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ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
Για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης, οι χρησιµοποιούµενοι όροι και συντµήσεις έχουν 
την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω: 
 
 

ΟΡΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ   ΟΡΟΥ 

Ε.Π.   
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα – έγγραφο που καθορίζει µια αναπτυξιακή 
στρατηγική µε τη χρήση ενός συνεκτικού συνόλου προτεραιοτήτων. 

∆ράση 
Σύνολο ενεργειών που πραγµατοποιούνται για την υλοποίηση των 
στόχων που τίθενται από τους άξονες προτεραιότητας του ΕΣΠΑ. Κάθε 
δράση, µπορεί να υλοποιείται µέσω µίας ή περισσότερων πράξεων. 

Πράξη του Ε.Π.  
Οµάδα έργων που υλοποιούνται από έναν ή περισσότερους 
δικαιούχους. 

Ε.Φ.∆. Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης 

∆ικαιούχος 

∆ηµόσιος ή ιδιωτικός οργανισµός που εκτελεί έργο και λαµβάνει δηµόσια 
ενίσχυση. Είναι ο τελικός αποδέκτης της δηµόσιας δαπάνης. Στο πλαίσιο 
της παρούσας δράσης ως δικαιούχος νοείται κάθε φορέας που 
συνεργάζεται για την υλοποίηση του έργου. 

Σύµπραξη Συνεργασία δικαιούχων για την υλοποίηση έργου 

Συντονιστής 
(Συντονιστής Φορέας) 

Ο φορέας/δικαιούχος που δρα ως κοινός εκπρόσωπος της σύµπραξης 
υλοποίησης έργου 

Ενίσχυση/∆ηµόσια 
∆απάνη 

Κάθε δηµόσια συνεισφορά στη χρηµατοδότηση πράξεων/έργων 

Ιδιωτική συµµετοχή 
H διαφορά της δηµόσιας δαπάνης από τον συνολικό προϋπολογισµό 
έργου/ πράξης/ δράσης και  η οποία καταβάλλεται από τους δικαιούχους  

Επιστηµονικός 
Υπεύθυνος Έργου 

Φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει την ευθύνη για το συντονισµό και την 
επίβλεψη του έργου από επιστηµονικής, τεχνικής και οικονοµικής  
πλευράς. 

Υπεύθυνος 
Συντονισµού & 
Επικοινωνίας Έργου 

Φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει την ευθύνη για το συντονισµό του έργου 
σε επίπεδο διοικητικό και σε επίπεδο επικοινωνίας µεταξύ των φορέων 
της σύµπραξης και της σύµπραξης συνολικά µε τη ΕΥΣΕ∆ - ΕΤΑΚ. 

∆ηµοσιονοµική 
διόρθωση 

Η ακύρωση του συνόλου ή µέρους της Κοινοτικής ή/και της Εθνικής 
συµµετοχής σε ένα έργο ή σε µία πράξη 

Αχρεωστήτως 
καταβληθέν ποσό 

Κάθε δαπάνη στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας παραδοθέν προϊόν, 
έργο ή υπηρεσία σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής σύµβασης ή 
απόφασης µε την οποία αναλήφθηκε η υποχρέωση της δαπάνης. 

Ανάκτηση 
Η επιστροφή των αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων ποσών 
από το λαβόντα 
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ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-13 

EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΑΝ 

ΙΙ 

& ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

 
 

Ο∆ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ  «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 
 
 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ 

 
Βασικό στόχο της δράσης «Συνεργασία» αποτελεί η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της 
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η ενίσχυση της απασχόλησης και της ποιότητας ζωής µέσω  
της υλοποίησης έργων  Ε&Τ σε συγκεκριµένους τοµείς και δραστηριότητες που: α/ ενδιαφέρουν 
τον παραγωγικό ιστό της χώρας και θα συµβάλουν άµεσα ή έµµεσα στην παραγωγή νέων ή 
βελτιωµένων προϊόντων και υπηρεσιών και στη διείσδυση σε νέες αγορές, β/ υποστηρίζουν τις 
ανάγκες της κοινωνίας και των πολιτικών σε διάφορους τοµείς όπως υγεία, ενεργειακή πολιτική, 
περιβαλλοντική πολιτική, γ/ παράγουν νέα γνώση που µπορεί να αξιοποιηθεί.  

 
Η δράση χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα  «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «∆ηµιουργία και Αξιοποίηση 
της Καινοτοµίας Υποστηριζόµενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» και από τα 
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) - στα οποία ανήκουν οι 5 Περιφέρειες 
µεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 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 ∆. 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 παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά πολύ συγκεκριµένους Ε&Τ τοµείς 
επιλεγµένους στη βάση των ανωτέρω και καλύπτει  όλη τη χώρα.  Σηµειώνεται όµως ότι για την 
κάθε περιφέρεια µετάβασης και τις οκτώ περιφέρειες του στόχου 1 έχουν δεσµευθεί 
συγκεκριµένα κονδύλια. 
 
Η συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη της δράσης της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται  σε 76,1  εκ. €. 
Ο συνολικός προϋπολογισµός εκτιµάται ότι θα ανέλθει σε 95 εκ.€. Η κατανοµή της ∆ηµόσιας 
∆απάνης στις 5 περιφέρειες µετάβασης και στις 8 περιφέρειες του στόχου 1 (οι οποίες 
χρηµατοδοτούνται από το ΕΠΑΝ-ΙΙ), απεικονίζεται στον πίνακα 1. Η διαφορά µεταξύ του 
συνολικού προϋπολογισµού και της ∆ηµόσιας ∆απάνης ορίζεται ως η ιδιωτική συµµετοχή1, η 
οποία αναµένεται να καλυφθεί από τους δικαιούχους (βασικά από τις επιχειρήσεις). 
 

                                            
1
 Είναι επιλέξιµη η κάλυψη της ιδιωτικής συµµετοχής µε ιδίους πόρους των ερευνητικών και λοιπών 
φορέων. Στην περίπτωση των δηµόσιων Ε&Τ φορέων (ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήµια κλπ)  
σηµειώνεται ότι η επιλογή γίνεται µόνο εφόσον το επιθυµούν και έχουν την δυνατότητα και την βούληση  
να καλύψουν µέρος της ιδιωτικής συµµετοχής από ιδίους πόρους, επιλέξιµους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 
2007-13.    
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Η δηµόσια δαπάνη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους. Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη 
χρηµατοδότηση ενισχύσεων για την τόνωση της οικονοµικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής 
µέσω της µείωσης των περιφερειακών ανισοτήτων και της υποστήριξης των διαρθρωτικών 
βελτιώσεων και προσαρµογών των περιφερειακών οικονοµιών, συµπεριλαµβανοµένης και της 
ανασυγκρότησης βιοµηχανικών περιοχών που παρακµάζουν. 
 

∆ηµόσια ∆απάνη
(εκατ. €)

Π
ερ
ιφ
έρ
ει
ες

 

σ
τό
χ
ο
υ
 1

ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και  

Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ II)

(Αν. Μακεδονία-Θράκη, Θεσσαλία, 

Ήπειρος, Β. Αιγαίο, Κρήτη, Ιόν. Νησιά, 

Πελοπόννησος, ∆υτ. Ελλάδα)

25,00 €

Αττική 27,10 €

Κεντρική Μακεδονία 17,70 €

∆υτική Μακεδονία 1,00 €
Στερεά Ελλάδα 5,10 €
Νήσων Νοτίου Αιγαίου 0,20 €

76,10 €ΣΥΝΟΛΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
  ΣΤΟΧΟΥ 1 & ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

Π
ερ
ιφ
έρ
ει
ες

 

µ
ετ
ά
β
α
σ
η
ς

 

Πίνακας 1: Κατανοµή ∆ηµόσιας ∆απάνης στις Περιφέρειες Στόχου 1 και µετάβασης 

 
 
Η παρούσα προκήρυξη της δράσης αφορά δύο Πράξεις: 
 
Πράξη Ι: Συνεργατικά έργα µικρής και µεσαίας κλίµακας (έργα συνολικού προϋπολογισµού 
από 300.000  έως 1.000.000 €, χρονικής διάρκειας 24-36 µηνών, ελάχιστος αριθµός φορέων 
τρεις, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας θα είναι επιχείρηση) 
 
Πράξη ΙΙ: Συνεργατικά έργα µεγάλης κλίµακας (έργα συνολικού προϋπολογισµού από 
1.000.000 έως 3.000.000 €, χρονικής διάρκειας 36-60 µηνών, ελάχιστος αριθµός φορέων πέντε, 
εκ των οποίων τουλάχιστον οι δυο θα είναι επιχειρήσεις) 
 
Και οι δύο Πράξεις της δράσης απευθύνονται σε  συµπράξεις επιχειρήσεων κάθε µεγέθους, 
ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων, ΑΕΙ, τεχνολογικών, δηµόσιων, και άλλων φορέων. 
Σηµειώνεται όµως ότι οι βασικοί αποδέκτες (οµάδες στόχοι) της δράσης είναι οι επιχειρήσεις, 
ανεξαρτήτως µεγέθους και οι ερευνητικοί φορείς (Πανεπιστήµια, ΤΕΙ, Ερευνητικά κέντρα, 
Ινστιτούτα). Οι λοιποί φορείς, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων (βλ. σχετ. Ενότητα 6.1), θα 
συµµετέχουν κυρίως µε τη µορφή τελικών χρηστών/αποδεκτών των 
προϊόντων/τεχνολογιών/υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν.  
 
Περισσότερες πληροφορίες για τις Πράξεις Ι και ΙΙ, τους δικαιούχους ανά πράξη, τους όρους και 
τις προϋποθέσεις συµµετοχής, το ύψος χρηµατοδότησης (ένταση ενίσχυσης) κ.λ.π. 
παρουσιάζονται στην Ενότητα 5, για τους Ε&Τ τοµείς προτεραιότητας στην Ενότητα 4, ενώ οι 
επιµέρους σκοποί και στόχοι της δράσης/πράξεων παρουσιάζονται στην ενότητα που 
ακολουθεί. 
 
Επισηµαίνεται ότι τα περισσότερα στοιχεία του παρόντος οδηγού εφαρµογής είναι κοινά και για 
τις δύο πράξεις. Όπου υπάρχουν διαφοροποιήσεις, αυτές αναφέρονται στην αντίστοιχη ενότητα. 
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2. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 
Η δράση  έχει ως στόχους τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της 
ποιότητας ζωής, την ενίσχυση της σύνδεσης έρευνας και παραγωγής, την πολύ-επιστηµονική 
προσέγγιση,  την ενίσχυση, εξειδίκευση ερευνητικού δυναµικού, καθώς  και τη διεθνή 
συνεργασία µέσω της δικτύωσης και της συνεργασίας µε φορείς από ευρωπαϊκές και άλλες 
χώρες. Επίσης, βασική επιδίωξη της δράσης αποτελεί και η παρακίνηση του ιδιωτικού τοµέα 
στην ανάληψη Ε&Τ δραστηριοτήτων και στην αύξηση της χρηµατοδότησης δραστηριοτήτων 
Ε&ΤΑ από ιδίους πόρους γενικότερα. Για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο της παρούσας 
προκήρυξης στόχος είναι η ιδιωτική συµµετοχή να ξεπεράσει το 25% του συνολικού 
προϋπολογισµού της δράσης. Σε επίπεδο έργου, το ποσοστό ιδιωτικής συµµετοχής θα πρέπει 
να είναι τουλάχιστον ίσο µε το 20% του συνολικού προϋπολογισµού του έργου (βλέπε ενότητα 5 
). 
 
Επίσης, στόχος της δράσης είναι η επικέντρωση των προσπαθειών και των πόρων σε 
συγκεκριµένους τοµείς, σηµαντικούς για την οικονοµία και την κοινωνία, καθώς και η δηµιουργία 
εξειδικευµένου προσωπικού και υποδοµών, γενικότερα, αριστείας και προϊόντων/υπηρεσιών 
ανταγωνιστικών σε διεθνές επίπεδο.    
 
Ειδικότερα:  
 
ΠΡΑΞΗ Ι: Τα συνεργατικά έργα µικρής ή µεσαίας κλίµακας στοχεύουν στη δηµιουργία νέας 
γνώσης, περιλαµβανοµένης της νέας τεχνολογίας, ή στη δηµιουργία κοινών πόρων για έρευνα, 
προκειµένου να βελτιωθεί η ελληνική και γενικότερα η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα ή να 
αντιµετωπιστούν σοβαρές κοινωνικές ανάγκες. Τα έργα αυτά θέτουν σαφείς επιστηµονικούς και 
τεχνολογικούς στόχους, που επιδιώκουν την επίτευξη συγκεκριµένων αποτελεσµάτων, τα οποία 
βρίσκουν εφαρµογή στην ανάπτυξη ή βελτίωση προϊόντων, διεργασιών, υπηρεσιών ή δηµόσιας 
πολιτικής. Τα έργα αυτά αποβλέπουν σε ένα συγκεκριµένο επιστηµονικό παραδοτέο και 
ακολουθούν µία σαφώς εστιασµένη προσέγγιση. ∆ιαθέτουν καθορισµένο εργασιακό πλάνο, 
σύµφωνα µε το οποίο τα κύρια παραδοτέα δεν αναµένεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης του έργου. 
 
 
ΠΡΆΞΗ ΙΙ: Τα συνεργατικά έργα µεγάλης κλίµακας έχουν τους ίδιους στόχους µε τα ανωτέρω, 
δηλαδή, στοχεύουν και αυτά στη δηµιουργία νέας γνώσης, περιλαµβανοµένης της νέας 
τεχνολογίας, ή στη δηµιουργία κοινών πόρων για έρευνα, προκειµένου να βελτιωθεί η ελληνική 
και γενικότερα η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα ή να αντιµετωπιστούν σοβαρές κοινωνικές ή 
περιβαλλοντικές ανάγκες. Τα έργα αυτά θέτουν σαφείς επιστηµονικούς και τεχνολογικούς 
στόχους που επιδιώκουν την επίτευξη συγκεκριµένων αποτελεσµάτων, τα οποία βρίσκουν 
εφαρµογή στην ανάπτυξη ή βελτίωση προϊόντων, διεργασιών, υπηρεσιών ή πολιτικής. Όµως τα 
συνεργατικά έργα µεγάλης κλίµακας έχουν πιο φιλόδοξους στόχους σε βραχυπρόθεσµο και 
µακροπρόθεσµο ορίζοντα, είναι κυρίως πολυεπιστηµονικής προσέγγισης και έχουν µια 
συνεκτική προσέγγιση «προγράµµατος»: περιλαµβάνοουν ένα συνεκτικό ολοκληρωµένο 
σύστηµα δραστηριοτήτων που διαπραγµατεύονται ένα εύρος παραµέτρων, διευθετούν 
πολλαπλά ζητήµατα και στοχεύουν σε συγκεκριµένα παραδοτέα. ∆εδοµένης της κλίµακας των 
έργων, της µεγάλης χρονικής διάρκειας και των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, στα έργα 
αυτά παρέχεται µια σχετική αυτονοµία για την προσαρµογή του περιεχοµένου και του είδους της 
συνεργασίας και την αναπροσαρµογή του προγράµµατος εργασίας, όταν κάτι από αυτά 
απαιτείται για την επιτυχή εξέλιξη και ολοκλήρωση του έργου, υπό την προϋπόθεση ότι 
πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης και δε θα υποβαθµίζεται η 
ποιότητα της πρότασης, η τεχνολογική στάθµιση, η ποιότητα των παραδοτέων και η ιδιωτική 
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συµµετοχή. Τα ανωτέρω θα συνδέονται κυρίως µε τα ορόσηµα/σηµεία ελέγχου2 (milestones), τα 
οποία θα περιλαµβάνονται/καθορίζονται  στην πρόταση, ή µε έκτακτα γεγονότα που δεν 
µπορούν να προβλεφθούν στην παρούσα φάση και επηρεάζουν το αντικείµενο του έργου. Η 
ενεργός συµµετοχή της βιοµηχανίας αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση στα έργα αυτής της 
πράξης. 
Οι επιλέξιµες δραστηριότητες και των δύο πράξεων είναι οι εξής:  
α) ∆ράσεις  έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, οι οποίες εκφράζουν το κυρίως αντικείµενο 
του έργου και στοχεύουν σε µια σηµαντική εξέλιξη πέραν της δεδοµένης τρέχουσας κατάστασης 
της σχετικής τεχνογνωσίας 
β) ∆ράσεις πειραµατικής ανάπτυξης /επίδειξης ώστε να αποδειχθεί η “εµπορική” βιωσιµότητα 
νέων τεχνολογιών, οι οποίες διαθέτουν µεν κάποιο οικονοµικό πλεονέκτηµα, αλλά δε δύνανται 
να διατεθούν στο εµπόριο άµεσα 
γ/ Μελέτες τεχνικής σκοπιµότητας (κυρίως για την προετοιµασία δράσεων πειραµατικής 
ανάπτυξης) 
δ) Κατοχύρωση  δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας για ΜµΕ και  ερευνητικούς φορείς. 
ε) ∆ράσεις προβολής, διάχυσης, συµµετοχής σε διεθνή συνέδρια, εκθέσεις καθώς  και 
δικτύωσης,  σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, κυρίως στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας, της 
παρακολούθησης των διεθνών εξελίξεων σε θέµατα που συνδέονται µε το αντικείµενο των 
έργων και  της συµµετοχής σε αντίστοιχα διεθνή δίκτυα.  
 
Υποχρεωτικά σε κάθε έργο πρέπει να υπάρχουν δράσεις έρευνας και ανάπτυξης ή/και  
πειραµατικής ανάπτυξης . Για τα  έργα µικρής ή µεσαίας κλίµακας πρέπει να υπάρχει η µία από 
τις δύο κατηγορίες δράσεων, ενώ στα έργα µεγάλης κλίµακας µπορεί να συνυπάρχουν δράσεις  
έρευνας και ανάπτυξης και πειραµατικής ανάπτυξης. Οι δράσεις των κατηγοριών (γ), (δ), 
είναι προαιρετικές και συνδέονται µε το αντικείµενο και τους στόχους των έργων, ενώ οι 
δράσεις της κατηγορίας (ε) σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό θα πρέπει να 
προβλέπονται σε όλα τα έργα και των δύο πράξεων.   

 
 

3. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

 
Το βασικό νοµοθετικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα υλοποιηθεί η δράση είναι:  

• ο Ν.1514/85 (ΦΕΚ 13/Α/8-2-85) «Ανάπτυξη της Επιστηµονικής και Τεχνολογικής Έρευνας», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα 

• οι διατάξεις του Ν.1783/1987(ΦΕΚ Α171/1987) για την «Μεταφορά τεχνολογίας εφευρέσεις, 
τεχνολογική  καινοτοµία και σύσταση Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας» 

• ο Ν. 3614/07 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την 
προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-12-07). 

• το Π∆ 274/2000 (ΦΕΚ 225/Α/17.10.2000) “Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία 
χρηµατοδότησης (επιχορήγησης ή συνδροµής) έργων και προγραµµάτων που 
υποβάλλονται από βιοµηχανικές ή άλλες παραγωγικές µονάδες", όπως αυτό τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήµερα 

• η υπ’ αριθ. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.2008) «Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης» 
(ΦΕΚ 540/Β/27.03.2008) 

• τα εγχειρίδια ∆ιαδικασιών ∆ιαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακών προγραµµάτων 2007-13 
και ειδικότερα το εγχειρίδιο διαδικασιών και ελέγχου πράξεων κρατικών ενισχύσεων 
(ΥΠΟΙΟ/Α.Π.:23105/Γ∆ΑΑΠ 4632/ΕΥΘΥ1) 

• ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

                                            
2
 Σηµεία ελέγχου, όπου χρειάζεται η λήψη αποφάσεων σε σχέση µε το επόµενο στάδιο εκτέλεσης του 
έργου.  



 

Σελίδα 9 από 60 

 

• ο Κανονισµός (ΕΚ) 1083/2006 «περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής 
και την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999» 

 
Ως προς τις κρατικές ενισχύσεις ισχύει ό,τι προβλέπει για την Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτοµία, 
στα άρθρα 30-34, ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθµ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 
για την κήρυξη ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συµβατών µε την κοινή αγορά κατ’ 
εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός Κανονισµός Απαλλαγής κατά 
κατηγορία) -  ΕΕ L 214/3 της 9.8.2008. 

 
Αναφορικά µε τις απαιτήσεις δηµοσιότητας,  θα πρέπει να τηρούνται από τον ΕΦ∆ και τους  
δικαιούχους οι απαιτήσεις του Κανονισµού πλαισίου  της Ε.Ε. και συγκεκριµένα του άρθρου 16 
του (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της  Επιτροπής της 8ης ∆εκεµβρίου 2006. Συγκεκριµένα, οι δικαιούχοι 
των οποίων τα αιτήµατα χρηµατοδότησης εγκριθούν, συµφωνούν πως η έγκριση 
χρηµατοδότησης συνεπάγεται δηµοσίευση της επωνυµίας της εταιρείας τους, του τίτλου της 
πράξης και του ποσού της δηµόσιας χρηµατοδότησης, στον κατάλογο των δικαιούχων που 
δηµοσιεύεται ηλεκτρονικά (τουλάχιστον στην ιστοσελίδα του ΕΠΑΝ ΙΙ, www.antagonistikotita.gr 
και του ΕΣΠΑ, www.espa.gr) ή µε άλλον τρόπο, σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 2 
στοιχείο δ του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006. Επιπλέον ισχύει και η υποχρέωση του 
∆ικαιούχου για την τοποθέτηση επεξηγηµατικής εµφανούς πινακίδας µετά την περάτωση του 
έργου, όπως εξηγείται λεπτοµερώς στην Ενότητα 15. 
 
Στην εκτέλεση των έργων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ισχύουσα εθνική και κοινοτική 
νοµοθεσία σχετικά µε την προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Ειδικότερα: 

• Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών. 

• Ν.2472/97 (ΦΕΚ Α’ 50) για «την προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει σήµερα.  

 
Επιπλέον, στo πλαίσιο της διευκόλυνσης των ΑΜΕΑ και σύµφωνα και µε τις απαιτήσεις του 
κανονιστικού πλαισίου της Ε.Ε. [Άρθρο 16 Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006], µια από τις 
προτεραιότητες του προγράµµατος αποτελεί η λήψη µέτρων για την ελαχιστοποίηση των 
εµποδίων και την αύξηση της προσβασιµότητας σε δοµές και υπηρεσίες ευπαθών κοινωνικών 
οµάδων. Στο πλαίσιο αυτό προτεραιότητα του προγράµµατος αποτελεί η λήψη µέτρων για την 
ελαχιστοποίηση των εµποδίων  και την αύξηση της προσβασιµότητας σε δοµές και υπηρεσίες 
ευπαθών κοινωνικών οµάδων.  
 
Τέλος,  σηµειώνεται ότι στη διαµόρφωση του παρόντος οδηγού εφαρµογής ελήφθησαν  υπόψη 
οι  απαιτήσεις των Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και των έξι 
προγραµµάτων (ΕΠΑΝ ΙΙ, και 5 ΠΕΠ). 
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4. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

 
Οι επιστηµονικοί και τεχνολογικοί τοµείς προτεραιότητας (θεµατικές περιοχές/κλάδοι, κλπ) στο 
πλαίσιο των οποίων θα επιχορηγηθούν προτάσεις που θα εγκριθούν στο πλαίσιο της παρούσας 
δράσης ανά πράξη  παρουσιάζονται στον πίνακα 2 που ακολουθεί. Στον ίδιο πίνακα, 
παρουσιάζεται και η ενδεικτική κατανοµή ανά τοµέα, υποτοµέα  και πράξη: 
 
Πίνακας 2: Επιστηµονικοί  και τεχνολογικοί τοµείς προτεραιότητας ανά πράξη- 
Ενδεικτική κατανοµή συνολικού προϋπολογισµού ανά τοµέα (θεµατική), υποτοµέα και 
πράξη  
 

 
 
            Ε&Τ Τοµείς Προτεραιότητας 

Μέσο Χρηµατοδότησης- 
Συνεργασία  α/ Εργων 
Μικρής & Μεσαίας 
Κλίµακας (Πράξη Ι) και, 
β/Έργων Μεγάλης 
Κλίµακας (Πράξη ΙΙ) 

Προϋπολ/σµός 
(∆ηµόσια 
δαπάνη και 

ιδία 
συµµετοχή) σε  

Μ € 

1. ΥΓΕΙΑ  21,8 

1.1 Καρκίνος  Έργα µεγάλης κλίµακας 6 

1.2 Νοσήµατα µε µεγάλη συχνότητα στον 
πληθυσµό, καθώς και σπάνια (ορφανά) 
νοσήµατα  

Έργα µικρής & µεσαίας 
κλίµακας 

8,8 

1.3 Ολοκληρωµένη ανάλυση βιολογικών 
συστηµάτων 

Έργα µικρής και µεσαίας  
κλίµακας 

6 

1.4 Νανοϊατρική-Νανοτεχνολογία για την 
ανάπτυξη φορέων φαρµάκων 
βιοαισθητήρων και απεικονιστικών 
τεχνολογιών. 

 Έργα µικρής και µεσαίας 
κλίµακας 
 

1,0 

2. ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  11,7 

2.1 Ανάπτυξη Καινοτόµων ∆ιαγνωστικών, 
Απεικονιστικών και Φαρµακευτικών 
προϊόντων  

Έργα µεγάλης κλίµακας 3 

2.2 Υψηλής ασφάλειας & ποιότητας τρόφιµα 
και αειφόρος παραγωγή τροφίµων 

Έργα µικρής & µεσαίας 
κλίµακας  

3,3 

2.3 Αξιοποίηση της βιοτεχνολογίας για τη 
βιώσιµη παραγωγή και διαχείριση του 
φυσικού, θαλάσσιου και ζωικού κεφαλαίου 

Έργα µεγάλης κλίµακας 3 

2.4 Αύξηση της βιωσιµότητας των 
συστηµάτων παραγωγής και 
βελτιστοποίησης της υγείας του θαλάσσιου 
και ζωικού κεφαλαίου  

Έργα µικρής & µεσαίας 
κλίµακας 

2,4 

3. ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΚΛΙΜΑ  15,9 

3.1 Έρευνα για τη µελέτη κλιµατικών 
µεταβολών,  διεργασιών ανάδρασης και των 
επιπτώσεων από τη συνέργεια φυσικών 
καταστροφών και ανθρωπογενών 
παρεµβάσεων στο περιβάλλον 

Έργα µικρής & µεσαίας 
κλίµακας  

6,4 

3.2 Έρευνα και ανάπτυξη στους τοµείς των 
ΑΠΕ και της εξοικονόµησης ενέργειας 

Έργα µικρής & µεσαίας 
κλίµακας 

9,5 

4. ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  9,5 

4.1 Νανοϊατρική και Βιοϊατρική Μηχανική  Έργα µικρής & µεσαίας 
κλίµακας  

3,0 

4.2 Εφαρµογές της Νανοτεχνολογίας στην Έργα µικρής & µεσαίας 6,5 
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Ενέργεια, ή/και στο Περιβάλλον ή/και στις 
τεχνολογίες της ηλεκτρονικής και των 
επικοινωνιών ή/και στα λειτουργικά και 
έξυπνα υλικά.  

κλίµακας  

5. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  8,5 

5.1 “Πράσινες” οδικές και θαλάσσιες 
µεταφορές  

Έργα µικρής & µεσαίας 
κλίµακας  

4 

5.2 Ανάπτυξη και αξιοποίηση έξυπνων 
συστηµάτων µεταφορών 

Έργα µικρής & µεσαίας 
κλίµακας  

4,5 

6. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 5,3 

6.1 Ανισότητα, φτώχεια και κοινωνικός 
αποκλεισµός 

Έργα µικρής & µεσαίας 
κλίµακας  

1,3 

6.2 Ανάδειξη και αξιοποίηση της  
πολιτιστικής κληρονοµιάς 

Έργα µικρής & µεσαίας 
κλίµακας  

4,0 

7. ΤΠΕ  15,9 

7.1 ∆ίκτυα και Τηλεπικοινωνίες  
 

Έργα µεγάλης  κλίµακας  6 

7.2 Πληροφοριακά συστήµατα, τεχνολογίες, 
εφαρµογές και υπηρεσίες του διαδικτύου 

Έργα µικρής & µεσαίας 
κλίµακας  

9,9 

8. ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 5,3 

8.1 Βιο-υλικά, βιοτεχνολογία και διεργασίες 
φιλικές προς το περιβάλλον 

Έργα µικρής & µεσαίας 
κλίµακας  

2,5 

8. 2 Νέες εφαρµογές κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων  

Έργα µικρής & µεσαίας 
κλίµακας 

2,8 

 
  
Αναλυτικά τα αντικείµενα έρευνας ανά τοµέα είναι τα ακόλουθα: 
 

 
1. ΥΓΕΙΑ 
 

1.1 Καρκίνος: Μεταφραστική έρευνα στον καρκίνο µε στόχο τη µεταφορά αποτελεσµάτων της 
βασικής έρευνας στην κλινική έρευνα. 
 
Προτεραιότητα αποτελεί η ποιοτική και ποσοτική εκτίµηση των γενετικών αλλοιώσεων που 
χαρακτηρίζουν τους Έλληνες καρκινοπαθείς, η µελέτη των µηχανισµών γονιδιακής ρύθµισης, η 
ανάλυση των αποπτωτικών µηχανισµών, των µηχανισµών που διέπουν καρκίνους µε 
περιβαλλοντικές συνιστώσες όπως καρκίνο παχέος εντέρου, µαστού, πνεύµονα, κλπ, η 
κατανόηση της σηµασίας τους και η αξιοποίηση της πληροφορίας σε διαγνωστικό επίπεδο µε 
την ανάπτυξη καινοτόµων διαγνωστικών τεστ και στοχευµένη θεραπεία των ασθενών κατά 
περίπτωση.  
 
Ιδιαίτερα σηµαντική θεωρείται η ανάπτυξη καινοτόµων ερευνητικών προγραµµάτων  για την 
κατανόηση της µοριακής βάσης παθογένεσης του καρκίνου, την εξάρτησή του από 
συµπληρωµατικές in vivo βιολογικές διεργασίες όπως οι χρόνιες φλεγµονές, γονιδιωµατικές 
µελέτες συσχετισµού γονοτύπου-φαινοτύπου, προσεγγίσεις λειτουργικής γονιδιωµατικής, 
πρωτεοµικής, µεταβολοµικής, κλπ καθώς και η συστηµατική ανάλυση της ογκογένεσης σε 
οργανισµούς µοντέλα. 
 
1.2 Νοσήµατα µε µεγάλη συχνότητα στον πληθυσµό, καθώς και σπάνια (ορφανά) 
νοσήµατα: Μεταφραστική έρευνα στα Νοσήµατα µε µεγάλη συχνότητα στον πληθυσµό µε 
στόχο τη µεταφορά αποτελεσµάτων της βασικής έρευνας στην κλινική έρευνα .  
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Προτεραιότητα αποτελεί η µελέτη στο επίπεδο «έγκαιρη πρόγνωση-διάγνωση-θεραπεία» 
συχνών νοσηµάτων όπως είναι  ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 και κυρίως τύπου 2, το 
µεταβολικό σύνδροµο, το στρες, τα καρδιαγγειακά νοσήµατα και η υπέρταση, οι αναπνευστικές 
παθήσεις, τα νοσήµατα ανοσολογικής αρχής,  οι αιµατολογικές παθήσεις, τα νοσήµατα του 
νευρικού συστήµατος, οι νευροεκφυλιστικές ασθένειες, τα  εκφυλιστικά νοσήµατα του 
µυοσκελετικού, τα αυτοάνοσα και ιογενή νοσήµατα του ήπατος, η παχυσαρκία και η χρόνια 
νεφρική ανεπάρκεια, κλπ, τα οποία πολλάκις αλληλοσυνδέονται και χαρακτηρίζονται από υψηλό 
οικονοµικό και κοινωνικό κόστος, η ανάλυσή τους στον ελληνικό πληθυσµό, καθώς και αυτή των 
πολλών ορφανών νοσηµάτων όπως ψευδοϋποαλδοστερονισµός, σύνδροµο Budd-Chiari, νόσος 
Creutzfeld-Jacob, νόσος von Recklinghausen, λιποµάτωση, κυψελιδική πρωτεϊνωση, κ.α, . Στο 
πλαίσιο αυτό η ερευνητική προσπάθεια εστιάζεται: 1) στη  διερεύνηση βιολογικών δειγµάτων και 
συλλογή µοριακών γενετικών δεδοµένων, µε στόχο την ταυτοποίηση και το χαρακτηρισµό 
κυτταρικών πληθυσµών, πρωτεϊνών και µεταβολιτών που σχετίζονται µε παθολογικές 
καταστάσεις, 2) στον  προσδιορισµό νέων δεικτών (markers) για την πρόγνωση, έγκαιρη 
διάγνωση, και παρακολούθηση της εξέλιξης του νοσήµατος, 3) στη  συνδυασµένη χρήση 
τεχνολογιών µέτρησης βιολογικών και περιβαλλοντολογικών παραµέτρων σε εξατοµικευµένη και 
κοινωνική κλίµακα για ανάπτυξη εφαρµοσµένων συστηµάτων ποιότητας ζωής. Τα συστήµατα 
αυτά µπορεί να αφορούν: α)ολοκληρωµένες µετακλινικές προσεγγίσεις σε ατοµικό επίπεδο (πχ 
αποκατάσταση (rehabilitation), ανεξάρτητη διαβίωση, διαχείριση χρόνιας πάθησης), ή β) 
ολοκληρωµένα συστήµατα ποιότητας ζωής σε κοινωνικές ή γεωγραφικές περιοχές ειδικού 
ενδιαφέροντος εστιάζοντας σε κατάλληλα µοντέλα αξιοποίησης τεχνολογικών λύσεων ή/και 
συνδυαστική έρευνα µε αντίστοιχους τοµείς τεχνολογίας 
 
Ιδιαίτερη έµφαση και προτεραιότητα δίδεται σε καινοτόµες ερευνητικές προσεγγίσεις των 
πρώιµων βιολογικών µηχανισµών που διέπουν τα παραπάνω νοσήµατα και η µεταφραστική 
έρευνα για στοχευµένες θεραπείες µέσω της γενετικής, επιγενετικής και λειτουργικής 
γονιδιωµατικής ανάλυσης για την  ταυτοποίηση νέων γονιδιακών στόχων σε πειραµατικά 
πρότυπα και στον άνθρωπο. 
 
1.3 Ολοκληρωµένη µεγάλης κλίµακας ανάλυση βιολογικών συστηµάτων: γονιδιωµατική, 
πρωτεοµική, λειτουργική,  γονιδιωµατική, µεταβολοµική, βιολογία συστηµάτων στην 
υγεία 

∆ιαθεµατικότητα: Υγεία µε βιοτεχνολογία, ΤΠΕ/βιοπληροφορική 
 
Προτεραιότητα δίδεται στα εξής: 

� Στην ανάπτυξη θεραπευτικών πρωτοκόλλων και στο χαρακτηρισµό νέων φαρµακευτικών 
στόχων σε σύνθετα παθοφυσιολογικά συστήµατα 

� Στην ανίχνευση των µοριακών συντελεστών νοσηρότητας και στη συµβολή τους στην 
πρόληψη των ασθενειών 

� Στη δοµική πρωτεοµική. Ο κατευθυνόµενος –από τη δοµή- σχεδιασµός φαρµάκων, 
αξιοποιεί την πληροφορία από τη δοµή πρωτεϊνικών στόχων και πρωτεϊνικών 
συµπλόκων (δοµική πρωτεοµική) και αποτελεί µέθοδο επιλογής από σύγχρονα 
ερευνητικά εργαστήρια και φαρµακευτικές βιοµηχανίες 

� Στην Πρωτεοµική, µεταβολοµική και στις άλλες προσεγγίσεις, µε στόχο την ανάπτυξη 
νέων βιολογικών δεικτών για την πρόγνωση, την έγκαιρη διάγνωση και την 
παρακολούθηση της εξέλιξης χρόνιων νοσηµάτων 

� Στις καινοτόµες διαγνωστικές, απεικονιστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις, στα 
εργαλεία, στις διατάξεις και µεθοδολογίες που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και 
της ποιότητας της ζωής 

� Στην ενίσχυση της βασικής έρευνας στον τοµέα ανάπτυξης φαρµακευτικών µορίων µε 
στόχο την πρόληψη/θεραπεία νόσων µε σηµαντικό κοινωνικό-οικονοµικό ενδιαφέρον 

� Στην ανάπτυξη της βασικής έρευνας για την κατανόηση της µοριακής βάσης των 
ασθενειών, στις γονιδιωµατικές µελέτες συσχετισµού γονοτύπου-φαινοτύπου µε στόχο 
τον εντοπισµό τύπων γενετικής ποικιλότητας και την εύρεση νέων βιολογικών δεικτών 
που συνδέονται µε συχνά πολυπαραγοντικά νοσήµατα στον ελληνικό πληθυσµό 
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� Στην ανάπτυξη και χρήση νέων µεθόδων βιοπληροφορικής για την επεξεργασία νέων 
βάσεων δεδοµένων µε προσεγγίσεις λειτουργικής γονιδιωµατικής, πρωτεοµικής, 
µεταβολοµικής, κλπ 

 
 
1.4 Νανοϊατρική-Νανοτεχνολογία για την ανάπτυξη φορέων φαρµάκων, βιοαισθητήρων 
και απεικονιστικών τεχνολογιών (διαθεµατική µε νανοτεχνολογία) 
 
Η νανοϊατρική και γενικότερα οι εφαρµογές της νανοβιοτεχνολογίας απαιτούν διεπιστηµονικές 
προσεγγίσεις και συνεργασία ερευνητικών οµάδων από πολύ διαφορετικούς επιστηµονικούς 
χώρους. 

• Έρευνα σχετιζόµενη µε νανοφάρµακα: Νανοσωµατίδια-νανοϋλικά ως φορείς φαρµάκων 
µε δυνατότητες για εξειδικευµένη στόχευση οργάνων και νεοπλασιών και τοπική 
συσσώρευση 

• Έρευνα και ανάπτυξη νέων µορφών χορήγησης φαρµάκων (Novel Drug Delivery 
Systems) για αποτελεσµατικότερη, ακριβέστερη και ασφαλέστερη χορήγηση 

• Ειδική µορφοποίηση (Particle engineering) Μικρο- και Μακρο-µορίων µε τελικό στόχο 
την υποβοήθηση των προηγουµένων συστηµάτων χορήγησης και των νέων µορίων µε 
τη χρήση νεωτεριστικών µη-καταστροφικών (non-destructive) τεχνολογιών π.χ SCF 

• Νανοϋλικά ως εξειδικευµένοι µεταφορείς γονιδίων και ως καινοτόµα διαγνωστικά και 
θεραπευτικά µέσα 

 
Βασική και εφαρµοσµένη έρευνα µε στόχο την: 

• Ανάπτυξη καινοτόµων συστηµάτων in vivo βιοσυµβατών αισθητήρων 

• Ολοκλήρωση και αυτοµατοποίηση της αλυσίδας: συλλογή δεδοµένων-επεξεργασία-
απόφαση-πράξη (πχ αυτόµατα συστήµατα έγχυσης ινσουλίνης) 

• Συστήµατα αισθητήρων για την υποβοήθηση τεχνητών οργάνων και της επεµβατικής 
χειρουργικής 

 
 

2. ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
 

2.1 Ανάπτυξη καινοτόµων διαγνωστικών, απεικονιστικών και φαρµακευτικών/ 
θεραπευτικών προϊόντων: 

Προτεραιότητα αποτελεί η ανάπτυξη νέων φαρµακευτικών στόχων σε συνδυασµό µε την 
ανάπτυξη φαρµακευτικών ουσιών και καινοτόµων διαδικασιών για την πρόγνωση, διάγνωση και 
θεραπεία ασθενειών. Βασικοί άξονες είναι: 

� Ανάπτυξη και εφαρµογή διατάξεων ανακάλυψης νέων φαρµάκων µε πλατφόρµες 
λειτουργικής γονιδιωµατικής και φαρµακογονιδιωµατικής 

� Βελτιώσεις σε διαγνωστικές µεθόδους συµπεριλαµβανοµένων και των γενετικών 
ελέγχων µε χρήση νέων απεικονιστικών και βιοχηµικών τεχνολογιών 

� Μοντελοποίηση, πρόβλεψη και εικονικός βιολογικός έλεγχος νεοσχεδιασµένων 
φαρµάκων µε χρήση χηµειοπληροφορικής 

� Βιοαισθητήρες και in vivo απεικονιστικές τεχνολογίες και εφαρµογές σε διάγνωση 
µεγάλης διακριτικής ικανότητας 

� ∆οκιµασίες ανάπλασης κυττάρων και ιστών σε πειραµατικά πρότυπα µε χρήση 
βλαστικών κυττάρων 

� Ταυτοποίηση-Σύνθεση και βιολογικός έλεγχος µορίων µε πιθανή φαρµακευτική δράση 
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2.2 Υψηλής ασφάλειας & ποιότητας τρόφιµα και αειφόρος παραγωγή τροφίµων: 

Οι προτεραιότητες που θα υποστηριχθούν περιλαµβάνουν την αυτάρκεια τροφίµων και νέα είδη 
για την αντιµετώπιση της διατροφικής κρίσης, την υγιεινή διατροφή, την επεξεργασία τροφίµων 
µε την ασφάλεια ποιοτικά να κατέχει κυρίαρχο ρόλο. Στόχος είναι η ανάπτυξη τροφίµων υψηλής 
ποιότητας και διατροφικής αξίας, τα οποία βελτιώνουν την υγεία και ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής. Ιδιαίτερη έµφαση και προτεραιότητα θα δοθεί στους 
τοµείς: 

• Μέθοδοι βελτίωσης των φυτών και παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού 

• Εφαρµογή µεθόδων βιοµοριακής ανάλυσης και αξιοποίηση σηµαντικών γονιδίων για τη 
βελτίωση καλλιεργειών για σηµαντικούς χαρακτήρες π.χ. αντοχή στην ξηρασία, ποιοτικά 
τρόφιµα, βιοκαύσιµα κ.α 

• Κατανόηση της µικροβιακής οικολογίας και ασφάλειας των τροφίµων 

• Μέθοδοι, εργαλεία και µαθηµατικά µοντέλα για την ακεραιότητα της τροφικής και 
διατροφικής αλυσίδας 

• Νέες σύγχρονες µέθοδοι (βιοπληροφορική, βιοτεχνολογία, νανοτεχνολογία, κλπ), 
ανίχνευσης και ιχνηλασιµότητας παραγόντων προστασίας καλλιεργειών, κτηνιατρικών 
φαρµάκων, µόνιµων οργανικών επιµολυντών, βαρέων µετάλλων και βιολογικών τοξινών 

• Ανάπτυξη τροφίµων και συστατικών για τη βιοµηχανία τροφίµων µε τη χρήση 
βιοτεχνολογικών µεθόδων, όπως: φυσικών αντιµικροβιακών συστηµάτων (π.χ βιο-
συντηρητικά, βιοδραστικά λιπίδια υψηλής διατροφικής αξίας, ένζυµα κλπ) 

 
2.3 Αξιοποίηση της βιοτεχνολογίας για τη βιώσιµη παραγωγή και διαχείριση του 
φυσικού, θαλάσσιου και ζωικού κεφαλαίου: 

Προτεραιότητα δίδεται στην ανάπτυξη νέων εργαλείων βασισµένων στις «οµικές» τεχνολογίες 
(genomics, proteomics, metabolomics) και στη σύγκλιση επιστηµών, τεχνολογιών και µέσων 
βιοτεχνολογίας, βιοπληροφορικής, νευρονικών δικτύων κλπ, καθώς και στην ενσωµάτωσή τους 
στην ολοκληρωµένη προσέγγιση της «βιολογίας συστηµάτων». Η έρευνα θα εστιαστεί σε 
ιθαγενή είδη του µικροβιακού, φυτικού, ζωικού ή θαλάσσιου κεφαλαίου, περιλαµβανοµένων των 
υδατοκαλλιεργειών δίνοντας έµφαση στη συγκριτική γονιδιωµατική έρευνα επιλεγµένων ειδών 
εθνικής σηµασίας, είτε µε οικονοµικούς όρους, είτε εξαιτίας της σηµασίας του για τη 
βιοποικιλότητα, καθώς και σε είδη «γέφυρες» (“bridge” species) και «µοντέλων ειδών» µε βάση 
την επιστηµονική τους σηµασία.  

 Οι βασικοί στόχοι είναι: α/ η ανάπτυξη γνώσης και τεχνολογιών για τη γενετική βελτίωση φυτών, 
ζώων, ψαριών και µικροοργανισµών, και β/η ανάπτυξη µεθόδων ελέγχου για την ανίχνευση 
φαρµάκων, ορµονών και περιβαλλοντικών ρύπων στα προϊόντα ζωικής και φυτικής προέλευσης 

 
2.4 Η αύξηση της βιωσιµότητας σε όλα τα συστήµατα παραγωγής,  και βελτιστοποίηση 
της υγείας του θαλάσσιου και ζωικού κεφαλαίου (περιλαµβανοµένης και της µη 
βιοτεχνολογικής προσέγγισης). 

Προτεραιότητα δίδεται στα εξής: 

� Ζωική παραγωγή όπως ανάπτυξη εργαλείων για την αντιµετώπιση και τον έλεγχο 
µεταδοτικών ασθενειών στα ζώα 

� Υδατοκαλλιέργειες, περιλαµβανοµένων των θαλάσσιων, και αλιεία µε στόχο τον 
εµπλουτισµό της υδατοκαλλιέργειας µε νέα είδη, την διαχείριση αλιευτικών αποθεµάτων, την 
αντιµετώπιση περιβαλλοντικών θεµάτων, την ανάπτυξη νέων περιβαλλοντικά φιλικών 
πρώτων υλών για τροφή και τεχνικές ελέγχου της ανάπτυξης του γόνου, την ανάπτυξη 
διαδικασιών και µεθόδων εκτροφής, την έρευνα για την παθολογία των ψαριών. Απώτερος 
στόχος είναι  η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου σε διεθνές επίπεδο, η 
παραγωγή καινοτοµίας και η προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών.  
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3. ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ3-ΚΛΙΜΑ 
 

3.1 Έρευνα για τη µελέτη κλιµατικών µεταβολών, διεργασιών ανάδρασης και των 
επιπτώσεων από τη συνέργεια φυσικών καταστροφών και ανθρωπογενών 
παρεµβάσεων στο περιβάλλον 
Προτεραιότητα αποτελεί η µελέτη των µεταβολών  του κλίµατος στη χώρα µας και των 
αµφίδροµων συσχετίσεων µεταξύ κλιµατικών αλλαγών και διαφόρων φυσικών φαινοµένων, 
προκειµένου να καταστεί εφικτή η πρόβλεψη µελλοντικών κλιµατικών τάσεων και να 
δηµιουργηθεί το υπόβαθρο γνώσης για µελλοντικές εκτιµήσεις των περιβαλλοντικών και 
κοινωνικό-οικονοµικών επιπτώσεων τους. Έµφαση δίνεται στην ανάγκη για συγκέντρωση και 
οµογενοποίηση κλιµατολογικών και άµεσα σχετιζόµενων περιβαλλοντικών δεδοµένων, 
καθορισµό νέων µεθόδων και δεικτών κλιµατολογικών µεταβολών στο παρελθόν καθώς και 
πρόβλεψη κλιµατικών τάσεων στις προσεχείς δεκαετίες. Επίσης, προτεραιότητα δίδεται στην 
Ε&Α για τη µελέτη των επιπτώσεων στην κλιµατική αλλαγή από τις εκποµπές των µέσων των 
θαλάσσιων µεταφορών. 
 
3.2 Έρευνα και ανάπτυξη στους τοµείς των ΑΠΕ και της εξοικονόµησης ενέργειας. Στόχο  
της Ε&Α σε αυτούς τους τοµείς αποτελεί η προστασία του περιβάλλοντος µε τη µείωση των 
εκποµπών των Αερίων του Θερµοκηπίου (ΑτΘ) στο δοµηµένο περιβάλλον, η ορθολογική 
διαχείριση των πόρων,  η προώθηση πράσινων τεχνολογιών, και  η αύξηση της συµµετοχής 
των ΑΠΕ άµεσα ή έµµεσα στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, καθώς και η εξοικονόµηση 
ενέργειας. Στις ΑΠΕ περιλαµβάνονται κυρίως οι  ηλιοθερµοχηµικές/ ηλιοθερµικές τεχνολογίες, τα 
φωτοβολταϊκά συστήµατα, τα αιολικά συστήµατα µόνα τους ή/και σε  συνδυασµό µε µονάδες 
κυµατικής ισχύος (wave power), οι µονάδες βιοαερίου, βιοµάζας και κυψελίδων καυσίµου, οι 
τεχνολογίες υδρογόνου, η γεωθερµία χαµηλής, µέσης και υψηλής  ενθαλπίας, καθώς και  η 
αβαθής γεωθερµία  και τα ολοκληρωµένα  αυτόνοµα ενεργειακά συστήµατα.  
 

4. ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
 

Στόχος της έρευνας αποτελεί η προώθηση εφαρµογών της νανοτεχνολογίας και των 
νανοεπιστηµών σε τοµείς σηµαντικούς για την οικονοµία και την κοινωνία (κυρίως στρατηγικής 
κατεύθυνσης) όπως η   υγεία, η ενέργεια, το περιβάλλον και η ενδογενής ανάπτυξη 
τεχνολογικού και ερευνητικού δυναµικού σε αυτούς τους τοµείς. Στο πλαίσιο αυτό, 
προτεραιότητα δίδεται στα εξής: 
 
4.1 Νανοϊατρική και Βιοϊατρική Μηχανική: (διαθεµατική µε υγεία) 
Οι προτεραιότητες που θα υποστηριχθούν περιλαµβάνουν τα εξής: 

• διαγνωστική ιατρική: Ελάττωση του µεγέθους της µετρητικής διάταξης µε στόχο την 
ανάπτυξη ταχύτερων συστηµάτων υψηλής απόδοσης στο πλαίσιο της ανάλυσης, 
ευαισθησίας, εξειδίκευσης, ικανότητας αναπαραγωγής των αποτελεσµάτων και 
ολοκλήρωσης (Lab on a chip). Ανάπτυξη βελτιωµένων, µη τοξικών ανιχνευτικών 
µικροδιατάξεων που δεν προκαλούν διέγερση του ανοσοποιητικού συστήµατος ενώ 
διεγείρονται από κάποιο εξωτερικό µαγνητικό ή ηλεκτροµαγνητικό πεδίο και διεισδύουν 
στα κύτταρα ξεπερνώντας τα διάφορα βιολογικά εµπόδια, ελεγχόµενη αποδέσµευση 
φαρµάκων: Νανοφορείς φαρµάκων για τη στοχευµένη αποδέσµευση των ενεργών 
συστατικών που επιτρέπουν την αποκλειστική συσσώρευση του φαρµάκου στους 
πάσχοντες ιστούς/ όργανα 

                                            
3
 Θέµατα περιβάλλοντος άµεσα ή έµµεσα  καλύπτονται από το υποτοµείς: 2.4 (σύνδεση µε 
υδατοκαλλιέργειες, αλιεία),   3.1 (σύνδεση µε κλιµατικές αλλαγές), 3.2 (σύνδεση µε ΑΠΕ  και εξοικονόµιση 
ενέργειας), 4.2 (εφαρµογές νανοτεχνολογίας στο περιβάλλον), 5.1 (σύνδεση µε θαλάσσιες µεταφορές), 
5.2 (σύνδεση έξυπνα συστήµατα µεταφορών), 8.1 (βιο-υλικά, βιοτεχνολογία και διεργασίες φιλικές προς 
το περιβάλλον) 
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• αναγεννητική ιατρική: Νανο-οργάνωση βιουλικών και παραγωγή νανοϋλικών που 
επάγουν την αναγέννηση των ιστών ή και διεγείρουν την εξωκυτταρική µεµβράνη των 
ιστών. Ενσωµάτωση συστηµάτων αποδέσµευσης φαρµάκων και γονιδίων σε ικριώµατα 
από βιουλικά. Παρακολούθηση αλληλεπιδράσεων βιοµορίων και κυττάρων µε το 
βιοϋλικό σε πραγµατικό χρόνο in vitro, µε σκοπό τον περιορισµό των πειραµάτων σε 
ζώα. Συνδυασµός φαρµάκων και τεχνολογιών αποδέσµευσης µε κυτταροθεραπείες. 

 
4.2 Εφαρµογές της Νανοτεχνολογίας στην Ενέργεια ή/και στο Περιβάλλον ή/και  στις 
τεχνολογίες Ηλεκτρονικής και των Επικοινωνιων ή/και στα λειτουργικά και έξυπνα υλικά 
Προτεραιότητα δίδεται στις εξής εφαρµογές: 

• Φωτοβολταϊκά συστήµατα, εναλλακτικά καύσιµα και κυψέλες καυσίµου, νανοδοµηµένα 
καταλυτικά συστήµατα, εκµετάλλευση/αξιοποίηση θερµότητας από ηλιακή ενέργεια 

• Ανάπτυξη υβριδικών φίλτρων για διεργασίες διαχωρισµού µέσω µεµβρανών, νανοϋλικά 
για επεξεργασία νερού, ανάπτυξη καινοτόµων καταλυτών για καθαρισµό νερού και αέρα, 
ενσωµάτωση Νανοτεχνολογίας σε µεµβράνες για επεξεργασία νερού, νανοϋλικά για 
µονολιθικούς αντιδραστήρες καθαρισµού νερού) 

• Οργανικά υλικά, όπως ανάπτυξη οργανικών και υβριδικών ηµιαγωγικών υλικών, 
ηλεκτροδίων και υλικών φραγµού, ανάπτυξη διεργασιών σύνθεσης και παραγωγής των 
οργανικών ηµιαγωγικών και αγώγιµων νανοδοµικών υλικών µε  διεργασίες υγρής φάσης, 
κενού και εκτύπωσης, ανάπτυξη διεργασιών χαµηλού κόστους για την παραγωγή 
οργανικών ηλεκτρονικών διατάξεων υποσυστηµάτων και συστηµάτων,  µε στόχο την 
πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους.  

•  Nανο-ηλεκτρονικά και νανο-φωτονικά υλικά µε νέες αρχιτεκτονικές, όπως φωτονικές 
διατάξεις, φωτονικές και ηλεκτρονικές διατάξεις υπερυψηλής απόδοσης και φωτονικές 
διατάξεις χειραγώγησης φωτός κ.α.  

• Πολυλειτουργικά υλικά νέας γενιάς, όπως προηγµένα λειτουργικά υλικά για µετατροπή 
ενέργειας και άλλες περιβαλλοντικές εφαρµογές, νέα βιοϋλικά και βιο-εµπνευσµένα 
υλικά, , νανοδοµηµένοι καταλύτες, κλπ, καθώς και υλικά υψηλής προστιθέµενης αξίας, 
όπως κατασκευαστικά υλικά χαµηλού βάρους µε τη χρήση νανοϋλικών (νανοσωλήνες 
άνθρακα, σύνθετα υλικά µεταλλικής µήτρας, νανο-επιστρωµένα ελαφριά µέταλλα, κλπ)  

• Νανοηλεκτρονική: υλικά, διατάξεις, υποσυστήµατα, συστήµατα 

 
5. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

 
5.1 “Πράσινες” οδικές και θαλάσσιες µεταφορές  

Οι προτεραιότητες που θα υποστηριχθούν είναι οι εξής: 

• Πράσινες οδικές µεταφορές: α/Βελτιωµένες µεθοδολογίες για τη µείωση του κόστους 
ενέργειας από µη συµβατικά καύσιµα, β/διερεύνηση εφαρµογής νέων “καθαρών” 
τεχνολογιών  στο ελληνικό περιβάλλον όπως υβριδικά ή ηλεκτροκίνητα οχήµατα κλπ στο 
ελληνικό περιβάλλον.  

• Περιορισµός αερίων ρύπων στις µεταφορές µε στόχο τη µείωση των αερίων ρύπων και 
αερίων του θερµοκηπίου από τις θαλάσσιες µεταφορές και η βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της ποντοπόρου ναυτιλίας. Οι επιµέρους θεµατικές προτεραιότητες 
αφορούν στην ανάπτυξη: α/ µεθόδων ακριβείας για µέτρηση εκποµπών από µεγάλες 
µηχανές πλοίων, β/µεθόδων επί πλοίων για συνεχή παρακολούθηση και καταγραφή 
εκποµπών, γ/διατάξεων µείωσης ρύπων από µηχανές σε υπάρχοντα πλοία, και δ/νέων 
µηχανών πλοίων µε αυξηµένη απόδοση και µειωµένους ρύπους 

• Πράσινη αποτύπωση του κύκλου ζωής πλοίων και συναφών συστηµάτων µεταφορών: 
Σε αυτήν την προσπάθεια εντάσσεται η καταγραφή των δεδοµένων από τη φάση της 
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κατασκευής, στη φάση της λειτουργίας και, τέλος, στην επιχείρηση ανακύκλωσης του 
πλοίου. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη φάση επιχειρηµατικής ετοιµότητας και 
λειτουργίας τόσο του πλοίου, όσο και των ευρύτερων συστηµάτων µεταφορών 
συνδεδεµένων µε αυτό, όπως λιµένες και συνολική διατροπική µεταφορική αλυσίδα, µε 
στόχο τη διατύπωση λύσεων που εκτός από ελκυστικές από πλευράς κόστους-οφέλους, 
να είναι φιλικές και στο περιβάλλον. 

 
5.2 Ανάπτυξη και αξιοποίηση έξυπνων συστηµάτων µεταφορών: 

Ο στόχος της έρευνας είναι η ανάπτυξη και εφαρµογή νέων έξυπνων τεχνολογιών και 
συστηµάτων που µπορούν να κάνουν τα συγκοινωνιακά συστήµατα αποτελεσµατικότερα, 
ασφαλέστερα και φιλικότερα προς το περιβάλλον. Προτεραιότητα δίδεται στο σχεδιασµό και 
στην ανάπτυξη και αξιοποίηση των εξής: 

• Νέων ηλεκτρονικών συστηµάτων, αυτοµατισµών στον εξοπλισµό των τρένων, πλοίων 
και αεροσκαφών 

• Νέων πληροφοριακών συστηµάτων διασύνδεσης των συγκοινωνιακών συστηµάτων 

• Νέων ολοκληρωµένων συστηµάτων  πληροφόρησης των χρηστών για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση και ασφάλειά τους 

• Ολοκληρωµένου συστήµατος θαλάσσιων µεταφορών για την εξυπηρέτηση του 
νησιωτικού συµπλέγµατος 

• Συστηµάτων τηλεδιοίκησης µε στόχο την ασφάλεια 

• Συστηµάτων υποστήριξης του οδηγού στο δρόµο ή στο όχηµα, συµπεριλαµβανοµένων 
των συστηµάτων πλοήγησης και οδικής καθοδήγησης,  συστηµάτων ασφαλούς 
οδήγησης και έξυπνης αλληλεπίδρασης υποδοµής µε όχηµα 

• Συνεργατικών συστηµάτων για βελτιωµένη ασφάλεια και αποδοτικότητα σε αστικά δίκτυα 
και αυτοκινητοδρόµους 

• Συστηµάτων οδικής καθοδήγησης µε χρήση Πινάκων Μεταβαλλόµενων συστηµάτων για 
τη βέλτιστη χρήση οδικών δικτύων 

• Σύγχρονων αισθητήρων υποδοµής ή οχηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων δικτύων 
ασύρµατων αισθητήρων 

• Τεχνολογιών προσδιορισµού θέσης υψηλής ακρίβειας σε πραγµατικό χρόνο 
 

 

6. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
 

6.1 Ανισότητα, Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισµός: 

� Έρευνα για τις µορφές κοινωνικού αποκλεισµού και πολιτικές προώθησης της 
κοινωνικής συνοχής 

� Έρευνα µε στόχο διερεύνηση διαφορετικών µοντέλων µεικτής οικονοµίας της κοινωνικής 
φροντίδας για ευαίσθητες οµάδες πληθυσµού (παιδιά, άτοµα µε αναπηρίες, κλπ). 
Ανάπτυξη καινοτόµων µοντέλων που θα αποσκοπούν στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας του συστήµατος κοινωνικής φροντίδας 

� ∆ιερεύνηση της αποτελεσµατικότητας των πολιτικών απασχόλησης στην καταπολέµηση 
της οικονοµικής επισφάλειας και του κοινωνικού αποκλεισµού 
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6.2 Ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς: 

• ∆ηµιουργία αρχαιολογικών χαρτών, για όλες τις περιόδους του ελληνικού πολιτισµού, µε 
τη χρήση νέων τεχνολογιών 

• ∆ηµιουργία ολογραµµάτων ή ψηφιοποιήσεων ή ψηφιακών αναπαραστάσεων σε 
µεγάλους αρχαιολογικούς  χώρους  για τουριστική χρήση. 

• Έρευνα και ανάπτυξη ολοκληρωµένων καινοτόµων ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών για 
τη βελτίωση της επιχειρηµατικής αξιοποίησης του πολιτιστικού εθνικού αποθέµατος 

 
 

7. ΤΠΕ 
 

7.1 ∆ίκτυα και Τηλεπικοινωνίες  

• Ανάπτυξη και χρήση διαδικτυακών τεχνικών για µετάδοση πολυµεσικού περιεχοµένου 
και αποδοτική παρακολούθηση και διαχείριση διαδικτυακών υποδοµών, 

• Ασφάλεια ενσύρµατων και ασύρµατων δικτύων, ανίχνευση και αντιµετώπιση επιθέσεων  

• Συστήµατα εντοπισµού θέσης των συσκευών χρηστών κινητών και ασύρµατων δικτύων 
για αξιοποίηση σε κοινωνικές, εµπορικές, τουριστικές και άλλες υπηρεσίες,  

• Ανάπτυξη, εφαρµογή, εγκατάσταση και ασφαλής λειτουργία δικτύων επικοινωνιών 
εκτάκτου ανάγκης, σύγκλιση κινητών επικοινωνιών και ∆ιαδικτύου (All-IP networks), 
βελτιστοποίηση τεχνικών µεταγωγής πακέτων σε δίκτυα κινητών επικοινωνιών και δια-
λειτουργικότητα µε σταθερά δίκτυα, δορυφορικά, WiMAX, κλπ,  

• Έξυπνη διαχείριση πόρων-βελτιστοποίηση της εκµετάλλευσης του φάσµατος και της 
ισχύος – ∆υναµική ρύθµιση παραµέτρων επικοινωνίας συσκευών 

• Ανάπτυξη  δικτύων αισθητήρων για βιοµηχανικές,  και εµπορικές εφαρµογές 

 
7.2 Πληροφοριακά συστήµατα4, τεχνολογίες, εφαρµογές και υπηρεσίες του διαδικτύου  

• Ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων ευρείας κλίµακας µε προσανατολισµό στις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες για το ηλεκτρονικό επιχειρείν, την κοινωνική δικτύωση, […]την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, και τη λήψη αποφάσεων 

• Ανάπτυξη και χρήση τεχνικών ολοκλήρωσης εφαρµογών και συστηµάτων παλαιών 
γενεών (legacy systems) µε σύγχρονα πληροφοριακά συστήµατα στο ∆ιαδίκτυο,  

• Ανάπτυξη και εφαρµογή τεχνικών διαµεσολάβησης, µετατροπής και εξαγωγής γνώσης 
για τη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτισµικής κληρονοµιάς µε ψηφιακά µέσα,  

• Ανάπτυξη εργαλείων διαχείρισης ροής εργασίας για την περιγραφή, οργάνωση, 
αναζήτηση, αποθήκευση και επιµέλεια ψηφιακών δεδοµένων 

 
 

8. ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, 
 

8.1 Βιο-υλικά, βιοτεχνολογία και διεργασίες φιλικές προς το περιβάλλον: 
Βασικό  στόχο αποτελεί η µετάβαση από τα συµβατικά σε εξειδικευµένα προϊόντα υψηλής  
προστιθέµενης αξίας, µέσω της προώθησης της οικολογικής καινοτοµίας. Για την επίτευξη 
αυτών των στόχων η έρευνα προσανατολίζεται: α/ στη χρήση φυσικών υλών ή πολυµερών ή 
βιοδιασπάσιµων πολυµερών  για την παραγωγή ινών ή  υλικών συσκευασίας τροφίµων , β/στην 

                                            
4
 Θα αξιολογηθεί θετικά εάν στο σχεδιασµό των συστηµάτων ληφθεί µέριµνα για την προσβασιµότητα 
ατόµων µε ειδικές ανάγκες. 
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παραγωγή συνθετικών πολυµερών µε διεργασίες φιλικές προς το περιβάλλον όπως Eco-
Intelligent Polyester, γ/ στην ανακύκλωση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από φυσικές ή 
συνθετικές ίνες, καθώς και υλικών συσκευασίας τροφίµων  δ/στην ανάπτυξη νέων 
βιοτεχνολογικών διεργασιών, και ε/στην ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον µεθόδων 
παραγωγής/τεχνολογιών µε έµφαση στη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας, υλικών, νερού, 
επικινδυνότητας αποβλήτων, και ζ. στη βελτίωση των διεργασιών για την παραγωγή, την  
συσκευασία και τον έλεγχο τροφίµων και τροφών υψηλής προστιθέµενης αξίας και νέων 
προϊόντων για την κάλυψη συγκεκριµένων διατροφικών αναγκών και προτιµήσεων 
 
8.2 Νέες εφαρµογές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων µε βάση φυσικά ή συνθετικά ή 
βιοδιασπάσιµα πολυµερή: 
 

 Προτεραιότητα αποτελούν: 

• τα νέα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα για τεχνικές εφαρµογές όπως η ανάπτυξη µη 
υφασµένων προϊόντων (πρόκειται για προϊόντα έντασης τεχνολογίας, σχεδιασµένα για 
να καλύπτουν ειδικές ανάγκες όπως ιατρικές και  βιοµηχανικές χρήσεις, στον  κλάδο 
κατασκευών κλπ), η ανάπτυξη εύκαµπτων φωτοβολταϊκών διατάξεων (χρησιµοποιούνται 
σε ευρέως φάσµατος εφαρµογές και κυρίως κτιριακές εγκαταστάσεις, αγροτικές ή 
υπαίθριες κατασκευές, µικρές φορητές συσκευές παραγωγής ενέργειας κ.α.) 

• Έξυπνα ή λειτουργικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και ενδύµατα για διάφορες 
χρήσεις, όπως : α/ µε στοιχεία  µηχανικής, χηµικής, θερµικής, οπτικής, ακουστικής, 
βιολογικής, ηλεκτρικής δράσης, β/µε αισθητήρες για τη µέτρηση ζωτικών λειτουργιών και  
παραµέτρων ή περιβαλλοντικών παραµέτρων ή παραµέτρων του ίδιου του 
κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος, γ/ µε στοιχεία αποθήκευσης δεδοµένων, µέσω 
αγώγιµων νηµάτων ή υφασµάτων από µεταλλικά ή αγώγιµα πολυµερή δ/ µε δυνατότητα 
αποθήκευσης ή µετάδοσης, θερµικής, κινητικής, µαγνητικής, χηµικής ενέργειας ή 
ακτινοβολίας , ε/µε δυνατότητα εσωτερικής επικοινωνίας, επικοινωνίας µε τη φύση ή το 
περιβάλλον  και ζ/ µε δυνατότητα προστασίας έναντι µικροβίων, µε  πυρανθεκτικότητα  ή 
ικανότητα  αυτοκαθαρισθού. 

5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΠΡΑΞΗ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΕΡΓΩΝ – ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

 
Τα βασικά χαρακτηριστικά των συµπράξεων ανά πράξη: α) Συνεργατικά έργα µικρής και 
µεσαίας κλίµακας (Πράξη Ι) και β) Συνεργατικά έργα µεγάλης κλίµακας (Πράξη ΙΙ), 
παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα. 
 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΡΓΩΝ 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟ- 
ΛΟΓΙΣΜΟΥ 

(ενδεικτικός) 

ΟΡΙΑ 
ΠΡΟΫΠΟ- 
ΛΟΓΙΣΜΟΥ 

(+/-15%) 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ 
ΕΡΓΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ 
ΜΕΣΑΙΑΣ 
ΚΛΙΜΑΚΑΣ  
(Πράξη Ι) 

 

3-5 φορείς 
 

Min. 1 επιχείρηση στους 3-4 φορείς 
Min. 2 επιχειρήσεις στους 5 φορείς 

 

24-36 µήνες 500.000 € 
300.000 €- 
1.000.000€ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ 
ΕΡΓΑ ΜΕΓΑΛΗΣ 
ΚΛΙΜΑΚΑΣ 
(Πράξη ΙΙ) 

 

5-10 φορείς 
 

Min. 2 επιχειρήσεις στους 5 φορείς 
Min. 3 επιχειρήσεις στους 6-7 φορείς 
Min. 4 επιχειρήσεις στους 8-9 φορείς 
Min. 5 επιχειρήσεις στους 10 φορείς 
 

3-5 χρόνια 2.000.000 € 
1.000.000 €- 
3.000.000 € 

Πίνακας 3 : Χαρακτηριστικά πράξεων της ∆ράσης «Συνεργασία» 
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Στον όρο «φορείς» του ανωτέρω πίνακα,  εκτός από τις επιχειρήσεις η συµµετοχή των οποίων 
αποτελεί βασική προϋπόθεση και στις δύο πράξεις (ο αριθµός τους εξαρτάται από το είδος της 
πράξης και τον αριθµό των συµµετεχόντων), περιλαµβάνονται οι ερευνητικοί φορείς (κυρίως 
Πανεπιστήµια, ΤΕΙ, ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα), οι οργανισµοί κοινής ωφέλειας, οι δηµόσιες 
υπηρεσίες, οι εταιρείες βιοµηχανικής έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, οι οργανισµοί 
νοµαρχιακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, τεχνολογικοί, µη κερδοσκοπικοί και άλλοι  
ενδιαφερόµενοι φορείς µε δραστηριότητες και στόχους συναφείς µε το αντικείµενο και τους 
στόχους της παρούσας δράσης/πρόσκλησης. Επισηµαίνεται ότι µε τον όρο επιχείρηση νοούνται 
οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή/και του δηµόσιου τοµέα, όπως εµπορικές και βιοµηχανικές 
επιχειρήσεις διαφόρων δραστηριοτήτων και κάθε µεγέθους, περιλαµβανοµένων των ΜµΕ5 . 
 
Σε σχέση µε τα στοιχεία του πίνακα επισηµαίνονται τα εξής: 
� Τα προτεινόµενα ανώτερα και κατώτερα όρια προϋπολογισµού και στις δύο πράξεις µπορεί 

να αυξάνονται ή να µειώνονται κατά 15% αντίστοιχα . Προτάσεις µε µεγαλύτερο ή µικρότερο 
προϋπολογισµό θα απορρίπτονται στον προκαταρκτικό έλεγχο. 

� Σε σχέση µε τον αριθµό φορέων σηµειώνεται ότι στις περιπτώσεις όπου για την επιτυχία του 
σχεδίου είναι απαραίτητο να συνεργαστούν περισσότεροι φορείς απ’ όσους προβλέπει ο 
ανωτέρω πίνακας, οι σχετικές προτάσεις θα είναι δυνατόν να εξεταστούν εφόσον: (α) 
τεκµηριώνεται η αναγκαιότητα συµµετοχής των φορέων στο συγκεκριµένο σχέδιο, και (β) 
τηρείται η προτεινόµενη στον πίνακα αναλογία επιχειρήσεων επί συνόλου φορέων. 

 
� Ο ελάχιστος αριθµός φορέων ανά πράξη και ο ελάχιστος αριθµός επιχειρήσεων ανά 

µέγεθος σύµπραξης είναι δεσµευτικά. ∆ε θα εξετάζονται προτάσεις στις οποίες 
συµµετέχει αριθµός φορέων µικρότερος από αυτόν που απαιτείται για κάθε πράξη ή αριθµός 
επιχειρήσεων µικρότερος από αυτόν που προβλέπεται για το συγκεκριµένο µέγεθος 
σύµπραξης ανά πράξη.  

 
� Επισηµαίνεται ότι η συµµετοχή φορέων από το εξωτερικό (επιχειρήσεων, ερευνητικών ή 

και άλλων φορέων) ως εταίρων είναι δυνατή, µε την προϋπόθεση ότι α/οι περιορισµοί που 
αφορούν τον  ελάχιστο αριθµό φορέων και επιχειρήσεων ανά σύµπραξη, καθώς και το 
ποσοστό της κατώτερης ιδιωτικής συµµετοχής  (20%)  καλύπτονται από φορείς που είναι 
εγκατεστηµένοι και ασκούν δραστηριότητες στην Ελλάδα  β/ δεν επιχορηγούνται από το 
έργο και  η χρηµατοδότηση τους  θα πρέπει να γίνεται από ίδιους πόρους. Σε κάθε 
περίπτωση,  η συµµετοχή των αλλοδαπών φορέων στη σύµπραξη θα πρέπει να αποφέρει 
αµοιβαίο όφελος για τους συµµετέχοντες στη σύµπραξη αλλά και γενικότερα οφέλη για την 
ελληνική οικονοµία σύµφωνα µε τους σκοπούς και στόχους του παρόντος.   

� Τα χρονικά όρια διάρκειας των προτεινόµενων σχεδίων θα πρέπει να συµφωνούν µε αυτά 
του ανωτέρω πίνακα. ∆ε θα εξετάζονται προτάσεις µε διάρκεια υλοποίησης µικρότερη ή 
µεγαλύτερη από την προβλεπόµενη. 

 
Το ποσοστό ενίσχυσης (δηµόσια δαπάνη) σε επίπεδο έργου και στις δύο πράξεις  θα ανέρχεται 
σε  80% κατά µέγιστο επί του συνολικού προϋπολογισµού του αντίστοιχου  έργου /σχεδίου, 
ενώ το υπόλοιπο του κόστους (ιδιωτική συµµετοχή),  θα το επωµίζονται οι δικαιούχοι ανάλογα 
µε την ενίσχυση που δικαιούται ο καθένας απ’ αυτούς ( το ελάχιστο ποσοστό της ιδιωτικής 
συµµετοχής θα ανέρχεται σε 20% και θα καλύπτεται από ιδίους πόρους των δικαιούχων και 
βασικά των επιχειρήσεων). Αναλυτικά στοιχεία για το ύψος ενίσχυσης ανά επιλέξιµο είδος 
δραστηριότητας και ανά είδος φορέα  παρουσιάζονται στην Ενότητα 6. 

 

                                            
5
 Όπου αναφέρεται ο όρος ΜµΕ (µικρές, µεσαίες επιχειρήσεις), ακολουθείται ο αντίστοιχος ορισµός 
της Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
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Εξαίρεση από τα ανωτέρω αποτελούν τα εξής: 
 
Πράξη Ι, τοµέας κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστηµών, θεµατική περιοχή: 
Ανισότητα, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισµός, ως προς τα εξής: α/ το µέγεθος των 
έργων  (Μ.Ο. 200.000€ ανά έργο) και το ποσοστό ιδιωτικής συµµετοχής. Το ποσοστό ιδιωτικής 
συµµετοχής σε αυτόν τον τοµέα εκτιµάται σε ποσοστό από 5-10%, ενώ εφόσον είναι πλήρως 
αιτιολογηµένα, µπορεί να είναι επιλέξιµο έργο και χωρίς  συµµετοχή επιχειρήσεων. 
 
Πράξη Ι, ως προς το κατώφλι 20% της ιδιωτικής συµµετοχής στο συνολικό 
προϋπολογισµό του έργου: Σε περίπτωση έργων όπου  οι δηµόσιοι ερευνητικοί φορείς  
κατέχουν σηµαντική γνώση στο συγκεκριµένο τοµέα, η οποία αν ερευνηθεί 
περαιτέρω/αξιοποιηθεί, θα συµβάλει στην παραγωγή τελικών «προϊόντων» υψηλής 
προστιθέµενης αξίας  και για τον οποίο τοµέα δεν υπάρχουν ή είναι περιορισµένοι  οι 
παραγωγικοί φορείς που θα µπορούσαν να συµµετάσχουν ή ο φορέας χρήστης είναι δηµόσια 
υπηρεσία ή τα αποτελέσµατά του καλύπτουν κοινωνικές ανάγκες, τότε θα υπάρξει  ευελιξία6 ως 
προς το κατώφλι (20%) της ιδιωτικής συµµετοχής ανά έργο, αλλά σε καµία περίπτωση η 
ιδιωτική συµµετοχή δε θα είναι µικρότερη του 15%. Στη περίπτωση αυτή απαιτείται πλήρης 
αιτιολόγηση τόσο ως προς την έλλειψη επιχειρήσεων, στον τοµέα, ικανών να συµµετάσχουν στο 
έργο, αλλά και ως προς τα οφέλη/επιπτώσεις των παραδοτέων στην οικονοµία και στην 
κοινωνία σε βραχυπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο ορίζοντα.  
 
Για τους σκοπούς της παρούσας δράσης, ως ερευνητικός φορέας νοείται ένας φορέας όπως 
Πανεπιστήµιο ή ερευνητικό ινστιτούτο, ανεξάρτητα από το νοµικό καθεστώς του (δηµόσιου ή 
ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηµατοδότησής του, πρωταρχικός σκοπός του οποίου είναι η 
διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιοµηχανικής έρευνας ή πειραµατικής έρευνας και διάδοση των 
αποτελεσµάτων µε τη διδασκαλία, τη δηµοσίευση ή τη µεταφορά τεχνολογίας. Όλα τα κέρδη 
πρέπει να επανεπενδύονται στις δραστηριότητες αυτές, τη διάδοση των αποτελεσµάτων ή τη 
διδασκαλία. Οι επιχειρήσεις που µπορούν να επηρεάσουν έναν τέτοιο φορέα, π.χ. µε την 
ιδιότητα µετόχων ή µελών, δεν έχουν προνοµιακή πρόσβαση στο ερευνητικό δυναµικό του ή 
στα ερευνητικά του αποτελέσµατα. 
Κατά συνέπεια ερευνητικοί φορείς είναι τα ΑΕΙ (Πανεπιστήµια, ΤΕΙ), τα δηµόσια ερευνητικά 
κέντρα, ινστιτούτα  και λοιποί  φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα που καλύπτονται από 
τον παραπάνω ορισµό. Οι φορείς του άρθρου 12 του Νόµου 3297/23.12.2004, εφόσον δεν 
εµπίπτουν στον  ορισµό αυτό, στο πλαίσιο του παρόντος ανήκουν στην κατηγορία «λοιποί 
φορείς».   
 
� Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης µπορεί να θεωρούνται ως διαφορετικοί φορείς7: 

o διαφορετικά Τµήµατα Σχολής του ίδιου ΑΕΙ (Πανεπιστήµια,  ΤΕΙ ) 
o διαφορετικά Ινστιτούτα του ίδιου Ερευνητικού Κέντρου 
o διαφορετικά Εργαστήρια του ίδιου Τµήµατος ΑΕΙ ή Ινστιτούτου, εφόσον είναι 

θεσµοθετηµένα 
o διαφορετικοί Τοµείς του ίδιου Τµήµατος Σχολής του ίδιου ΑΕΙ 
 

Προτάσεις που υποβάλλονται από τους ανωτέρω φορείς θα πρέπει να υπογράφονται από τον 
νόµιµο εκπρόσωπο του φορέα, δηλαδή τον αρµόδιο αντιπρύτανη των Πανεπιστήµιων και τους 
αντίστοιχους νόµιµους εκπροσώπους των ΤΕΙ, Ερευνητικών Κέντρων κλπ. 
 

                                            
6
 Σηµαίνει ότι δεν θα αποκλειστεί στον προκαταρκτικό έλεγχο 

7
 Σηµειώνεται ότι οι ανωτέρω φορείς δεν είναι υποχρεωτικό να συµµετέχουν σε σύµπραξη και να 
υποβάλλουν προτάσεις ως «διαφορετικοί φορείς», καθώς είναι δυνατόν περισσότερα Ινστιτούτα, 
Εργαστήρια κλπ., του ίδιου Πανεπιστηµίου ή ερευνητικού κέντρου/ινστιτούτου να αποτελέσουν έναν 
φορέα - εταίρο. Σε αυτή την περίπτωση όµως θα συµµετέχουν ως Τοµέας/Τµήµα/Ινστιτούτο ή Ερευνητικό 
Κέντρο, του οποίου αποτελούν µέρη.  
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Σηµείωση: ∆εν υπάρχει περιορισµός στον αριθµό προτάσεων που θα συµµετέχει ο κάθε 
φορέας. Θα εξετάζεται ωστόσο στη φάση αξιολόγησης η δυνατότητά τους να υλοποιήσουν το 
έργο σε σχέση µε την υποδοµή και άλλες δεσµεύσεις που έχουν αναλάβει. Στο πλαίσιο αυτό, 
συνιστάται στους φορείς που επιθυµούν να συµµετέχουν σε περισσότερες προτάσεις να 
ελέγχουν αν και κατά πόσο µπορούν να ανταποκριθούν στην υλοποίηση όλων των 
προτεινόµενων έργων, αν δηλ. διαθέτουν τα απαιτούµενα µέσα και την υποδοµή, σε συνδυασµό 
και µε το ρόλο/ποσοστό συµµετοχής τους στο κάθε έργο. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη επίσης, 
ιδιαίτερα από τους φορείς που συµµετέχουν ως συντονιστές ή µε µεγάλο ποσοστό, και η 
συµµετοχή τους (υποχρεώσεις τους) σε άλλα εγκεκριµένα έργα ΕΤΑ, στο πλαίσιο άλλων 
προγραµµάτων/δράσεων  και ιδιαίτερα αυτών που χρηµατοδοτούνται από το ΕΣΠΑ  2007-13.  
 

 
� Σε κάθε έργο, ένας από τους φορείς της σύµπραξης ορίζεται ως Συντονιστής Φορέας. Ο 

Συντονιστής είναι ο κοινός εκπρόσωπος των φορέων που συµπράττουν για την υλοποίηση 
και αναλαµβάνει την ευθύνη για τη συνολική διαχείριση του έργου. Παράλληλα, κάθε 
δικαιούχος (εταίρος της σύµπραξης) διατηρεί την ευθύνη εξολοκλήρου απέναντι στην 
ΕΥΣΕ∆ - ΕΤΑΚ για το επιµέρους τµήµα του έργου που δεσµεύεται να υλοποιήσει. Ο 
Συντονιστής της σύµπραξης µπορεί να είναι επιχείρηση (κατά προτίµηση εκείνη η οποία έχει 
σηµαντική βαρύτητα/ποσοστό συµµετοχής), ή ερευνητικός φορέας. Οι συγκεκριµένες 
δραστηριότητες και υποχρεώσεις που προκύπτουν από το ρόλο του Συντονιστή 
απαγορεύεται να εκχωρηθούν σε τρίτους και πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά από το 
φορέα που αναλαµβάνει το ρόλο αυτό. Στα έργα µεγάλης κλίµακας (Πράξη ΙΙ) θα ορίζεται 
συντονιστική οµάδα (3-5 άτοµα, ανάλογα µε το µέγεθος του έργου και τον αριθµό 
συµµετεχόντων) µε επικεφαλής από το συντονιστή φορέα. Στη συντονιστική οµάδα θα 
συµµετέχει υποχρεωτικά ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος8 και εκπρόσωποι φορέων µε 
σηµαντικό ρόλο στο έργο.  Έργο της συντονιστικής οµάδας θα είναι η ευθύνη για την 
συνεκτική υλοποίηση του έργου  (το έργο θα αντιµετωπίζεται ως ενιαίο και όχι ως επιµέρους 
ανεξάρτητα έργα) και την επίτευξη των επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων. Στο πλαίσιο αυτό,  η 
συντονιστική οµάδα θα είναι αρµόδια για την προσαρµογή του περιεχοµένου και του είδους 
της συνεργασίας και την αναπροσαρµογή του προγράµµατος εργασίας, όταν κάτι από αυτά 
απαιτείται για την επιτυχή εξέλιξη και ολοκλήρωση του έργου, την προσθήκη νέου 
εταίρου/δικαιούχου χωρίς αύξηση προϋπολογισµού (αναδιανοµή µεταξύ εταίρων), την 
αντικατάσταση ή περιορισµό εργασίας εταίρου, αν δηµιουργεί µε υπαιτιότητά του 
καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στην ενότητα 2 (σκοποί και στόχοι της Πράξης ΙΙ) και αυτές που αναφέρονται 
στην ενότητα 14 (τροποποιήσεις). 

 
� Σε περίπτωση που στην υποβληθείσα πρόταση συµµετέχουν µεγάλες επιχειρήσεις (όσες 

δεν εµπίπτουν στον ισχύοντα ορισµό των ΜµΕ) προκειµένου να δικαιούνται ενίσχυσης 
σύµφωνα µε τον Γενικό Κανονισµό Απαλλαγής, θα πρέπει να έχουν αναλύσει, µε εσωτερική 
µελέτη, τη βιωσιµότητα του ενισχυόµενου σχεδίου/εργου ή δραστηριότητας τόσο µε την 
υπόθεση χορήγησης της ενίσχυσης, όσο και χωρίς αυτήν. Στη µελέτη αυτή θα πρέπει να 
επιβεβαιώνεται µια ουσιώδης αύξηση του µεγέθους ή του πεδίου του σχεδίου, µια ουσιώδης 
αύξηση του συνολικού ποσού που κατέβαλε ο δικαιούχος για το επιδοτούµενο έργο ή τη 
δραστηριότητα ή µια ουσιώδης αύξηση στην ταχύτητα ολοκλήρωσης του υπόψη σχεδίου ή 
δραστηριότητας. Θα πρέπει να υποβληθεί σύνοψη αυτού του κειµένου µαζί µε την προς 
χρηµατοδότηση πρόταση, καθώς και να συµπληρωθεί ο σχετικός πίνακας στο 
τυποποιηµένο έντυπο της πρότασης. 
Υπογραµµίζεται πως η επίδειξη της ύπαρξης τέτοιου κινήτρου αποτελεί προϋπόθεση για τη 
χρηµατοδότηση µεγάλης επιχείρησης από τη δράση. 
 

                                            
8
 Εφόσον είναι εφικτό, θα ήταν πιο αποτελεσµατικό αν ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος προέρχεται από το 
Συντονιστή φορέα 
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� Εφόσον εγκριθεί η ενίσχυση ενός σχεδίου/έργου, απαγορεύεται η εκχώρηση του 
ανατιθέµενου έργου σε τρίτους από οποιονδήποτε δικαιούχο, καθώς και της απαίτησης για 
ενίσχυση που προκύπτει από την ανάθεση αυτή. 

 
 

6. ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑ  ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ  ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 
Η ένταση ενίσχυσης καθορίζεται χωριστά για κάθε δικαιούχο ενίσχυσης και για κάθε είδος 
ενισχυόµενης δραστηριότητας. Σε περίπτωση που για την υλοποίηση ενός έργου απαιτείται 
συνδυασµός δραστηριοτήτων ή ειδών έρευνας η µέγιστη ένταση ενίσχυσης ανά δικαιούχο 
θα υπολογίζεται ως ο σταθµισµένος µέσος όρος των ανωτέρω αναφερόµενων 
ποσοστών ανά τύπο δραστηριότητας/έρευνας, που διεξάγει ο φορέας. Το ποσοστό 
έντασης της ενίσχυσης στο σύνολο του έργου υπολογίζεται ως ο σταθµισµένος µέσος 
όρος της έντασης των δικαιούχων. 

 
Όταν ένα σχέδιο περιλαµβάνει διάφορες δραστηριότητες η καθεµιά από αυτές κρίνεται 
µεµονωµένα αν υπάγεται σε µια από τις κατηγορίες, οι οποίες αναφέρονται στη συνέχεια, ή σε 
καµία από αυτές. Στο πλαίσιο αυτό θα ήταν σκόπιµο, κάθε Ενότητα Εργασίας να αντιστοιχίζεται 
είτε σε ένα συγκεκριµένο είδος έρευνας (βασική έρευνα, βιοµηχανική έρευνα ή πειραµατική 
ανάπτυξη) είτε σε κάποια από τις άλλες δραστηριότητες (µελέτη τεχνικής σκοπιµότητας, 
κατοχύρωση δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας). 

 
 

6.1 Ένταση της ενίσχυσης για έργα Έρευνας και Ανάπτυξης,  
περιλαµβανοµένης της πειραµατικής ανάπτυξης ανά  είδος δικαιούχου/ φορέα 
 
Οι ενισχύσεις αυτής της κατηγορίας αφορούν βασική έρευνα9 ή/και βιοµηχανική έρευνα10 ή/και 
πειραµατική ανάπτυξη11. Η ένταση της ενίσχυσης ανά κατηγορία έρευνας και είδος φορέα και 
συνεργασίας µεταξύ φορέων παρουσιάζεται παρακάτω και συγκεκριµένα: 

                                            
9
 Βασική έρευνα: πειραµατική ή θεωρητική εργασία που αναλαµβάνεται κυρίως για την παραγωγή νέων 
γνώσεων σχετικά µε τα βασικά αίτια φαινοµένων και παρατηρήσιµων γεγονότων, χωρίς να προβλέπεται 
άµεση πρακτική εφαρµογή ή χρήση. 
 
10

 Βιοµηχανική έρευνα: σχεδιασµένη έρευνα ή κριτική διερεύνηση που αποσκοπεί στην απόκτηση νέων 
γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, διαδικασιών ή υπηρεσιών ή για τη σηµαντική 
βελτίωση υφιστάµενων προϊόντων, µεθόδων ή υπηρεσιών. Περιλαµβάνει τη δηµιουργία συστατικών 
στοιχείων πολύπλοκων συστηµάτων, που είναι απαραίτητα για τη βιοµηχανική έρευνα, ιδιαίτερα για την 
επικύρωση τεχνολογίας πολλαπλών εφαρµογών εξαιρουµένων των πρωτοτύπων. 
 
11

 Πειραµατική ανάπτυξη: απόκτηση, συνδυασµός, διαµόρφωση και χρήση υφιστάµενων, 
επιστηµονικών, τεχνολογικών, επιχειρηµατικών και άλλων γνώσεων και ικανοτήτων για την παραγωγή 
σχεδίων και διατάξεων για νέα, τροποποιηµένα ή βελτιωµένα προϊόντα, µεθόδους ή υπηρεσίες. Μπορεί 
να περιλαµβάνονται και άλλες δραστηριότητες µε στόχο τον εννοιολογικό προσδιορισµό, το σχεδιασµό 
και την τεκµηρίωση νέων προϊόντων, µεθόδων και υπηρεσιών. Οι δραστηριότητες µπορούν να 
περιλαµβάνουν την παραγωγή σχεδίων, σχεδιασµού και άλλης τεκµηρίωσης, εφόσον δεν προορίζονται 
για εµπορική χρήση. 
Περιλαµβάνεται επίσης η ανάπτυξη πρωτοτύπων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν εµπορικά και 
πιλοτικών σχεδίων στις περιπτώσεις που τα πρωτότυπα είναι απαραίτητα για το τελικό εµπορικό προϊόν 
και όπου είναι υπερβολικά δαπανηρό να παραχθούν και να χρησιµοποιηθούν µόνο για σκοπούς 
επίδειξης και έγκρισης. Στην περίπτωση µεταγενέστερης εµπορικής χρήσης σχεδίων επίδειξης ή 
πιλοτικών σχεδίων, τυχόν έσοδα από τέτοια χρήση πρέπει να αφαιρεθούν από το επιλέξιµο κόστος. 
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• για τις επιχειρήσεις στην υποενότητα 6.1.1 

• για τους ερευνητικούς φορείς στην υποενότητα 0. 

• για τεχνολογικούς και λοιπούς φορείς στην υποενότητα 6.1.3 
 

6.1.1 Ενισχύσεις για σχέδια έρευνας και ανάπτυξης  προς επιχειρήσεις 

Η ανώτατη ένταση της ενίσχυσης ανά κατηγορία έρευνας και ανάλογα µε το µέγεθος της 
επιχείρησης, και τον αριθµό και το είδος των συνεργαζόµενων φορέων παρουσιάζεται στον 
πίνακα 4: 
 

Κατηγορία Έρευνας 
Μικρές 
επιχ/σεις 

Μεσαίες 
επιχ/σεις 

Μεγάλες 
επιχ/σεις 

Βασική Έρευνα έως 100% έως 100% έως 100% 

Βιοµηχανική Έρευνα έως 70% έως 60% έως 50% 

Βιοµηχανική Έρευνα, εφόσον καλύπτεται µία 
από τις τρεις παρακάτω προϋποθέσεις: 

1. Το σχέδιο προβλέπει πραγµατική συνεργασία 
µεταξύ δυο  τουλάχιστον ανεξάρτητων µεταξύ 
τους επιχειρήσεων και πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις: α) καµία µεµονωµένη 
επιχείρηση δε φέρει πάνω από το 70% των 
επιλέξιµων δαπανών του σχεδίου συνεργασίας, 
και β) το σχέδιο περιλαµβάνει συνεργασία µε 
τουλάχιστον µια ΜµΕ ή διεξάγεται σε δυο, 
τουλάχιστον, διαφορετικά κράτη-µέλη, ή 

2. Το σχέδιο προβλέπει πραγµατική συνεργασία 
µεταξύ µιας επιχείρησης και ενός ερευνητικού 
φορέα και πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις: α) ο ερευνητικός φορέας 
αναλαµβάνει τουλάχιστον το 10% των 
επιλέξιµων δαπανών, και β) ο ερευνητικός 
φορέας έχει το δικαίωµα να δηµοσιεύσει τα 
αποτελέσµατα του ερευνητικού σχεδίου στο 
βαθµό που απορρέουν από την έρευνα που 
διεξήγαγε ο ίδιος, ή  

3. τα αποτελέσµατα του σχεδίου διαδίδονται 
ευρέως µέσω τεχνικών και επιστηµονικών 
διαλέξεων ή µέσω της δηµοσίευσής τους σε 
επιστηµονικά και τεχνικά περιοδικά ή διατίθενται 
σε αρχεία αποθήκευσης µε ελεύθερη πρόσβαση 
(βάσεις δεδοµένων οι οποίες προσφέρουν σε 
όλους πρόσβαση σε ανεπεξέργαστα ερευνητικά 
δεδοµένα) ή µέσω δωρεάν λογισµικού ανοικτής 
πηγής 

Προσοχή: σηµειώνεται ότι για τις προϋποθέσεις 
1 και 2, η υπεργολαβία δε θεωρείται πραγµατική 
συνεργασία. 

έως 80% έως 75% έως 65% 

                                                                                                                                             
Η πειραµατική παραγωγή και δοκιµή των προϊόντων, των διαδικασιών και των υπηρεσιών είναι επίσης 
επιλέξιµη, εφόσον δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν ή να µεταποιηθούν για χρήσεις βιοµηχανικές 
εφαρµογές ή εµπορία. 
Η πειραµατική ανάπτυξη δεν περιλαµβάνει τις συνήθεις ή περιοδικές αλλαγές που πραγµατοποιούνται σε 
προϊόντα, γραµµές παραγωγής, διεργασίες µεταποίησης, υπάρχουσες υπηρεσίες και άλλες 
δραστηριότητες σε εξέλιξη, ακόµη και αν οι αλλαγές αυτές αποτελούν, ενδεχοµένως, βελτιώσεις.  
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Πειραµατική Ανάπτυξη έως 45% έως 35% έως 25% 

Πειραµατική Ανάπτυξη, εφόσον καλύπτονται οι 
προϋποθέσεις 1 ή 2  του αυξηµένου ύψους 
ενίσχυσης βιοµηχανικής έρευνας (βλ. ανωτέρω). 

έως 60% έως 50% έως 40% 

Πίνακας 4: Εντάσεις ενίσχυσης για δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης 

 

6.1.2 Ενισχύσεις για σχέδια έρευνας και ανάπτυξης προς ερευνητικούς φορείς  

 
Η ανώτατη ένταση της ενίσχυσης προς τους ερευνητικούς φορείς µπορεί να ανέλθει σε 100% 
των επιλέξιµων δαπανών για κάθε είδος ενισχυόµενης δραστηριότητας, εφόσον προκύπτει από 
το υποβαλλόµενο έργο ότι αφενός η ενισχυόµενη δραστηριότητα εµπίπτει στις συνήθεις 
πρωτογενείς δραστηριότητες του ερευνητικού φορέα οι οποίες δεν αποτελούν οικονοµική 
δραστηριότητα και αφετέρου τα αποτελέσµατα του ενισχυόµενου σχεδίου µπορούν να 
διαδοθούν ευρέως, και τυχόν δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν από τη 
δραστηριότητα του ερευνητικού φορέα ανήκουν αποκλειστικά σε αυτόν, ή ακόµη και αν 
παρέχονται τα αποτελέσµατα στη συνεργαζόµενη επιχείρηση, από την αξιοποίησή τους δεν 
παράγονται ωστόσο άµεσα εµπορικά προϊόντα και οφέλη στην επιχείρηση. Το ίδιο ισχύει αν τα 
έσοδα από  οικονοµικές δραστηριότητες του ερευνητικού φορέα όπως έσοδα από παραχώρηση 
αδειών εκµετάλλευσης, δηµιουργίας τεχνοβλαστών και άλλων µορφών αξιοποίησης της 
παραγόµενης γνώσης, επανεπενδύονται στις πρωτογενείς δραστηριότητες του ερευνητικού 
φορέα. 
 

• Ο ερευνητικός φορέας, εφόσον προκύπτουν άµεσα οικονοµικά και εµπορικά οφέλη από 
τη συνεργασία µε µια επιχείρηση, λαµβάνει από την επωφελούµενη επιχείρηση αµοιβή 
αντίστοιχη προς την τιµή της αγοράς για τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας που 
προκύπτουν από τη δική του δραστηριότητα στο πλαίσιο του ενισχυόµενου έργου και τα 
οποία µεταβιβάζει στις επιχειρήσεις, εφόσον προκύπτουν.  

 
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή αν το έργο που υλοποιείται από τους ερευνητικούς φορείς 
θεωρείται ως οικονοµική δραστηριότητα και δεν εµπίπτει στις ανωτέρω περιπτώσεις, τότε οι 
ερευνητικοί φορείς θα µπορούν να επιδοτηθούν µε ανώτατη ένταση ενίσχυσης ίση µε αυτήν των 
επιχειρήσεων ανάλογα µε το είδος της ενισχυόµενης δραστηριότητας, όπως περιγράφεται στις 
προηγούµενες υποενότητες. Συγκεκριµένα, ο ερευνητικός φορέας θα ενισχύεται κατ’ ανώτατο µε 
βάση το ποσοστό που προβλέπεται για το είδος της επιχείρησης (µικρή, µεσαία ή µεγάλη), η 
οποία ωφελείται από τα αποτελέσµατα της δραστηριότητάς του ή/και από το είδος της έρευνας 
ή/και από το σταθµισµένο µέσο όρο αυτών. Το υπόλοιπο ποσοστό του προϋπολογισµού του  
έργου (ιδία συµµετοχή) θα καλύπτεται από ίδιους πόρους ή από πόρους συνεργαζόµενων 
επιχειρήσεων. 
Για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε το τι συνιστά οικονοµική και µη οικονοµική 
δραστηριότητα και µε την άµεση ή έµµεση χρηµατοδότησή της, οι ενδιαφερόµενοι 
παραπέµπονται στο Στοιχείο 3 του Κοινοτικού Πλαισίου σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για 
την Έρευνα, την Ανάπτυξη και την Καινοτοµία (Ανακοίνωση της Επιτροπής 2006/C 323/01), 
καθώς και στη σχετική γνωµοδότηση της Μονάδας Κρατικών ενισχύσεων (ΜοΚΕ) του Κέντρου 
∆ιεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονοµικού ∆ικαίου, που έγινε  µετά από ερώτηµα της ΓΓΕΤ (Α.Π. 
ΜοΚΕ 525/5-3-2009).  
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6.1.3 Ενισχύσεις για σχέδια έρευνας και ανάπτυξης από τεχνολογικούς και λοιπούς 
φορείς. 

 
Οι τεχνολογικοί φορείς της ΓΓΕΤ θα χρηµατοδοτούνται ανάλογα µε το καθεστώς τους, δηλαδή, 
αν είναι επιχειρήσεις σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην ενότητα 6.1.1, ενώ αν είναι ερευνητικοί 
φορείς, µε βάση όσα αναφέρονται στην ενότητα 61.2.    
 
Η ενίσχυση για τους λοιπούς φορείς, όπως δηµόσιες υπηρεσίες, ΝΠ∆∆, οργανισµοί τοπικής και 
νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης12, αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες, σωµατεία, σύνδεσµοι, 
ενώσεις κλπ, θα κυµαίνεται  από 50%  έως 100% ανάλογα µε την περίπτωση και το είδος της 
δραστηριότητας σε όσους φορείς εµπίπτουν στους περιορισµούς των κρατικών ενισχύσεων13. 
Επισηµαίνεται ότι η συµµετοχή   των λοιπών φορέων  δεν πρέπει να ξεπερνά το 3%  του 
συνολικού προϋπολογισµού του έργου. Ο περιορισµός αυτός δεν ισχύει α/για τα δηµόσια 
Νοσοκοµεία και τα κέντρα αυτών, όταν συµµετέχουν σε έργα των  τοµέων  της Υγείας, 
Βιοτεχνολογίας, Νανοτεχνολογίας, ΤΠΕ,  β/ για τα µουσεία όταν συµµετέχουν σε έργα των 
τοµέων 6.2 (Ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς) γ/ για τους φορείς του 
άρθρου 12 του Νόµου 3297/23.12.2004. 
 
 

6.2 Ενισχύσεις για µελέτες τεχνικής σκοπιµότητας  
 
Οι ενισχύσεις για µελέτες τεχνικής σκοπιµότητας αφορούν στη χρηµατοδότηση τεχνικών 
µελετών σκοπιµότητας για την προετοιµασία βιοµηχανικής έρευνας ή πειραµατικής ανάπτυξης. 

 
Η ανώτατη ένταση της ενίσχυσης ανά είδος φορέα είναι η εξής: 

• για ΜµΕ, το 75% των επιλέξιµων δαπανών για µελέτες για την προετοιµασία 
δραστηριοτήτων βιοµηχανικής έρευνας και το 50% των επιλέξιµων δαπανών για µελέτες για 
την προετοιµασία δραστηριοτήτων πειραµατικής ανάπτυξης, 

• για µεγάλες επιχειρήσεις, το 65% των επιλέξιµων δαπανών για µελέτες για την προετοιµασία 
δραστηριοτήτων βιοµηχανικής έρευνας και το 40% των επιλέξιµων δαπανών για µελέτες για 
την προετοιµασία δραστηριοτήτων πειραµατικής ανάπτυξης. 

• Για ερευνητικούς, δηµόσιους και λοιπούς φορείς, εφόσον πρόκειται για µη οικονοµικές 
δραστηριότητες, έως 100%. Για οικονοµικές δραστηριότητες ισχύουν τα ποσοστά των 
επιχειρήσεων. 

 
 

6.3 Ενισχύσεις για δαπάνες δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας για ΜµΕ14 
 
Οι ενισχύσεις για δαπάνες δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας αφορούν σε δαπάνες των 
ΜµΕ, που συνδέονται µε την απόκτηση και επικύρωση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων 
δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, ή και των δηµόσιων ερευνητικών κλπ φορέων.  

 
Η ένταση της ενίσχυσης  µπορεί να είναι ίση µε εκείνη για ενισχύσεις σε σχέδια έρευνας και 
ανάπτυξης (Ενότητα 6.1.1), σχετικά µε τις ερευνητικές δραστηριότητες που καταρχήν οδήγησαν 
στη σύσταση των υπόψη δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας. 
 

                                            
12

 Σηµειώνεται ότι οι αναπτυξιακές εταιρείες θεωρούνται επιχειρήσεις και ισχύουν όσα αναφέρονται στην 
ενότητα 6.1.1 
13

 Για τους δηµόσιους φορείς, περιλαµβανοµένων των δηµόσιων νοσοκοµείων και τους φορείς του 
άρθρου 12 του νόµου 3297/23.12.2004 που ανήκουν σε αυτή τη κατηγορία, το ποσοστό ενίσχυσης για µη 
οικονοµικές δραστηριότητες, µπορεί να ανέλθει και στο 100%. 
14

 Πέραν των ΜµΕ, οι συγκεκριµένες ενισχύσεις αφορούν και στους Ερευνητικούς Φορείς εφόσον στο 
πλαίσιο της υποβληθείσας πρότασης δεν ασκούν οικονοµική δραστηριότητα µε βάση την ανάλυση της 
παραγράφου 6.1.2  
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6.4 Σώρευση ενισχύσεων 
 
Για την πιθανή σώρευση ενισχύσεων σε ένα συγκεκριµένο σχέδιο ισχύουν τα όσα προβλέπονται 
στο Άρθρο 7 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 800/2008. Για κάθε ενισχυόµενο σχέδιο/δραστηριότητα 
θα λαµβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό των δηµόσιων µέτρων στήριξής του, ανεξάρτητα από 
το αν η στήριξη αυτή χρηµατοδοτείται από τοπικές, περιφερειακές, εθνικές ή κοινοτικές πηγές. 
Πιο συγκεκριµένα: 
 

• Οι ενισχύσεις που χορηγούνται στους δικαιούχους στο πλαίσιο της παρούσας δράσης 
µπορούν να σωρευθούν  µε οποιεσδήποτε άλλες ενισχύσεις απαλλάσσονται βάσει του 
Κανονισµού εφόσον τα εν λόγω µέτρα ενίσχυσης αφορούν διαφορετικές προσδιορίσιµες 
επιλέξιµες δαπάνες. 

 

• Οι ενισχύσεις που χορηγούνται στους δικαιούχους στο πλαίσιο της παρούσας δράσης 
µπορούν να σωρευθούν µε άλλες ενισχύσεις που απαλλάσσονται δυνάµει του 
Κανονισµού ή ενισχύσεις de minimis (που πληρούν τις προϋποθέσεις οι οποίες 
καθορίζονται στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006) ή µε άλλη κοινοτική χρηµατοδότηση 
που αφορά τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες – µερικώς ή πλήρως επικαλυπτόµενες –, µόνο 
εφόσον η σώρευση αυτή δεν οδηγεί σε υπέρβαση της ανώτατης έντασης ή του 
ανώτατου ποσού ενίσχυσης που ισχύει για τις ενισχύσεις αυτές βάσει του Κανονισµού. 

 
Για επιπλέον προβλέψεις, οι οποίες αφορούν σώρευση των ενισχύσεων που χορηγούνται στο 
πλαίσιο της παρούσας δράσης µε ενισχύσεις υπέρ εργαζοµένων µε αναπηρία, ενισχύσεις µε τη 
µορφή επιχειρηµατικού κεφαλαίου ή ενισχύσεις για νέες καινοτόµες επιχειρήσεις, οι 
ενδιαφερόµενοι παραπέµπονται στο Άρθρο 7 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 800/2008. 
 
 

7. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 
Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά οι κατηγορίες δαπανών που είναι επιλέξιµες για 
ενίσχυση στο πλαίσιο της δράσης. 
 
 Λεπτοµέρειες για το χρόνο πραγµατοποίησης των δαπανών, την παρακολούθηση των 
δαπανών σε λογιστικό επίπεδο, καθώς και για τις συγκεκριµένες προϋποθέσεις επιλεξιµότητας 
και τα παραστατικά που απαιτούνται για κάθε είδος δαπάνης δίδονται αναλυτικά στην Ενότητα 
11 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ). 
 
Οι δαπάνες όλων των κατηγοριών θεωρούνται επιλέξιµες για τα εγκεκριµένα έργα εφόσον 
προκύπτουν άµεσα από την υλοποίηση του έργου και πληρούν τις προϋποθέσεις που 
προσδιορίζονται στην παρούσα Ενότητα και στην Ενότητα 11. 
 
Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιµη δαπάνη µόνον εφόσον βαρύνει πραγµατικά και οριστικά το 
δικαιούχο (αυτό ισχύει µόνο για τους ερευνητικούς φορείς). Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιµος για τις 
επιχειρήσεις. Ειδικότερα, δεν είναι επιλέξιµος ο ΦΠΑ του δικαιούχου εφόσον αυτός έχει µε 
οποιονδήποτε τρόπο έσοδα υπαγόµενα σε ΦΠΑ, σύµφωνα µε το καθεστώς που έχει υπαχθεί 
στη µερίδα ΦΠΑ στην αρµόδια ∆ΟΥ. Επίσης δεν είναι επιλέξιµος ο ΦΠΑ δικαιούχου που 
υπόκειται σε καθεστώς κατ’ αποκοπήν φόρου ή ποσοστού έκπτωσης.  
 
Η ένταση ενίσχυσης ενός δικαιούχου για κάθε είδος δραστηριότητας (π.χ. σχέδια έρευνας και 
ανάπτυξης, βλ. Ενότητα 6) είναι ίση για όλες τις κατηγορίες δαπάνης που συµπεριλαµβάνει η 
δραστηριότητα. Η ιδιωτική συµµετοχή του δικαιούχου (εφόσον υπάρχει) επιµερίζεται επίσης σε 
όλες τις κατηγορίες δαπάνης µε ίσο ποσοστό. 
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7.1 Ενισχύσεις για σχέδια έρευνας και ανάπτυξης, περιλαµβανοµένης της 
πειραµατικής ανάπτυξης 
 
α) ∆απάνες προσωπικού 
 
Οι δαπάνες αυτές αφορούν αµοιβές ερευνητών, τεχνικών και άλλου υποστηρικτικού  και 
διοικητικού προσωπικού στο βαθµό που απασχολούνται στο ενισχυόµενο σχέδιο. Τα µέλη της 
οµάδας έργου δηλώνονται ονοµαστικά και κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες (έµπειροι 
ερευνητές, απλοί ερευνητές και προσωπικό υποστήριξης), βλ. λεπτοµέρειες στην 
υποενότητα 11.3. 
 
∆ιευκρινίζεται ότι επιλέξιµες στην κατηγορία αυτή είναι µόνον οι αµοιβές προσωπικού 
επιχειρήσεων και άλλων φορέων µε συµβάσεις εργασίας ορισµένου ή αορίστου χρόνου, οι 
αµοιβές µελών ∆ΕΠ και ερευνητών των ερευνητικών κέντρων/ινστιτούτων, καθώς και οι αµοιβές 
των µετόχων επιχειρήσεων, αναλόγως του παραστατικού πληρωµής τους15. Οποιαδήποτε άλλη 
µορφή αµοιβής, και ειδικότερα οι αµοιβές που καταβάλλονται βάσει συµβάσεων έργου, θα 
πρέπει να δηλώνονται στην κατηγορία δαπανών «Έρευνα επί συµβάσει» (βλ. κατωτέρω περ. ε). 
 
Για τη διαµόρφωση του προϋπολογισµού της κατηγορίας δαπανών προσωπικού λαµβάνεται 
υπόψη ο ετήσιος µέσος όρος αµοιβών των εργαζοµένων που θα απασχοληθούν στο έργο 
(µεικτές αµοιβές εργαζοµένου, εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, δώρα εορτών και 
επίδοµα αδείας). Η συνολική επιλέξιµη αµοιβή ανά εργαζόµενο προσδιορίζεται µε βάση τον  
πραγµατικό χρόνο (ανθρωποµήνες) που αυτός απασχολείται σε άµεση παροχή εργασίας στο 
πλαίσιο του έργου. 
Οι αµοιβές των  µόνιµων ερευνητών  των ΑΕΙ και των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων 
πρέπει να είναι σύµφωνες µε το νοµοθετικό πλαίσιο που ισχύει για τον φορέα στον οποίο 
υπάγονται. ∆ιευκρινίζεται ότι δεν είναι επιλέξιµες οι τακτικές αποδοχές του µονίµου προσωπικού 
των ΑΕΙ,  ερευνητικών ινστιτούτων, δηµόσιων υπηρεσιών και οργανισµών κτλ., παρά µόνο 
επιµίσθια ή υπερωρίες που δεν καλύπτονται από τον τακτικό προϋπολογισµό.  
 
β) ∆απάνες για όργανα και εξοπλισµό 
 
∆απάνες για όργανα και εξοπλισµό, στο βαθµό και για όσο χρόνο χρησιµοποιούνται για το 
ερευνητικό σχέδιο. Αν τέτοια όργανα και εξοπλισµός δε χρησιµοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια 
του χρήσιµου βίου τους για ερευνητικό σχέδιο, επιλέξιµες θεωρούνται µόνον οι δαπάνες 
απόσβεσης16 που αντιστοιχούν στη διάρκεια του επενδυτικού σχεδίου και οι οποίες 
υπολογίζονται µε βάση κοινώς αποδεκτή λογιστική πρακτική.  
 
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και οι δαπάνες αγοράς λογισµικού. 
 
γ) ∆απάνες για κτίρια 
 
∆απάνες για κτίρια στο βαθµό και για όσο χρόνο χρησιµοποιούνται για το ερευνητικό σχέδιο. 
Σχετικά µε τα κτίρια, είναι επιλέξιµο µόνον το κόστος της απόσβεσης που αντιστοιχεί στη 
διάρκεια του ερευνητικού σχεδίου και υπολογίζεται µε βάση κοινώς παραδεκτή λογιστική 
πρακτική. Στη κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται και  δαπάνες διαµόρφωσης χώρων και 
στοιχειωδών υποδοµών για τη διευκόλυνση της προσβασιµότητας των ατόµων µε αναπηρία, 
όπου αυτές απουσιάζουν πλήρως. 
 

                                            
15

 Σε περίπτωση έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών ή απόδειξης δαπάνης, οι αµοιβές των µετόχων θα 
πρέπει να δηλώνονται στην κατηγορία δαπανών «Έρευνα επί συµβάσει» (βλ. κατωτέρω περ. ε). 
16

 Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση των δηµόσιων ερευνητικών φορέων (ΑΕΙ, Ε&Τ κέντρα) που οι 
δραστηριότητες τους στο έργο θεωρούνται µη οικονοµικές(βλέπε ενότητα 6.1.2),  είναι επιλέξιµη η αγορά 
του εξοπλισµού (όχι µόνο η απόσβεση). Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση δαπανών για κτίρια.    
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δ) ∆απάνες για αγορά τεχνολογίας – τεχνογνωσίας  

 
∆απάνες για τεχνικές γνώσεις, τεχνολογίες, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή 
εκχωρήθηκαν από εξωτερικές πηγές στην τιµή της αγοράς, εφόσον η πράξη πραγµατοποιήθηκε 
υπό συνθήκες ανταγωνισµού και δεν υπάρχει στοιχείο αθέµιτης σύµπραξης. Η τεχνολογία-
τεχνογνωσία µπορεί να προέρχεται από φορείς της Ελλάδας ή/και του εξωτερικού και υπό 
προϋποθέσεις από τους εταίρους και συγκεκριµένα α/ στην αρχή του έργου, εφόσον 
χρησιµοποιείται ως βάση για την  υλοποίηση του έργου ή β/στο τέλος, εφόσον πρόκειται για 
αγορά τεχνογνωσίας που παρήχθη από το έργο και θα παραχθεί για αποκλειστική/µερική χρήση 
από παραγωγικό φορέα, µέλος της σύµπραξης. Το τελευταίο θα είναι επιλέξιµο εφόσον 
τεκµηριώνεται από τα αποτελέσµατα του έργου και προβλέπεται στα ορόσηµα (milestones).   
 
ε) ∆απάνες για έρευνα επί συµβάσει (από φυσικά και νοµικά πρόσωπα) 

 
Πρόκειται για δαπάνες για αµοιβές βάσει σύµβασης έργου, υπεργολαβίες, καθώς και δαπάνες 
για συµβουλευτικές και ισοδύναµες υπηρεσίες, οι οποίες κατηγοριοποιούνται ως εξής: 
  

1. Έρευνα επί συµβάσει από νοµικά πρόσωπα / Υπεργολαβία  
 

∆απάνες για ανάθεση εκτέλεσης έργου σε νοµικά πρόσωπα (υπεργολαβίες). Οι δαπάνες 
αυτές αφορούν αποκλειστικά στην ερευνητική δραστηριότητα, καθώς δεν επιτρέπεται η 
εκχώρηση της διαχείρισης του ενισχυόµενου σχεδίου ή τµήµατός του σε τρίτους από 
οποιονδήποτε δικαιούχο. Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιµη η υπεργολαβική ανάθεση 
και σε φορείς εκτός Ελλάδας, εφόσον οι παρεχόµενες υπηρεσίες χρησιµοποιούνται 
αποκλειστικά για τους σκοπούς του ερευνητικού σχεδίου και δεν παρέχονται ή δεν 
µπορούν να παρασχεθούν µε την απαιτούµενη ποιότητα ή µε εύλογο κόστος από 
αντίστοιχους φορείς στην ελληνική επικράτεια. Σηµειώνεται ότι το σύνολο του 
προϋπολογισµού αυτής της κατηγορίας δαπάνης (για όλους του δικαιούχους αθροιστικά) 
δεν µπορεί να υπερβαίνει το 20%  του συνολικού προϋπολογισµού του ενισχυόµενου 
σχεδίου. 

 
2. Έρευνα επί συµβάσει από φυσικά πρόσωπα 
 

∆απάνες για αµοιβές βάσει σύµβασης έργου και δαπάνες για συµβουλευτικές και 
ισοδύναµες υπηρεσίες. Στην κατηγορία αυτή εµπίπτουν τόσο οι δαπάνες που αφορούν 
συµβάσεις ανάθεσης έργου σε µεταπτυχιακούς ερευνητές, µεταπτυχιακούς φοιτητές, 
υποψήφιους διδάκτορες ή και µεταδιδακτορικούς ερευνητές των ερευνητικών φορέων 
(Πανεπιστήµια, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα, ΤΕΙ), όσο και συµβάσεις ανάθεσης έργου 
από τις επιχειρήσεις.  

 
Επισηµαίνεται ότι δεν επιτρέπεται να δηλωθεί ως εργολήπτης/υπεργολάβος φορέας-µέλος 
της σύµπραξης από την Ελλάδα ή το εξωτερικό  ή φυσικό πρόσωπο που δηλώνεται ως 
µέλος της οµάδας έργου. 

 
∆εδοµένου του χαρακτήρα της δράσης «Συνεργασία», για τις κατηγορίες δαπανών «∆απάνες 
για αγορά τεχνολογίας – τεχνογνωσίας» και «∆απάνες για έρευνα επί συµβάσει από νοµικά 
πρόσωπα» απαιτείται: 

• αναλυτική τεκµηρίωση της ανάγκης για την πραγµατοποίηση των συγκεκριµένων 
τµηµάτων της έρευνας από τρίτους ή για την προµήθεια της σχετικής τεχνογνωσίας από 
εξωτερικές πηγές 

• ονοµαστική αναφορά των υπεργολάβων/προµηθευτών που είναι νοµικά πρόσωπα 
(επιχειρήσεις, ερευνητικοί φορείς, ιδρύµατα κάθε είδους κλπ), ήδη από την υποβολή της 
πρότασης του προς ενίσχυση σχεδίου.  
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• τεκµηρίωση ότι το κόστος  της τεχνολογίας τεχνογνωσίας έγινε στην τιµή της αγοράς και 
δεν  υπάρχει αθέµιτη σύµπραξη 

• τεκµηρίωση της υπεργολαβικής ανάθεσης σε φορέα του Εξωτερικού  

• τεκµηρίωση της αγοράς τεχνογνωσίας από εταίρο (Ελλάδα ή εξωτερικό) 
 
στ) Συµπληρωµατικές δαπάνες 

 
∆απάνες που αφορούν κατά κύριο λόγο σε µετακινήσεις, δράσεις δηµοσιότητας/προβολής του 
έργου και διάχυσης των αποτελεσµάτων του. Περιλαµβάνονται επίσης δαπάνες δικτύωσης και 
άλλα γενικότερα έξοδα που οφείλονται άµεσα στο ερευνητικό σχέδιο και δεν εµπίπτουν σε 
κάποια από τις άλλες κατηγορίες δαπανών. 
 
Τα έξοδα µετακινήσεων υπολογίζονται σύµφωνα µε τους κοινά αποδεκτούς λογιστικούς κανόνες 
και πρακτικές. Αφορούν εισιτήρια, έξοδα διαµονής, έξοδα µετακίνησης (συµπεριλαµβάνονται και 
οι δαπάνες για τη βενζίνη για µετακινήσεις µε ίδια οχήµατα, έξοδα διοδίων και σχετικές 
δαπάνες). 
 
∆εν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες για µεταφορά µε ταξί, οι δαπάνες ενοικίασης αυτοκινήτων και οι 
δαπάνες πάρκινγκ, εφόσον υπάρχει δηµόσιο µέσο µεταφοράς που καλύπτει την εν λόγω 
διαδροµή. 
 
ζ) ∆απάνες αναλωσίµων 
 
∆απάνες που συµπεριλαµβάνουν το κόστος υλικών, εφοδίων και παρόµοιων προϊόντων που 
είναι άµεσο αποτέλεσµα της ερευνητικής δραστηριότητας.   
 
Σηµείωση: Επισηµαίνεται  ότι στις ανωτέρω κατηγορίες δαπανών πρέπει να προβλεφθεί και να 
συµπεριληφθεί και το κόστος που οφείλεται στις ενέργειες συντονισµού του έργου (συντονισµός 
εταίρων, προετοιµασία και υποβολή των απαραίτητων εκθέσεων για το φυσικό και οικονοµικό 
αντικείµενο του έργου κλπ). Το κόστος αυτό αναµένεται να επιβαρύνει ιδιαίτερα τους φορείς που 
θα αναλάβουν διαχειριστικό φόρτο (συντονιστής φορέας, επιστηµονικός υπεύθυνος, υπεύθυνος 
Ενότητας Εργασίας). Οι δαπάνες αυτές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το 5% του συνολικού 
προϋπολογισµού του έργου για τα συνεργατικά έργα της Πράξης Ι και το 7% του συνολικού 
προϋπολογισµού του έργου για τα συνεργατικά έργα της Πράξης ΙΙ. 
 
 

7.2 Ενισχύσεις για µελέτες τεχνικής σκοπιµότητας 
 
Στην περίπτωση αυτή, επιλέξιµες είναι οι δαπάνες διεξαγωγής της µελέτης. 
 

 
7.3 Ενισχύσεις για δαπάνες δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας για ΜµΕ 
 
Είναι επιλέξιµες οι ακόλουθες δαπάνες: 

• όλες οι δαπάνες που προηγούνται της απονοµής του δικαιώµατος στο πλαίσιο της 
αρχικής έννοµης τάξης, περιλαµβανοµένων των δαπανών κατάρτισης, υποβολής και 
διεκπεραίωσης της αίτησης, καθώς και των δαπανών ανανέωσης της αίτησης πριν από 
την παραχώρηση του δικαιώµατος 

• οι δαπάνες µετάφρασης και άλλες δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν για την απονοµή ή 
την κατοχύρωση του δικαιώµατος σε άλλες έννοµες τάξεις 

• οι δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν για την υπεράσπιση της ισχύος του δικαιώµατος 
κατά την επίσηµη διεκπεραίωση της αίτησης και την ενδεχόµενη διαδικασία εναντίωσης, 
έστω και αν οι εν λόγω δαπάνες ανακύπτουν µετά την απονοµή του δικαιώµατος. 
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7.4 Μη επιλέξιµες δαπάνες  
 
Τονίζεται ότι δε θεωρούνται επιλέξιµα, µεταξύ άλλων, τα παρακάτω είδη δαπανών: 

• δαπάνες που δεν προκύπτουν ως άµεση ανάγκη του συγκεκριµένου ενισχυόµενου 
σχεδίου αλλά σχετίζονται µε άλλες δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης των 
δικαιούχων,  ή µε τις συνήθεις δραστηριότητές τους, εµπορικές, ερευνητικές ή άλλες 

• οποιοδήποτε κέρδος 

• ανώφελες, υπερβολικές ή υπέρµετρες δαπάνες 

• δαπάνες διαφήµισης, διανοµής και προώθησης προϊόντων και εµπορικών 
δραστηριοτήτων 

• οποιεσδήποτε προβλέψεις για πιθανές µελλοντικές ζηµίες ή υποχρεώσεις 

• οι τόκοι ή η απόδοση του χρησιµοποιηθέντος κεφαλαίου 

• αβάσιµα χρέη 

• δαπάνες ψυχαγωγίας 

• δαπάνες που αφορούν άλλα έργα που έχουν χρηµατοδοτηθεί από τρίτους 

• ο ΦΠΑ, εφόσον µπορεί να ανακτηθεί ή συµψηφιστεί µε οποιονδήποτε τρόπο 
 
Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση µε την επιλεξιµότητα των δαπανών παρέχονται στο 
κεφάλαιο Ε, άρθρα 19 έως 38 της υπ’ αριθ. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.2009 «Υπουργικής 
Απόφασης συστήµατος διαχείρισης» (ΦΕΚ 540 Α’). 
 
 

8. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

 
Οι προτάσεις ενίσχυσης/χρηµατοδότησης υποβάλλονται στην αρµόδια υπηρεσία µετά τη 
συµπλήρωση του ειδικού εντύπου που παρέχεται για το σκοπό αυτό σε ψηφιακή µορφή στο 
δικτυακό τόπο της ΓΓΕΤ (http://www.gsrt.gr) και συνοδεύονται από τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στη συνέχεια . 
 
Η υποβολή πρότασης στην ΕΥΣΕ∆ -ΕΤΑΚ γίνεται µε ευθύνη του Συντονιστή, ο οποίος πρέπει 
να µεριµνήσει για τη συµπλήρωση του εντύπου υποβολής, τη συγκέντρωση όλων των 
απαραίτητων δικαιολογητικών και την έγκαιρη κατάθεση/αποστολή τους στη ΓΓΕΤ / ΕΥΣΕ∆ -
ΕΤΑΚ. 
 
Οι προτάσεις των ενδιαφεροµένων µπορούν να υποβάλλονται καθηµερινά στη ΓΓΕΤ για όσο 
διάστηµα διαρκεί η εκάστοτε προκήρυξη.  Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ή 
παράδοσης µε εταιρεία ταχυµεταφορών η πρόταση θα πρέπει να έχει παραδοθεί στη ΓΓΕΤ / 
ΕΥΣΕ∆ -ΕΤΑΚ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η προκήρυξη. Η 
ηµεροµηνία υποβολής πρότασης καθορίζεται από τον αριθµό πρωτοκόλλου που θα αποδοθεί 
στο σχετικό εισερχόµενο έγγραφο. 
 
Οι προτάσεις υποβάλλονται έως 16/10/09 (καταληκτική ηµεροµηνία) στην εξής διεύθυνση : 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Μεσογείων 14-18 , 115 27 ΑΘΗΝΑ 

 

 

8.1 Περιεχόµενο προτάσεων 
 
Όλες οι προτάσεις θα πρέπει να είναι συµβατές µε τους γενικούς στόχους του Εθνικού 
Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτοµίας, όπως 
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αυτό υλοποιείται µέσω των επιµέρους  Ε. Π. του ΕΣΠΑ 2007-13 και ειδικότερα µέσω του Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηµατικότητα-ΕΠΑΝ ΙΙ» και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων (των περιφερειών σε µετάβαση), όπως διατυπώνονται στην Ενότητα 2 του 
παρόντος, καθώς και µε τους επιµέρους στόχους και όρους της προκήρυξης, όπως 
αναφέρονται  στις  ενότητες 1,2,5. 
 
Στο τυποποιηµένο έντυπο υποβολής πρότασης συµπληρώνονται  οι εξής πληροφορίες: 
� Στοιχεία των συµµετεχόντων στην πρόταση  φορέων: Για τις επιχειρήσεις: α) 

Οργανωτική και χρηµατο-οικονοµική κατάσταση της επιχείρησης, σύντοµο ιστορικό της 
εξέλιξής της, περιγραφή των δραστηριοτήτων της, παραγόµενα προϊόντα και υπηρεσίες, 
εξαγωγικές επιδόσεις, παραγωγικά µέσα για έρευνα (προσωπικό, εξοπλισµός και κονδύλια), 
εµπορική οργάνωση, απασχολούµενο προσωπικό, κατά ειδικότητα και εκπαιδευτικό 
επίπεδο, β) σύντοµη ανάλυση της σηµερινής τεχνολογικής και εµπορικής θέσης της 
επιχείρησης, των προβληµάτων που οδηγούν στην ανάγκη διενέργειας της προτεινόµενης 
έρευνας, των ενεργειών και των δαπανών που έχουν ήδη αναληφθεί από την επιχείρηση για 
την αντιµετώπιση των προβληµάτων που οδηγούν στην ανάγκη υλοποίησης του 
προτεινόµενου έργου. Για τους ερευνητικούς φορείς: στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία για το 
πεδίο των ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων τους, το ανθρώπινο δυναµικό και 
την υπάρχουσα υποδοµή γενικότερα, Για τους λοιπούς φορείς: στοιχεία ταυτότητας, το 
πεδίο δραστηριοτήτων, το ανθρώπινο δυναµικό και οικονοµικά στοιχεία, όπου απαιτούνται. 
Ειδικότερα, για τα φυσικά πρόσωπα, απαιτούνται  στοιχεία για την εµπειρία, και το πεδίο 
δραστηριοτήτων τους.  Γενικότερα θα πρέπει να τεκµηριώνεται ποιος είναι ο ρόλος του 
καθενός και πως αλληλοσυµπληρώνονται για την υλοποίηση του έργου. Επίσης, παροχή 
στοιχείων για τον υπεργολάβο και τεκµηρίωση της αναγκαιότητας συµµετοχής του στο έργο. 

� Αντικείµενο και στόχοι του προτεινόµενου έργου, περιγραφή της προτεινόµενης 
µεθοδολογίας και του πλάνου εργασίας, διαιρεµένο σε ενότητες εργασίας, οι οποίες θα 
πρέπει να ακολουθούν τις λογικές φάσεις υλοποίησης ενός έργου,  τα αναµενόµενα 
αποτελέσµατα και παραδοτέα, το προσωπικό και ο εξοπλισµός που θα απαιτηθούν, το 
κόστος συνολικά και ανά δικαιούχο, καθώς και η τεκµηρίωση της αναγκαιότητας υλοποίησης 
του έργου. Απαιτείται επίσης περιγραφή της συνολικής στρατηγικής του πλάνου εργασίας 
και  ο συνολικός σχεδιασµός σε σχέση µε την σειρά υλοποίησης των διάφορων ενοτήτων 
εργασίας, καθώς και κατάλογος παραδοτέων, κατάλογος µε ορόσηµα/σηµεία ελέγχου 
(milestones), στοιχεία του απασχολούµενου προσωπικού  (σύνολο ανθρωποµηνών στη 
συνολική διάρκεια του έργου) για κάθε ενότητα εργασίας και για κάθε εταίρο. Για κάθε 
ενότητα  εργασίας θα ορίζεται το είδος της έρευνας/δραστηριότητας17, ο αριθµός των 
συµµετεχόντων/δικαιούχων, η συµµετοχή του καθενός στην ολοκλήρωση της Ενότητας, 
επιµερισµένη ανά παραδοτέο,  οι στόχοι, τα υπάρχοντα δεδοµένα και η περιγραφή των 
εργασιών, ενδεχοµένως κατανεµηµένες σε επιµέρους κατηγορίες θεµάτων, η έναρξη και η 
λήξη, τα αποτελέσµατα και αναµενόµενα παραδοτέα συνολικά και ανά δικαιούχο, ο 
επιµερισµός του κόστους µεταξύ των δικαιούχων. Επίσης, ορίζεται ένα φυσικό πρόσωπο εκ 
των συµµετεχόντων φορέων στην αντίστοιχη ενότητα εργασίας, ως επικεφαλής της κάθε 
ενότητας εργασίας. 

� Τρόποι οικονοµικής και εµπορικής αξιοποίησης των αποτελεσµάτων του έργου, 
απαιτούµενοι πόροι για την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων και ενδεχοµένη κατοχύρωση 
αυτών µε διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, ή/και στοιχεία σχετικά µε την αξιοποίηση των 
αποτελεσµάτων για την αντιµετώπιση κοινωνικών και λοιπών αναγκών, τους τρόπους 
διάχυσης/διάδοσης των αποτελεσµάτων ή/και τους λόγους που επιβάλλουν την παροχή 
της υπηρεσίας, καθώς και για το µέγεθος της αγοράς και το πλήθος των ωφελούµενων. Τα 
στοιχεία αυτά πρέπει να αναφέρονται συνολικά, αλλά και ανά δικαιούχο. 

� Χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης, χρηµατοδότηση, προϋπολογισµός του έργου και 
κατανοµή αυτού στις κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών και ανά δικαιούχο/συµµετέχοντα. 

                                            
17

 Για κάθε Ενότητα Εργασίας δηλώνεται µόνο ένα τέτοιο είδος έρευνας /δραστηριότητας. 
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� Ενδεικτικός κατάλογος συναντήσεων και µετακινήσεων, περιλαµβανοµένων των 
µετακινήσεων µεταξύ των εταίρων, συντονιστή, υπευθύνων ενοτήτων εργασίας, 
συντονιστικής οµάδας, τοποθεσία, συµµετέχοντες, φύση της συνάντησης, αναµενόµενη 
ηµεροµηνία και διάρκεια  

� Αναµενόµενα αποτελέσµατα στους συµµετέχοντες/δικαιούχους και στην οικονοµία ή/και 
κοινωνία γενικότερα (χρήση δεικτών) σε µεσο-µακροπρόθεσµο ορίζοντα  

� Ο,τιδήποτε άλλο κρίνεται σκόπιµο, ανάλογα µε τη φύση, τους σκοπούς και τους στόχους του 
αντίστοιχου έργου ή πράξης, περιλαµβανοµένης της διεθνούς συνεργασίας (εφόσον 
υπάρξει). 

 
Στην περιγραφή της πρότασης θα πρέπει να τεκµηριώνεται η καινοτοµία των µεθοδολογιών και 
τεχνικών που επιλέγονται για την υλοποίηση του έργου, η πρόοδος στην τρέχουσα τεχνολογική 
στάθµιση και παράλληλα η σχετική εµπειρία. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην 
περιγραφή της µεθοδολογίας εκτέλεσης, στο βαθµό καινοτοµίας/πρωτοτυπίας, καθώς και 
στη σαφήνεια του τελικού παραδοτέου του προτεινόµενου σχεδίου. ∆εδοµένου ότι το ύψος 
της ενίσχυσης συνδέεται µε το είδος της έρευνας, τον τύπο της δραστηριότητας, το είδος του 
δικαιούχου και τον τρόπο αξιοποίησης/διάχυσης/διάδοσης των αποτελεσµάτων, τα στοιχεία 
αυτά θα πρέπει να παρουσιάζονται µε σαφήνεια στην πρόταση συνολικά, αλλά και ανά ενότητα 
εργασίας και συµµετέχοντα/δικαιούχο. 
 
Το έντυπο συµπληρώνεται µε ευθύνη της σύµπραξης, η οποία αποφασίζει για την έκταση του 
κειµένου της πρότασης κατά την κρίση της. Οι προτάσεις πρέπει να περιλαµβάνουν όλα εκείνα 
τα στοιχεία που κατά την γνώµη των επιστηµονικών υπεύθυνων πρέπει να διαθέτουν τα µέλη 
των επιτροπών για την καλύτερη αξιολόγηση των προτάσεων. Οι επιτροπές θα αξιολογήσουν 
τις προτάσεις µε βάση τα στοιχεία που θα τους δοθούν χωρίς να ζητήσουν συµπληρωµατικά 
στοιχεία ή διευκρινίσεις σε περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις ή ασάφειες. 
 
Για κάθε πρόταση ορίζεται ένα φυσικό πρόσωπο ως Επιστηµονικός Υπεύθυνος Έργου.  Ο 
Επιστηµονικός Υπεύθυνος µπορεί να προέρχεται από οποιοδήποτε φορέα συµµετέχει στην 
σύµπραξη, αρκεί να ανήκει στο τακτικό προσωπικό του φορέα (όχι εξωτερικός συνεργάτης). Ο 
Επιστηµονικός Υπεύθυνος έχει την ευθύνη για το συντονισµό και την επίβλεψη του έργου από 
επιστηµονικής και τεχνικής πλευράς, για την αρτιότητα της υλοποίησης του ερευνητικού σχεδίου 
και για την τήρηση των σχετικών χρονοδιαγραµµάτων. Στο έργο του αυτό ο Ε. Υ.  συνεργάζεται 
µε τους επικεφαλής των ενοτήτων εργασίας. Κατά συνέπεια, ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος 
απαιτείται να έχει πολυετή εµπειρία στην επίβλεψη και το συντονισµό πολυεπιστηµονικών 
ερευνητικών έργων καθώς και εις βάθος γνώση της θεµατικής περιοχής του έργου.  
 
 
8.2 Απαραίτητα δικαιολογητικά  
 
Οι προτάσεις υποβάλλονται στη ΓΓΕΤ / ΕΥΣΕ∆ - ΕΤΑΚ τόσο σε έντυπη µορφή (απαιτείται ένα 
πρωτότυπο και ένα αντίγραφο) όσο και σε ψηφιακή µορφή (απαιτούνται 2 αντίγραφα σε CD ή 
αντίστοιχο µέσο), σύµφωνα µε το ειδικό έντυπο υποβολής προτάσεων. Επισηµαίνεται ότι: α/ 
για την Πράξη Ι, οι προτάσεις υποβάλλονται  στα ελληνικά,  στη βάση ειδικών εντύπων 
διαµορφωµένων στα ελληνικά και θα συνοδεύονται από συνοπτική παρουσίαση στα αγγλικά β/ 
για την Πράξη ΙΙ, οι προτάσεις υποβάλλονται  στα αγγλικά (πλήρης πρόταση) στη βάση 
αντίστοιχων ειδικών εντύπων και θα συνοδεύονται από συνοπτική παρουσίαση στα ελληνικά. Η 
αξιολόγηση  των προτάσεων  της Πράξης ΙΙ θα γίνεται από το αγγλικό κείµενο. 
 
Οι προτάσεις θα συνοδεύονται από: 

1. Ισολογισµούς των τριών τελευταίων ετών των παραγωγικών επιχειρήσεων που 
συµµετέχουν στην πρόταση (ή ισοδύναµα  οικονοµικά στοιχεία). Για επιχειρήσεις µε 
λιγότερα από τρία έτη λειτουργίας θα προσκοµίζονται οι ισολογισµοί των αντίστοιχων 
ετών. ∆εν απαιτείται στις  νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις που δεν έχουν ολοκληρώσει 
διαχειριστική χρήση. Στη περίπτωση βέβαια θα παρουσιάζονται στη πρόταση σχετικά  
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στοιχεία που θα απεικονίζουν µε τον επαρκέστερο δυνατό τρόπο την οικονοµική τους 
κατάσταση. 

2. Βιογραφικά σηµειώµατα των µελών της οµάδας έργου ανά συµπράττοντα φορέα. 
3. Κατάλογο ερευνητικών προγραµµάτων και σχετικών µε το αντικείµενο της πρότασης 

έργων των εταιρειών και των φορέων της σύµπραξης που χρηµατοδοτούνται από την 
Ελλάδα ή την Ευρωπαϊκή Ένωση ή που έχουν υποβληθεί για χρηµατοδότηση και δεν 
έχουν απορριφθεί (θα αναφέρονται υποχρεωτικά: τίτλος προγράµµατος που υπάγεται το 
έργο {π.χ. ΕΣΠΑ, ΕΠΑΝ, ΕΠΑΝ ΙΙ, Πρόγραµµα ...........}, κωδικός χρηµατοδότησης 
πράξης/έργου, τίτλος έργου, επιστηµονικός υπεύθυνος, προϋπολογισµός, φορέας 
χρηµατοδότησης), καθώς και Ε&Τ έργα που χρηµατοδοτήθηκαν από ιδίους πόρους. 
Ενδεικτικό ποσοστό συµµετοχής στο έργο του αντίστοιχου εταίρου, ειδικά για ρόλους 
συντονιστή ή/και βασικού εταίρου. 

4. Υπογεγραµµένο συµφωνητικό συνεργασίας των συµµετεχόντων φορέων για την από 
κοινού υλοποίηση του έργου και τους όρους της µεταξύ τους συνεργασίας. Στο 
συµφωνητικό αυτό18 θα πρέπει, µεταξύ άλλων, να διευκρινίζεται και κατά πόσον οι 
ερευνητικοί φορείς διατηρούν την κυριότητα των αποτελεσµάτων της έρευνας που 
διεξάγουν και το δικαίωµα να τα δηµοσιεύουν ελεύθερα και χωρίς περιορισµούς. Σε 
περίπτωση που αυτό δεν ισχύει για κάποιους (ή όλους τους) ερευνητικούς φορείς, θα 
πρέπει εντός του συµφωνητικού: 

a. να αποσαφηνίζεται σε φορέα/ φορείς της σύµπραξης  παρέχεται η κυριότητα των 
αποτελεσµάτων, και µε ποιους όρους και προϋποθέσεις, και 

b. να προβλέπεται  ο τρόπος κάλυψης της ιδιωτικής συµµετοχής και παράλληλα να 
υπάρχει ρητή δέσµευση από πλευράς των  δικαιούχων και κυρίως επιχειρήσεων 
ότι η απαιτούµενη ιδιωτική συµµετοχή είναι εξασφαλισµένη, καθώς και 
συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα καταβολής του 

5. Από τις µεγάλες επιχειρήσεις µόνο, περίληψη της εσωτερικής µελέτης που να 
τεκµηριώνει επαρκώς τη δηµιουργία του κινήτρου για υλοποίηση του ερευνητικού 
σχεδίου, το οποίο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηµατοδότησή τους (βλ. 
ανωτέρω Ενότητα 5). 

6. Ειδικό έντυπο ΜµΕ (σύµφωνα µε τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) συµπληρωµένο από κάθε επιχείρηση, ότι αυτή είναι 

                                            
18 Το συµφωνητικό συνεργασίας καταρτίζεται µεταξύ των συµµετεχόντων φορέων µιας πρότασης (και 
εξελικτικά, ενός έργου) µε σκοπό να διευθετήσει ζητήµατα  τα οποία θα (ή και πιθανόν να) προκύψουν 
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου. Η αναθέτουσα αρχή (ΥΠΑΝ) δεν συµµετέχει στη σύναψη του 
συµφωνητικού αυτού. Το συµφωνητικό συνεργασίας δεν αναιρεί ή αµφισβητεί την Απόφαση 
χρηµατοδότησης  και δρα συµπληρωµατικά ως προς αυτή. Το συµφωνητικό συνεργασίας συµφωνείται 
και συνυπογράφεται προ της εκκίνησης του έργου. Ζητήµατα που πρέπει (συνιστάται) να διευθετηθούν 
είναι: Α/ Τεχνικά: Καθήκοντα/ επί µέρους υποχρεώσεις/ υπο-έργα του κάθε συµµετέχοντος φορέα κατά 
όσον το δυνατόν ακριβέστερο τρόπο. Συσχετισµός και αλληλεξάρτηση των επί µέρους υποχρεώσεων των 
συµµετεχόντων φορέων. Μη οικονοµικά µέσα στη διάθεση του έργου (ανθρώπινο δυναµικό, εξοπλισµός 
και εγκαταστάσεις, πιθανοί υπο-εργολάβοι ή εξωτερικοί συνεργάτες, κα.). Πρόγραµµα εργασιών και 
διάθεσης µέσων. Πρόνοια για πιθανές αλλαγές. Β/ ∆ιαχειριστικά: συντονισµός και διαχείριση, 
αρµοδιότητες και υποχρεώσεις, παρακολούθηση και εποπτεία. Γ/ Οικονοµικά: Οικονοµικός 
προγραµµατισµός,  Πληρωµές µεταξύ συµµετεχόντων φορέων σε περιπτώσεις ανταλλαγής ανθρώπων ή/ 
και µέσων. Κόστη διαχείρισης, Πρόνοια για πιθανές αλλαγές στα κόστη και στην διαχείριση των 
οικονοµικών. ∆/ ∆ιανοητική Ιδιοκτησία: ιδιοκτησία, µεταφορά, προστασία, εκµετάλλευση και διάχυση 
παραγόµενης τεχνογνωσίας (περιλαµβανοµένων των πρωτοτύπων δηµοσιεύσεων). Πρόσβαση σε 
προϊόντα/ υπηρεσίες µε κατοχυρωµένα δικαιώµατα χρήσης. Ε/ Γενικά: Έναρξη, διάρκεια, περαίωση ή 
διακοπή ισχύος και δυνατότητα ανανέωσης ή/ και επέκτασης του συµφωνητικού. Πρόνοια για πιθανές 
αλλαγές ως προς την αποχώρηση ή την προσχώρηση ή την αποποµπή φορέων. Υποχρεώσεις και όρια 
εµπιστευτικότητας. Χειρισµός (πιθανών) απορρήτων πληροφοριών και επικινδύνων υλικών. Πρόνοια για 
το ποια συµφωνηθέντα ισχύουν και µετά τη λήξη του συµφωνητικού. Συνέπειες ακύρωσης µέρους του 
συµφωνητικού. ∆ιαδικασία εσωτερικής επικοινωνίας. Συµφωνία µε την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. 
Αριθµός αντιγράφων, (γλωσσών πιθανόν) και διαδικασία υπογραφής. Ζ/ Χρηµατοδότησης. 
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µικροµεσαία, το οποίο είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ. To έντυπο συνοδεύεται 
από: 

α.   έντυπο Ε7,  

β.   έντυπο Ε3,  

γ.   µετοχική σύνθεση,  
 των τελευταίων 2 ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της πρότασης 

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986 (άρθρο 8) για κάθε επιχείρηση που συµµετέχει στην 
πρόταση ερευνητικού έργου υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπό της, στην οποία 
θα δηλώνεται ότι:  

α.   όλα τα αναφερόµενα στοιχεία στην πρόταση µε τίτλο «……» είναι αληθή και ακριβή.   

β.   (εάν πρόκειται για ΜµΕ) σε συµφωνία µε τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Ε.Ε.Κ. η 

επιχείρηση είναι ΜµΕ και συγκεκριµένα «πολύ µικρή ή µικρή» ή «µεσαία»    

 γ.   η πρόταση έργου µε τίτλο «……», που υποβλήθηκε προς χρηµατοδότηση, δεν έχει 
χρηµατοδοτηθεί ή δεν χρηµατοδοτείται από άλλους φορείς για µέρος ή ολόκληρο το 

αντικείµενό της. 
Το έντυπο υποβολής πρότασης καθώς και όσα από τα παραπάνω δικαιολογητικά απαιτείται να 
είναι υπογεγραµµένα πρέπει να φέρουν την υπογραφή του Νόµιµου Εκπροσώπου κάθε 
φορέα. 
 

9. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

 

Οι προτάσεις που υποβάλλονται στη ΓΓΕΤ / ΕΥΣΕ∆ -ΕΤΑΚ παραλαµβάνονται από την 
αρµόδια Υπηρεσία, καταχωρούνται και ταξινοµούνται σε βάση δεδοµένων ανά θεµατικό τοµέα 
έρευνας µε βάση τη δήλωση του Συντονιστή στο έντυπο της πρότασης και πράξης. 
 
Η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων αποτελείται από τον προκαταρκτικό έλεγχο και την 
κύρια αξιολόγηση και ιεράρχηση των προτάσεων. Η κύρια αξιολόγηση αποτελείται από 3 
στάδια: α/την αξιολόγηση των επιλέξιµων προτάσεων από δυο ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες, 
β/την αξιολόγηση των προτάσεων «ανά θεµατική» περιοχή από µικτές επιτροπές 
εµπειρογνωµόνων, γ/την επεξεργασία των στοιχείων από το προηγούµενο στάδιο από την 
Υπηρεσία και τη διαµόρφωση της τελικής εισήγησης για έγκριση από το Γενικό Γραµµατέα 
Έρευνας και Τεχνολογίας. 
 
Ανάλογα µε τον αριθµό των προτάσεων ανά θεµατική περιοχή και πράξη, ενδέχεται να 
εξετασθούν από την ίδια µικτή επιτροπή προτάσεις δύο θεµατικών ή/και προτάσεις της ίδιας 
θεµατικής και των δύο πράξεων. 
 
 
9.1 Προκαταρκτικός έλεγχος 
 
Κατά τον προκαταρκτικό έλεγχο οι προτάσεις ελέγχονται ως προς την πληρότητα και τις 
τυπικές προδιαγραφές τους σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που διατυπώνονται στο κείµενο της 
προκήρυξης, στο παρόν κείµενο και τυχόν συνοδευτικά κείµενα. 
 
H αρµόδια Υπηρεσία µεριµνά για τη συγκρότηση επιτροπής (ή επιτροπών, αν κρίνεται 
απαραίτητο)  προκαταρκτικού ελέγχου, η οποία και εξετάζει την τήρηση των προϋποθέσεων της 
προκήρυξης για κάθε πρόταση. Ακολουθεί πλήρως τεκµηριωµένη εισήγηση της επιτροπής 
σχετικά µε τις προτάσεις που προτείνεται να απορριφθούν στο στάδιο αυτό και εκείνες που 
προτείνεται να προχωρήσουν στο επόµενο στάδιο, η οποία εγκρίνεται από το Γενικό Γραµµατέα 
Έρευνας και Τεχνολογίας. 
 
Από τις προτάσεις που υποβάλλονται, απορρίπτονται εκείνες οι οποίες:   

• δεν έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα, 
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• δεν είναι πλήρεις, τόσο από πλευράς περιεχοµένου όσο και από πλευράς συνοδευτικών 
εντύπων/δικαιολογητικών 

• έχουν υποβληθεί από σύµπραξη η οποία δε συµπεριλαµβάνει τον ελάχιστο απαιτούµενο 
αριθµό συνεργαζόµενων φορέων ή επιχειρήσεων, ανά πράξη 

• δεν τηρούν τα όρια διάρκειας υλοποίησης των έργων που τίθενται για κάθε πράξη,  

• δεν τηρούν τα ανώτερα και κατώτερα όρια προϋπολογισµού ανά έργο. 

• ∆εν καλύπτουν το κατώτερο όριο ιδιωτικής  συµµετοχής, το οποίο είναι 20% για τα έργα 
της πράξης ΙΙ και 15% για τα έργα της πράξης Ι (βλέπε ενότητα 5)  

 
Τονίζεται ότι είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων που συνιστούν τη σύµπραξη να 
καταθέσουν πλήρη φάκελο πρότασης, µε βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος 
οδηγού εφαρµογής. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται ελλείψεις στο φάκελο, η πρόταση 
απορρίπτεται. 
 

 
9.2 Αξιολόγηση και ιεράρχηση των προτάσεων 
 

9.2.1 ∆ιαδικασία ανά στάδιο αξιολόγησης 

 
Η διαδικασία αξιολόγησης ανά στάδιο των προτάσεων που κρίθηκαν επιλέξιµες από τον 
προκαταρκτικό έλεγχο  είναι η εξής:  
 
Στάδιο Α: Αξιολόγηση από δυο ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες ανά πρόταση 
Η κάθε πρόταση αξιολογείται ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης (ενότητα 9.2.2) από δυο 
ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες. Κάθε εµπειρογνώµονας συµπληρώνει το ειδικό έντυπο 
εµπειρογνώµονα (Έντυπο Αξιολόγησης Εµπειρογνώµονα), βαθµολογεί ανά κριτήριο και 
σχολιάζει τη βαθµολογία για κάθε κριτήριο αξιολόγησης και συνολικά, περιλαµβανοµένων 
παρατηρήσεων προτάσεων. Ειδικότερη έµφαση δίδεται και στο κριτήριο της επιστηµονικής και 
τεχνικής αρτιότητας (ποιότητας)του προτεινόµενου έργου, αλλά και στην τεκµηρίωση της 
βαθµολογίας σε όλα τα κριτήρια. Σε περίπτωση που οι βαθµολογίες των δυο κριτών για µια 
πρόταση διαφέρει κατά τουλάχιστον 30 µονάδες (µε άριστα το 100), καλείται να αξιολογήσει την 
πρόταση και τρίτος εµπειρογνώµονας.  Στη συνέχεια, τα ειδικά έντυπα κατατίθεται στην 
αντίστοιχη θεµατική επιτροπή (στάδιο Β). 
 
 
Στάδιο Β: Αξιολόγηση των προτάσεων  ανά «θεµατική» από µικτές επιτροπές 
εµπειρογνωµόνων 
Τα µέλη/εµπειρογνώµονες της επιτροπής συνεδριάζουν από κοινού και βαθµολογούν κάθε 
πρόταση ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης από το 0 έως το 100, µε άριστα το 100 και 
σχολιάζουν λεπτοµερώς τους λόγους της βαθµολογίας αυτής. Η επιτροπή στην αξιολόγησή της 
λαµβάνει υπόψη και τις γραπτές αξιολογήσεις των ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων του 
προηγούµενου σταδίου, και αν χρειαστεί µπορεί να κληθεί ο ένας ή και οι δυο να συµµετάσχουν 
στην Επιτροπή. Αυτό κρίνεται υποχρεωτικό στην περίπτωση που οι απόψεις της επιτροπής 
διαφοροποιούνται σηµαντικά από αυτές των ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων. Σε διαφορετική 
περίπτωση, το περιεχόµενο των αξιολογήσεων παρουσιάζεται στην επιτροπή από στέλεχος της 
υπηρεσίας.  Η επιτροπή διατυπώνει προτάσεις σχετικά µε τον προϋπολογισµό του έργου 
(περιλαµβανοµένης πρότασης για περικοπή προϋπολογισµού), τις ενότητες εργασίας, κατανοµή 
ανά εταίρο, κλπ. 
Στάδιο Γ: Τα φύλλα αξιολόγησης των προτάσεων παραλαµβάνονται από την υπηρεσία, η οποία  
ιεραρχεί τις προτάσεις ανά θεµατική και πράξη. Ο τρόπος επιλογής των προς χρηµατοδότηση 
έργων, βασίζεται στην ιεράρχηση των προτάσεων, στις διατιθέµενες πιστώσεις ανά θεµατική και 
πράξη, και κυρίως την περιφερειακή κατανοµή της δηµόσιας δαπάνης του πίνακα 1 της 
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ενότητας1 (περισσότερα στοιχεία ως προς την επιλογή των προτάσεων και τον τρόπο 
διαµόρφωσης της σχετικής εισήγησης παρουσιάζονται στην ενότητα 10.1). 
 
Σηµειώνεται ότι η επιλογή των εµπειρογνωµόνων των σταδίων Α και Β θα γίνει από τον εθνικό 
πίνακα κριτών, τη βάση κριτών της ΓΓΕΤ, τη βάση εµπειρογνωµόνων του αναπτυξιακού νόµου, 
τις ιστοσελίδες ελληνικών και ξένων πανεπιστηµίων κλπ. Στις επιτροπές µπορεί να συµµετέχει 
και εκπρόσωπος συλλογικών επιχειρηµατικών οργάνων όπως ΣΕΒ, ΣΒΒΕ, ΕΕΒΕ χωρίς ψήφο. 
Τα µέλη των επιτροπών αξιολόγησης ορίζονται έτσι ώστε να καλύπτουν τους επιστηµονικούς 
τοµείς που αναφέρονται στην προκήρυξη (κεφάλαιο 5) και συγκαλούνται µε φροντίδα της 
αρµόδιας υπηρεσιακής µονάδας της  ΕΥΣΕ∆-ΕΤΑΚ στελέχη της οποίας έχουν το συντονισµό 
τους. Οι αξιολογητές/εµπειρογνώµονες µπορεί να είναι Έλληνες ή αλλοδαποί, αναγνωρισµένα 
µέλη της διεθνούς ακαδηµαϊκής ή ερευνητικής ή επιχειρηµατικής κοινότητας που ζουν και 
εργάζονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Θα γίνει προσπάθεια ώστε η αξιολόγηση των 
προτάσεων της Πράξης ΙΙ, να γίνει από ξένους επιστήµονες. Στο πλαίσιο αυτό, οι προτάσεις της 
Πράξης ΙΙ θα υποβληθούν στα Αγγλικά. 
 
 
∆εν προβλέπεται διαδικασία ένστασης ή/και επαναξιολόγησης των προτάσεων. 
 

9.2.2 Κριτήρια αξιολόγησης – Βαθµολόγηση προτάσεων  

 
Η βαθµολόγηση των προτάσεων γίνεται σε κλίµακα 0-100 µονάδων. Η συνολική βαθµολογία 
προκύπτει ως άθροισµα των επιµέρους βαθµολογιών σε τρεις οµάδες κριτηρίων. Τα κριτήρια 
αξιολόγησης και η βαθµολογική βαρύτητα ανά κριτήριο είναι τα εξής:  

Α. Επιστηµονική και τεχνική αρτιότητα του προτεινόµενου έργου (µέγιστη βαθµολογία 35 
µονάδες, ελάχιστη αποδεκτή βαθµολογία 20 µονάδες) 
Β. Εµπειρία και αξιοπιστία της σύµπραξης, και ποιότητα, ικανότητα του τρόπου υλοποίησης 
του έργου (µέγιστη βαθµολογία 30 µονάδες, ελάχιστη αποδεκτή βαθµολογία 20 µονάδες) 
Γ. Αποτελέσµατα του προτεινόµενου έργου (µέγιστη βαθµολογία 35 µονάδες, ελάχιστη 
αποδεκτή βαθµολογία 20 µονάδες) 
 

Μέγιστη βαθµολογία πρότασης 100 µονάδες – Ελάχιστη αποδεκτή συνολική βαθµολογία: 65 
µονάδες. 
 
Για να µπορεί να εγκριθεί η χρηµατοδότηση µιας πρότασης, αυτή θα πρέπει να έχει 
συγκεντρώσει την ελάχιστη αποδεκτή βαθµολογία τόσο στις τρεις επιµέρους οµάδες κριτηρίων 
όσο και στο σύνολο της βαθµολογίας. 
 
 
Αναλυτικά, τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα εξής: 
 
Α. Επιστηµονική και τεχνική αρτιότητα του προτεινόµενου έργου (0-35 µονάδες) 

Εξετάζεται η ποιότητα του προτεινόµενου έργου, ως προς την προτεινόµενη µεθοδολογία-
τεχνολογία, τη δυνατότητα εκτέλεσής του και την επιστηµονική και τεχνολογική αριστεία. 
Έµφαση δίδεται στην πρόοδο που θα επιτευχθεί από το έργο πέρα από την τρέχουσα 
τεχνολογική στάθµιση (state of the art). Συγκεκριµένα στο πλαίσιο αυτού του κριτηρίου 
εξετάζονται τα εξής: 
 
 

α/α 
 

Περιγραφή υποκριτηρίων Οµάδας Α 
Βαθµολογία 

1 
 
Η βασιµότητα της ιδέας και η ποιότητα και σαφήνεια των στόχων του 

0 – 6 
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προτεινόµενου έργου 
 

2 

 
Η ποιότητα και καταλληλότητα της προτεινόµενης επιστηµονικής 
µεθοδολογίας και του πλάνου εργασίας για την υλοποίησή της καθώς 
και η πληρότητα και αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας υλοποίησης 
(υποχρεώσεις επιµέρους φορέων και χρονοδιάγραµµα υλοποίησης) 
 

0 – 9 

3 

 
Η πρωτοτυπία και καινοτοµία της πρότασης σε σχέση µε την 
υπάρχουσα επιστηµονική και τεχνολογική στάθµιση(state-of-the-art), 
καθώς και η πρόοδος πέρα από αυτή που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο 
του έργου 
 

0 – 9  

4 

 

Η επαρκής τεκµηρίωση και ορθότητα των προτεινόµενων ειδών 
έρευνας (βασική έρευνα, βιοµηχανική έρευνα, πειραµατική ανάπτυξη), 
των ενοτήτων εργασίας και της κατανοµής της εργασίας µεταξύ των 
εταίρων 
 

0 – 4 

5 

 
Η σαφήνεια των  παραδοτέων ανά φάση και τελικό παραδοτέο (στόχος 
η παραγωγή άµεσα ή  έµµεσα αξιοποιήσιµου προϊόντος ή παραγωγικής 
διαδικασίας ή υπηρεσίας ή γνώσης)  
 

0 – 7 
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Β. Εµπειρία και αξιοπιστία της σύµπραξης και ποιότητα, ικανότητα του τρόπου 
υλοποίησης του έργου (0- 30 µονάδες) 
Εξετάζεται η αξιοπιστία και η εµπειρία των φορέων που συµµετέχουν στο έργο /consortium 
συνολικά, καθώς και ικανότητα αυτών να το υποστηρίξουν τεχνικά, διοικητικά και οργανωτικά, 
καθώς και η καταλληλότητα, επάρκεια των δεσµευµένων πόρων (προϋπολογισµός, προσωπικό, 
εξοπλισµός κλπ). Στη περίπτωση συνεργασίας µε φορέα από το εξωτερικό, τα στοιχεία αυτού 
του φορέα και ο ρόλος του στο έργο, θα λαµβάνονται επίσης υπόψη στο πλαίσιο του παρόντος 
κριτηρίου.  Συγκεκριµένα στο πλαίσιο αυτού του κριτηρίου εξετάζονται τα εξής: 
 
 
 

α/α 
Περιγραφή υποκριτηρίων Οµάδας Β 

 
Βαθµολογία 

 
 
1 
 

Οργανωτική δοµή, 
διοικητική και 
οικονοµική 

υποστήριξη του 
έργου 

 

Η Kαταλληλότητα του οργανωτικού σχήµατος 
διοικητικής/οργανωτικής υποστήριξης και διαχείρισης 
του έργου 
 

0 - 4 

 
Η επάρκεια της υποδοµής που διαθέτουν οι φορείς για 
την εκτέλεση του έργου (προσωπικό, υλικοτεχνική 
υποδοµή και εξοπλισµός, οργανωτική δοµή, διοικητική 
και οικονοµική υποστήριξη). Στην αξιολόγηση αυτού του 
κριτηρίου θα συνεκτιµάται και η υποδοµή του 
υπεργολάβου, εφόσον υπάρχει 
 

0 - 5 
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Η δυνατότητα οικονοµικής συµµετοχής στο έργο σε 
σύγκριση µε την έκταση των δραστηριοτήτων των 
φορέων (λαµβάνονται υπόψη ισολογισµοί, κύκλος 
εργασιών, κ.λ.π.).    

0 - 5  
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2 
 
 
 

Εµπειρία και 
αξιοπιστία 

συµµετεχόντων 
φορέων και ατόµων 

 

Η εµπειρία των  συµµετεχόντων φορέων και των 
ατόµων, στο γνωστικό αντικείµενο του έργου, η 
επιστηµονική και τεχνολογική αριστεία όπως αυτή 
προκύπτει από τις προηγούµενες και τρέχουσες 
δραστηριότητές τους, από τις συµµετοχές τους σε 
αντίστοιχα ελληνικά και διεθνή προγράµµατα, µε 
έµφαση σε προγράµµατα Ε&ΤΑ,  τις επιστηµονικές τους 
δηµοσιεύσεις, τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, τη συνάφεια 
των δραστηριοτήτων τους σε σχέση µε το αντικείµενο 
του έργου και το ρόλο που αναλαµβάνουν για την 
υλοποίησή του κ.α. Τα στοιχεία αυτά εξετάζονται για τον 
κάθε συµµετέχοντα χωριστά, στο βαθµό που του 
αντιστοιχεί, αλλά και συνολικά ως consortium. Ως προς 
το τελευταίο εξετάζεται η συµπληρωµατικότητά τους, και 
η κατανοµή εργασιών και προϋπολογισµού µεταξύ των 
συµµετεχόντων και ειδικότερα: α/καταλληλότητα και 
αιτιολογία της κατανοµής του προϋπολογισµού τόσο 
µεταξύ των συµµετεχόντων φορέων όσο και στις 
διάφορες κατηγορίες δαπανών, β/ αντιστοιχία κόστους 
και αποτελέσµατος των επιµέρους Ενοτήτων Εργασίας 
και παραδοτέων   

0 -  5 

 

Η εµπειρία του Συντονιστή και του Επιστηµονικού 
Υπευθύνου στην εκτέλεση και στο συντονισµό µεγάλων 
έργων και πολυεπιστηµονικών ερευνητικών και 
τεχνολογικών έργων, καθώς και η προηγούµενη 
εµπειρία τους στη διαχείριση και εκτέλεση ΕΤΑ και στην 
αξιοποίηση  αποτελεσµάτων έργων στο βαθµό που 
αντιστοιχεί στο ρόλο του καθενός.   

0 – 6 

Η προηγούµενη εµπειρία των συµµετεχουσών 
επιχειρήσεων στην ανάπτυξη και στη διάθεση στην 
αγορά καινοτόµων προϊόντων ή υπηρεσιών νέων στην 
επιχείρηση ή/και στην αγορά και γενικότερα στην 
παραγωγή-αξιοποίηση των αποτελεσµάτων από 
προηγούµενη συµµετοχή τους σε σχέδια έρευνας και 
ανάπτυξης  χρηµατοδοτούµενων από τρίτες πηγές ή/και 
από ίδιων πόρων.   
  

0 – 5 

 Σύνολο 16 

Γενικό σύνολο 30 
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Γ. Αποτελέσµατα του προτεινόµενου έργου-Επιπτώσεις (0-35 µονάδες) 
Εξετάζεται τόσο η ικανότητα των φορέων της σύµπραξης να αξιοποιήσουν τα αποτελέσµατα της 
έρευνας όσο και η γενικότερη επίδραση του έργου στην  παραγωγική διαδικασία/ αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας των συµµετεχουσών επιχειρήσεων, στη διεθνή παρουσία ελληνικών 
οµάδων και οι επιπτώσεις στην οικονοµία και κοινωνία. Συγκεκριµένα στο πλαίσιο αυτού του 
κριτηρίου εξετάζονται τα εξής: 
 

α/α 
 

Περιγραφή υποκριτηρίων Οµάδας Γ 
Βαθµολογία 

1 

 
Συνεισφορά του έργου στους στόχους και τις επιδιώξεις/αναµενόµενα 
αποτελέσµατα  της προκήρυξης, περιλαµβανοµένου του βαθµού 
κινητοποίησης ιδιωτικών πόρων. 
 

0 – 7 

2 

 
- Η βιωσιµότητα των αποτελεσµάτων του έργου (προϊόν, πρωτοτυπία, 
καινοτοµία) όπως εκτιµάται από το υποβαλλόµενο σχέδιο αξιοποίησης 
προϊόντων και υπηρεσιών που θα υλοποιηθούν,  καθώς και 
- Ποιότητα και καταλληλότητα του σχεδίου αξιοποίησης ή/και διάχυσης 
(δραστηριότητες ενηµέρωσης, προβολής, διάδοσης και 
ευαισθητοποίησης του κοινού) των Ε&Τ αποτελεσµάτων του έργου 
 

0 – 7 

3 

 
Η ικανότητα των επιχειρήσεων που συµµετέχουν να εκµεταλλευτούν τα 
αποτελέσµατα του έργου βελτιώνοντας τα προϊόντα ή τις διαδικασίες 
τους 
 

0 - 8 

4 

 

Καταλληλότητα του τρόπου διαχείρισης των πνευµατικών δικαιωµάτων 
που προϋπάρχουν ή/και προκύπτουν από την υλοποίηση του έργου. 
 

0 – 6 

5 

 

- ∆ιατήρηση/∆ηµιουργία νέων θέσεων εργασίας (εντός ή εκτός των 
συµµετεχόντων φορέων) και 
- Συνεισφορά του έργου στην αριστεία, και στην ανταγωνιστικότητα της 
οικονοµίας σε εθνικό ή/και ευρωπαϊκό επίπεδο και γενικότερα οφέλη 
του έργου για την οικονοµία και την κοινωνία 
 

0 – 7 

 
Σύνολο 
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Σηµειώνεται ότι στην αξιολόγηση των ανωτέρω κριτηρίων και στο βαθµό που τους αναλογεί, θα 
λαµβάνεται υπόψη η τεκµηρίωση α/της αναγκαιότητας για ανάθεση έρευνας σε τρίτους/ 
υπεργολαβία και β/για τη µεταφορά τεχνολογίας-τεχνογνωσίας µέσω συνεργασίας µε άλλους 
φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού (εφόσον υπάρχει τέτοια πρόβλεψη)  και ιδιαίτερα στην 
περίπτωση αγοράς της από τους εταίρους, γ/ο τρόπος κατανοµής των πνευµατικών  από αυτή 
την αγορά, το οποίο θα συνδέεται και µε το κόστος. Επίσης θα λαµβάνεται υπόψη η τεκµηρίωση 
συνεργασίας µε φορέα του εξωτερικού µε οποιαδήποτε µορφή γενικότερα. 
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9.3  ∆ιασφάλιση του βιοµηχανικού απορρήτου 
 

Κατά τις διάφορες φάσεις της παραπάνω διαδικασίας αξιολόγησης, η ΕΥΣΕ∆-ΕΤΑΚ τηρεί 
εχεµύθεια, προκειµένου να διασφαλιστεί το βιοµηχανικό απόρρητο, τόσο στο περιεχόµενο της 
πρότασης, όσο και στα λοιπά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά µε τους φορείς, που 
συνοδεύουν την πρόταση. 
 
Ειδικότερα :  
α)  Η ερευνητική πρόταση κοινοποιείται στα µέλη της αντίστοιχης επιτροπής αξιολόγησης, 
τα οποία έχουν δεσµευτεί από την αρχή ενυπόγραφα ότι θα χειριστούν το περιεχόµενο των 
προτάσεων εµπιστευτικά. 
β)  Τα ονόµατα των µελών των επιτροπών αξιολόγησης είναι απόρρητα και δε 
γνωστοποιούνται στους αξιολογούµενους φορείς. 
γ)  Στην περίπτωση απόρριψης µιας ερευνητικής πρότασης, αυτό γνωστοποιείται µόνο στο 
Συντονιστή της σύµπραξης που την υπέβαλε, µαζί µε την αναλυτική βαθµολογία της πρότασης 
και την σειρά κατάταξης στην αντίστοιχη θεµατική περιοχή. 

δ)  Η ΕΥΣΕ∆ -ΕΤΑΚ στο τέλος της αξιολόγησης δηµοσιεύει µόνο τις προτάσεις που 
εγκρίθηκαν και ειδικότερα τον τίτλο του έργου, τα ονόµατα των δικαιούχων και το ύψος του 
εγκεκριµένου προϋπολογισµού και της δηµόσιας δαπάνης. Επισηµαίνεται ότι ή έγκριση 
χρηµατοδότησης συνιστά επίσης ένταξη στον κατάλογο δικαιούχων που δηµοσιεύεται 
σύµφωνα µε το Άρθρο 7, Παρ. 2, Στοιχείο δ) του Κανονισµού (ΕΚ) 1828/2006 (βλ. επίσης 
Ενότητα 3). 
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10. ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ – ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ – ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ 

 

10.1 ∆ιαδικασία επιλογής προτάσεων προς χρηµατοδότηση 
 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης από τις θεµατικές επιτροπές, οι προτάσεις 
που συγκέντρωσαν την ελάχιστη αποδεκτή βαθµολογία τόσο στις επιµέρους κατηγορίες 
κριτηρίων όσο και στο σύνολο της βαθµολογίας, θα καταταχθούν σε πίνακα κατά φθίνουσα 
βαθµολογική σειρά ανά θεµατική περιοχή και πράξη. Σε περίπτωση που δύο προτάσεις 
ισοβαθµούν θα έχει προτεραιότητα για έγκριση/χρηµατοδότηση εκείνη που αφορά αντικείµενο 
για το οποίο δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόταση µε πιο υψηλή βαθµολογία. Αν αυτό δεν ισχύει θα 
υπερισχύει η πρόταση µε τη µεγαλύτερη βαθµολογία στην οµάδα κριτηρίων Α (επιστηµονική και 
τεχνική αρτιότητα του προτεινόµενου έργου). 
 
Με βάση τα ανωτέρω, ουσιαστικά για την κάθε θεµατική θα έχουµε ιεραρχηµένες προτάσεις ανά 
πράξη. Στη συνέχεια, και δεδοµένου ότι στην περίπτωση πρότασης όπου συµµετέχουν 
δικαιούχοι από διαφορετικές «Περιφέρειες» η  ∆ηµόσια ∆απάνη που αναλογεί στον κάθε 
δικαιούχο θα χρεώνεται στο Ε.Π. της Περιφέρειας από την οποία  αυτός προέρχεται, µε βάση 
την ιεράρχηση των προτάσεων και την κατανοµή της αιτούµενης ενίσχυσης (∆ηµόσιας 
∆απάνης) κάθε πρότασης-συµµετεχόντων φορέων ανά Περιφέρεια, καθώς και τη διαθέσιµη 
∆ηµόσια ∆απάνη ανά Περιφέρεια, όπως αυτή παρουσιάζεται στον πίνακα 1 της ενότητας 1, θα 
καταρτίζεται πίνακας κατανοµής της δηµόσιας δαπάνης ανά «περιφέρεια» ανάλογα µε τη 
γεωγραφική θέση των συµµετεχόντων. Πιο συγκεκριµένα ως προς κατανοµή της δηµόσιας 
δαπάνης ανά δικαιούχο και περιφέρεια σηµειώνεται ότι  α/στην περίπτωση επιχειρήσεων, η 
δηµόσια δαπάνη χρεώνεται στην περιφέρεια στην οποία είναι εγκατεστηµένη και λειτουργεί η 
επωφελούµενη παραγωγική µονάδα ή το Παράρτηµα της επιχείρησης που επωφελείται από το 
έργο, ανεξάρτητα από του που βρίσκεται η έδρα της.  β/στην περίπτωση ΑΕΙ, Ερευνητικών 
κέντρων, χρεώνεται στην περιφέρεια που είναι εγκατεστηµένο η αντίστοιχη σχολή/τµήµα/ 
ινστιτούτο. 
 
Οι προτάσεις θα ιεραρχούνται στον πίνακα αυτό βάσει της συνολικής βαθµολογίας τους 
(ξεκινώντας από την πρόταση που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία) και µέχρι 
εξάντλησης της διαθέσιµης ∆ηµόσιας ∆απάνης του Ε.Π. κάθε Περιφέρειας.  
 
Ο πίνακας αυτός, σύµφωνα µε τον πίνακα 1,  θα αποτελείται από  5 στήλες ( 1η στήλη: οι οκτώ 
περιφέρειες19 του στόχου 1, 2η στήλη:Αττική, 3η στήλη:Κ. Μακεδονία,  4η στήλη:∆. Μακεδονία, 5η 
στήλη: Στερεά Ελλάδα,  6η στήλη:Ν. Αιγαίο).  
  
Οι προτάσεις για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιµες δαπάνες για όλους τους δικαιούχους θα 
προτείνονται για χρηµατοδότηση. Στην περίπτωση πρότασης η οποία υποβλήθηκε από 
δικαιούχους από διαφορετικές Περιφέρειες και πληροί τα κριτήρια της ελάχιστης βαθµολογίας, 
αλλά για κάποιο δικαιούχο δεν επαρκεί η διαθέσιµη ∆ηµόσια ∆απάνη του αντίστοιχου Ε.Π. ώστε 
να εγκριθεί, τότε θα εξετασθεί η δυνατότητα αύξησης του προϋπολογισµού της αντίστοιχης  
περιφέρειας. Η αύξηση όµως αυτή δεν µπορεί να ξεπεράσει το 10% του προϋπολογισµού της 
αντίστοιχης περιφέρειας µετάβασης ή ΕΠΑΝ 2 (πίνακα1). Σε διαφορετική περίπτωση η πρόταση 
απορρίπτεται. Κατ’ εξαίρεση, η πρόταση µπορεί να γίνει αποδεκτή µετά από 
διαπραγµατεύσεις/αξιολόγηση στην περίπτωση που: 

• Πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις έργων της αντίστοιχης πράξης και το ποσοστό 
του προϋπολογισµού του εν λόγω δικαιούχου σε σχέση µε το συνολικό προϋπολογισµό 
της πρότασης δεν ξεπερνά το 30% και ο δικαιούχος  αυτός δεν αποτελεί το βασικό 
εταίρο της πρότασης, 

                                            
19

 Θεσσαλία, Ήπειρος, ∆υτική Ελλάδα, Αν. Μακεδονία-Θράκη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Κρήτη, 
Πελοπόννησος 



 

Σελίδα 43 από 60 

 

• υπάρχουν δικαιούχοι ίδιου τύπου (επιχείρηση, ερευνητικός φορέας κ.λ.π.) εντός 
σύµπραξης, οι οποίοι µπορούν αποδεδειγµένα να αναλάβουν το τµήµα του έργου που 
αντιστοιχούσε στο δικαιούχο που αποχωρεί, είτε µεµονωµένα είτε από κοινού ή 
προταθεί άλλος φορέας ιδίου προφίλ ή/και αναγκών, ο οποίος θα δεχθεί να αναλάβει το 
τµήµα του έργου που αντιστοιχούσε στο δικαιούχο που αποχωρεί και προέρχεται από 
Περιφέρεια µε διαθέσιµη ∆ηµόσια ∆απάνη στο Ε.Π. της. Στην περίπτωση αυτή ο 
νεοεισερχόµενος δικαιούχος θα αξιολογείται από την Υπηρεσία µε βάση τα κριτήρια που 
αξιολογήθηκε και η υπόλοιπη σύµπραξη ως προς την ικανότητά του να εκτελέσει το 
τµήµα του έργου που του αντιστοιχεί και να εκµεταλλευτεί τα αποτελέσµατά του και 

• ∆εν έχει εγκριθεί ήδη έργο µε αντίστοιχο αντικείµενο λόγω υψηλότερης βαθµολογίας 
   

 
Αν µια πρόταση δεν µπορεί να χρηµατοδοτηθεί λόγω εξάντλησης της ∆ηµόσιας ∆απάνης του 
Ε.Π. από το οποίο θα έπρεπε να χρηµατοδοτηθεί, προτάσεις µε χαµηλότερη συνολική 
βαθµολογία που χρηµατοδοτούνται από άλλα Ε.Π. µπορούν να προκριθούν για χρηµατοδότηση 
εφόσον πληρούν τα κριτήρια της ελάχιστης βαθµολογίας. 
 
Τα ανωτέρω εφαρµόζονται για την κάθε θεµατική και πράξη. Σε περίπτωση που προκύπτουν 
υπόλοιπα αδιάθετα δηµόσιας δαπάνης σε κάποιες Περιφέρειες στην ίδια θεµατική, αλλά 
διαφορετικές πράξεις, µεταφέρονται από τη µία πράξη στην άλλη. Στην περίπτωση διαθέσιµων 
κονδυλίων σε µία θεµατική και σε περιφέρεια όπου υπάρχει έλλειψη χρηµατοδότησης φορέων 
άλλης θεµατικής, τότε µεταφέρονται τα κονδύλια από τη µία θεµατική στην άλλη. Εάν και µετά τη 
διαδικασία αυτή προκύπτουν υπόλοιπα αδιάθετα της δηµόσιας δαπάνης αυτά µεταφέρονται 
στην επόµενη προκήρυξη. 
 
Στη συνέχεια, η αρµόδια υπηρεσιακή µονάδα εισηγείται σχετικά προς το Γενικό Γραµµατέα 
Έρευνας και Τεχνολογίας, ο οποίος αποφασίζει για την τελική έγκριση και αποστέλλεται 
έγγραφο στο Συντονιστή για την κατ’ αρχήν αποδοχή της πρότασης. Λόγω των ανωτέρω η 
εισήγηση θα περιλαµβάνει: α/ προτάσεις για τις οποίες υπάρχουν οι διαθέσιµες δηµόσιες 
δαπάνες για τη χρηµατοδότηση όλων των φορέων από όλες τις περιφέρειες, και β/ προτάσεις 
σε αναµονή για τη διαθεσιµότητα δηµόσιας δαπάνης (reserve list). Η υπηρεσία θα ξεκινά τις 
διαπραγµατεύσεις µε την πρώτη κατηγορία προτάσεων.  
 
 

10.2 ∆ιαπραγµάτευση και έγκριση ανάθεσης έργων 
 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων και την έγκριση από το 
Γενικό Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας του καταλόγου των προς χρηµατοδότηση έργων, η 
ΕΥΣΕ∆-ΕΤΑΚ αποστέλλει  στους ενδιαφερόµενους πρόσκληση για την έναρξη των 
διαπραγµατεύσεων. Στην πρόσκληση για διαπραγµάτευση θα περιλαµβάνεται αναλυτική 
καταγραφή των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης της πρότασης και θα ορίζεται η µέγιστη 
χρονική διάρκεια των διαπραγµατεύσεων, µε τον καθορισµό µιας καταληκτικής ηµεροµηνίας, 
µετά την οποία η ΕΥΣΕ∆- ΕΤΑΚ θα µπορεί να τερµατίσει τη διαδικασία διαπραγµάτευσης και να 
µην προχωρήσει στην έκδοση της απόφασης χρηµατοδότησης-υπαγωγής, εάν δεν έχει 
επιτευχθεί συµφωνία για τα ζητήµατα που τέθηκαν σε διαπραγµάτευση.  Σκοπός της 
διαπραγµάτευσης, η οποία θα γίνεται µεταξύ στελεχών της ΕΥΣΕ∆-ΕΤΑΚ  και  εκπροσώπων 
των συµπράξεων, είναι αφενός να επιτευχθεί συµφωνία για τις επιστηµονικές-τεχνικές 
λεπτοµέρειες του έργου και αφετέρου να συγκεντρωθούν πληροφορίες για νοµικά, 
χρηµατοδοτικά θέµατα που είναι αναγκαία για την σύνταξη της απόφασης χρηµατοδότησης-
υπαγωγής. Απώτερος στόχος των διαπραγµατεύσεων είναι η οριστική διαµόρφωση του  
Τεχνικού ∆ελτίου του έργου, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της Απόφασης 
χρηµατοδότησης-υπαγωγής.  Στο Τεχνικό ∆ελτίο θα περιγράφεται αναλυτικά το φυσικό 
αντικείµενο, η επιστηµονική µεθοδολογία, οι ενότητες εργασίας µε τα αντίστοιχα παραδοτέα, οι 
πίνακες δαπανών, η κατανοµή του έργου µεταξύ των εταίρων της σύµπραξης κλπ. και 
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περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που αφορούν τις επιµέρους συµβάσεις µε τις οποίες 
πραγµατοποιείται το έργο. 
 
Στις διαπραγµατεύσεις θα συµµετέχει οπωσδήποτε ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος του έργου, ο 
συντονιστής, καθώς και εκπρόσωποι των δικαιούχων που µετέχουν στη σύµπραξη, κυρίως οι 
επικεφαλείς ενοτήτων εργασίας (στα έργα Πράξης ΙΙ, συµµετέχουν και τα µέλη της συντονιστικής 
οµάδας). Στο στάδιο αυτό ορίζεται από το Συντονιστή ένα φυσικό πρόσωπο ως Υπεύθυνος 
Συντονισµού & Επικοινωνίας Έργου, µε αρµοδιότητες που ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια 
υλοποίησης του έργου. Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας πρέπει υποχρεωτικά να είναι τακτικό 
προσωπικό (όχι εξωτερικός συνεργάτης) του Συντονιστή της σύµπραξης. Είναι υπεύθυνος για 
το διοικητικό συντονισµό του έργου συνολικά, για το συντονισµό σε επίπεδο επικοινωνίας (τόσο 
µεταξύ των φορέων της σύµπραξης όσο και της σύµπραξης συνολικά µε την ΕΥΣΕ∆ -ΕΤΑΚ), 
για τη συλλογή και αποστολή στοιχείων στην ΕΥΣΕ∆-ΕΤΑΚ ή άλλες εποπτεύουσες Αρχές όποτε 
αυτό απαιτείται, καθώς και για την τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων του έργου σε σχέση µε την 
υποβολή εκθέσεων, δικαιολογητικών ή άλλων στοιχείων. Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας µπορεί να 
είναι το ίδιο πρόσωπο µε τον Επιστηµονικό Υπεύθυνο εφόσον ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος 
ανήκει στο προσωπικό του Συντονιστή. Θα πρέπει όµως να αποδεικνύεται η διαθεσιµότητα και 
η εµπειρία του στην υλοποίηση και των δύο ρόλων. 
 
Επισηµαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της διαπραγµάτευσης και κατάρτισης του τεχνικού 
Παραρτήµατος δεν επιτρέπονται ουσιώδεις αλλαγές στα στοιχεία της αρχικής πρότασης, πέραν 
εκείνων που τυχόν έχει επισηµάνει η Επιτροπή αξιολόγησης ή η Υπηρεσία ως απαραίτητες, είτε 
για τη βελτίωση της ποιότητας του έργου είτε για τη συµµόρφωσή του µε τις απαιτήσεις του 
κανονιστικού πλαισίου χρηµατοδότησης. Έτσι, δεν επιτρέπονται µεταξύ άλλων οι εξής 
τροποποιήσεις µε πρωτοβουλία της σύµπραξης: αλλαγή Επιστηµονικού Υπευθύνου, αλλαγή 
των µελών της οµάδας έργου (πλην εκείνων που έχουν αποχωρήσει από τους αντίστοιχους 
φορείς), ανακατανοµή προϋπολογισµού, καθώς και οποιαδήποτε αλλαγή στο φυσικό 
αντικείµενο του έργου. Σε περίπτωση πρότασης για την οποία δεν επιτυγχάνεται συµφωνία 
µεταξύ της υπηρεσίας και εκπροσώπων των φορέων,  η πρόταση αυτή παραπέµπεται ξανά 
στην αντίστοιχη επιτροπή αξιολόγησης. 
 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαπραγµάτευσης και κατάρτισης του Τεχνικού ∆ελτίου, 
προετοιµάζεται η Απόφαση υπαγωγής/χρηµατοδότησης του έργου. Οι Αποφάσεις αυτές, 
αναπόσπαστο τµήµα των οποίων αποτελούν τα Τεχνικά∆ελτία, υπογράφονται από τον 
Υπουργό Ανάπτυξης και, κατά περίπτωση, συνυπογράφονται από τυχόν συναρµόδιους 
Υπουργούς. 
 
Για τα σχέδια των οποίων η ενίσχυση θα εγκριθεί, ως ηµεροµηνία έναρξης του έργου ορίζεται 
η ηµεροµηνία υπογραφής της απόφασης  χρηµατοδότησης-υπαγωγής, η οποία δεν είναι 
δυνατόν να τροποποιηθεί εκ των υστέρων. 
 

 

10.3 Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υπογραφή της απόφασης 
χρηµατοδότησης-υπαγωγής 
 
Ο Συντονιστής της σύµπραξης οφείλει κατόπιν σχετικής ειδοποίησης της ΕΥΣΕ∆-ΕΤΑΚ και 
οπωσδήποτε πριν από την υπογραφή της απόφασης χρηµατοδότησης-υπαγωγής να υποβάλει 
στην αρµόδια υπηρεσία τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
 

1. Επικαιροποιηµένο συµφωνητικό συνεργασίας των φορέων της σύµπραξης, εφόσον 
έχουν επέλθει τροποποιήσεις στα στοιχεία του αρχικού συµφωνητικού κατόπιν 
παρατηρήσεων της επιτροπής αξιολόγησης ή της Υπηρεσίας. 

2. Ιδρυτικά καταστατικά και τυχόν τροποποιήσεις των παραγωγικών επιχειρήσεων που 
συµµετέχουν, ΦΕΚ σύστασης επιχείρησης (ισχύει για ΑΕ και ΕΠΕ). 
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3. Τελευταία µισθολογική κατάσταση του υπηρετούντος προσωπικού που θα 
συµµετέχει στο έργο ανά φορέα. 

4. Συµβάσεις µε τα νοµικά πρόσωπα που συµµετέχουν υλοποιώντας τµήµα του 
ερευνητικού έργου µε υπεργολαβία (έρευνα επί συµβάσει), στις οποίες περιγράφεται 
το αντικείµενο της έρευνας που θα υλοποιηθεί και αναφέρεται το κόστος των 
εργασιών (περισσότερες λεπτοµέρειες για την απαιτούµενη µορφή των συµβάσεων 
δίδονται στην Ενότητα 11, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ). 

5. Υπεύθυνη δήλωση όλων των φορέων της σύµπραξης ότι το συγκεκριµένο έργο δεν 
έχει χρηµατοδοτηθεί ή δε χρηµατοδοτείται  από άλλους  φορείς. 

6. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης υπέρ της ΕΥΣΕ∆-ΕΤΑΚ αορίστου διάρκειας, 
από κάθε επιχείρηση που συµµετέχει στο έργο ανάλογα µε το ποσό της ενίσχυσης 
(∆ηµόσιας ∆απάνης) που αναλογεί σε καθεµία από αυτές. 
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καθορίζεται ως εξής:  
Για επιχειρήσεις που λειτουργούν επί έξι (6) τουλάχιστον έτη, το ύψος της εγγυητικής 
επιστολής ανέρχεται σε 10% της ενίσχυσης που αντιστοιχεί στην επιχείρηση. Για 
επιχειρήσεις µε διάρκεια λειτουργίας µικρότερη των 6 ετών, το ύψος της εγγυητικής 
επιστολής ανέρχεται σε 3% της ενίσχυσης που αντιστοιχεί σε κάθε περίπτωση ως 
άνω. Επιχειρήσεις στο κεφάλαιο των οποίων συµµετέχει µε ποσοστό τουλάχιστον 
50% άλλη επιχείρηση ηλικίας µεγαλύτερης των 6 ετών θεωρείται ότι υπάγονται στην 
πρώτη κατηγορία και υποχρεούνται στην κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 10% 
της ενίσχυσης σύµφωνα µε τα παραπάνω. 
Η εγγυητική ή εγγυητικές επιστολές θα τηρηθούν την ΕΥΣΕ∆-ΕΤΑΚ µέχρι της 
πλήρους και καλής εκτέλεσης των συµβατικών υποχρεώσεων της σύµπραξης και θα 
επιστραφούν µετά την οριστική παραλαβή του έργου, εκτός εάν η πρόοδος του 
έργου δεν είναι σύµφωνη µε τα προβλεπόµενα στην απόφαση χρηµατοδότησης, 
οπότε οι  επιστολές καταπίπτουν. Στην εγγυητική επιστολή, η οποία θα είναι 
αορίστου χρόνου λήξεως, ο εγγυητής που την εκδίδει θα δηλώνει, παραιτούµενος της 
ενστάσεως της διζήσεως, ότι θα καταβάλει το ποσόν της εγγυητικής επιστολής 
απροφασίστως στην  ΕΥΣΕ∆-ΕΤΑΚ, εντός τριών (3) ηµερών από του εγγράφου περί 
της γενοµένης καταπτώσεως ειδοποιήσεώς του από την ΕΥΣΕ∆-ΕΤΑΚ. 

 
 

11. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
11.1 Χρόνος πραγµατοποίησης των δαπανών 
 
Το σύνολο των δαπανών του έργου θα πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί κατά τη διάρκεια των 
χρονικών πλαισίων που προσδιορίζονται στην απόφαση υπαγωγής-χρηµατοδότησης του 
έργου. Αποδεικτικά πραγµατοποίησης των δαπανών θεωρούνται τα σχετικά παραστατικά (π.χ. 
τιµολόγια) όπως αυτά καθορίζονται παρακάτω, στην υποενότητα 11.3. 
 
Εφόσον εγκριθεί η χρηµατοδότηση του προτεινόµενου σχεδίου, δαπάνες οι οποίες έχουν 
πραγµατοποιηθεί πριν την έναρξη του έργου (προσυµβατικές), µπορούν να συµπεριληφθούν 
στις επιλέξιµες δαπάνες, εάν ισχύουν αθροιστικά τα κάτωθι: 

• έγιναν µετά την υποβολή πρότασης για χρηµατοδότηση στο πλαίσιο της σχετικής 
προκήρυξης, 

• αφορούν το προς ενίσχυση σχέδιο και 

• εµπίπτουν στις επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών. 
Στην περίπτωση αυτή, οι δικαιούχοι θα πρέπει να δηλώσουν την ηµεροµηνία επιλεξιµότητας 
δαπανών, καθώς και τις συγκεκριµένες δαπάνες που πραγµατοποίησαν στο διάστηµα αυτό. Αν 
δεν δηλωθεί συγκεκριµένη ηµεροµηνία επιλεξιµότητας δαπανών, τότε ως τέτοια ορίζεται η 
ηµεροµηνία έναρξης του έργου. Η ηµεροµηνία επιλεξιµότητας δαπανών καθώς και οι 
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συγκεκριµένες προσυµβατικές δαπάνες δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθούν εκ των 
υστέρων. 

 
Το σύνολο των δαπανών του έργου θα πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί το αργότερο µέχρι την 
ηµεροµηνία λήξης του έργου. 
 
Οι δαπάνες θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί µέχρι τη διενέργεια του ενδιάµεσου ελέγχου, για να 
πιστοποιηθούν οι σχετικές δαπάνες στο αντίστοιχο έτος. τη λήξη του έργου οπότε και η 
σύµπραξη υποχρεούται να υποβάλει την τελική έκθεση του έργου (βλ. Ενότητα 12 του 
παρόντος, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ). ∆απάνες που δεν έχουν 
εξοφληθεί µέχρι την διενέργεια του ελέγχου θα θεωρούνται µη επιλέξιµες κατά τον αντίστοιχο 
έλεγχο. Στην περίπτωση που αυτό συµβεί κατά τον ενδιάµεσο έλεγχο, οι δαπάνες αυτές 
µπορούν να υποβληθούν µε την επόµενη έκθεση προόδου (ενδιάµεση ή τελική) εφόσον έχουν 
εξοφληθεί. Οποιαδήποτε δαπάνη δεν έχει εξοφληθεί µέχρι την ηµεροµηνία διενέργειας του 
τελικού ελέγχου, κρίνεται οριστικά µη επιλέξιµη. 
 
 

11.2 Λογιστική παρακολούθηση 
 
Όσον αφορά τη διαχείριση του έργου τονίζεται ιδιαίτερα ότι είναι απαραίτητη η τήρηση 
ξεχωριστού λογαριασµού στα λογιστικά βιβλία για τις δαπάνες και τα έσοδα του ερευνητικού 
έργου σύµφωνα µε το ΕΓΛΣ. 
 
Θα πρέπει δηλαδή να τηρούνται για το έργο τελευταίας βαθµίδας λογαριασµοί όπου θα 
φαίνονται αναλυτικά τα έσοδα και οι δαπάνες κατά κατηγορία. Αυτό ισχύει για όλους τους 
δικαιούχους. Στην περίπτωση φορέων που τηρούν Β’ κατηγορίας βιβλία, η επιχορήγηση 
(έσοδα) και οι δαπάνες θα πρέπει να παρακολουθούνται σε ιδιαίτερες στήλες του βιβλίου 
εσόδων – εξόδων και να εµφανίζονται χωριστά από την κανονική δραστηριότητα στα αναλυτικά 
στοιχεία φορολογίας εισοδήµατος. 
 
Οι λογιστικές καταχωρήσεις στα βιβλία των φορέων θα παρέχουν πλήρη, ακριβή και διακριτή 
εικόνα των λογιστικών στοιχείων του έργου. 
 
Τονίζεται ότι η µη τήρηση ξεχωριστού λογαριασµού για κάποιες (ή όλες τις) κατηγορίες 
δαπανών θα έχει ως συνέπεια να κριθούν οι σχετικές δαπάνες µη επιλέξιµες. 

 
Όλα τα δικαιολογητικά, πρωτότυπα τιµολόγια κ.λ.π. παραστατικά στοιχεία δαπανών του έργου 
τηρούνται από τον αντίστοιχο δικαιούχο και τίθενται, οποτεδήποτε αυτό ζητηθεί, συγκεντρωµένα 
στη διάθεση της ΕΥΣΕ∆ -ΕΤΑΚ και των λοιπών αρµοδίων ελεγκτικών οργάνων που 
προβλέπονται από την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. Φωτοαντίγραφα των τηρουµένων 
πρωτοτύπων παραστατικών θα τηρούνται σε ιδιαίτερους φακέλους του λογιστηρίου του 
δικαιούχου ανά έργο, φέροντας ένδειξη του φακέλου όπου βρίσκεται το πρωτότυπο. 
 
Τα παραστατικά δαπανών συνοδεύονται υποχρεωτικά από εξοφληµένα τιµολόγια ή από 
λογιστικά έγγραφα ισοδύναµης αποδεικτικής ισχύος σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία. Τα 
πρωτότυπα των παραστατικών δαπανών πρέπει να σφραγίζονται µε την ακόλουθη ένδειξη: 
«ΕΠΑΝ ΙΙ-ΣΠ-(κωδικός του έργου)-(ακρωνύµιο του έργου)». 
 
Όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν την εκτέλεση του έργου πρέπει να τηρούνται τόσο κατά τη 
διάρκεια της περιόδου εκτέλεσης του έργου όσο και µετά απ’ αυτή, για χρόνο τουλάχιστον τριών 
ετών µετά την ολοκλήρωση των προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007-13  και πάντως όχι µικρότερο 
από το χρόνο παραγραφής της αξίωσης του ∆ηµοσίου για την επιστροφή αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών. Η προαναφερθείσα υποχρέωση τήρησης των πρωτοτύπων 
δικαιολογητικών του έργου εξακολουθεί να υπάρχει ακόµη και αν από φορολογικές διατάξεις της 
εθνικής νοµοθεσίας προκύπτει ότι τουλάχιστον ένας από τους  συµπράττοντες φορείς απέκτησε 
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δικαίωµα καταστροφής των σχετικών στοιχείων µετά από φορολογικό έλεγχο. Μη τήρηση των 
στοιχείων, που θα έχει ως συνέπεια την αδυναµία ελέγχου των πράξεων από τα προβλεπόµενα 
εθνικά ή κοινοτικά όργανα ελέγχου, θα οδηγήσει σε ανάκληση των σχετικών αποφάσεων 
ένταξης και επιστροφή του συνόλου της δηµόσιας δαπάνης. 

 
 
11.3 Προϋποθέσεις επιλεξιµότητας δαπανών – Απαραίτητα παραστατικά 
 

 
Για την κατηγορία «Αµοιβές προσωπικού» 

 
Τα µέλη της οµάδας έργου δηλώνονται ονοµαστικά, εκτός αν δεν έχουν οριστεί τη στιγµή της 
σύνταξης του Τεχνικού Παραρτήµατος οπότε δηλώνεται ειδικότητα και κατηγορία 
προσωπικού/επίπεδο εµπειρίας. Όσα µέλη της οµάδας έργου δεν έχουν δηλωθεί κατά την 
έναρξη του έργου µπορούν να δηλωθούν ονοµαστικά µέχρι τη λήξη του έργου (για 
περισσότερες λεπτοµέρειες, βλ. κεφ. 14, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ). 
 
Κάθε µέλος της οµάδας έργου δηλώνεται σε µία από τις εξής κατηγορίες προσωπικού: 

• έµπειροι ερευνητές: µέλη ∆ΕΠ, διδάκτορες, κάτοχοι µεταπτυχιακών τίτλων µε 5ετή 
τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία, πτυχιούχοι ΑΕΙ µε 10ετη τουλάχιστον 
επαγγελµατική εµπειρία 

• απλοί ερευνητές: πτυχιούχοι Πανεπιστηµίου, πτυχιούχοι ΤΕΙ µε 5ετή τουλάχιστον 
επαγγελµατική εµπειρία 

• προσωπικό υποστήριξης: τεχνικό, διοικητικό  και άλλο υποστηρικτικό προσωπικό 
Για να προσµετράται οποιοδήποτε από τα παραπάνω προσόντα (ακαδηµαϊκοί τίτλοι, 
επαγγελµατική εµπειρία) θα πρέπει να σχετίζεται άµεσα µε το ερευνητικό αντικείµενο του έργου.  
 
Απαραίτητα παραστατικά: 

• Οι µισθολογικές καταστάσεις που θα πρέπει να είναι υπογεγραµµένες από τον 
υπεύθυνο λογιστή του φορέα και θα πρέπει να φέρουν την σφραγίδα του φορέα. Στις 
καταστάσεις θα πρέπει να φαίνονται το ποσό των ακαθάριστων µηνιαίων αποδοχών και 
οι εργοδοτικές εισφορές. 

• αποδεικτικά καταβολής των αµοιβών στους εργαζόµενους, 

• η απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών (όπου απαιτείται) και 

• η απόδοση του φόρου εισοδήµατος 
 
Οι µέτοχοι εταιρειών δικαιούνται αµοιβής προσκοµίζοντας το αποδεικτικό είσπραξης ποσού 
εκτός κερδών, την αντίστοιχη λογιστική καταχώριση καθώς και αντίγραφο της φορολογικής 
δήλωσης όπου δηλώθηκε η είσπραξη αυτή. 
 
Για τη διασταύρωση των στοιχείων µισθοδοσίας που αναφέρονται στις µηνιαίες µισθολογικές 
καταστάσεις των ετών που αφορούν στην υλοποίηση του έργου, θα πρέπει να προσκοµίζονται 
οι αντίστοιχες Οριστικές ∆ηλώσεις Ε7. 
 

Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής θεωρούνται εξοφληµένες εφόσον έχει εξοφληθεί ο 
εργαζόµενος, έχει αποδοθεί ο φόρος εισοδήµατος καθώς και οι σχετικές ασφαλιστικές 
εισφορές (όπου απαιτείται). 
 
 
Για τις κατηγορίες «Όργανα και εξοπλισµός» & «Κτίρια» 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι επιλέξιµες οι δαπάνες εξοπλισµού είναι η εγγραφή του σε 
βιβλίο παγίων ή αντίστοιχο βιβλίο κατά τα προβλεπόµενα στον ΚΒΣ. 
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Απαραίτητα παραστατικά: 
• Τα τιµολόγια πώλησης ή παροχής  υπηρεσιών του προµηθευτή προς την 

επιχείρηση. Στα παραστατικά θα πρέπει να αναφέρεται η επωνυµία του προµηθευτή 
και να περιγράφεται αναλυτικά ο εξοπλισµός ή η εργασία διαµόρφωσης ή το 
λογισµικό. 

• Οι εξοφλήσεις των ανωτέρω τιµολογίων/αποδείξεων, όπως αποδεικνύεται από 
εξοφλητικές αποδείξεις προµηθευτή ή/και αποδεικτικά καταβολής του οφειλόµενου 
ποσού ή/και καρτέλα προµηθευτή και κίνηση ταµείου. 

• Σε περίπτωση εισαγωγής του εξοπλισµού από το εξωτερικό όλα τα κατά νόµο 
παραστατικά. 

• Παραστατικά λογιστηρίου τα οποία πιστοποιούν το ποσοστό απόσβεσης 
εξοπλισµού/ κτιρίων. 

 
Για την κατηγορία «Έρευνα επί συµβάσει» & «Αγορά τεχνολογίας-τεχνογνωσίας» 
 
Οι εργολήπτες/υπεργολάβοι δηλώνονται ονοµαστικά, είτε πρόκειται για νοµικά πρόσωπα είτε 
πρόκειται για φυσικά πρόσωπα. Όσοι υπεργολάβοι δεν έχουν οριστεί κατά την υπογραφή της 
απόφασης χρηµατοδότησης θα πρέπει να οριστούν το αργότερο έως την προβλεπόµενη από το 
χρονοδιάγραµµα του έργου ηµεροµηνία έναρξης του τµήµατος του έργου που τους ανατίθεται. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώσει σχετικά την ΕΥΣΕ∆ -ΕΤΑΚ. ∆απάνες που αφορούν 
υπεργολάβους που δεν έχουν δηλωθεί ονοµαστικά είναι µη επιλέξιµες. 
 
∆εν επιτρέπεται να δηλωθεί ως εργολήπτης/υπεργολάβος φορέας-µέλος της σύµπραξης ή 
φυσικό πρόσωπο που δηλώνεται ως µέλος της οµάδας έργου. 
 
Απαραίτητα παραστατικά: 

• Συµβάσεις ανάθεσης έργου ή προµήθειας τεχνολογίας/τεχνογνωσίας. Επισηµαίνεται ότι 
οι συµβάσεις ανάθεσης έργου θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς στο συγκεκριµένο 
συγχρηµατοδοτούµενο έργο και όχι σε γενικότερη παροχή υπηρεσιών, να ορίζουν µε 
σαφήνεια το φυσικό αντικείµενο που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια της σύµβασης, το ποσό 
της αµοιβής για το συγκεκριµένο έργο, καθώς και τα τελικά ελέγξιµα παραδοτέα του. Σε 
περίπτωση που η σύµβαση περιλαµβάνει περισσότερα του ενός αντικείµενα ή έργα, θα 
πρέπει να διευκρινίζονται σαφώς το φυσικό αντικείµενο, η αµοιβή και τα παραδοτέα που 
αφορούν στο συγκεκριµένο έργο. Οι συµβάσεις πρέπει να έχουν κατατεθεί και 
θεωρηθεί από την αρµόδια ∆ΟΥ. 

• Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ) ή αποδείξεις δαπάνης (εντός των ορίων που 
ορίζονται από τον ΚΒΣ). Ισχύει και εδώ η υποχρέωση για σαφή αναγραφή του 
συγκεκριµένου έργου και ο σαφής επιµερισµός της αµοιβής, σε περίπτωση που το δελτίο 
εκδίδεται για περισσότερα του ενός αντικείµενα/έργα. 

 
∆απάνες για τις οποίες οι σχετικές συµβάσεις/αποδείξεις δεν περιέχουν τα παραπάνω στοιχεία 
θα θεωρούνται µη επιλέξιµες. 
  
Οι ανωτέρω δαπάνες θεωρούνται εξοφληµένες εφόσον έχει αποδοθεί ο φόρος 
εισοδήµατος (όπου απαιτείται). 
 
 
Για την κατηγορία «Συµπληρωµατικά έξοδα» (µόνο για δαπάνες µετακινήσεων) 

 
Οι δαπάνες µετακινήσεων, εφόσον δικαιολογούνται από τη φύση του έργου (π.χ. συνεργασία 
µεταξύ φορέων που εδρεύουν σε διαφορετικές πόλεις, παρουσία σε συνέδρια), αφορούν τόσο 
µετακινήσεις εσωτερικού όσο και εξωτερικού. Οι δαπάνες αυτές αφορούν αποκλειστικά άτοµα 
που ανήκουν στην οµάδα έργου. Για τις δαπάνες µετακινήσεων που συνδυάζονται µε δράσεις 
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προβολής και δηµοσιότητας του έργου, ισχύουν και όσα αναφέρονται στην επόµενη 
παράγραφο. 
 
Απαραίτητα παραστατικά: 

• Έγκριση µετακίνησης του ∆.Σ. του δικαιούχου – µπορεί να εκδίδεται µία φορά από 
κάθε δικαιούχο και να αφορά το σύνολο των µετακινούµενων για τις ανάγκες του 
έργου. 

• Η απόφαση του ∆Σ του δικαιούχου σχετικά µε το ποιες δαπάνες καλύπτει ο 
εκάστοτε φορέας στις µετακινήσεις των ατόµων της ερευνητικής οµάδας για τις 
ανάγκες του συγκεκριµένου ερευνητικού έργου. Η απόφαση αυτή εκδίδεται µία φορά 
από κάθε δικαιούχο και αφορά το σύνολο των µετακινήσεων του έργου. 

• Το σχετικό εξοδολόγιο/ έντυπο µετακίνησης για κάθε µετακίνηση όπου αναγράφεται 
το ονοµατεπώνυµο κάθε µέλους της οµάδας έργου που µετακινείται, ο προορισµός 
του, η αιτία της µετακίνησης και αναλύονται οι δαπάνες της µετακίνησης 

• Τα παραστατικά που αφορούν στις δαπάνες της µετακίνησης που περιλαµβάνονται 
στο σχετικό έντυπο µετακίνησης/ εξοδολόγιο (π.χ. εισιτήρια, τιµολόγιο ξενοδοχείου 
κλπ) 

• Οι εξοφλήσεις των ανωτέρω τιµολογίων/αποδείξεων, όπως αποδεικνύεται από 
εξοφλητικές αποδείξεις προµηθευτή ή/και αποδεικτικά καταβολής του οφειλόµενου 
ποσού ή/και καρτέλα προµηθευτή+κίνηση ταµείου. 

• Να εναρµονίζονται µε τον ενδεικτικό πίνακα µετακινήσεων-συναντήσεων, 
περιλαµβανοµένων των µετακινήσεων συντονισµού, προβολής, ενηµέρωσης κλπ 
στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό 

 
 
Για τις κατηγορίες «Αναλώσιµα» & «Συµπληρωµατικά έξοδα» (πλην µετακινήσεων) 
 
Όσον αφορά στις δαπάνες  διάχυσης αποτελεσµάτων, δηµοσιότητας και προβολής, απαραίτητη 
προϋπόθεση για την επιλεξιµότητά τους είναι η αναφορά στη χρηµατοδότηση του έργου από 
εθνικούς και κοινοτικούς πόρους µέσω της παρούσας δράσης µε το κατάλληλο λεκτικό, αλλά και 
µε τη χρήση των σχετικών λογότυπων όπου αυτό είναι εφικτό. Η προϋπόθεση αυτή ισχύει και 
για πιθανές ανακοινώσεις σε επιστηµονικά συνέδρια, περιοδικά κ.λπ. Γενικότερα, θα πρέπει να 
τηρούνται οι προβλέψεις του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 σχετικά µε την ενηµέρωση και 
τη δηµοσιότητα. 
 
Απαραίτητα παραστατικά: 

• Τα τιµολόγια πώλησης ή παροχής  υπηρεσιών του προµηθευτή. Στα παραστατικά 
θα πρέπει να αναφέρεται η επωνυµία του προµηθευτή και να περιγράφεται 
αναλυτικά το είδος ή η υπηρεσία που προµηθεύεται ο δικαιούχος. 

• Οι εξοφλήσεις των ανωτέρω τιµολογίων/αποδείξεων, όπως αποδεικνύεται από 
εξοφλητικές αποδείξεις προµηθευτή ή/και αποδεικτικά καταβολής του οφειλόµενου 
ποσού ή/και καρτέλα προµηθευτή+κίνηση ταµείου. 

 
 

11.4 Τρόπος Εξόφλησης Παραστατικών 
 

1. Εξοφλήσεις κάτω των 1500 ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ) µπορεί να γίνονται απευθείας στον 
προµηθευτή µε µετρητά ή επιταγές της επιχείρησης ή µέσω τραπεζικών λογαριασµών. 

2. Εξοφλήσεις άνω των 1500 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και µέχρι 15.000 ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ) 
πρέπει να γίνονται µόνο µε επιταγές της επιχείρησης ή µέσω τραπεζικών λογαριασµών ως 
εξής : 
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α.   Με έκδοση τραπεζικής επιταγής ηµέρας από τον λογαριασµό του λήπτη της 
Ενίσχυσης, προς τον προµηθευτή. Για την πιστοποίηση της πληρωµής απαιτείται 
εκτός των άλλων οπωσδήποτε  το έντυπο κίνησης του τραπεζικού λογαριασµού 
όψεως (extrait) και φωτοαντίγραφο της επιταγής. 

β.   Με κατάθεση µετρητών στον τραπεζικό λογαριασµό του  προµηθευτή, από τον 
λήπτη της Ενίσχυσης. Για την πιστοποίηση της πληρωµής απαιτείται εκτός των 
άλλων οπωσδήποτε το αντίγραφο κατάθεσης του ποσού στον τραπεζικό λογαριασµό 
από το οποίο θα φαίνεται ο δικαιούχος του λογαριασµού που πρέπει να είναι ο 
προµηθευτής των αγαθών και υπηρεσιών προς τον λήπτη της Ενίσχυσης καθώς και 
τα στοιχεία του εξοφλούµενου παραστατικού. 

γ.   Με έκδοση Τραπεζικής Επιταγής από τον λήπτη της Ενίσχυσης προς τον  
προµηθευτή. Πρόκειται για επιταγές που εκδίδονται από νόµιµα λειτουργούσα στην 
Ελλάδα τράπεζα, µε αντίστοιχη κατάθεση µετρητών στην τράπεζα από τον λήπτη της 
Ενίσχυσης. Για την πιστοποίηση της πληρωµής αποδεικτικά εκτός των άλλων 
αποτελούν τα έγγραφα της τράπεζας για την έκδοση της επιταγής προς τον 
Προµηθευτή και φωτοτυπία της αντίστοιχης επιταγής. Για την πιστοποίηση της κάθε 
πληρωµής απαιτείται εκτός των άλλων οπωσδήποτε το έντυπο κίνησης του 
τραπεζικού λογαριασµού όψεως (extrait) και φωτοαντίγραφο της επιταγής. 

3. Για ποσά από 15.000 ευρώ και άνω η εξόφληση (τµηµατική ή ολική) παραστατικών γίνεται 
µέσω τραπεζικού λογαριασµού ή µε δίγραµµη επιταγή της ίδιας της επιχείρησης (παρ. 5, 
άρθρου16 του Ν.2992/2002, ΦΕΚ54/Α’/20-03-2002 και υπ’ αριθ. 
1029423/202/0015/ΠΟΛ.1127/16-04-2002 διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου 
Οικονοµικών). Για την πιστοποίηση των αντίστοιχων δαπανών ισχύουν τα αναφερόµενα 
στην προηγούµενη  κουκίδα (α,β,γ). 

 
Σηµείωση : 

 

• Σε περιπτώσεις προµηθειών από το εξωτερικό θα προσκοµίζονται για την πιστοποίηση 
των δαπανών και τα αντίστοιχα τραπεζικά εµβάσµατα. 

• ∆εν επιτρέπεται κατακερµατισµός της δαπάνης που οδηγεί σε αποφυγή της παραπάνω 
υποχρέωσης (δηλαδή δεν επιτρέπεται τµηµατική πληρωµή τιµολογίου, µε σκοπό την 
µετάπτωση σε µικρότερη κατηγορία τρόπου εξόφλησης δαπανών). 

• ∆εν είναι επιτρεπτή για τις ανάγκες του προγράµµατος η εξόφληση δαπανών µε επιταγές 
τρίτων 

 

12. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΙ 

 
Η παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου γίνεται µε βάση τα παραδοτέα του έργου, τις 
εκθέσεις προόδου (φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου), την τελική έκθεση ολοκλήρωσης, 
καθώς και επιτόπιους ή άλλους ελέγχους, χρησιµοποιώντας ως σηµείο αναφοράς την Απόφαση 
χρηµατοδότησης του έργου και το Τεχνικό Παράρτηµα αυτής. 
 
 

12.1 Εκθέσεις 
 
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, καθώς και µετά την ολοκλήρωσή του, οι δικαιούχοι  
οφείλουν να υποβάλλουν στοιχεία προόδου του έργου µε τη µορφή εκθέσεων. Ενδιάµεσες 
εκθέσεις προόδου υποβάλλονται κατά τη διάρκεια του έργου και η τελική έκθεση ολοκλήρωσης 
του έργου υποβάλλεται µετά τη λήξη του. Υπεύθυνος για την συλλογή και αποστολή στην 
ΕΥΣΕ∆-ΕΤΑΚ όλου του υλικού των εκθέσεων είναι ο Συντονιστής του έργου. 
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Σηµειώνεται ότι η υποβολή των εκθέσεων προόδου και της τελικής έκθεσης 
ολοκλήρωσης του έργου είναι υποχρεωτική. Η µη υποβολή τους εµπρόθεσµα µπορεί να 
οδηγήσει στην διακοπή της χρηµατοδότησης του έργου για όσο διάστηµα δεν υποβάλλονται τα 
σχετικά στοιχεία, αλλά και στην οριστική διακοπή της χρηµατοδότησης, την κατάπτωση της 
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και την επιστροφή της καταβληθείσας ενίσχυσης. 
 
 
Α. Ετήσιες (ενδιάµεσες) Εκθέσεις Προόδου 
 
Η ετήσια έκθεση προόδου υποβάλλεται το αργότερο ένα µήνα µετά το τέλος κάθε έτους από 
την ηµεροµηνία έναρξης του έργου, εκτός αν αποφασισθεί διαφορετικά στη φάσης της 
διαπραγµάτευσης. Αφορά συγκεντρωτικά στοιχεία φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου. Με 
βάση αυτές τις εκθέσεις θα γίνεται πιστοποίηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου 
σύµφωνα µε τα πορίσµατα των οποίων αποφασίζεται η καταβολή ή µη των ενδιάµεσων δόσεων 

χρηµατοδότησης του έργου (βλ. Ενότητα 13 του παρόντος, ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ)).  
 
Οι εκθέσεις προόδου περιέχουν: 
α) αναλυτική τεχνική περιγραφή του έργου (µεθοδολογία, σχεδιασµό δοκιµών, παράθεση των 

αποτελεσµάτων, των µετρήσεων, επεξεργασία και συµπεράσµατα). Η πρόοδος του έργου 
πρέπει να είναι σύµφωνη µε το χρονοδιάγραµµα που έχει καταρτισθεί και περιέχεται στην 
απόφαση χρηµατοδότησης  

β)  τις προοπτικές για τα επόµενα στάδια. 
γ)  τα προβλήµατα που συναντά η ερευνητική οµάδα στην εκτέλεση του έργου και τις λύσεις 

που δόθηκαν ή προτείνονται. 
δ) τα οικονοµικά στοιχεία του έργου για το συγκεκριµένο έτος, ανά δικαιούχο, κατηγορία 

δαπάνης και στο σύνολο του έργου 
 
Μαζί µε τις ετήσιες εκθέσεις προόδου θα πρέπει να υποβάλλονται: 

• σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, όσα παραδοτέα του φυσικού αντικειµένου αντιστοιχούν 
στην περίοδο ελέγχου και δεν έχουν ήδη υποβληθεί 

• σε ξεχωριστό τόµο, φωτοαντίγραφα των παραστατικών δαπανών ανά δικαιούχο και 
κατηγορία δαπάνης, τα οποία θα συνοδεύονται απαραίτητα από τις εξοφλητικές αποδείξεις 
και τις λογιστικές εγγραφές των παραστατικών, κατά προτίµηση µε τη µορφή αναλυτικού 
καθολικού του ξεχωριστού λογαριασµού του έργου (µε υπογραφή του υπεύθυνου λογιστή 
και σφραγίδα του φορέα). Επισηµαίνεται ότι τα φωτοαντίγραφα των τιµολογίων θα πρέπει να 
παράγονται αφού έχουν σφραγιστεί τα πρωτότυπα τιµολόγια µε τη σφραγίδα του έργου, 
όπως προβλέπεται στην Ενότητα 11 

• υπεύθυνη δήλωση εκ µέρους κάθε δικαιούχου, υπογεγραµµένη αρµοδίως, όπου θα 
αναφέρεται ότι: 

o Τα υποβαλλόµενα αντίγραφα είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτότυπων 
παραστατικών. 

o Τα πρωτότυπα είναι πάντα στη διάθεση της ΕΥΣΕ∆-ΕΤΑΚ 
o Τα παραστατικά δεν αντιστοιχούν σε δαπάνες που έχουν χρηµατοδοτηθεί από άλλο 

πρόγραµµα. 
o Οι δαπάνες του έργου παρακολουθούνται λογιστικά σε ξεχωριστό λογαριασµό και 

είναι εις γνώση του υπογράφοντα ότι όσες από αυτές δεν έχουν καταχωριστεί στο 
λογαριασµό αυτό θα κριθούν µη επιλέξιµες. 

 
 
Β. Τελική Έκθεση Ολοκλήρωσης του Έργου 
 
Εντός χρονικού διαστήµατος δύο µηνών το αργότερο από την ηµεροµηνία λήξης  του 
έργου υποβάλλεται η τελική έκθεση που περιλαµβάνει τον απολογισµό φυσικού και οικονοµικού 
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αντικειµένου του έργου. Η τελική έκθεση του φυσικού αντικειµένου θα περιέχει όσα στοιχεία 
αναφέρονται στις ενδιάµεσες εκθέσεις προόδου, αλλά για το σύνολο του έργου. Ως προς το 
οικονοµικό αντικείµενο, στην έκθεση θα αναφέρονται µόνο οι δαπάνες που δεν είχαν 
συµπεριληφθεί και ελεγχθεί στις προηγούµενες περιόδους ελέγχου. Επιπλέον η τελική έκθεση 
θα περιέχει στοιχεία για τον βαθµό επιτυχίας σε σχέση µε τον αρχικό στόχο του ερευνητικού 
έργου. Με βάση αυτή την έκθεση θα γίνει η τελική πιστοποίηση του φυσικού και οικονοµικού 
αντικειµένου σύµφωνα µε τα πορίσµατα της οποίας  θα αποφασιστεί η καταβολή ή µη καθώς και 
το ποσό της δόσης αποπληρωµής/επιστροφής. 
 
Μαζί µε την τελική έκθεση ολοκλήρωσης θα πρέπει να υποβάλλονται: 

• σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, όσα παραδοτέα του φυσικού αντικειµένου αντιστοιχούν 
στην περίοδο ελέγχου και δεν έχουν ήδη υποβληθεί 

• µελέτη  αξιοποίησης στην οποία ο κάθε δικαιούχος αναφέρει πώς προτίθεται να 
εκµεταλλευθεί ή να αξιοποιήσει εµπορικά  τα αποτελέσµατα του έργου και όλα τα 
δικαιώµατα πνευµατικής  και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας  επί των αποτελεσµάτων,  όπου 
περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων και  οι εφευρέσεις που  έγιναν, τα διπλώµατα  ευρεσιτεχνίας  
που ζητούνται  ή πρόκειται να ζητηθούν ή έχουν αποκτηθεί,  τα καταχωρηµένα  σχέδια  και 
παρόµοια νόµιµα δικαιώµατα  επί των  αποτελεσµάτων. Η µελέτη περιλαµβάνει κάθε σχετική 
έρευνα και στοιχεία που απαιτούνται για την  αξιοποίηση των αποτελεσµάτων του έργου. 

• µια σύνοψη της πλήρους έκθεσης (στα ελληνικά και τα αγγλικά) σε µορφή κατάλληλη για 
δηµοσίευση, όπου αναφέρονται οι στόχοι και τα συµπεράσµατα της σύµπραξης. 

• σε ξεχωριστό τόµο, φωτοαντίγραφα των παραστατικών δαπανών ανά δικαιούχο και 
κατηγορία δαπάνης, τα οποία θα συνοδεύονται απαραίτητα από τις εξοφλητικές αποδείξεις 
και τις λογιστικές εγγραφές των παραστατικών, κατά προτίµηση µε τη µορφή αναλυτικού 
καθολικού του ξεχωριστού λογαριασµού του έργου (µε υπογραφή του υπεύθυνου λογιστή 
και σφραγίδα του φορέα). Επισηµαίνεται ότι τα φωτοαντίγραφα των τιµολογίων θα πρέπει να 
παράγονται αφού έχουν σφραγιστεί τα πρωτότυπα τιµολόγια µε τη σφραγίδα του έργου, 
όπως προβλέπεται στην Ενότητα 11 

• υπεύθυνη δήλωση εκ µέρους κάθε δικαιούχου, υπογεγραµµένη αρµοδίως, όπου θα 
αναφέρεται ότι: 

o Τα υποβαλλόµενα αντίγραφα είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτότυπων 
παραστατικών. 

o Τα πρωτότυπα είναι πάντα στη διάθεση της ΕΥΣΕ∆-ΕΤΑΚ 
o Τα παραστατικά δεν αντιστοιχούν σε δαπάνες που έχουν χρηµατοδοτηθεί από άλλο 

πρόγραµµα. 
o Οι δαπάνες του έργου παρακολουθούνται λογιστικά σε ξεχωριστό λογαριασµό και 

είναι εις γνώση του υπογράφοντα ότι όσες από αυτές δεν έχουν καταχωριστεί στο 
λογαριασµό αυτό θα κριθούν µη επιλέξιµες. 

 
Έµφαση πρέπει να δοθεί στη σαφή περιγραφή του τελικώς επιτευχθέντος αποτελέσµατος, είτε 
είναι προϊόν, συσκευή, διάταξη είτε µέθοδος παραγωγής κλπ. Αν στα παραδοτέα του έργου 
περιλαµβάνεται κάποια µελέτη ,θα πρέπει να παραδίδεται µαζί µε την τελική έκθεση. Σε 
περίπτωση που το παραδοτέο περιλαµβάνει λογισµικό, θα πρέπει να παραδίδονται όσα από τα 
ακόλουθα είναι τεχνικά εφικτό: ενδεικτικά αποτελέσµατα για συγκεκριµένα σενάρια χρήσης, 
εικόνες οθονών χρήστη, αρχεία εγκατάστασης του λογισµικού σε πλατφόρµα workstation, 
πηγαίος κώδικας και τυχόν καλούµενες βιβλιοθήκες (οι οποίες µπορούν να είναι και σε 
εκτελέσιµη µορφή εφόσον δεν έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του προγράµµατος). 

 
Για κάθε παραδοτέο του έργου πρέπει να αναφέρεται ο τρόπος της αξιοποίησης των 
αποτελεσµάτων σε ξεχωριστή  µελέτη αξιοποίησης επισυναπτόµενη στην τελική έκθεση. Στην 
αντίθετη περίπτωση να αναφέρονται οι λόγοι που συνέβαλαν στη µη ικανοποιητική επίτευξη των 
αρχικών στόχων του έργου. 
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12.2 Έλεγχοι – Πιστοποίηση 
 
Η ΕΥΣΕ∆-ΕΤΑΚ, η ∆ιαχειριστική Αρχή του Ε.Π. καθώς και άλλα εξουσιοδοτηµένα όργανα 
ελέγχου διατηρούν το δικαίωµα, να ελέγχουν όποτε κρίνεται απαραίτητο, την πορεία του 
φυσικού και του οικονοµικού αντικειµένου του έργου. 
 
Οι επιτροπές ελέγχου και πιστοποίησης της ΕΥΣΕ∆-ΕΤΑΚ, ορίζονται από το Γενικό Γραµµατέα 
Έρευνας και Τεχνολογίας και µπορούν να απαρτίζονται από: 
� ειδικούς εµπειρογνώµονες,  
� στελέχη της ΕΥΣΕ∆-ΕΤΑΚ ή / και της ΓΓΕΤ, ή / και συνεργάτες της ΓΓΕΤ 
 
Οι έλεγχοι µπορεί να πραγµατοποιούνται είτε µε επισκέψεις στο χώρο εκτέλεσης του έργου και 
στην έδρα του Συντονιστή, είτε από τα δηλωθέντα στις ετήσιες εκθέσεις προόδου, την τελική 
έκθεση ολοκλήρωσης και τα φωτοαντίγραφα των παραστατικών των φορέων. 
 
Ειδικότερα µετά την υποβολή των ενδιάµεσων εκθέσεων προόδου και της τελικής έκθεσης 
ολοκλήρωσης ακολουθεί έλεγχος όπου: 

• επαληθεύεται η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στην υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου 
του έργου σε σχέση µε τις υποχρεώσεις της σύµπραξης, όπως αυτές προκύπτουν από 
την Απόφαση χρηµατοδότησης 

• κρίνεται η επιλεξιµότητα των πραγµατοποιηθεισών δαπανών για τις οποίες 
διαπιστώνεται η σχέση τους µε το έργο, η νοµιµότητα τους και τέλος η επιλεξιµότητά 
τους σε σχέση µε την απόφαση χρηµατοδότησης και το βαθµό υλοποίησης του φυσικού 
αντικειµένου του έργου. 

Στη συνέχεια, συντάσσεται έκθεση πιστοποίησης στην οποία αποτυπώνονται τα στοιχεία αυτά. 
Τµήµα της έκθεσης αποστέλλεται στο Συντονιστή της σύµπραξης ο οποίος οφείλει να το 
κοινοποιήσει και στους υπόλοιπους δικαιούχους. 
 
Στην περίπτωση που ένας ή περισσότεροι δικαιούχοι διαφωνούν µε τα αποτελέσµατα της 
έκθεσης πιστοποίησης, µπορούν να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις στην ΕΥΣΕ∆-ΕΤΑΚ µέσω του 
Συντονιστή το αργότερο ένα µήνα µετά την κοινοποίηση των αποτελεσµάτων του ελέγχου από 
την ΕΥΣΕ∆-ΕΤΑΚ στο Συντονιστή. Μετά την πάροδο της προθεσµίας αυτής θα θεωρείται ότι οι 
ενδιαφερόµενοι έχουν αποδεχτεί τα αποτελέσµατα και δεν θα γίνεται δεκτή η υποβολή 
ενστάσεων. Οι ενστάσεις θα εξετάζονται κατά περίπτωση από την επιτροπή διενέργειας του 
ελέγχου ή την επιτροπή ενστάσεων που θα ορίζεται από το Γενικό Γραµµατέα Έρευνας και 
Τεχνολογίας. 
 
Όταν από τον έλεγχο διαπιστώνεται ότι το έργο δεν εκτελείται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, ή 
ότι τα ως εκείνη τη στιγµή διαθέσιµα αποτελέσµατα δεν εγγυώνται την επιτυχία του έργου, η 
αρµόδια Μονάδα της ΕΥΣΕ∆-ΕΤΑΚ µπορεί να εισηγηθεί τη διακοπή του έργου ή/και την 
επιστροφή της ήδη καταβληθείσας ενίσχυσης. 
 
 

12.3 Συνολική παρακολούθηση Πράξης Ι, ΙΙ ή/και έργων ανά θεµατική περιοχή 
 
Η µονάδα Σχεδιασµού, Προγραµµατισµού και Παρακολούθησης της ΕΥΣΕ∆-ΕΤΑΚ για την 
συνολική παρακολούθηση/αξιολόγηση  της δράσης συνολικά ή/και  των πράξεων ή/και  
επιµέρους έργων ως προς τους στόχους της προκήρυξης,  µπορεί να συστήνει για το σκοπό 
αυτό Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων ή να επιλέξει εξωτερικό αξιολογητή. Η Επιτροπή ή  ο 
εξωτερικός  αξιολογητής θα εξετάσει επίσης, την γενικότερη πορεία υλοποίησης των έργων,  θα 
τα αξιολογήσει σε σχέση µε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα (περιλαµβανοµένης της χρήσης 
δεικτών απόδοσης) και θα υποδείξει κατευθύνσεις για µελλοντικό σχεδιασµό της δράσης ή 
τροποποίηση υπάρχουσας, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Οι αρµοδιότητες αυτής της Επιτροπής ή 
του εξωτερικού αξιολογητή είναι ανεξάρτητες από τις Επιτροπές παρακολούθησης/ ελέγχου της 
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πορείας υλοποίησης των έργων µε βάση τις συµβατικές τους υποχρεώσεις που απορρέουν από 
την  Απόφαση χρηµατοδότησης και οι οποίες  συστήνονται µε ευθύνη της αρµόδιας µονάδας 
παρακολούθησης. Επίσης η Επιτροπή ή ο εξωτερικός εµπειρογνώµονας, µπορεί και να 
γνωµοδοτεί σε σχέση µε τις προτεινόµενες τροποποιήσεις έργων, εφόσον αυτό ζητηθεί από την 
αρµόδια µονάδα παρακολούθησης 

13. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ) 
 
Η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται σε στάδια (δόσεις) κατά τη διάρκεια του έργου. Κάθε δόση 
αντιστοιχεί σε συγκεκριµένο ποσοστό της συνολικής εγκεκριµένης ενίσχυσης – το ποσοστό αυτό 
ισχύει τόσο για το σύνολο της σύµπραξης όσο και κάθε δικαιούχο χωριστά. Η τελευταία δόση 
(αποπληρωµή) καταβάλλεται µετά τη λήξη και οριστική παραλαβή του έργου και το ύψος της 
δεν είναι προκαθορισµένο αλλά εξαρτάται από τις συνολικές πιστοποιηµένες δαπάνες του κάθε 
δικαιούχου για το σύνολο του έργου. 
 
Η καταβολή της κάθε δόσης της ενίσχυσης από την ΕΥΣΕ∆ -ΕΤΑΚ γίνεται µε την κατάθεση 
του αντιστοίχου ποσού στον τραπεζικό λογαριασµό που ο Συντονιστής έχει δηλώσει 
στην ΕΥΣΕ∆ -ΕΤΑΚ. Στη συνέχεια ο Συντονιστής επιµερίζει το ποσό της εκάστοτε πληρωµής 
στους υπόλοιπους δικαιούχους, καταβάλλοντας σε κάθε δικαιούχο το ποσό που του αναλογεί. Ο 
Συντονιστής οφείλει να πραγµατοποιήσει την καταβολή αυτή προς τους δικαιούχους το 
αργότερο τριάντα (30) ηµερολογιακές µέρες µετά την αποδεδειγµένη καταβολή της 
επιχορήγησης της ΓΓΕΤ στον τραπεζικό του λογαριασµό.  
 
Η καταβολή της εκάστοτε δόσης της επιχορήγησης από την ΕΥΣΕ∆ -ΕΤΑΚ θα πραγµατοποιείται 
ανάλογα µε τη ροή χρηµατοδότησης του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε). 
 
 

13.1 Καταβολή Α΄ δόσης ενίσχυσης 
 
Η πρώτη δόση καταβάλλεται µετά την υπογραφή της απόφασης χρηµατοδότησης και ανέρχεται 
στο 35% της εγκεκριµένης ενίσχυσης. 
 
Για την είσπραξη της α' δόσης απαιτείται η υποβολή από τον Συντονιστή των παρακάτω 
δικαιολογητικών για κάθε δικαιούχο: 
 
α) Τιµολόγιο αθεώρητο του άρθρου 12 παρ.3 του Κώδικα  Βιβλίων και Στοιχείων από κάθε 
δικαιούχο για το ποσό που του αναλογεί, το άθροισµα των οποίων ανέρχεται στην 
προβλεπόµενη α΄ δόση επιχορήγησης 
β) Βεβαίωση απόδοσης παρακρατηµένων φόρων 
γ) Βεβαίωση απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών 
δ)  Μόνο από τις επιχειρήσεις, εγγυητική επιστολή προκαταβολής ίση µε το ποσό ενίσχυσης 
που αντιστοιχεί στο δικαιούχο. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής θα απελευθερώνεται µετά 
από την πιστοποίηση δαπανών ίσων µε το 35% του συνολικού προϋπολογισµού του 
δικαιούχου (σύµφωνα µε τη διαδικασία ελέγχων που προβλέπεται στην Ενότητα 12). 
Εναλλακτικά, στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν επιθυµεί να καταθέσει εγγυητική επιστολή, 
η α’ δόση ενίσχυσης θα παρακρατείται µέχρι την πιστοποίηση δαπανών ίσων µε το 35% του 
συνολικού προϋπολογισµού του δικαιούχου. 
 
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκοµιστούν το αργότερο σε ένα µήνα από τη 
σχετική ειδοποίηση της ΕΥΣΕ∆ -ΕΤΑΚ. Στην αντίθετη περίπτωση, ή εάν η ΕΥΣΕ∆ -ΕΤΑΚ κρίνει  
ότι  δεν έχουν  αρχίσει οι εργασίες υλοποίησης µέσα σε δύο µήνες από την ηµεροµηνία έναρξης 
του έργου, µπορεί να εξετάσει την περίπτωση διακοπής της χρηµατοδότησης του έργου. 
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13.2 Καταβολή ενδιάµεσων δόσεων ενίσχυσης 
 
Ο αριθµός των ενδιάµεσων καταβολών εξαρτάται από τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. 
Συγκεκριµένα, 

• για έργα διάρκειας ως 30 µήνες προβλέπεται µία ενδιάµεση καταβολή, ύψους 35% της 
εγκεκριµένης ενίσχυσης, µετά το 1ο έτος υλοποίησης του έργου 

• για έργα διάρκειας από 31 µήνες ως 4 χρόνια προβλέπονται 
o µία καταβολή ύψους 25% της εγκεκριµένης ενίσχυσης, µετά το 1ο έτος 

υλοποίησης του έργου και 
o µία καταβολή ύψους 20% της εγκεκριµένης ενίσχυσης, µετά το 2ο έτος 

υλοποίησης 

• για έργα διάρκειας µεγαλύτερης των 4 χρόνων προβλέπονται 
o µία καταβολή ύψους 25% της εγκεκριµένης ενίσχυσης, µετά το 1ο έτος 

υλοποίησης του έργου και 
o µία καταβολή ύψους 20% της εγκεκριµένης ενίσχυσης, µετά το 3ο έτος 

υλοποίησης 
 
Οι ενδιάµεσες δόσεις καταβάλλονται µετά τον αντίστοιχο ενδιάµεσο έλεγχο, όπως προβλέπεται 
στην Ενότητα 12, και εφόσον οι πιστοποιηµένες δαπάνες του έργου καλύπτουν ποσοστό του 
προϋπολογισµού ίσο µε το ποσοστό της ενίσχυσης που έχει ήδη καταβληθεί. Σε περίπτωση 
που δεν υποβληθεί η προβλεπόµενη ενδιάµεση έκθεση προόδου ή η απορρόφηση είναι 
χαµηλότερη από την απαιτούµενη, η αντίστοιχη δόση δεν καταβάλλεται έως την υποβολή της 
επόµενης έκθεσης (ενδιάµεσης ή τελικής) και τη διενέργεια του αντίστοιχου ελέγχου – στην 
περίπτωση που πρόκειται για ενδιάµεσο έλεγχο θα πρέπει να πληρείται το κριτήριο της 
απορρόφησης. 
 
Για την είσπραξη των ενδιάµεσων δόσεων υποβάλλονται από τον Συντονιστή τα παρακάτω 
δικαιολογητικά για κάθε δικαιούχο: 
 
α) Τιµολόγιο αθεώρητο του άρθρου 12 παρ.3 του Κώδικα  Βιβλίων και Στοιχείων από κάθε 
δικαιούχο για το ποσό που του αναλογεί, το άθροισµα των οποίων ανέρχεται στην 
προβλεπόµενη δόση επιχορήγησης 
β) Βεβαίωση απόδοσης παρακρατηµένων φόρων 
γ) Βεβαίωση απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών 
 
 

13.3 Καταβολή αποπληρωµής 
 
Το υπόλοιπο (έως και 20%) της εγκεκριµένης ενίσχυσης καταβάλλεται µετά την επιτυχή 
ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου, την υποβολή της τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης και την 
πιστοποίηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου από την ΕΥΣΕ∆-ΕΤΑΚ. 
 
Για την είσπραξη της αποπληρωµής υποβάλλονται από το Συντονιστή τα παρακάτω 
δικαιολογητικά για κάθε δικαιούχο: 
 
α) Τιµολόγιο αθεώρητο του άρθρου 12 παρ.3 του Κώδικα  Βιβλίων και Στοιχείων από κάθε 
δικαιούχο για το ποσό που του αναλογεί, το άθροισµα των οποίων ανέρχεται στο συνολικό 
ποσό της αποπληρωµής του έργου  
β) Βεβαίωση απόδοσης παρακρατηµένων φόρων 
γ) Βεβαίωση απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών 
 
 
Εάν κατά την ολοκλήρωση ή παύση των εργασιών του έργου διαπιστωθεί ότι η συνολική 
ενίσχυση που έχει ήδη καταβληθεί από την ΕΥΣΕ∆-ΕΤΑΚ, σε κάποιο δικαιούχο είναι 
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µεγαλύτερη από αυτή που του οφείλεται βάσει της προόδου του φυσικού αντικειµένου ή/και των 
συνολικών δαπανών του, όπως αυτά προκύπτουν από τις σχετικές εκθέσεις πιστοποίησης, τότε 
ο δικαιούχος επιστρέφει στην ΕΥΣΕ∆ -ΕΤΑΚ τη διαφορά, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις περί ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και είσπραξης δηµοσίων 
εσόδων για την περίπτωση έργων εθνικής και κοινοτικής χρηµατοδότησης. 
 

14. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 
Αλλαγή των επιµέρους στοιχείων της Απόφασης χρηµατοδότησης (συµπεριλαµβανοµένων και 
αυτών του Τεχνικού της Παραρτήµατος) µπορούν να αιτηθούν οι συµπράττοντες φορείς, 
εφόσον οι τροποποιήσεις συντελούν στην επίτευξη ή βελτίωση των στόχων του έργου και 
ακολουθούνται οι περιορισµοί που τίθενται στη συνέχεια. 
 
 

14.1 ∆ιαδικασία 
 
Για οποιαδήποτε τροποποίηση απαιτείται η αποστολή έγγραφου τεκµηριωµένου αιτήµατος 
υπογεγραµµένου από τον Επιστηµονικό Υπεύθυνο του έργου, το οποίο υποβάλλεται 
αποκλειστικά µέσω του Συντονιστή του έργου. 
 
Τα αιτήµατα τροποποιήσεων, εκτός αυτών που υποβάλλονται για λόγους ανωτέρας βίας, 
µπορούν να κατατίθενται µετά τον πρώτο χρόνο από την ηµεροµηνία έναρξης  υλοποίησης του 
έργου, όπως αυτή ορίζεται στην Απόφαση χρηµατοδότησης και τουλάχιστον 60 (εξήντα) 
ηµερολογιακές µέρες πριν την ηµεροµηνία λήξης του έργου (η ηµεροµηνία υποβολής 
καθορίζεται από τον αριθµό πρωτοκόλλου που θα αποδοθεί στο σχετικό εισερχόµενο έγγραφο). 
Αιτήµατα που υποβάλλονται µετά από αυτήν την προθεσµία δε θα εξετάζονται. 
  
Όλες οι τροποποιήσεις τελούν υπό την έγκριση της ΕΥΣΕ∆-ΕΤΑΚ. Τα σχετικά αιτήµατα θα 
πρέπει να συνοδεύονται από αναλυτική αιτιολόγηση σε σχέση µε τις ανάγκες του φυσικού 
αντικειµένου του έργου που δηµιουργούν την ανάγκη για την εκάστοτε τροποποίηση. Τα 
αιτήµατα τροποποιήσεων δεν θα εξετάζονται έως ότου υποβληθούν όλα τα απαραίτητα 
συνοδευτικά στοιχεία και δικαιολογητικά προβλέπονται από την παρούσα Ενότητα ή την 
Απόφαση χρηµατοδότησης. Εφόσον υποβληθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, η ΕΥΣΕ∆-ΕΤΑΚ 
θα επεξεργάζεται τα αιτήµατα τροποποιήσεων και θα αποστέλλει τις σχετικές απαντητικές 
επιστολές ή και τροποποιητικές αποφάσεις, όπου απαιτείται. 
 
Στην περίπτωση που η τροποποίηση επιφέρει αλλαγές σε στοιχεία του Τεχνικού ∆ελτίου της 
Απόφασης χρηµατοδότησης, θα πρέπει να υποβάλλεται σε ηλεκτρονική µορφή το ενηµερωµένο 
Τεχνικό ∆ελτίο µε ευδιάκριτα σηµειωµένες τις αλλαγές που επέρχονται σε σχέση µε το εκάστοτε 
ισχύον Τεχνικό ∆ελτίο. Για την ορθή και ταχύτερη επεξεργασία των αιτηµάτων των 
ενδιαφεροµένων θα πρέπει η υποβαλλόµενη ηλεκτρονική µορφή του Τεχνικού ∆ελτίου να 
περιέχει πλήρη και ακριβή απεικόνιση των αιτούµενων τροποποιήσεων. Η ευθύνη για την ορθή 
διατύπωση των αιτηµάτων και την ορθή ενηµέρωση του Τεχνικού ∆ελτίου βαρύνει τον 
ενδιαφερόµενο δικαιούχο και το Συντονιστή του έργου. Τυχόν λάθη για τα οποία ευθύνονται 
οι ενδιαφερόµενοι ή ο Συντονιστής δε δεσµεύουν την ΕΥΣΕ∆-ΕΤΑΚ ως προς τις συνέπειες 
των σχετικών στοιχείων της Απόφασης ή του Τεχνικού ∆ελτίου. 
 

14.2 Απαραίτητα στοιχεία – Περιορισµοί 
 
Ενδεικτικά, αναφέρονται παρακάτω οι συνηθέστερες περιπτώσεις τροποποιήσεων. Για 
τροποποιήσεις πέραν των αναφεροµένων, η ΕΥΣΕ∆-ΕΤΑΚ θα προσδιορίζει κατά περίπτωση τα 
απαραίτητα στοιχεία ή/και δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλουν οι ενδιαφερόµενοι. 
 

• ∆ήλωση νέων µελών της οµάδας έργου/αντικατάσταση υπαρχόντων µελών: 
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Κάθε µέλος της οµάδας έργου αναφέρεται ονοµαστικά στο Τεχνικό Παράρτηµα της 
Απόφασης χρηµατοδότησης, εκτός αν δεν έχει ακόµη οριστεί τη στιγµή της σύνταξης 
του Τεχνικού Παραρτήµατος, οπότε δηλώνεται ειδικότητα και επίπεδο εµπειρίας. Τα 
µέλη της οµάδας έργου που δεν έχουν δηλωθεί κατά την έναρξη του έργου µπορούν 
να δηλωθούν ονοµαστικά µέχρι τη λήξη του έργου. 
Τα µέλη της οµάδας έργου µπορούν να αντικατασταθούν σε περιπτώσεις όπου 
αντικειµενικά µπορεί να αποδειχθεί αδυναµία απασχόλησης στη συγκεκριµένη θέση 
εργασίας (αποχώρηση από το φορέα, µετάθεση σε άλλο Τµήµα/∆ιεύθυνση κ.λπ.). 
Αιτήµατα αντικατάστασης που βασίζονται σε αιτιάσεις που δεν µπορούν να 
αποδειχθούν (π.χ. φόρτος εργασίας) δε θα γίνονται δεκτά. Τα µέλη της οµάδας που 
αποχωρούν θα πρέπει να αντικαθίστανται από εργαζόµενους µε τουλάχιστον ισότιµα 
προσόντα. 

 
Όλα τα αιτήµατα που αφορούν αντικαταστάσεις υπάρχοντος προσωπικού ή δηλώσεις 
νέων µελών της οµάδας έργου θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
βιογραφικό σηµείωµα, αναγγελία πρόσληψης προς ΟΑΕ∆ και πρόσφατη µισθολογική 
κατάσταση κάθε νέου µέλους. Επισηµαίνεται ότι τα προσόντα (ειδικότητα, εµπειρία) 
που δηλώνονται στα σχετικά παραστατικά (βιογραφικό σηµείωµα, αναγγελία 
πρόσληψης κ.λπ.) θα πρέπει να ταυτίζονται µε τα προβλεπόµενα στην αντίστοιχη θέση 
του πίνακα της οµάδας έργου. Θα πρέπει επίσης να δηλώνεται ηµεροµηνία έναρξης 
απασχόλησης στο έργο, καθώς και η ηµεροµηνία αποχώρησης για τα µέλη που 
αντικαθίστανται. 

 
• Εσωτερική µεταφορά κονδυλίων προϋπολογισµού ενός δικαιούχου από 

κατηγορία σε κατηγορία δαπάνης: προϋπόθεση είναι η µεταφορά κονδυλίων να µην 
αυξάνει ούτε να µειώνει καµία από τις επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών περισσότερο 
από 20% της τιµής τους µε βάση την αρχική απόφαση χρηµατοδότησης. Οι ως άνω 
περιγραφόµενες µεταφορές δεν πρέπει να επιφέρουν µείωση του προϋπολογισµού ή 
αύξηση της ενίσχυσης (δηµόσιας δαπάνης) τόσο του συγκεκριµένου δικαιούχου όσο 
και του συνόλου του έργου. 

 
• Χρονική παράταση: εάν υπάρχουν αποχρώντες λόγοι, εκτός του άµεσου ελέγχου της 

σύµπραξης, για τους οποίους η υλοποίηση του έργου υστερεί του προβλεπόµενου 
χρονοδιαγράµµατος, είναι δυνατή η παράταση της υλοποίησης του έργου, χωρίς 
αντίστοιχη αύξηση του προϋπολογισµού του. Η σχετική αίτηση της σύµπραξης θα 
πρέπει να συνοδεύεται από σύντοµη έκθεση προόδου του φυσικού και οικονοµικού 
αντικειµένου του έργου (κατά το πρότυπο των ενδιάµεσων εκθέσεων προόδου) όπου 
θα τεκµηριώνονται οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η χρονική παράταση. 

 
Επισηµαίνεται ότι χρονική παράταση µπορεί να δοθεί µόνο µια φορά και σε καµία 
περίπτωση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από διάστηµα 6 µηνών για έργα αρχικής 
διάρκειας ως 30 µήνες ή ενός έτους για έργα αρχικής διάρκειας άνω των 30 µηνών. 
 
Κατά τη διάρκεια της χρονικής παράτασης του έργου δεν επιτρέπονται περαιτέρω 
τροποποιήσεις κανενός είδους. 

 

• Αντικατάσταση ορισθέντος υπεργολάβου µπορεί να γίνει, σε σοβαρές περιπτώσεις, 
αφού κατατεθεί αιτιολογηµένο αίτηµα στην ΕΥΣΕ∆-ΕΤΑΚ και δοθεί η σχετική έγκριση. 

 
• Προσθήκη νέου δικαιούχου µπορεί να γίνει στα έργα Πράξης ΙΙ, χωρίς όµως αύξηση 

της δηµόσιας δαπάνης ή τροποποίηση βασικών όρων του παρόντος οδηγού 
εφαρµογής είτε µε ανακατανοµή προϋπολογισµού µεταξύ εταίρων και µε απόφαση της 
οµάδας συντονισµού, ή µε κονδύλια που έχουν εκ των προτέρων δεσµευθεί για αυτό 
το σκοπό. 
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∆εν επιτρέπονται οι κάτωθι τροποποιήσεις: 
 

• τροποποίηση της ηµεροµηνίας έναρξης του έργου, της ηµεροµηνίας 
επιλεξιµότητας δαπανών ή τυχόν δηλωθεισών προσυµβατικών δαπανών 

• µείωση του προϋπολογισµού ή αύξηση της ενίσχυσης (δηµόσιας δαπάνης) τόσο 
του συνόλου του έργου όσο και οποιουδήποτε επιµέρους δικαιούχου 

• τροποποίηση του φυσικού αντικειµένου του έργου, για οποιονδήποτε λόγο, πλην 
αυτών που προβλέπονται στα έργα µεγάλης κλίµακας (Πράξη ΙΙ) και οι οποίες θα 
προδιαγράφονται στο τεχνικό δελτίο. Αλλαγές στις τεχνικές/µεθοδολογίες υλοποίησης 
του ερευνητικού αντικειµένου που προκαλούνται από τις συνήθεις τεχνολογικές ή 
άλλες εξελίξεις στο αντίστοιχο επιστηµονικό πεδίο δε συνιστούν τροποποίηση του 
φυσικού αντικειµένου, εφόσον η τεχνολογική στάθµιση είναι υψηλότερη των 
υπαρχόντων. 

• αντικατάσταση δικαιούχου/φορέα-µέλους της σύµπραξης.  Μοναδικές εξαιρέσεις 
αποτελούν: (α) η αποδεδειγµένη διακοπή/αδυναµία λειτουργίας του δικαιούχου, και (β) 
η αποδεδειγµένη αµέλεια των καθηκόντων του δικαιούχου ως µέλους της σύµπραξης. 
Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται να κατατεθεί εκ µέρους των υπολοίπων δικαιούχων 
αιτιολογηµένο αίτηµα στην ΕΥΣΕ∆-ΕΤΑΚ, να εξεταστεί από επιτροπή και  να δοθεί η 
σχετική έγκριση αντικατάστασης του δικαιούχου. 

• αλλαγή Επιστηµονικού Υπευθύνου, εκτός της περίπτωσης αποχώρησής του από το 
φορέα όπου εργαζόταν – στην περίπτωση αυτή θα µπορεί να αντικατασταθεί µε άτοµο 
ισότιµων προσόντων κατόπιν αιτήµατος 

• µεταφορά τµήµατος του υλοποιούµενου έργου ή προϋπολογισµού µεταξύ 
δικαιούχων, πλην των έργων της Πράξης ΙΙ (βλέπε κατωτέρω). Στα έργα της Πράξης 
Ι οι αλλαγές αυτές επιτρέπονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και συνδέονται µε τα 
milestones ή ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές, χωρίς όµως να επηρεάζονται οι βασικοί 
όροι της προκήρυξης. 

 
Ειδικότερα για τα έργα της Πράξης ΙΙ, θα επιτρέπεται η µερική τροποποίηση του φυσικού 
αντικειµένου, η µερική ανακατανοµή υλοποιούµενου έργου ή/και προϋπολογισµού µεταξύ 
εταίρων, καθώς και η είσοδος νέων δικαιούχων στη σύµπραξη, εφόσον: 

i. διαπιστώνεται τέτοια ανάγκη κατά την ολοκλήρωση ενός οροσήµου (milestone) του 
έργου, 

ii. κατατεθεί σχετικό τεκµηριωµένο αίτηµα από τη συντονιστική οµάδα και είναι σύµφωνο 
µε αυτά που προδιαγράφονται στο τεχνικό δελτίο και 

iii. οι σχετικές τροποποιήσεις δεν έχουν ως αποτέλεσµα αύξηση της ενίσχυσης ή µείωση 
του προϋπολογισµού του έργου. 

 
Η υπηρεσία, όπου κρίνει σκόπιµο, για τις ανωτέρω αλλαγές θα ζητεί τη γνώµη εξωτερικού 
εµπειρογνώµονα ή θα συστήνει ειδική Επιτροπή εµπειρογνωµόνων. 
 
 

15. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

 
Οι υποχρεώσεις των δικαιούχων των έργων συνοψίζονται στα  εξής: 
 
1. Τήρηση των χαρακτηριστικών και της ακριβούς περιγραφής των παραδοτέων, όπως αυτή 

αναφέρεται στο Τεχνικό Παράρτηµα της απόφασης χρηµατοδότησης. 
2. Τήρηση του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης του έργου, όπως αυτό αναφέρεται στο Τεχνικό 

Παράρτηµα της απόφασης χρηµατοδότησης. 
3. Πραγµατοποίηση των δαπανών που αφορούν στην υλοποίηση του έργου όπως 

αναφέρονται στο Τεχνικό Παράρτηµα της Απόφασης χρηµατοδότησης (κατανοµή ανά 
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κατηγορία δαπάνης του προϋπολογισµού κ.λπ.). 
4. Ενηµέρωση και παροχή όλων των απαιτουµένων στοιχείων στις Επιτροπές Ελέγχου των 

έργων που ορίζονται από την ΕΥΣΕ∆-ΕΤΑΚ. 
5. Τήρηση χωριστού λογαριασµού στα Λογιστικά Βιβλία κάθε ενός από τους φορείς 

υλοποίησης του έργου, σύµφωνα µε τους κανόνες του Ενιαίου Γενικού Λογιστικού 
Συστήµατος που θα παρέχουν πλήρη, ακριβή και διακριτή εικόνα των λογιστικών στοιχείων 
του έργου και θα επιτρέπουν επαρκή διαδροµή ελέγχου. 

6. Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης Προόδου του έργου και υποβολή της στην αρµόδια Μονάδα της 
ΕΥΣΕ∆-ΕΤΑΚ, εντός ενός µηνός από την συµπλήρωση κάθε έτους υλοποίησης του έργου. 

7. Σύνταξη Τελικής Έκθεσης Ολοκλήρωσης του έργου, µετά την ολοκλήρωση της υλοποίησής 
του και υποβολή της στην αρµόδια Μονάδα της ΕΥΣΕ∆-ΕΤΑΚ, εντός δύο µηνών από την 
ηµεροµηνία λήξης του έργου. 

8. Συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της ΕΥΣΕ∆-ΕΤΑΚ, µε το Σύµβουλο Τεχνικής 
Υποστήριξης, τη ∆.Α του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηµατικότητα» και µε άλλα 
αρµόδια ελεγκτικά όργανα (Αρχή Πιστοποίησης, Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου κ.λπ.) 
για την παροχή κάθε στοιχείου, εγγράφου ή δικαιολογητικού που κρίνεται απαραίτητο, 
καθώς και για τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων, σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή κατά την 
πορεία υλοποίησης του έργου. 

9. Όλοι οι συµπράττοντες φορείς υποχρεούνται να ενηµερώνουν την Υπηρεσία για κάθε 
αλλαγή που προκύπτει στη νοµική τους υπόσταση, στη δηµόσια οικονοµική υπηρεσία, στην 
ταχυδροµική τους διεύθυνση και στα τηλέφωνα. 

10. Στο πλαίσιο της δηµοσιότητας ο ∆ικαιούχος, µε την ολοκλήρωση της πράξης υποχρεούται 
να τοποθετήσει σε εµφανές σηµείο της επιχείρησης επεξηγηµατική πινακίδα, για χρονική 
διάρκεια τριών (3) ετών.  Το περιεχόµενο των πινακίδων θα σχεδιαστεί βάσει σχετικών 
οδηγιών που θα δοθούν από την ΕΥ∆ ΕΠΑΕ σε συνεργασία µε την ΕΥΣΑΑΠ του ΥΠΟΙΟ 
στους ΕΦ∆ και µέσω των ΕΦ∆ προς τους δικαιούχους.  

11. Συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της ΕΥΣΕ∆ -ΕΤΑΚ, τη ∆.Α του Ε.Π.Α.Ε ή/και µε άλλα 
αρµόδια ελεγκτικά όργανα για την παροχή κάθε στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν 
στο έργο ακόµα και µετά τη λήξη της ∆ράσης ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα 
αποτίµησης και αξιολόγησης της ∆ράσης καθώς και του µελλοντικού σχεδιασµού 
παρόµοιων ∆ράσεων. 

 
 

16. ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ – ∆ΙΑΚΟΠΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΑΝΑΚΤΗΣΗ 

 
Στις περιπτώσεις που δεν καταβάλλεται έγκαιρα η επιχορήγηση της ΕΥΣΕ∆ -ΕΤΑΚ από τον 
Ανάδοχο προς τους συνεργαζόµενους φορείς, δεν υποβάλλονται εµπρόθεσµα οι εκθέσεις 
προόδου, οι τελικές εκθέσεις καθώς και τα παραστατικά δαπανών ή δε στέλνονται τα 
συµπληρωµατικά στοιχεία που ζητούνται κατά την αξιολόγηση της πορείας του έργου από τους 
ελεγκτές ή όταν διαπιστωθούν σοβαρές παραβάσεις, η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να 
προχωρήσει αρχικά στην προσωρινή διακοπή της καταβολής της δηµόσιας δαπάνης και εν 
συνεχεία στην οριστική διακοπή της, κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής και σε πράξη 
καταλογισµού για επιστροφή µέρους ή όλης της χρηµατοδότησης σύµφωνα µε τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις περί ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και είσπραξης 
δηµοσίων εσόδων για την περίπτωση έργων εθνικής και κοινοτικής χρηµατοδότησης (βλ. 
Ενότητα 3 του παρόντος). 
 
 

17. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ∆ΡΑΣΗΣ 

 
� Αριθµός Επιχειρήσεων που ωφελούνται από τη ∆ράση 
� Αριθµός Επιχειρήσεων που συνεργάζεται µε Ερευνητικούς φορείς 



 

Σελίδα 60 από 60 

 

� Κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων (από τον επιχειρηµατικό τοµέα) 
� Αριθµός ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας που αξιοποιούνται  
� Αριθµός συνεργασιών µε φορείς του Εξωτερικού 
� Ερευνητικό προσωπικό (αριθµός ατόµων)  
� Ερευνητικό προσωπικό (ισοδύναµα έτη πλήρους απασχόλησης) 
� Απασχόληση στους τοµείς υψηλής και µέσης τεχνολογίας (κατασκευαστική βιοµηχανία) και 

τοµείς υψηλής τεχνολογίας (υπηρεσίες έντασης γνώσης), ως ποσοστό της συνολικής 
απασχόλησης (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


