μελιού» και της «Κτηνοτροφίας». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

- Απευθύνουμε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της δράσης με 
τίτλο: «Δράση στην Αγροδιατροφή των νήσων της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» και 
ενδεικτικό προϋπολογισμό 1.000.000,00 ευρώ. 
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- Η δράση εντάσσεται στο Υποέργο 2, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Β «Πιλοτική εφαρμογή νέων προτύπων 
αγροτικής παραγωγής» του έργου “ Εμβληματική Ερευνητική Δράσης Εθνικής εμβέλειας για 
την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στον τομέα της Αγροδιατροφής” και θα υλοποιηθεί μέσω 
της συνεργασίας τριών ιδρυμάτων  τα οποία θα αξιοποιούν νέες τεχνολογίες και 
καινοτομικές τεχνικές στο τρίπτυχο «Έρευνα – Καινοτομία - Εκπαίδευση» με στόχο την 
πιλοτική εφαρμογή νέων προτύπων αγροτικής παραγωγής. Για το ανωτέρω τρίπτυχο 
ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: 
 

Α. Έρευνα και Καινοτομία 

1. Ίδρυση και λειτουργία Δικτύου φορέων που θα υλοποιούν δράσεις έρευνας και 
ανάπτυξης στον τομέα της Αγροδιατροφής 

2.  Ίδρυση και πιλοτική λειτουργία Τοπικής Μονάδας Αγροτικής Παραγωγής  
3. Λειτουργία Παρατηρητηρίου Έρευνας και Τεχνολογίας και θεματικών Συστάδων 

Αγροτικών Επιχειρήσεων με επίκεντρο αλυσίδες άξιας τοπικών αγροτικών 
προϊόντων (π.χ. ελιά-λάδι, οπωροκηπευτικά, κτηνοτροφία-κτηνοτροφικά προϊόντα) 

4. Δημιουργία επιδεικτικών αγροκτημάτων και πιλοτικών καλλιεργειών 
 

Β. Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

1. Διασύνδεση με διετή προγράμματα σπουδών Πανεπιστημιακού επιπέδου 
2. Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε 

αγροτικά/κτηνοτροφικά και περιβαλλοντικά θέματα 
3. Αξιοποίηση των υπαρχόντων υποδομών για φιλοξενία θερινών σχολείων, 

σεμιναρίων, ημερίδων κλπ τοπικού, εθνικού και διεθνή χαρακτήρα 
4. Δημιουργία χώρων για γεωργικές εκθέσεις και εκθετηρίου τοπικών προϊόντων από 

τοπικούς παραγωγούς 

Οι δομές αυτές θα αποτελέσουν ένα νέο υπόδειγμα αγροτικής πολιτικής και θα 

συμβάλλουν στην: 

 Κινητοποίηση, ενεργοποίηση και διασύνδεση ομάδων παραγωγών, της 
Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής Κοινότητας και δημοσίων φορέων. 

 Δημιουργία θεματικών συστάδων καινοτομίας (clusters) 
 Δημιουργία τοπικής δεξαμενής σκέψης (Regional Think tank), η οποία θα αναδείξει 

δυνατά και αδύνατα σημεία, τομείς προτεραιότητας, επενδυτικές ευκαιρίες, 
τεχνολογικές προκλήσεις και καινοτόμες στρατηγικές. 

 Εκτίμηση τεχνολογικού επιπέδου ετοιμότητας (Technological Readiness Level) των 
υπαρχόντων καινοτομιών και ανάδειξη χρηματοδοτικών εργαλείων για καινοτόμα 
αγροτικά προγράμματα και επενδύσεις. 

 Εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία 
 Αξιοποίηση των υπαρχόντων γεωργικών εκτάσεων για καινοτόμες δράσεις νέων 

αγροτών 

 Δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι της δράσης είναι οι εξής: 

 
1. Πανεπιστήμιο Αιγαίου (ΠΑ) 
2. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) 
3. Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας 

ΑΔΑ: 6Ν9Λ4653ΠΣ-Μ11



                                                                                                                           

 

 

 

 Η διάρκεια υλοποίησης της Δράσης είναι δύο έτη 

 

 

 Διαδικασία υλοποίησης της δράσης 

 
Προκειμένου να υλοποιηθεί η παραπάνω δράση καλούνται οι δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι να 
υποβάλλουν Τεχνικά Δελτία σύμφωνα με το συνημμένο Τεχνικό Παράρτημα το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης. Τα Τεχνικά Δελτία υποβάλλονται στην ακόλουθη 
διεύθυνση:  
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 
Μεσογείων 14-18 
Αθήνα, 115 10 
Υπόψη: Κ. Μπότση 
 
Η υποβολή των Τεχνικών Δελτίων ξεκινά από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας 
Απόφασης στον ιστότοπο της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr) και ολοκληρώνεται με την πάροδο 15 
ημερών. 
Οι δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι θα ενημερωθούν και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για 
την δημοσίευση της παρούσας Απόφασης. 

 
Ο έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων Τεχνικών Δελτίων θα γίνει από Επιτροπή της ΓΓΕΤ και 
στη συνέχεια θα ακολουθήσει η έκδοση σχετικών Αποφάσεων ένταξης ανά Τελικό Δικαιούχο. 
 
-Για την τεχνική υποστήριξη των δικτύων από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 
εγκρίνεται το ποσό των 50.000 ευρώ, σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα και την Ενδεικτική 
Κατανομή του Προϋπολογισμού του εγκεκριμένου Τεχνικού Δελτίου του Έργου, όπως αυτό 
τροποποιήθηκε με την με αρ.πρωτ. 96410/Β9/Φ.9/608/34136/14-6-2019 έγκριση του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Το συγκεκριμένο ποσό θα καλύψει δαπάνες 
πιστοποιήσεων της δράσης, δαπάνες εκδηλώσεων και συμμετοχής σε σχετικές συναντήσεις 
εργασίας, δαπάνες εξοπλισμού και αναλωσίμων καθώς και δαπάνες για την παροχή 
συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών. Για την έγκριση κάθε δαπάνης απαιτείται 
έκδοσης Απόφασης της Γενικής Γραμματέως Έρευνας και Τεχνολογίας. Τα πρωτότυπα 
παραστατικά δαπανών θα φυλάσσονται στον ΕΛΚΕ/ΓΓΕΤ και θα είναι διαθέσιμα για κάθε έλεγχο, 
όπως νόμος ορίζει. Όλες οι σχετικές δαπάνες υπόκεινται στις νόμιμες παρακρατήσεις. 
 

 

 

Η Γενική Γραμματέας 

Έρευνας & Τεχνολογίας 

 

 

 

 

                                                                                                             Δρ. Μ. Κυπριανίδου 

http://www.gsrt.gr/
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