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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση με τίτλο: «Δράση για την 

Έρευνα στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Κρήτης»,  η οποία 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” 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 

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. 
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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. 136387/Β9.Α/Φ9/840/16-08-2018 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 για την Έρευνα στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Κρήτης» και ενδεικτικό 
προϋπολογισμό 850.000 ευρώ. 
 
- 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 τεσσάρων ιδρυμάτων  και συγκεκριμένα: 
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Στόχος της δράσης είναι η Πιλοτική εφαρμογή νέων προτύπων αγροτικής παραγωγής στο 

πλαίσιο «Έρευνα-Καινοτομία-Εκπαίδευση» (όπως αναλύεται κατωτέρω) τα οποία θα 

αξιοποιούν νέες τεχνολογίες και καινοτομικές τεχνικές στη περιοχή της Κρήτης, οι οποίες 

διαθέτουν σημαντικές αναξιοποίητες υποδομές (κτήρια, εργαστήρια, εκτάσεις 

καλλιεργήσιμων γαιών). Η υλοποίηση ενός σπονδυλωτού ερευνητικού και αναπτυξιακού 

έργου, σε κύρια αντικείμενα του αγροδιατροφικού τομέα, όπως αυτός έχει αναπτυχθεί και 

συνεχίζει να αναπτύσσεται στην Κρήτη, με έμφαση σε δράσεις επιδεικτικού – και άμεσα 

αφομοιώσιμου στην παραγωγή – χαρακτήρα και με ταυτόχρονη αξιοποίηση υπαρχουσών 

δομών σε τέσσερα διαφορετικά σημεία της Κρήτης από τέσσερα συνεργαζόμενα Ιδρύματα.  

 

 

Οι δομές αυτές θα αποτελέσουν ένα νέο υπόδειγμα αγροτικής έρευνας και θα συμβάλλουν 

στην: 

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

 Δημιουργία τοπικής δεξαμενής σκέψης (Regional Think tank), η οποία θα αναδείξει 
δυνατά και αδύνατα σημεία, τομείς προτεραιότητας, επενδυτικές ευκαιρίες, 
τεχνολογικές προκλήσεις και καινοτόμες στρατηγικές. 

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

αγροτών 
 
 

Οι επιμέρους στόχοι του έργου είναι:  
1. Να φέρει ακόμα πιο κοντά τα τρία συνεργαζόμενα Ιδρύματα, δημιουργώντας έτσι 

ένα ισχυρό πλέγμα συνεργασίας και δυνατότητας συνέχισης της κοινής ερευνητικής 
δραστηριότητας.  

2. Να αξιοποιήσει τη συσσωρευμένη εμπειρία στο κεντρικό αντικείμενο και των 
τεσσάρων  Ιδρυμάτων, ενεργοποιώντας με τον πλέον παραγωγικό τρόπο έμπειρους 
ερευνητές και κυρίως δίνοντας τη δυνατότητα να προσληφθούν νέοι.  

3. Να αξιοποιήσει τις δομές των τεσσάρων σημείων αναφοράς, ώστε να μπορούν να 
λειτουργήσουν ως χώροι μετάδοσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων αλλά και 
εκπαίδευσης των παραγωγών σε νέες τεχνικές.  

4. Να συνεισφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στον επαναπατρισμό ερευνητών 
και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας με ανθρώπους υψηλών δυνατότητων και 
γνώσεων.  
 

 

 Δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι της δράσης είναι οι εξής: 
 Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός (ΕΛΓΟ) ΔΗΜΗΤΡΑ 
 Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) 
 Τεχνολογικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Κρήτης 
 Πανεπιστήμιο Κρήτης 
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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: Α. Καρακουλάκη 
 
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 τριμελή 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. 136387/Β9.Α/Φ9/840/16-08-2018 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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