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Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου 

Ανάπτυξης καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση καθώς και όλα 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία ορίζονται στον οδηγό εφαρμογής και 

αφορούν την Πράξη «Διμερής Ε & Τ Συνεργασία Ελλάδας –Γαλλίας 2009» 

 
Ειδικότερα, για τους σκοπούς της Πράξης,  και στο πλαίσιο  αυτής θα 

ενισχυθούν κοινά ερευνητικά και τεχνολογικά  έργα, στους παρακάτω 

αναφερόμενους τομείς έρευνας: 

 
 Βιολογία 

 Ιατρική 

 Υγεία 

 

Η Δράση «Διμερείς, πολυμερείς και περιφερειακές Ε&Τ συνεργασίες» 

αποτελεί δράση εθνικής εμβέλειας, που χρηματοδοτείται από το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 

(ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.) 1: «Δημιουργία και Αξιοποίηση της 

Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» και 

από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ)  των 5 Περιφερειών 

μεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 
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http://cordis.europa.eu/�
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2007–2013 ως εξής: Ε.Π. Αττικής, Α.Π. 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, 

της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης», Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης, 

Α.Π. 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κ. 

Μακεδονίας» και Α.Π.5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην 

Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας», Ε.Π. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου, Α.Π. 

8 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Στερεάς Ελλάδας» και Ε.Π. 

Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, Α.Π. 6  «Ψηφιακή Σύγκλιση και 

Επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Ν. Αιγαίου». Η δράση εντάσσεται στον 

Κωδικό θέματος προτεραιότητας  09 του ΕΣΠΑ. 

 

Η Δημόσια Δαπάνη για τη Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από 

Εθνική Συμμετοχή και  ανέρχεται σε 600.000 €  

 

Η περιφερειακή κατανομή της συνολικής, παραπάνω αναφερόμενης, 

δημόσιας δαπάνης έχει ως εξής: α) Περιφέρειες στόχου 1 (Αν. Μακεδονία-

Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Β. Αιγαίο, Κρήτη, Ιόν. Νησιά, Πελοπόννησος, 

Δυτ. Ελλάδα) 200.000 €, β) Αττική 180.000€, γ) Κεντρική Μακεδονία: 160.000, 

δ) Στερεά Ελλάδα: 20.000€, ε) Δυτική Μακεδονία: 20.000€, στ) Νήσοι  Νοτίου 

Αιγαίου:  20.000€.  

 

Η παρούσα Πράξη διέπεται τόσο από τον Ν.1514/1985 «Ανάπτυξη της 

Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας» (ΦΕΚ 13/Α/08.02.1985), που 

αφορά στην επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, όπως αυτός ισχύει και έχει 

τροποποιηθεί από τον Ν. 2919/2001 «Σύνδεση Έρευνας και Τεχνολογίας με 

την παραγωγή και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 128/Α/25.6.2001), όσο και από το 

Κοινοτικό Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και 

ανάπτυξη και την καινοτομία» (2006/C 323/01).  

 

Επιπλέον, η παρούσα Πράξη διέπεται από τη Συμφωνία Επιστημονικής και 

Τεχνολογικής Συνεργασίας μεταξύ της Γαλλικής Δημοκρατίας και της 
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Ελληνικής Δημοκρατίας, η οποία υπεγράφη στο Παρίσι την 25η Ιουλίου 1960, 

και τα επακόλουθα Πρωτόκολλα, Working Programs for Scientific and 

Technological Cooperation και Memorandum of Understanding που 

προέκυψαν από αυτήν. 

 

Επισημαίνεται ότι η έγκριση χρηματοδότησης συνιστά επίσης έγκριση της 

ένταξης στον κατάλογο δικαιούχων που δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 

7, παρ. 2, στοιχείο δ του Καν. (ΕΚ) 1828/2006. 

 

Δικαιούχοι φορείς στην παρούσα Πράξη είναι όλοι οι Δημόσιοι Ερευνητικοί & 

Τεχνολογικοί φορείς της χώρας (Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, 

Ινστιτούτα και Εργαστήρια αυτών), καθώς και οι φορείς που με βάση το άρθρο 

12 του Ν. 3297/23.12. 2004, ΦΕΚ 259Α/2004  θεωρούνται δημόσιοι φορείς1.   

Φορείς που δεν ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία δεν είναι επιλέξιμοι.  

 

Για την καταβολή της επιχορήγησης θα πρέπει να υποβληθούν προτάσεις 

από τους ενδιαφερόμενους συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο υποβολής το 

οποίο είναι στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr).  

 

Οι αιτήσεις των ελληνικών ερευνητικών ομάδων θα υποβάλλονται στην 

ελληνική γλώσσα σε τρία αντίτυπα, καθώς και σε ψηφιακή μορφή ( CD-R ) 

στη ΓΓΕΤ. Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων  θα γίνει μετά  την πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα γίνει από τη ΓΓΕΤ, και η οποία θα 

δημοσιευθεί τόσο στον ημερήσιο τύπο (τουλάχιστον σε 3 εφημερίδες), όσο και 

στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ. 

 

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην ΓΓΕΤ, στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας, 

Υπουργείο Ανάπτυξης, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΤΜΗΜΑ 
                                                 
1 Ιδρύματα  της  Ακαδημίας  Αθηνών,  Μουσείο  Γουλανδρή  Φυσικής  Ιστορίας,  Ίδρυμα 
Ευγενίδου,  Ι.Κ.Ε.Θ.,  Ι.Γ.Μ.Ε.,  Ίδρυμα  Μείζονος  Ελληνισμού,  Εθνικό  Ινστιτούτο 

Μετρολογίας και Ίδρυμα Ορμύλια. 

http://www.gsrt.gr/
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ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, Μεσογείων 14-18,  Αθήνα 115 10, Ισόγειο, με την 

ένδειξη: «Δράση: Διμερείς, πολυμερείς και περιφερειακές Ε & Τ συνεργασίες  / 

Πράξη: Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Γαλλίας 2009», από ώρα 9.00 ως 

14.00. Είναι δυνατή η κατάθεση προτάσεων ιδιοχείρως, με ταχυδρομείο ή 

εταιρεία ταχυμεταφοράς, επί αποδείξει.  

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή παράδοση με εταιρεία 

ταχυμεταφοράς, η πρόταση θα πρέπει να έχει παραδοθεί στην ΓΓΕΤ την 

παρακάτω καταληκτική ημερομηνία και ώρα: 

Παρασκευή 31 Ιουλίου 2009 και ώρα 14:00 
 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των προτεινόμενων έργων δεν θα υπερβαίνει 

τα δύο έτη. 

 

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη δράση, παρέχονται στον οδηγό 

εφαρμογής με βάση τον οποίο υλοποιείται η παρούσα δράση ο οποίος είναι 

διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr). Σημειώνεται ότι στην 

ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ, επιπρόσθετα των ανωτέρω, είναι διαθέσιμα ο 

Ν.1514/1985 «Ανάπτυξη της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας (ΦΕΚ 

13/Α/8-2-85) που αφορά την επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, όπως αυτός 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ο Ν.2919/2001 «Σύνδεση Έρευνας και 

Τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 128/Α/25.6.2001). 

 

Φορέας Διαχείρισης της Δράσης είναι η ΓΓΕΤ. 

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τη δράση, παρέχονται κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Γενική Γραμματεία Έρευνας & 

Τεχνολογίας – Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας, Τμήμα Διακρατικών 

σχέσεων, Υπεύθυνοι Επικοινωνίας:  

κ. Γ. Αδαμόπουλος, τηλ. 210-7702822, e-mail:  g.adamopoulos@gsrt.gr 

Δρ. Ε. Σακελλαρίου τηλ. 210-7458097, e-mail: esak@gsrt.gr 

 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή 31 Ιουλίου 

2009 και ώρα 14:00. 

http://www.gsrt.gr/
mailto:esak@gsrt.gr
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