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ΟΡΙΜΟΙ 
 
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, νη ρξεζηκνπνηνχκελνη φξνη θαη ζπληκήζεηο έρνπλ 
ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη παξαθάησ: 

 

ΟΡΟ ΔΠΔΞΗΓΗΗ ΟΡΟΤ 

Δ.Π. Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα – έγγξαθν πνπ θαζνξίδεη κηα αλαπηπμηαθή 
ζηξαηεγηθή µε ηε ρξήζε ελφο ζπλεθηηθνχ ζπλφινπ πξνηεξαηνηήησλ.   

Γξάζε ηνπ Δ.Π. χλνιν ελεξγεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 
ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη απφ ηνπο άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο ηνπ ΔΠΑ. 
Κάζε δξάζε, κπνξεί λα πινπνηείηαη κέζσ κίαο ή πεξηζζφηεξσλ 
πξάμεσλ ή έξγσλ.   

Πξάμε ηνπ Δ.Π. Έξγν ή νκάδα έξγσλ πνπ επηιέγνληαη απφ ηε δηαρεηξηζηηθή αξρή ηνπ 
νηθείνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ή κε επζχλε ηεο ζχκθσλα µε 
θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη 
πινπνηνχληαη απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο δηθαηνχρνπο πξνθεηκέλνπ λα 
επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο µε ηνλ νπνίν 
ζρεηίδνληαη. 

Έξγν ηνπ ΔΠ Έξγν πνπ πινπνηείηαη απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο δηθαηνχρνπο, 
πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο. 

ΔΤΓ/ΔΠΑΔ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. «Αληαγσληζηηθφηεηα - 
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» 

Δ.Φ.Γ. Δλδηάκεζνο Φνξέαο Γηαρείξηζεο. Κάζε δεκφζηνο ή ηδησηηθφο θνξέαο ή 
ππεξεζία, ε νπνία ελεξγεί ππφ ηελ επζχλε δηαρεηξηζηηθήο αξρήο ή 
αξρήο πηζηνπνίεζεο θαη εθηειεί θαζήθνληα γηα ινγαξηαζκφ κηαο 
ηέηνηαο αξρήο ζε ζρέζε κε δηθαηνχρνπο πνπ πινπνηνχλ έξγα.  

Γηθαηνχρνο Γεκφζηνο ή ηδησηηθφο νξγαληζκφο πνπ εθηειεί έξγν θαη ιακβάλεη 
δεκφζηα ελίζρπζε. Δίλαη ν ηειηθφο απνδέθηεο ηεο δεκφζηαο δαπάλεο. 
ην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξάμεο σο δηθαηνχρνο λνείηαη θάζε 
θνξέαο πνπ ζπλεξγάδεηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

χκπξαμε πλεξγαζία δηθαηνχρσλ γηα ηελ πινπνίεζε έξγνπ. 

πληνληζηήο  
(πληνληζηήο Φνξέαο) 

Ο θνξέαο/ δηθαηνχρνο πνπ δξα σο θνηλφο εθπξφζσπνο ηεο 
ζχκπξαμεο πινπνίεζεο έξγνπ. 

Δλίζρπζε/ Γεκφζηα 
Γαπάλε 

Κάζε δεκφζηα ζπλεηζθνξά ζηε ρξεκαηνδφηεζε πξάμεσλ/ έξγσλ. 

Ιδία ζπκκεηνρή H δηαθνξά ηεο δεκφζηαο δαπάλεο απφ ηνλ ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 
έξγνπ/ πξάμεο θαη ε νπνία θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο δηθαηνχρνπο. 

Δπηζηεκνληθφο 
Τπεχζπλνο Έξγνπ 

Φπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν έρεη ηελ επζχλε γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηελ 
επίβιεςε ηνπ έξγνπ απφ επηζηεκνληθήο, ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο 
πιεπξάο. 

Τπεχζπλνο πληνληζκνχ 
& Δπηθνηλσλίαο Έξγνπ 

Φπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν έρεη ηελ επζχλε γηα ην ζπληνληζκφ ηνπ 
έξγνπ ζε επίπεδν δηνηθεηηθφ θαη ζε επίπεδν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ 
θνξέσλ ηεο ζχκπξαμεο θαη ηεο ζχκπξαμεο ζπλνιηθά κε ηνλ ΔΦΓ. 

Γεκνζηνλνκηθή 
δηφξζσζε 

Ζ αθχξσζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ηεο Κνηλνηηθήο ή/θαη ηεο Δζληθήο 
ζπκκεηνρήο ζε έλα έξγν ή ζε κία πξάμε. 

Αρξεσζηήησο 
θαηαβιεζέλ πνζφ 

Κάζε δαπάλε ζηελ νπνία δελ αληηζηνηρεί ίζεο αμίαο παξαδνζέλ 
πξντφλ, έξγν ή ππεξεζία ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζρεηηθήο 
ζχκβαζεο ή απφθαζεο κε ηελ νπνία αλαιήθζεθε ε ππνρξέσζε ηεο 
δαπάλεο. 

Αλάθηεζε Ζ επηζηξνθή ησλ αρξεσζηήησο ή παξαλφκσο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ 
απφ ην ιαβφληα. 
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ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2007-13 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΟΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ-ΔΠΑΝ ΙΙ & 
ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΧΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΧΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ 

 
 

ΟΓΗΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ  
«ΤΝΔΡΓΑΙΑ 2011 - ΤΜΠΡΑΞΔΙ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΧΝ ΦΟΡΔΧΝ Δ 

ΔΣΙΑΜΔΝΟΤ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟΤ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΔΙ» 
 
 
 

Μέξνο πξώην: ηόρνη – Όξνη – Γηθαηνύρνη – Δπηιέμηκεο δξαζηεξηόηεηεο θαη δαπάλεο 
 
 
1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΗ ΠΡΑΞΗ 
 
Ζ πξάμε ππνζηεξίδεη ηελ ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο εξεπλεηηθνχο θνξείο ηεο 
ρψξαο, κέζα απφ ηελ απφ θνηλνχ εθηέιεζε εξεπλεηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ έξγσλ πνπ πξνάγνπλ 
ηελ πξάζηλε αλάπηπμε, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη εμσζηξέθεηα ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη 
βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ Έιιελα πνιίηε.  

Δηδηθφηεξα, ζα ρξεκαηνδνηεζεί ε πινπνίεζε έξγσλ Δ&Σ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο θαη 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ:  

α/  ελδηαθέξνπλ ηνλ παξαγσγηθφ ηζηφ ηεο ρψξαο θαη ζα ζπκβάινπλ άκεζα ή έκκεζα ζηελ 
παξαγσγή λέσλ ή βειηησκέλσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη ζηε δηείζδπζε ζε λέεο αγνξέο,  

β/  ππνζηεξίδνπλ ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ πνιηηηθψλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο φπσο 
ελεξγεηαθή πνιηηηθή, πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή,  

γ/  παξάγνπλ λέα γλψζε πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί. 

 
Ζ πξάμε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη 
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» (ΔΠΑΝ-ΗΗ), Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο (Α.Π.) 1 «Γεκηνπξγία θαη Αμηνπνίεζε ηεο 
Καηλνηνκίαο Τπνζηεξηδφκελεο απφ Έξεπλα θαη Σερλνινγηθή Αλάπηπμε» θαη απφ ηα Πεξηθεξεηαθά 
Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα (ΠΔΠ) - ζηα νπνία αλήθνπλ νη 5 Πεξηθέξεηεο κεηαβαηηθήο ζηήξημεο 
ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) 2007 – 2013 σο εμήο: Δ.Π. Αηηηθήο, Α.Π. 3 
«Δλίζρπζε ηεο Αληαγσληζηηθφηεηαο, ηεο Καηλνηνκίαο θαη ηεο Φεθηαθήο χγθιηζεο», Δ.Π. 
Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, Α.Π. 4 «Φεθηαθή χγθιηζε θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Πεξηθέξεηα Κ. 
Μαθεδνλίαο» θαη Α.Π. 5 «Φεθηαθή χγθιηζε θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Πεξηθέξεηα Γ. 
Μαθεδνλίαο», Δ.Π. Θεζζαιίαο-ηεξεάο Διιάδαο-Ζπείξνπ, Α.Π. 8 «Φεθηαθή χγθιηζε θαη 
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ηεξεάο Διιάδαο» θαη Δ.Π. Κξήηεο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ, Α.Π. 6 «Φεθηαθή 
χγθιηζε θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ». 
 
Ζ παξνχζα πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνηάζεσλ αθνξά πνιχ ζπγθεθξηκέλνπο Δ&Σ ηνκείο 
επηιεγκέλνπο ζηε βάζε ηεο δήηεζεο αμηνπνηήζηκσλ εξεπλεηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ απνηειεζκάησλ 
απφ ηνλ ειιεληθφ παξαγσγηθφ ηνκέα θαη θαιχπηεη φιε ηε ρψξα. εκεηψλεηαη φκσο φηη γηα ηελ θάζε 
πεξηθέξεηα κεηάβαζεο θαη ηηο νθηψ πεξηθέξεηεο ηνπ ζηφρνπ 1 έρνπλ δεζκεπζεί ζπγθεθξηκέλα 
θνλδχιηα. 
 
Ζ ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε ηεο πξάμεο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, αλέξρεηαη ζε 68,32 εθ. €. Δμ 
απηψλ δεκφζηα δαπάλε χςνπο 10 εθ. € ζα δηαηεζεί απνθιεηζηηθά γηα ζρέδηα/ έξγα ζε ηνκείο 
πςειήο πξνηεξαηφηεηαο ζηηο ππεξεζίεο. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξάμεο εθηηκάηαη φηη 
ζα αλέιζεη ζε 85 εθ. €. Ζ θαηαλνκή ηεο δεκφζηαο δαπάλεο ζηηο 5 πεξηθέξεηεο κεηάβαζεο θαη ζηηο 8 
πεξηθέξεηεο ηνπ ζηφρνπ 1 (νη νπνίεο ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΠΑΝ-ΗΗ), απεηθνλίδεηαη ζηνλ 
πίλαθα 1. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηεο δεκφζηαο δαπάλεο νξίδεηαη 
σο ε ηδία ζπκκεηνρή, ε νπνία αλακέλεηαη λα θαιπθζεί απφ ηνπο δηθαηνχρνπο (βαζηθά απφ ηηο 
επηρεηξήζεηο). 
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Ζ δεκφζηα δαπάλε ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 
(ΔΣΠΑ) ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη απφ Δζληθνχο Πφξνπο. Σν ΔΣΠΑ ζπλεηζθέξεη ζηε 
ρξεκαηνδφηεζε εληζρχζεσλ γηα ηελ ηφλσζε ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη εδαθηθήο ζπλνρήο 
κέζσ ηεο κείσζεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ θαη ηεο ππνζηήξημεο ησλ δηαξζξσηηθψλ 
βειηηψζεσλ θαη πξνζαξκνγψλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ νηθνλνκηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 
αλαζπγθξφηεζεο βηνκεραληθψλ πεξηνρψλ πνπ παξαθκάδνπλ. 
 
Πίλαθαο 1: Καηαλνκή δεκφζηαο δαπάλεο ζηηο Πεξηθέξεηεο ηφρνπ 1 θαη κεηάβαζεο (Τα ποζά 
πος αναθέπονηαι ζηη ζηήλη ‘‘Υπηπεζίερ’’ είναι μέπορ ηηρ ζςνολικήρ δημόζιαρ δαπάνηρ πος έσει 
πποβλεθθεί για κάθε μία πεπιθέπεια για ηο ζύνολο ηηρ ππάξηρ ζε όλοςρ ηοςρ ηομείρ) 

ΠΙΝΑΚΑ 1: ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ ΣΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ 
ΣΟΥΟΤ 1 & ΣΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΜΔΣΑΒΑΗ 

Γεκφζηα Γαπάλε                                 

 
Τπεξεζίεο 

Πεξηθέξεηεο 
ζηφρνπ 1 

ΔΠ "Αληαγσληζηηθφηεηα θαη  Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 
(ΔΠΑΝ ΗΗ) 
(Αλ. Μαθεδνλία-Θξάθε, Θεζζαιία, Ήπεηξνο, Β. 
Αηγαίν, Κξήηε, Ηφλ. Νεζηά, Πεινπφλλεζνο, Γπη. 
Διιάδα) 

23.540.000 € 

 
 

2.610.000 € 

Πεξηθέξεηεο 
κεηάβαζεο 
 
 

Αηηηθή 18.290.000 € 3.900.000 € 

Κεληξηθή Μαθεδνλία 16.400.000 € 2.070.000 € 

Γπηηθή Μαθεδνλία 600.000 € 320.000 € 

ηεξεά Διιάδα 9.460.000 € 1.100.000 € 

Νήζσλ Ννηίνπ Αηγαίνπ 30.000 €  

 ΤΝΟΛΟ 68.320.000 € 10.000.000 € 

 
H πξάμε απεπζχλεηαη ζε εγρψξηεο ζπκπξάμεηο δπλακηθψλ επηρεηξήζεσλ θάζε κεγέζνπο, 
εξεπλεηηθψλ θέληξσλ, ηλζηηηνχησλ, ΑΔΙ, ηερλνινγηθψλ, δεκφζησλ, θαη άιισλ θνξέσλ γηα 
ηελ πινπνίεζε έξγσλ Δ&Σ ζε εζηηαζκέλνπο ηνκείο. εκεηψλεηαη φκσο φηη νη βαζηθνί απνδέθηεο 
(νκάδεο ζηφρνη) ηεο πξάμεο είλαη νη επηρεηξήζεηο, αλεμαξηήησο κεγέζνπο θαη νη εξεπλεηηθνί θνξείο 
(Παλεπηζηήκηα, ΣΔΗ, Δξεπλεηηθά Κέληξα, Ηλζηηηνχηα). Οη ινηπνί θνξείο, εθηφο ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ 
(βι. ζρεη. Δλφηεηα 6.1), ζα ζπκκεηέρνπλ θπξίσο κε ηε κνξθή ηειηθψλ ρξεζηψλ/ απνδεθηψλ ησλ 
πξντφλησλ/ ηερλνινγηψλ/ ππεξεζηψλ πνπ ζα αλαπηπρζνχλ. 
 
Ζ ελίζρπζε (δεκφζηα δαπάλε) θάζε δηθαηνχρνπ ζα βαξχλεη: 

α. ζηελ πεξίπησζε επηρεηξήζεσλ, ηελ πεξηθέξεηα ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλε θαη 
ιεηηνπξγεί ε επσθεινχκελε παξαγσγηθή κνλάδα ή ην Παξάξηεκα ηεο επηρείξεζεο πνπ 
επσθειείηαη απφ ην έξγν, αλεμάξηεηα απφ ηνπ πνχ βξίζθεηαη ε έδξα ηεο 

β. ζηελ πεξίπησζε ΑΔΗ, Δξεπλεηηθψλ θέληξσλ, ζηελ πεξηθέξεηα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ε 
αληίζηνηρε ζρνιή, ηκήκα/ ηλζηηηνχην. 

 
Φνξείο πινπνίεζεο ηεο πξάμεο «πλεξγαζία 2011 - πκπξάμεηο παξαγσγηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ 
θνξέσλ ζε εζηηαζκέλνπο εξεπλεηηθνχο & ηερλνινγηθνχο ηνκείο» είλαη ε Γεληθή Γξακκαηεία 
Έξεπλαο & Σερλνινγίαο – Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Δξεπλεηηθψλ Πξνγξακκάησλ (ΓΓΔΣ/ΔΡΔ) θαη ε 
Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο θαη Δθαξκνγήο ησλ δξάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ 
Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ζηνπο ηνκείο ηεο Έξεπλαο, ηεο Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο θαη ηεο 
Καηλνηνκίαο (ΔΤΓΔ-ΔΣΑΚ). Οη δχν απηνί θνξείο ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο Δλδηάκεζνη Φνξείο 
Γηαρείξηζεο (ΔΦΓ) κε βάζε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ πινπνίεζε ηνπ ΔΠΑ. ηελ κε 
αξηζ. 9293/1943/Φ.0020/30.12.2010 (ΦΔΚ 2188/Β/31.12.2010) απφθαζε εθρψξεζεο 
αξκνδηνηήησλ δηαρείξηζεο γηα ηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία πξάμεο, εμεηδηθεχεηαη ν ξφινο θαζελφο εθ 
ησλ δχν ΔΦΓ. 
 
 
2. ΣΟΥΟΙ ΣΗ ΠΡΑΞΗ – ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 
 
Ζ πξάμε έρεη σο ζηφρνπο ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ 
επηρεηξήζεσλ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο, ηελ ελίζρπζε ηεο ζχλδεζεο έξεπλαο θαη παξαγσγήο, ηελ 
δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε, ηελ ελίζρπζε, εμεηδίθεπζε εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ, θαζψο θαη ηε 
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δηεζλή ζπλεξγαζία κέζσ ηεο δηθηχσζεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κε θνξείο απφ επξσπατθέο θαη άιιεο 
ρψξεο. Δπίζεο, βαζηθή επηδίσμε ηεο πξάμεο απνηειεί θαη ε παξαθίλεζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ 
αλάιεςε Δ&Σ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζηελ αχμεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο δξαζηεξηνηήησλ Δ&ΣΑ απφ 
ηδίνπο πφξνπο γεληθφηεξα. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο ζηφρνο είλαη 
ε ηδία ζπκκεηνρή λα μεπεξάζεη ην 25% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξάμεο. ε επίπεδν 
έξγνπ, ην πνζνζηφ ηδίαο ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην 20% ηνπ ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ (βιέπε ελφηεηα 5). 
 
Ζ πξάμε έρεη σο εηδηθφηεξνπο ζηφρνπο: 

 Σελ επηθέληξσζε ησλ πξνζπαζεηψλ θαη ησλ πφξσλ ζε εζηηαζκέλνπο Δ&Σ ηνκείο, ζεκαληηθνχο 
γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία, θαζψο θαη ε δεκηνπξγία εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη 
ππνδνκψλ, γεληθφηεξα, αξηζηείαο θαη πξντφλησλ/ ππεξεζηψλ αληαγσληζηηθψλ ζε δηεζλέο 
επίπεδν. 

 Σε δεκηνπξγία λέαο γλψζεο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο λέαο ηερλνινγίαο, ή ζηε δεκηνπξγία 
θνηλψλ πφξσλ γηα έξεπλα, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε ειιεληθή θαη γεληθφηεξα ε επξσπατθή 
αληαγσληζηηθφηεηα ή λα αληηκεησπηζηνχλ ζνβαξέο θνηλσληθέο ή πεξηβαιινληηθέο αλάγθεο.  

 Σελ ππνζηήξημε έξγσλ θπξίσο δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο, ηα νπνία απνβιέπνπλ ζηελ 
επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ απνηειεζκάησλ, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζηελ 
αλάπηπμε ή βειηίσζε πξντφλησλ, δηεξγαζηψλ, ππεξεζηψλ ή πνιηηηθήο, κε ηελ ελεξγφ 
ζπκκεηνρή ηνπ εγρψξηνπ παξαγσγηθνχ ηζηνχ.   

 Σελ πξνψζεζε ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο. 
 
Οη επηιέμηκεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο πξάμεο είλαη νη εμήο:  
α)  Γξάζεηο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο,  

α.Η  ελέξγεηεο νη νπνίεο εθθξάδνπλ ην θπξίσο αληηθείκελν ηνπ έξγνπ θαη ζηνρεχνπλ ζε κηα 
ζεκαληηθή εμέιημε πέξαλ ηεο δεδνκέλεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ηεο ζρεηηθήο ηερλνγλσζίαο 
(βαζηθή θαη βηνκεραληθή έξεπλα) θαη  

α.ΗΗ πεηξακαηηθή αλάπηπμε/ επίδεημε ψζηε λα απνδεηρζεί ε “εκπνξηθή” βησζηκφηεηα λέσλ 
ηερλνινγηψλ, νη νπνίεο δηαζέηνπλ κελ θάπνην νηθνλνκηθφ πιενλέθηεκα, αιιά δε δχλαληαη λα 
δηαηεζνχλ ζην εκπφξην άκεζα.  

β) Μειέηεο ηερληθήο ζθνπηκφηεηαο (θπξίσο γηα ηελ πξνεηνηκαζία δξάζεσλ πεηξακαηηθήο 
αλάπηπμεο).  

γ)  Καηνρχξσζε δηθαησκάησλ βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο γηα ΜκΔ θαη εξεπλεηηθνχο θνξείο.  
δ)  Γξάζεηο πξνβνιήο, δηάρπζεο, ζπκκεηνρήο ζε δηεζλή ζπλέδξηα, εθζέζεηο θαζψο θαη δηθηχσζεο, 

ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, θπξίσο ζην πιαίζην ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο, ηεο 
παξαθνινχζεζεο ησλ δηεζλψλ εμειίμεσλ ζε ζέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ην αληηθείκελν ησλ 
έξγσλ θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζε αληίζηνηρα δηεζλή δίθηπα. 

 
Τπνρξεσηηθά ζε θάζε έξγν πξέπεη λα ππάξρνπλ δξάζεηο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο κε ηε κνξθή α.Η 
ή/θαη κε ηε κνξθή πεηξακαηηθήο αλάπηπμεο (α.ΗΗ). Οη δξάζεηο ησλ θαηεγνξηψλ (β), (γ), είλαη 
πξναηξεηηθέο θαη ζπλδένληαη κε ην αληηθείκελν θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ έξγσλ, ελψ νη δξάζεηο 
ηεο θαηεγνξίαο (δ) ζε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ πξέπεη λα πξνβιέπνληαη ζε φια ηα 
έξγα. 
 
 
3. ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ – ΚΑΘΔΣΧ ΔΝΙΥΤΗ 
 
Σν βαζηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα πινπνηεζεί ε πξάμε είλαη: 

 ν Ν. 1514/1985 (ΦΔΚ 13/Α/08.02.1985) «Αλάπηπμε ηεο Δπηζηεκνληθήο θαη Σερλνινγηθήο 
Έξεπλαο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα  

 νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.1783/1987(ΦΔΚ Α171/1987) γηα ηελ «Μεηαθνξά ηερλνινγίαο εθεπξέζεηο, 
ηερλνινγηθή θαηλνηνκία θαη ζχζηαζε Δπηηξνπήο Αηνκηθήο Δλέξγεηαο»  

 ν Ν. 3614/2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ 
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013» (ΦΔΚ 267/Α/3-12-07), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ Ν. 
3752/ 2009 "Σξνπνπνηήζεηο επελδπηηθψλ λφκσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο" (ΦΔΚ 40/Α/4.3.2009) θαη 
ηνλ Ν. 3840/2010 "Απνθέληξσζε, απινπνίεζε θαη ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 
δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) 2007 - 2013 θαη άιιεο 
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δηαηάμεηο" (ΦΔΚ 53/Α/31.10.2010)   

 Το Π.Δ. 274/2000 (ΦΕΚ 225/Α/17-10-2000) «Όποι , πποϋποθέζει ρ και  δι αδι καζί α 
σπημαηοδόηηζηρ (επι σοπήγηζηρ ή ζςνδπομήρ) έπγων και  ππογπαμμάηων πος ςποβάλλονηαι  
από βι ομησανι κέρ ή άλλερ παπαγωγι κέρ μονάδερ», όπωρ αςηό ηποποποι ήθηκε με ηο Π.Δ. 
103/2003 (ΦΕΚ 96/Α/23-4-2003), ηο άπθπο 34 ηος Ν. 3259/2004 (ΦΕΚ 149/Α/4-8-04) 
«Πεπαί ωζη εκκπεμών θοπολογι κών ςποθέζε ων, πύθμι ζη ληξι ππόθεζμων σπε ών και  άλλερ 
δι αηάξει ρ» και  ηο άπθπο 18 ηος Ν. 3777/2009 (ΦΕΚ 127/Α/28-7-09) «Δι αζςνοπι ακέρ 
ζςγσωνεύζει ρ κεθαλαι οςσι κών εηαι πει ών και  άλλερ δι αηάξει ρ»  

 ε ππ’ αξηζ. 14053/ΔΤ1749/27.03.2008) «Τπνπξγηθή Απφθαζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο» 
(ΦΔΚ 540/Β/27.03.2008), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα   

 ηα εγρεηξίδηα Γηαδηθαζηψλ Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ Δπηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ 2007-13 
θαη εηδηθφηεξα ην εγρεηξίδην δηαδηθαζηψλ θαη ειέγρνπ πξάμεσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ 
(ΤΠΟΗΟ/Α.Π.: 23105/ΓΑΑΠ 4632/ΔΤΘΤ1)   

 ε κε αξηζ. 9293/1943/Φ.0020/30.12.2010 (ΦΔΚ 2188/Β/31.12.2010) Δθρψξεζε αξκνδηνηήησλ 
δηαρείξηζεο γηα ηελ θαηεγνξία πξάμεο «ΤΝΔΡΓΑΗΑ 2010 – πκπξάμεηο παξαγσγηθψλ θαη 
εξεπλεηηθψλ θνξέσλ ζε εζηηαζκέλνπο εξεπλεηηθνχο & ηερλνινγηθνχο ηνκείο» ηνπ 
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ησλ 
Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ησλ πεξηθεξεηψλ κεηαβαηηθήο ζηήξημεο ηνπ ΔΠΑ 2007−2013, 
ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΓΓΔΣ) θαη ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο 
θαη Δθαξκνγήο ησλ δξάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ 
ζηνπο ηνκείο ηεο Έξεπλαο, ηεο Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο θαη ηεο Καηλνηνκίαο 
(Δ.Τ.Γ.Δ.−Δ.Σ.Α.Κ.) ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ.  

 ν Ν. 2362/1995 (ΦΔΚ 247/Α/27.11.1995) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ θαη δαπαλψλ 
ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3871/2010 (ΦΔΚ 
141/Α/17.08.2010) «Γεκνζηνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη Δπζχλε»  

 ν Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1080/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
5εο Ηνπιίνπ 2006 γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο  

 ν Καλνληζκφο (ΔΚ) 1083/2006 «πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν 
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ην Σακείν πλνρήο θαη ηελ 
θαηάξγεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1260/1999», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Καλνληζκφ 
(ΔΚ) 284/2009 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 7εο Απξηιίνπ 2009 θαη κε ηνλ Καλνληζκφ  (ΔΚ) 539/2010 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ηνπλίνπ 2010.  

 ν Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 800/2008 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 6εο Απγνχζηνπ 2008 γηα ηελ θήξπμε 
νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ εληζρχζεσλ σο ζπκβαηψλ κε ηελ θνηλή αγνξά θαη’ εθαξκνγή ησλ 
άξζξσλ 87 θαη 88 ηεο πλζήθεο (Γεληθφο Καλνληζκφο Απαιιαγήο θαηά θαηεγνξία) -ΔΔ L 214/3 
ηεο 09-08-2008, Σκήκα 7, άξζξα 30-34, θξαηηθέο εληζρχζεηο γηα ηελ Έξεπλα, Αλάπηπμε θαη 
Καηλνηνκία.  

 
Αλαθνξηθά κε ηηο απαηηήζεηο δεκνζηφηεηαο, ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη απφ ηνλ ΔΦΓ θαη ηνπο 
δηθαηνχρνπο νη απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ πιαηζίνπ ηεο Δ.Δ. θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ άξζξσλ 6, 8 
θαη 9 ηνπ (ΔΚ) αξηζ. 1828/2006 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 8εο Γεθεκβξίνπ 2006, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρχεη. πγθεθξηκέλα, νη δηθαηνχρνη ησλ νπνίσλ ηα αηηήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο εγθξηζνχλ, 
ζπκθσλνχλ πσο ε έγθξηζε ρξεκαηνδφηεζεο ζπλεπάγεηαη δεκνζίεπζε ηεο επσλπκίαο ηεο 
εηαηξείαο ηνπο, ηνπ ηίηινπ ηεο πξάμεο θαη ηνπ πνζνχ ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο, ζηνλ 
θαηάινγν ησλ δηθαηνχρσλ πνπ δεκνζηεχεηαη ειεθηξνληθά (ηνπιάρηζηνλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΠΑΝ 
ΗΗ, www.antagonistikotita.gr θαη ηνπ ΔΠΑ, www.espa.gr) ή κε άιινλ ηξφπν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 
7 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν δ ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1828/2006. Δπηπιένλ ηζρχεη θαη ε 
ππνρξέσζε ηνπ Γηθαηνχρνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε επεμεγεκαηηθήο εκθαλνχο πηλαθίδαο κεηά ηελ 
πεξάησζε ηνπ έξγνπ, φπσο εμεγείηαη ιεπηνκεξψο ζηελ Δλφηεηα 15. 
 
ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε ηζρχνπζα εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία 
ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 
Δηδηθφηεξα:  

 Οδεγία 95/46/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ γηα 
ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 
ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ.  

 Ν.2472/97 (ΦΔΚ Α’ 50) γηα «ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 
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πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα», φπσο ηζρχεη ζήκεξα.  
 
Δπηπιένλ, ζηo πιαίζην ηεο δηεπθφιπλζεο ησλ ΑΜΔΑ θαη ζχκθσλα θαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 
θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ηεο Δ.Δ. [Άξζξν 16 Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1083/2006], κηα απφ ηηο 
πξνηεξαηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηειεί ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ εκπνδίσλ 
θαη ηελ αχμεζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζε δνκέο θαη ππεξεζίεο εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. ην 
πιαίζην απηφ πξνηεξαηφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηειεί ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε 
ησλ εκπνδίσλ θαη ηελ αχμεζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζε δνκέο θαη ππεξεζίεο εππαζψλ θνηλσληθψλ 
νκάδσλ. 
 
Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη ζηε δηακφξθσζε ηνπ παξφληνο νδεγνχ εθαξκνγήο ειήθζεζαλ ππφςε νη 
απαηηήζεηο ησλ ηξαηεγηθψλ Μειεηψλ Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ) θαη ησλ έμη 
πξνγξακκάησλ (ΔΠΑΝ ΗΗ, θαη 5 ΠΔΠ). 
 
 
4. ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΟΜΔΙ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 
 
Ζ παξνχζα πξάμε εζηηάδεηαη ζε δέθα (10) επηζηεκνληθνχο θαη ηερλνινγηθνχο ηνκείο 
πξνηεξαηφηεηαο (ζεκαηηθέο πεξηνρέο/ θιάδνη, θιπ) ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ ζα επηρνξεγεζνχλ 
πξνηάζεηο.  
Δλδεηθηηθά, ε θαηαλνκή ηεο δεκφζηαο δαπάλεο αλά Δ&Σ ηνκέα πξνηεξαηφηεηαο πξνβιέπεηαη λα 
είλαη ηεο ηάμεσο ησλ:  
Α.  6-8 εθ. € γηα ηνπο ηνκείο α/ Φαξκαθεπηηθά/ Καιιπληηθά πξντφληα, β/ Σξφθηκα/ Πνηά, γ/ Γεσξγία, 

Αιηεία, Κηελνηξνθία θαη Βηνηερλνινγία, δ/ Πξνεγκέλα πιηθά, ε/ Πεξηβάιινλ,  
Β.  4-6 εθ. € γηα ηνπο ηνκείο α/ Υεκηθέο δηεξγαζίεο, β/ Πιεξνθνξηθή θαη Δπηθνηλσλίεο, γ/ Δλέξγεηα, 

δ/ Αζθάιεηα θαη  
Γ.  10 εθ. € γηα ηνλ ηνκέα ησλ Τπεξεζηψλ             
  
Οη ηνκείο έξεπλαο θαη ελδεηθηηθά αληηθείκελα έξεπλαο ηνπο παξαηίζεληαη παξαθάησ: 
 
Φαξκαθεπηηθά/ Καιιπληηθά πξνϊόληα 
Δλδεηθηηθά αληηθείκελα έξεπλαο: 

 Βειηηζηνπνίεζε drug delivery devices  

 Αλάπηπμε λέσλ θαξκαθεπηηθψλ θαη θαιιπληηθψλ πξντφλησλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη 
εμαγσγηκφηεηαο 

 Δθκεηάιιεπζε (εγρψξηνπ ή κε) θπηηθνχ πινχηνπ ζηελ αλάπηπμε θαξκάθσλ, 
παξαθαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη θαιιπληηθψλ πξντφλησλ θπηηθήο πξνέιεπζεο 
 

Σξόθηκα/ Πνηά 
Δλδεηθηηθά αληηθείκελα έξεπλαο: 

 Τγηεηλή δηαηξνθή: αλάπηπμε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά 

 Αλάπηπμε ηξνθίκσλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη λέσλ πξντφλησλ γηα ηελ θάιπςε 
ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ θαη πξνηηκήζεσλ θαη θιηληθέο κειέηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηα πξντφληα 
απηά  

 Δθαξκνγέο ησλ Πξάζηλσλ Σερλνινγηψλ ζηε Βηνκεραλία Σξνθίκσλ  
 
Γεωξγία, Αιηεία, Κηελνηξνθία θαη Βηνηερλνινγία 
Δλδεηθηηθά αληηθείκελα έξεπλαο:  

 Βηνινγηθή γεσξγία θαη θηελνηξνθία 

 Δθαξκνγέο ησλ Πξάζηλσλ Σερλνινγηψλ ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα 

 Αμηνπνίεζε ηεο βηνηερλνινγίαο γηα ηε βηψζηκε παξαγσγή θαη δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνχ, αιηεπηηθνχ 
θαη δσηθνχ θεθαιαίνπ 
 

Υεκηθέο δηεξγαζίεο ζηε βηνκεραλία 
Δλδεηθηηθά αληηθείκελα έξεπλαο:  

 Αλάπηπμε λέσλ ρεκηθψλ δηεξγαζηψλ, «θαζαξφηεξσλ» ηερλνινγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο 
κε ζηφρν ηελ βηνκεραληθή παξαγσγή κε κεδεληθά θαηάινηπα (ζηεξεά, πγξά θαη αέξηα) 
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 Υξήζε αλαλεψζηκσλ πξψησλ πιψλ ΑΠΤ θαη θπζηθψλ πξντφλησλ (renewable resources) γηα ηελ 
παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ  

 Δθαξκνγέο λαλνηερλνινγίαο ζε ρεκηθά θαη άιια πξντφληα γηα ηελ βειηίσζε ησλ επηδφζεψλ ηνπο 
 
Πξνεγκέλα Τιηθά 
Δλδεηθηηθά αληηθείκελα έξεπλαο:  

 Αλάπηπμε λέσλ/ ζχλζεησλ/ έμππλσλ πιηθψλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, θηιηθψλ πξνο ην 
πεξηβάιινλ θαη ηελ πγεία, κε βειηησκέλεο ηδηφηεηεο. 

 Ναλν-πιηθά γηα αλάπηπμε θαηλνηφκσλ πξντφλησλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη κε 
βειηησκέλεο ηδηφηεηεο (π.ρ. επηθαιχςεηο, ζπγθνιιεηηθά, πιαζηηθά, θισζηνυθαληνπξγηθά 
πξντφληα) 

 Νάλν/κηθξν-ειεθηξνληθή, αηζζεηήξεο θαη ηερλνινγίεο εκηαγσγψλ 
 
Πιεξνθνξηθή, Σειεπηθνηλωλίεο θαη Απηνκαηηζκνί 
Δλδεηθηηθά αληηθείκελα έξεπλαο: 

 Ζιεθηξνληθά παηρλίδηα κε έκθαζε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη επηζηεκνληθφ ηνπο ξφιν. 

 Γίθηπα «Πξάζηλεο» Σερλνινγίαο (Green Wireless). Σερλνινγίεο αλάπηπμεο αζχξκαησλ 
ζπζηεκάησλ ρακειήο θαηαλάισζεο ηζρχνο, εμππεξεηνχκελσλ απφ αλαλεψζηκεο πεγέο 
ελέξγεηαο. 

 Αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ, δηαρείξηζε ελέξγεηαο γηα ρακειή θαηαλάισζε, δηαζχλδεζε 
αληηθεηκέλσλ, ζχλζεζε δεδνκέλσλ απφ εηεξνγελείο αηζζεηήξεο 

 Έξεπλα θαη Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ Δπηρεηξεκαηηθήο Δπθπΐαο θαη Knowledge Management κε ηε 
ρξήζε Απηνκαηηζκψλ ζηε Βηνκεραλία 

 
Δλέξγεηα  
Δλδεηθηηθά αληηθείκελα έξεπλαο: 

 Αλάπηπμε-αμηνπνίεζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (ΑΠΔ) γηα ζέξκαλζε –ςχμε, 
ειεθηξνπαξαγσγή θαη γεσξγία. πλδπαζκέλα ζπζηήκαηα. 

 Αεξηνπνίεζε βηνγελψλ θαπζίκσλ ζηα πιαίζηα ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο. 

 Απνζήθεπζε ελέξγεηαο, ηδηαίηεξα ΑΠΔ. Τβξηδηθέο ηερλνινγίεο. 
 
Πεξηβάιινλ 
Δλδεηθηηθά αληηθείκελα έξεπλαο: 

 Αλάπηπμε πεξηβαιινληηθψλ ηερλνινγηψλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη κεζφδσλ δηαρείξηζεο/ 
αμηνπνίεζεο γεσξγηθψλ, βηνκεραληθψλ θαη αζηηθψλ ζηεξεψλ/ πγξψλ απνβιήησλ θαη αεξίσλ ηνπ 
ζεξκνθεπίνπ κε ζηφρν ηελ κείσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηνο ή/θαη ηελ παξαγσγή 
λέσλ πξντφλησλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο.  

 Κνηλσληθν-νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. 
 
Αζθάιεηα 
Δλδεηθηηθά αληηθείκελα έξεπλαο: 

 Δθαξκνγέο αζθάιεηαο, δηαρείξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο 

 Αζθαιή δίθηπα επηθνηλσληψλ θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηα, αζθάιεηα αληαιιαγψλ 

 Αμηνπνίεζε δεδνκέλσλ παξαηήξεζεο γεο θαη ηερλνινγίεο ηειεπηθνηλσληψλ θαη πινήγεζεο γηα 
ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλφξσλ 

 
Τπεξεζίεο 
Τγεία 
Δλδεηθηηθά αληηθείκελα έξεπλαο: 

 Ζιεθηξνληθή δηαρείξηζε κνλάδσλ πγείαο 

 Έξεπλα ζε εθαξκνγέο πιεξνθνξηθήο ζην ρψξν ηεο πγείαο θαη πξφλνηαο 

 Δμαηνκηθεπκέλε θαη πξνιεπηηθή ηαηξηθή 

 Δμαηνκηθεπκέλε παξνρή θαξκαθεπηηθήο αγσγήο- νξγάλσζε θαξκαθείνπ 
 

Υξεκαην-νηθνλνκηθά/ Δπηρεηξεκαηηθέο ππεξεζίεο 
Δλδεηθηηθά αληηθείκελα έξεπλαο: 
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 Έξεπλα ζηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα (interoperability) εηεξνγελψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ κε 
ζθνπφ ηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ  

 e-commerce 

 Πξφηππα δηνίθεζεο, απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε αλζξψπηλσλ πφξσλ ζηηο επηρεηξήζεηο θαη 
νξγαληζκνχο θνηλσληθνχ ζθνπνχ  
 

Σνπξηζκφο/ Πνιηηηζκφο 
Δλδεηθηηθά αληηθείκελα έξεπλαο: 

 e-tourism 

 Πιεξνθφξεζε, δηαρείξηζε επηζθεπηψλ 

 Αλάδεημε, απνθαηάζηαζε, πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο 
(πεξηιακβάλνληαη κλεκεία, έξγα ηέρλεο, αξραηνινγηθνί ρψξνη, ζπιινγέο θαη αξρεία) 

 
Μεηαθνξέο 
Δλδεηθηηθά αληηθείκελα έξεπλαο: 

 Έμππλα ζπζηήκαηα κεηαθνξψλ, δηαρείξηζε θαη δηαζθάιηζε πνηφηεηαο 

 Βηψζηκεο θαη θηιηθέο ζην πεξηβάιινλ κεηαθνξέο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηνπξηζηηθήο νηθνλνκίαο 
 

Πξσηνγελήο παξαγσγή 
Δλδεηθηηθά αληηθείκελα έξεπλαο: 

 Τπεξεζίεο απνκαθξπζκέλεο θπηνπξνζηαζίαο 

 Ζιεθηξνληθφ βηβιίν θαιιηέξγεηαο 
 

Πεξηβάιινλ θαη πφιεηο 
Δλδεηθηηθά αληηθείκελα έξεπλαο: 

 Οινθιεξσκέλα πζηήκαηα Έγθαηξεο Πξνεηδνπνίεζεο κεγάισλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ ζε 
θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο 

 
   
5. ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ - ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ –ΤΦΟ ΔΝΙΥΤΗ  
 
Γηθαίσκα ππνβνιήο πξφηαζεο ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε έρνπλ ζπκπξάμεηο παξαγσγηθψλ-
εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ θάζε κεγέζνπο, εξεπλεηηθψλ θέληξσλ, ηλζηηηνχησλ, ΑΔΗ, ηερλνινγηθψλ, 
δεκφζησλ, θαη άιισλ θνξέσλ γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ Δ&Σ ζε εζηηαζκέλνπο ηνκείο.  
 
Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκπξάμεσλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα. 

 
Πίλαθαο 2: Υαξαθηεξηζηηθά έξγσλ ηεο πξάμεο «πλεξγαζία 2011» 

 ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΡΔΧΝ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 
ΔΡΓΧΝ 

ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΜΟΤ 

Δ&Σ έξγα γηα 
πξντφληα & 
δηαδηθαζίεο/ 
δηεξγαζίεο 

4-8 θνξείο 
Min. 2 επηρεηξήζεηο ζηνπο 4-5 θνξείο 
Min. 3 επηρεηξήζεηο ζηνπο 6-7 θνξείο  
Min. 4 επηρεηξήζεηο ζηνπο 8 θνξείο 

24-36 κήλεο 400.000 € -
2.000.000 € 

 

Δ&Σ έξγα γηα 
ππεξεζίεο  

3-5 θνξείο 
Min. 2 επηρεηξήζεηο ζηνπο 3-4 θνξείο  
Min. 3 επηρεηξήζεηο ζηνπο 5 θνξείο 

24-36 κήλεο 300.000 € -
800.000 € 

 
Πξνθεηκέλνπ γηα έξγα εθαξκνγήο λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ πξάζηλε αλάπηπμε ν 
πξνυπνινγηζκφο κπνξεί λα αλέιζεη ζηα 3.000.000 €. Χο έξγα εθαξκνγήο λέσλ ηερλνινγηψλ 
νξίδνληαη ηα έξγα πνπ απνζθνπνχλ ζηελ εθαξκνγή ή/θαη δηάδνζε λέσλ ηερληθψλ, δηαδηθαζηψλ ή 
πξντφλησλ, γηα ηα νπνία έρεη σο επί ην πιείζηνλ νινθιεξσζεί ην ζηάδην έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο 
αλάπηπμεο, ή θαη ζηελ πξνψζεζε λέσλ εθαξκνγψλ θαζηεξσκέλσλ ηερληθψλ, δηαδηθαζηψλ ή 
πξντφλησλ.   
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Σα έξγα απηά ζα πξέπεη λα έρνπλ ηνλ ραξαθηήξα επίδεημεο ζε πηινηηθή θιίκαθα ή πηινηηθήο 
εθαξκνγήο θαη λα έρνπλ σο ζηφρν λα επηδείμνπλ ηελ ηερληθή ή θαη νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα λέσλ 
ηερλνινγηψλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε επαξθψο κεγάιε θιίκαθα γηα πξψηε θνξά.  
 
ηνλ φξν «θνξείο» ηνπ αλσηέξσ πίλαθα, εθηφο απφ ηηο επηρεηξήζεηο ε ζπκκεηνρή ησλ νπνίσλ 
απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε (ν αξηζκφο ηνπο εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ), 

πεξηιακβάλνληαη νη εξεπλεηηθνί θνξείο (θπξίσο Παλεπηζηήκηα, ΣΔΗ, εξεπλεηηθά θέληξα, ηλζηηηνχηα), 

νη νξγαληζκνί θνηλήο σθέιεηαο, νη δεκφζηεο ππεξεζίεο, νη εηαηξείεο βηνκεραληθήο έξεπλαο θαη 
ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, νη νξγαληζκνί λνκαξρηαθήο θαη ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ηερλνινγηθνί, κε 

θεξδνζθνπηθνί θαη άιινη ελδηαθεξφκελνη θνξείο κε δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηφρνπο ζπλαθείο κε ην 
αληηθείκελν θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο πξάμεο/ πξφζθιεζεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη κε ηνλ φξν 
επηρείξεζε λννχληαη νη επηρεηξήζεηο κε λνκηθή κνξθή ΑΔ, ΔΠΔ, ΟΔ, ΔΔ ηνπ ηδησηηθνχ ή/θαη ηνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο εκπνξηθέο θαη παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 
θάζε κεγέζνπο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ΜκΔ1.  

 
ε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα επηζεκαίλνληαη ηα εμήο: 

 Γηα ηελ ππνβνιή πξφηαζεο είλαη απαξαίηεηε ε ζπκκεηνρή επηρεηξήζεσλ θαη εξεπλεηηθψλ 
θνξέσλ κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηεο ζχκπξαμεο. 

 Ο πποηει νόμενορ ζςνολι κόρ πποϋπολογι ζμόρ ηων ζσεδί ων/ έπγων θα ππέπει  να βπί ζκεηαι  
ενηόρ ηος αλψηεξνπ θαη θαηψηεξνπ νξίνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ πξάμε. 
Πξνηάζεηο κε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν πξνυπνινγηζκφ ζα απνξξίπηνληαη ζηνλ πξνθαηαξθηηθφ 
έιεγρν. Πξνηάζεηο ησλ νπνίσλ ν πξνηεηλφκελνο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο κεηά ηελ 
αμηνιφγεζε είλαη κηθξφηεξνο ηνπ θαηψηεξνπ επηηξεπφκελνπ νξίνπ πξνυπνινγηζκνχ απφ ηελ 
πξάμε απνξξίπηνληαη.  

 ε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ θνξέσλ ζεκεηψλεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ γηα ηελ επηηπρία ηνπ 
ζρεδίνπ είλαη απαξαίηεην λα ζπλεξγαζηνχλ ιηγφηεξνη ή πεξηζζφηεξνη θνξείο απ’ φζνπο 
πξνβιέπεη ν αλσηέξσ πίλαθαο, νη ζρεηηθέο πξνηάζεηο ζα είλαη δπλαηφλ λα εμεηαζηνχλ εθφζνλ 
ηεθκεξηψλεηαη ε αλαγθαηφηεηα ζπκκεηνρήο ησλ θνξέσλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζρέδην.  

 Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ζπκκεηνρή θνξέσλ απφ ην εμσηεξηθφ (επηρεηξήζεσλ, εξεπλεηηθψλ ή θαη 
άιισλ θνξέσλ) σο εηαίξσλ είλαη δπλαηή, με ηελ πξνυπφζεζε φηη:  
α.  νη πεξηνξηζκνί πνπ αθνξνχλ ηνλ ειάρηζην αξηζκφ θνξέσλ θαη επηρεηξήζεσλ αλά ζχκπξαμε, 

θαζψο θαη ην πνζνζηφ ηεο θαηψηεξεο ηδίαο ζπκκεηνρήο (20%) θαιχπηνληαη απφ θνξείο 
πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη θαη αζθνχλ δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Διιάδα,  

β.  δελ επηρνξεγνχληαη απφ ην έξγν θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπο ζα πξέπεη λα γίλεηαη απφ ίδηνπο 
πφξνπο.  

ε θάζε πεξίπησζε, ε ζπκκεηνρή ησλ αιινδαπψλ θνξέσλ ζηε ζχκπξαμε ζα πξέπεη λα 
απνθέξεη ακνηβαίν φθεινο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε ζχκπξαμε αιιά θαη γεληθφηεξα νθέιε 
γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία ζχκθσλα κε ηνπο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο ηνπ παξφληνο.  

 Σα ρξνληθά φξηα δηάξθεηαο ησλ πξνηεηλφκελσλ ζρεδίσλ ζα πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε απηά ηνπ 
αλσηέξσ πίλαθα. Γε ζα εμεηάδνληαη πξνηάζεηο κε δηάξθεηα πινπνίεζεο κηθξφηεξε ή 
κεγαιχηεξε απφ ηελ πξνβιεπφκελε.  

 Γελ ζα ρξεκαηνδνηνχληαη πξνηάζεηο πνπ ήδε ρξεκαηνδνηνχληαη απφ άιιεο δεκφζηεο (εζληθέο 
ή θνηλνηηθέο) πεγέο. 

 Γελ ινγίδεηαη ζην ζπλνιηθφ αξηζκφ θνξέσλ ηνπ παξαπάλσ πίλαθα, ε ζπκκεηνρή θνξέα κε 
κεδεληθφ πξνυπνινγηζκφ ή δεκφζηα δαπάλε (πιελ ησλ θνξέσλ ηνπ εμσηεξηθνχ).  

 Σνλίδεηαη φηη νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα έρνπλ θιείζεη κία ηνπιάρηζηνλ εηήζηα νηθνλνκηθή 
ρξήζε θαη λα έρνπλ δεκνζηεχζεη ηνλ ζρεηηθφ ηζνινγηζκφ (ή ηζνδχλακα νηθνλνκηθά ζηνηρεία).   

 
Σν πνζνζηφ ελίζρπζεο (δεκφζηα δαπάλε) ζε επίπεδν έξγνπ ζα αλέξρεηαη ζε 80% θαηά κέγηζην 
επί ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ αληίζηνηρνπ έξγνπ /ζρεδίνπ, ελψ ην ππφινηπν ηνπ 
θφζηνπο (ηδία ζπκκεηνρή), ζα ην επσκίδνληαη νη δηθαηνχρνη αλάινγα κε ηελ ελίζρπζε πνπ δηθαηνχηαη 
ν θαζέλαο απ’ απηνχο (ην ειάρηζην πνζνζηφ ηεο ηδίαο ζπκκεηνρήο ζα αλέξρεηαη ζε 20% θαη ζα 
θαιχπηεηαη απφ ηδίνπο πφξνπο ησλ δηθαηνχρσλ θαη βαζηθά ησλ επηρεηξήζεσλ). Αλαιπηηθά ζηνηρεία 
γηα ην χςνο ελίζρπζεο αλά επηιέμηκν είδνο δξαζηεξηφηεηαο θαη αλά είδνο θνξέα παξνπζηάδνληαη 

                                                 
1
 Όπνπ αλαθέξεηαη ν φξνο ΜκΔ (κηθξέο, κεζαίεο επηρεηξήζεηο), αθνινπζείηαη ν αληίζηνηρνο νξηζκφο ηεο 
χζηαζεο 2003/361/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. 
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ζηελ Δλφηεηα 6. Σνλίδεηαη φηη ε ηδία ζπκκεηνρή κηαο επηρείξεζεο δελ κπνξεί λα είλαη αλά έηνο 
κεγαιχηεξε απφ ην 1/3 ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ θχθισλ εξγαζηψλ ηεο γηα ηα ηειεπηαία 3 έηε. ηελ 
πεξίπησζε επηρείξεζεο κε ιηγφηεξνπο απφ ηξεηο δεκνζηεπκέλνπο ηζνινγηζκνχο ιακβάλεηαη ππφςε 
ν κέζνο φξνο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ φζσλ ηζνινγηζκψλ έρνπλ δεκνζηεπζεί κέρξη ηε ζηηγκή 
ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο. 
 
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο πξάμεο, σο εξεπλεηηθφο θνξέαο λνείηαη έλαο θνξέαο, φπσο 
Παλεπηζηήκην ή εξεπλεηηθφ ηλζηηηνχην, αλεμάξηεηα απφ ην λνκηθφ θαζεζηψο ηνπ (δεκφζηνπ ή 
ηδησηηθνχ δηθαίνπ) ή ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ, πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη ε 
δηεμαγσγή βαζηθήο έξεπλαο, βηνκεραληθήο έξεπλαο ή πεηξακαηηθήο έξεπλαο θαη ε δηάδνζε ησλ 
απνηειεζκάησλ κε ηε δηδαζθαιία, ηε δεκνζίεπζε ή ηε κεηαθνξά ηερλνινγίαο. Όια ηα θέξδε 
πξέπεη λα επαλεπελδχνληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο, ηε δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ή ηε 
δηδαζθαιία. Οη επηρεηξήζεηο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ έλαλ ηέηνην θνξέα, π.ρ. κε ηελ ηδηφηεηα 
κεηφρσλ ή κειψλ, δελ έρνπλ πξνλνκηαθή πξφζβαζε ζην εξεπλεηηθφ δπλακηθφ ηνπ ή ζηα 
εξεπλεηηθά ηνπ απνηειέζκαηα.  
 

 ην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξάμεο κπνξεί λα ζεσξνχληαη σο δηαθνξεηηθνί θνξείο2:  
- δηαθνξεηηθά Σκήκαηα ρνιήο ηνπ ίδηνπ ΑΔΗ (Παλεπηζηήκηα, ΣΔΗ)  
- δηαθνξεηηθά Ηλζηηηνχηα ηνπ ίδηνπ Δξεπλεηηθνχ Κέληξνπ  
- δηαθνξεηηθνί Σνκείο ηνπ ίδηνπ Σκήκαηνο ρνιήο ηνπ ίδηνπ ΑΔΗ 
- δηαθνξεηηθά Δξγαζηήξηα ηνπ ίδηνπ Σκήκαηνο ΑΔΗ ή Ηλζηηηνχηνπ.   

 
εκείσζε: Κάζε θνξέαο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη κφλν ζε δχν (2) πξνηάζεηο θαηά ηελ ππνβνιή ησλ 
πξνηάζεσλ (κία σο ζπληνληζηήο θαη κία σο ζπκπξάηησλ θνξέαο ή ελαιιαθηηθά, δχν σο 
ζπκπξάηησλ θνξέαο). Όζνη θνξείο είλαη ζπληνληζηέο ζε εγθεθξηκέλε πξφηαζε ηεο δξάζεο 
ΤΝΔΡΓΑΗΑ 2009 δελ κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ μαλά πξφηαζε σο ζπληνληζηέο παξά κφλν λα 
ζπκκεηέρνπλ σο ζπκπξάηηνληεο θνξείο (ν κέγηζηνο αξηζκφο πξνηάζεσλ παξακέλεη δχν). 
πκπξάμεηο θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ πξφηαζε πνπ δελ εγθξίζεθε ζηελ δξάζε ΤΝΔΡΓΑΗΑ 2009,  
κπνξνχλ λα ηελ επαλππνβάιινπλ βειηησκέλε, εθφζνλ πεξηγξάθνληαη ζαθψο θαη ηεθκεξηψλνληαη 
πιήξσο νη ζρεηηθέο βειηηψζεηο. 
 

 ε θάζε έξγν, έλαο απφ ηνπο θνξείο ηεο ζχκπξαμεο νξίδεηαη σο πληνληζηήο Φνξέαο. Ο 
πληνληζηήο είλαη ν θνηλφο εθπξφζσπνο ησλ θνξέσλ πνπ ζπκπξάηηνπλ γηα ηελ πινπνίεζε θαη 
αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα ηε ζπλνιηθή δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ. Παξάιιεια, θάζε δηθαηνχρνο 
(εηαίξνο ηεο ζχκπξαμεο) δηαηεξεί ηελ επζχλε εμνινθιήξνπ απέλαληη ζηνλ ΔΦΓ γηα ην 
επηκέξνπο ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ δεζκεχεηαη λα πινπνηήζεη. Ο πληνληζηήο ηεο ζχκπξαμεο 
κπνξεί λα είλαη επηρείξεζε (θαηά πξνηίκεζε εθείλε ε νπνία έρεη ζεκαληηθή βαξχηεηα/ πνζνζηφ 
ζπκκεηνρήο), ή ζπκκεηέρσλ εξεπλεηηθφο θνξέαο. Γηα ηε βέιηηζηε πινπνίεζε ησλ ζρεδίσλ/ 
έξγσλ ζα νξίδεηαη ζπληνληζηηθή νκάδα (3-5 άηνκα, αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ έξγνπ θαη ηνλ 
αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ) κε επηθεθαιήο απφ ην ζπληνληζηή θνξέα. ηε ζπληνληζηηθή νκάδα ζα 
ζπκκεηέρεη ππνρξεσηηθά ν Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο3

 

θαη εθπξφζσπνη θνξέσλ κε ζεκαληηθφ 
ξφιν ζην έξγν. Έξγν ηεο ζπληνληζηηθήο νκάδαο ζα είλαη ε επζχλε γηα ηελ ζπλεθηηθή πινπνίεζε 
ηνπ έξγνπ (ην έξγν ζα αληηκεησπίδεηαη σο εληαίν θαη φρη σο επηκέξνπο αλεμάξηεηα ηκήκαηα) θαη 
ηελ επίηεπμε ησλ επηδησθφκελσλ απνηειεζκάησλ. ην πιαίζην απηφ, ε ζπληνληζηηθή νκάδα ζα 
είλαη αξκφδηα γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ είδνπο ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηελ 
αλαπξνζαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο, φηαλ θάηη απφ απηά απαηηείηαη γηα ηελ επηηπρή 
εμέιημε θαη νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, ηελ αληηθαηάζηαζε εηαίξνπ ή νξηζζέληνο ππεξγνιάβνπ, αλ 
δεκηνπξγεί κε ππαηηηφηεηά ηνπ θαζπζηέξεζε ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ππφ ηνπο φξνπο θαη 
πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελφηεηα 14 (ηξνπνπνηήζεηο).  

 

                                                 
2
 εκεηψλεηαη φηη νη αλσηέξσ θνξείο δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζχκπξαμε θαη λα 
ππνβάιινπλ πξνηάζεηο σο «δηαθνξεηηθνί θνξείο», θαζψο είλαη δπλαηφλ πεξηζζφηεξα Ηλζηηηνχηα, 
Δξγαζηήξηα θιπ., ηνπ ίδηνπ Παλεπηζηεκίνπ ή εξεπλεηηθνχ θέληξνπ/ ηλζηηηνχηνπ λα απνηειέζνπλ έλαλ 
θνξέα -εηαίξν. ε απηή ηελ πεξίπησζε φκσο ζα ζπκκεηέρνπλ σο Σνκέαο/ Σκήκα/ Ηλζηηηνχην ή Δξεπλεηηθφ 
Κέληξν, ηνπ νπνίνπ απνηεινχλ κέξε. 

3
 Δθφζνλ είλαη εθηθηφ, ζα ήηαλ πην απνηειεζκαηηθφ αλ ν Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο λα πξνέξρεηαη απφ ην 
πληνληζηή θνξέα. 
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 ε πεξίπησζε πνπ ζηελ ππνβιεζείζα πξφηαζε ζπκκεηέρνπλ κεγάιεο επηρεηξήζεηο (φζεο δελ 
εκπίπηνπλ ζηνλ ηζρχνληα νξηζκφ ησλ ΜκΔ) πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνχληαη ελίζρπζεο ζχκθσλα 
κε ηνλ Γεληθφ Καλνληζκφ Απαιιαγήο, ζα πξέπεη λα έρνπλ αλαιχζεη, κε εζσηεξηθή κειέηε, ηε 
βησζηκφηεηα ηνπ εληζρπφκελνπ ζρεδίνπ/ έξγνπ ή δξαζηεξηφηεηαο ηφζν κε ηελ ππφζεζε 
ρνξήγεζεο ηεο ελίζρπζεο, φζν θαη ρσξίο απηήλ. ηε κειέηε απηή ζα πξέπεη λα επηβεβαηψλεηαη 
κηα νπζηψδεο αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ή ηνπ πεδίνπ ηνπ ζρεδίνπ, κηα νπζηψδεο αχμεζε ηνπ 
ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ θαηέβαιε ν δηθαηνχρνο γηα ην επηδνηνχκελν έξγν ή ηε δξαζηεξηφηεηα ή 
κηα νπζηψδεο αχμεζε ζηελ ηαρχηεηα νινθιήξσζεο ηνπ ππφςε ζρεδίνπ ή δξαζηεξηφηεηαο. 
χλνςε ηνπ θεηκέλνπ απηνχ θαη ζρεηηθφο πίλαθαο θξηηεξίσλ ζπκκεηνρήο ζην έξγν ζα 
ππνβιεζεί θαη ζα αμηνινγεζεί κεηά ηελ έγθξηζε ηεο πξφηαζεο (βι. Δλφηεηα 10.2). 
Τπνγξακκίδεηαη πσο ε επίδεημε ηεο χπαξμεο ηέηνηνπ θηλήηξνπ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε 
ρξεκαηνδφηεζε κεγάιεο επηρείξεζεο απφ ηελ πξάμε.  
 

 Δθφζνλ εγθξηζεί ε ελίζρπζε ελφο ζρεδίνπ/ έξγνπ, απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε ηνπ αλαηηζέκελνπ 
έξγνπ ζε ηξίηνπο απφ νπνηνλδήπνηε δηθαηνχρν, θαζψο θαη ηεο απαίηεζεο γηα ελίζρπζε πνπ 
πξνθχπηεη απφ ηελ αλάζεζε απηή. 

 
 
6. ΔΝΣΑΗ ΔΝΙΥΤΗ ΑΝΑ ΔΠΙΛΔΞΙΜΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 
 
Ζ έληαζε ελίζρπζεο θαζνξίδεηαη ρσξηζηά γηα θάζε δηθαηνχρν ελίζρπζεο θαη γηα θάζε είδνο 
εληζρπφκελεο δξαζηεξηφηεηαο. ε πεξίπησζε πνπ γηα ηελ πινπνίεζε ελφο έξγνπ απαηηείηαη 
ζπλδπαζκφο δξαζηεξηνηήησλ ή εηδψλ έξεπλαο ε κέγηζηε έληαζε ελίζρπζεο αλά δηθαηνχρν ζα 
ππνινγίδεηαη σο ν ζηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο ησλ αλσηέξσ αλαθεξφκελσλ πνζνζηψλ αλά 
ηχπν δξαζηεξηφηεηαο/ έξεπλαο, πνπ δηεμάγεη ν θνξέαο. Σν πνζνζηφ έληαζεο ηεο ελίζρπζεο 
ζην ζχλνιν ηνπ έξγνπ ππνινγίδεηαη σο ν ζηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο ηεο έληαζεο ησλ 
δηθαηνχρσλ. 
 
Όηαλ έλα ζρέδην πεξηιακβάλεη δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ε θαζεκηά απφ απηέο θξίλεηαη 
κεκνλσκέλα αλ ππάγεηαη ζε κηα απφ ηηο θαηεγνξίεο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα, ή ζε 
θακία απφ απηέο. ην πιαίζην απηφ ζα ήηαλ ζθφπηκν, θάζε Δλφηεηα Δξγαζίαο λα αληηζηνηρίδεηαη 
είηε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο έξεπλαο (βαζηθή έξεπλα, βηνκεραληθή έξεπλα ή πεηξακαηηθή 
αλάπηπμε) είηε ζε θάπνηα απφ ηηο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο (κειέηε ηερληθήο ζθνπηκφηεηαο, 
θαηνρχξσζε δηθαησκάησλ βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο). 
 
 
6.1 Έληαζε ηεο ελίζρπζεο γηα έξγα Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο αλά είδνο δηθαηνχρνπ/ θνξέα 
 
Οη εληζρχζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο αθνξνχλ βαζηθή έξεπλα4

 

ή/θαη βηνκεραληθή έξεπλα5
 

ή/θαη 
πεηξακαηηθή αλάπηπμε6. Ζ έληαζε ηεο ελίζρπζεο αλά θαηεγνξία έξεπλαο θαη είδνο θνξέα θαη 
ζπλεξγαζίαο κεηαμχ θνξέσλ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ θαη ζπγθεθξηκέλα: 

                                                 
4
 Βαζηθή έξεπλα: πεηξακαηηθή ή ζεσξεηηθή εξγαζία πνπ αλαιακβάλεηαη θπξίσο γηα ηελ παξαγσγή λέσλ 
γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηα βαζηθά αίηηα θαηλνκέλσλ θαη παξαηεξήζηκσλ γεγνλφησλ, ρσξίο λα πξνβιέπεηαη 
άκεζε πξαθηηθή εθαξκνγή ή ρξήζε. 

5
 Βηνκεραληθή έξεπλα: ζρεδηαζκέλε έξεπλα ή θξηηηθή δηεξεχλεζε πνπ απνζθνπεί ζηελ απφθηεζε λέσλ 
γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ, δηαδηθαζηψλ ή ππεξεζηψλ ή γηα ηε ζεκαληηθή 
βειηίσζε πθηζηάκελσλ πξντφλησλ, κεζφδσλ ή ππεξεζηψλ. Πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία ζπζηαηηθψλ 
ζηνηρείσλ πνιχπινθσλ ζπζηεκάησλ, πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε βηνκεραληθή έξεπλα, ηδηαίηεξα γηα ηελ 
επηθχξσζε ηερλνινγίαο πνιιαπιψλ εθαξκνγψλ εμαηξνπκέλσλ ησλ πξσηνηχπσλ. 

6
 Πεηξακαηηθή αλάπηπμε: απφθηεζε, ζπλδπαζκφο, δηακφξθσζε θαη ρξήζε πθηζηάκελσλ, επηζηεκνληθψλ, 
ηερλνινγηθψλ, επηρεηξεκαηηθψλ θαη άιισλ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ γηα ηελ παξαγσγή ζρεδίσλ θαη 
δηαηάμεσλ γηα λέα, ηξνπνπνηεκέλα ή βειηησκέλα πξντφληα, κεζφδνπο ή ππεξεζίεο. Μπνξεί λα 
πεξηιακβάλνληαη θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο κε ζηφρν ηνλ ελλνηνινγηθφ πξνζδηνξηζκφ, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 
ηεθκεξίσζε λέσλ πξντφλησλ, κεζφδσλ θαη ππεξεζηψλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ ηελ 
παξαγσγή ζρεδίσλ, ζρεδηαζκνχ θαη άιιεο ηεθκεξίσζεο, εθφζνλ δελ πξννξίδνληαη γηα εκπνξηθή ρξήζε. 
Πεξηιακβάλεηαη επίζεο ε αλάπηπμε πξσηνηχπσλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εκπνξηθά θαη 
πηινηηθψλ ζρεδίσλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα πξσηφηππα είλαη απαξαίηεηα γηα ην ηειηθφ εκπνξηθφ πξντφλ 
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 γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ ππνελφηεηα 6.1.1  

 γηα ηνπο εξεπλεηηθνχο θνξείο ζηελ ππνελφηεηα 6.1.2  

 γηα ηερλνινγηθνχο θαη ινηπνχο θνξείο ζηελ ππνελφηεηα 6.1.3 
 
 
6.1.1 Δληζρχζεηο γηα ζρέδηα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο πξνο επηρεηξήζεηο 
 
Ζ αλψηαηε έληαζε ηεο ελίζρπζεο αλά θαηεγνξία έξεπλαο θαη αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο 
επηρείξεζεο, θαη ηνλ αξηζκφ θαη ην είδνο ησλ ζπλεξγαδφκελσλ θνξέσλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 
3: 
 
Πίλαθαο 3: Δληάζεηο ελίζρπζεο γηα δξαζηεξηφηεηεο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο 

Καηεγνξία Έξεπλαο  
Μηθξέο 

επηρ/ζεηο 
Μεζαίεο 
επηρ/ζεηο 

Μεγάιεο 
επηρ/ζεηο 

Βαζηθή Έξεπλα  έσο 100%  έσο 100%  έσο 100%  

Βηνκεραληθή Έξεπλα  έσο 70%  έσο 60%  έσο 50%  

Βηνκεραληθή Έξεπλα, εθφζνλ θαιχπηεηαη κία απφ ηηο 
ηξεηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:  
1. Σν ζρέδην πξνβιέπεη πξαγκαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ δπν 

ηνπιάρηζηνλ αλεμάξηεησλ κεηαμχ ηνπο επηρεηξήζεσλ θαη 
πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:  
α)  θακία κεκνλσκέλε επηρείξεζε δε θέξεη πάλσ απφ ην 

70% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ ζρεδίνπ 
ζπλεξγαζίαο, θαη  

β) ην ζρέδην πεξηιακβάλεη ζπλεξγαζία κε ηνπιάρηζηνλ 
κηα ΜκΔ ή δηεμάγεηαη ζε δπν, ηνπιάρηζηνλ, 
δηαθνξεηηθά θξάηε-κέιε, ή  

2. Σν ζρέδην πξνβιέπεη πξαγκαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ κηαο 
επηρείξεζεο θαη ελφο εξεπλεηηθνχ θνξέα θαη πιεξνχληαη 
νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:  
α) ν εξεπλεηηθφο θνξέαο αλαιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ην 

10% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ (επί ηνπ ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ), θαη  

β) ν εξεπλεηηθφο θνξέαο έρεη ην δηθαίσκα λα δεκνζηεχζεη 
ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξεπλεηηθνχ ζρεδίνπ ζην βαζκφ 
πνπ απνξξένπλ απφ ηελ έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ν 
ίδηνο, ή  

3. ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζρεδίνπ δηαδίδνληαη επξέσο κέζσ 
ηερληθψλ θαη επηζηεκνληθψλ δηαιέμεσλ ή κέζσ ηεο 
δεκνζίεπζήο ηνπο ζε επηζηεκνληθά θαη ηερληθά πεξηνδηθά 
ή δηαηίζεληαη ζε αξρεία απνζήθεπζεο κε ειεχζεξε 
πξφζβαζε (βάζεηο δεδνκέλσλ νη νπνίεο πξνζθέξνπλ ζε 
φινπο πξφζβαζε ζε αλεπεμέξγαζηα εξεπλεηηθά 
δεδνκέλα) ή κέζσ δσξεάλ ινγηζκηθνχ αλνηθηήο πεγήο.  

 
Πξνζνρή: ζεκεηψλεηαη φηη γηα ηηο πξνυπνζέζεηο 1 
θαη 2, ε ππεξγνιαβία δε ζεσξείηαη πξαγκαηηθή 
ζπλεξγαζία.  

έσο 80%  έσο 75%  έσο 65%  

                                                                                                                                                                  
θαη φπνπ είλαη ππεξβνιηθά δαπαλεξφ λα παξαρζνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ φλν γηα ζθνπνχο επίδεημεο 
θαη έγθξηζεο. ηελ πεξίπησζε κεηαγελέζηεξεο εκπνξηθήο ρξήζεο ζρεδίσλ επίδεημεο ή πηινηηθψλ ζρεδίσλ, 
ηπρφλ έζνδα απφ ηέηνηα ρξήζε πξέπεη λα αθαηξεζνχλ απφ ην επηιέμηκν θφζηνο. 
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Πεηξακαηηθή Αλάπηπμε7  έσο 45%  έσο 35%  έσο 25%  

Πεηξακαηηθή Αλάπηπμε, εθφζνλ θαιχπηνληαη νη 

πξνυπνζέζεηο 1 ή 2 ηνπ απμεκέλνπ χςνπο ελίζρπζεο 

βηνκεραληθήο έξεπλαο (βι. αλσηέξσ). 

 
έσο 60%  

 
έσο 50%  

 
έσο 40%  

 
 
6.1.2 Δληζρχζεηο γηα ζρέδηα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο πξνο εξεπλεηηθνχο θνξείο 
 
Ζ αλψηαηε έληαζε ηεο ελίζρπζεο πξνο ηνπο εξεπλεηηθνχο θνξείο κπνξεί λα αλέιζεη ζε 100% ησλ 
επηιέμηκσλ δαπαλψλ γηα θάζε είδνο εληζρπφκελεο δξαζηεξηφηεηαο, εθφζνλ πξνθχπηεη απφ ην 
ππνβαιιφκελν έξγν φηη αθελφο ε εληζρπφκελε δξαζηεξηφηεηα εκπίπηεη ζηηο ζπλήζεηο πξσηνγελείο 
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εξεπλεηηθνχ θνξέα νη νπνίεο δελ απνηεινχλ οικονομική δπαζηηπιόηηηα θαη 
αθεηέξνπ ηα απνηειέζκαηα ηνπ εληζρπφκελνπ ζρεδίνπ κπνξνχλ λα δηαδνζνχλ επξέσο, θαη ηπρφλ 
δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ εξεπλεηηθνχ 
θνξέα αλήθνπλ απνθιεηζηηθά ζε απηφλ, ή αθφκε θαη αλ παξέρνληαη ηα απνηειέζκαηα ζηε 
ζπλεξγαδφκελε επηρείξεζε, απφ ηελ αμηνπνίεζή ηνπο δελ παξάγνληαη σζηφζν άκεζα εκπνξηθά 
πξντφληα θαη νθέιε ζηελ επηρείξεζε. Σν ίδην ηζρχεη αλ ηα έζνδα απφ νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
ηνπ εξεπλεηηθνχ θνξέα φπσο έζνδα απφ παξαρψξεζε αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο, δεκηνπξγίαο 
ηερλνβιαζηψλ θαη άιισλ κνξθψλ αμηνπνίεζεο ηεο παξαγφκελεο γλψζεο, επαλεπελδχνληαη ζηηο 
πξσηνγελείο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εξεπλεηηθνχ θνξέα. Ζ ΓΓΔΣ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ειέγρεη ηελ 
επαλεπέλδπζε ζηηο πξσηνγελείο δξαζηεξηφηεηεο ησλ εξεπλεηηθψλ θνξέσλ ησλ ηπρφλ εζφδσλ πνπ 
πξνέθπςαλ απφ ηελ νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε  ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ 
έξγσλ γηα κηα ηξηεηία κεηά ηελ παξαιαβή ηνπο θαη λα ζπζηήλεη γηα ην ζθνπφ απηφ εηδηθέο επηηξνπέο 
εκπεηξνγλσκφλσλ. 
 

 Ο εξεπλεηηθφο θνξέαο, εθφζνλ πξνθχπηνπλ άκεζα νηθνλνκηθά θαη εκπνξηθά νθέιε απφ ηε 
ζπλεξγαζία κε κηα επηρείξεζε, ιακβάλεη απφ ηελ επσθεινχκελε επηρείξεζε ακνηβή αληίζηνηρε 
πξνο ηελ ηηκή ηεο αγνξάο γηα ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 
δηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα ζην πιαίζην ηνπ εληζρπφκελνπ έξγνπ θαη ηα νπνία κεηαβηβάδεη ζηηο 
επηρεηξήζεηο, εθφζνλ πξνθχπηνπλ. ηελ πεξίπησζε απηή δελ θαηαβάιιεηαη δεκφζηα ζπλεηζθνξά 
ζηνλ εξεπλεηηθφ θνξέα. 

 
ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, δειαδή αλ ην έξγν πνπ πινπνηείηαη απφ ηνπο εξεπλεηηθνχο θνξείο 
ζεσξείηαη σο νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη δελ εκπίπηεη ζηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, ηφηε νη 
εξεπλεηηθνί θνξείο ζα κπνξνχλ λα επηδνηεζνχλ κε αλψηαηε έληαζε ελίζρπζεο ίζε κε απηήλ ησλ 
επηρεηξήζεσλ αλάινγα κε ην είδνο ηεο εληζρπφκελεο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο 
πξνεγνχκελεο ππνελφηεηεο. πγθεθξηκέλα, ν εξεπλεηηθφο θνξέαο ζα εληζρχεηαη θαη’ αλψηαην κε 
βάζε ην πνζνζηφ πνπ πξνβιέπεηαη γηα ην είδνο ηεο επηρείξεζεο (κηθξή, κεζαία ή κεγάιε), ε νπνία 
σθειείηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ ή/θαη απφ ην είδνο ηεο έξεπλαο ή/θαη απφ 
ην ζηαζκηζκέλν κέζν φξν απηψλ. Σν ππφινηπν πνζνζηφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ (ηδία 
ζπκκεηνρή) ζα θαιχπηεηαη απφ ίδηνπο πφξνπο.  
Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ην ηη ζπληζηά νηθνλνκηθή θαη κε νηθνλνκηθή 
δξαζηεξηφηεηα θαη κε ηελ άκεζε ή έκκεζε ρξεκαηνδφηεζή ηεο, νη ελδηαθεξφκελνη παξαπέκπνληαη 
ζην ηνηρείν 3 ηνπ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ζρεηηθά κε ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο γηα ηελ Έξεπλα, ηελ 
Αλάπηπμε θαη ηελ Καηλνηνκία (Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο 2006/C 323/01), θαζψο θαη ζηε ζρεηηθή 
γλσκνδφηεζε ηεο Μνλάδαο Κξαηηθψλ εληζρχζεσλ (ΜνΚΔ) ηνπ Κέληξνπ Γηεζλνχο θαη Δπξσπατθνχ 
Οηθνλνκηθνχ Γηθαίνπ, πνπ έγηλε κεηά απφ εξψηεκα ηεο ΓΓΔΣ (Α.Π. ΜνΚΔ 525/5-3-2009). 
 
 

                                                 
7
 Ζ πεηξακαηηθή παξαγσγή θαη δνθηκή ησλ πξντφλησλ, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ είλαη επίζεο 
επηιέμηκε, εθφζνλ δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ή λα κεηαπνηεζνχλ γηα ρξήζεηο βηνκεραληθέο 
εθαξκνγέο ή εκπνξία.  
Ζ πεηξακαηηθή αλάπηπμε δελ πεξηιακβάλεη ηηο ζπλήζεηο ή πεξηνδηθέο αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε 
πξντφληα, γξακκέο παξαγσγήο, δηεξγαζίεο κεηαπνίεζεο, ππάξρνπζεο ππεξεζίεο θαη άιιεο 
δξαζηεξηφηεηεο ζε εμέιημε, αθφκε θαη αλ νη αιιαγέο απηέο απνηεινχλ, ελδερνκέλσο, βειηηψζεηο. 
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6.1.3 Δληζρχζεηο γηα ζρέδηα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο απφ ηερλνινγηθνχο θαη ινηπνχο 
θνξείο 
 
Οη ηερλνινγηθνί θνξείο ζα ρξεκαηνδνηνχληαη αλάινγα κε ην θαζεζηψο ηνπο, δειαδή, αλ είλαη 
επηρεηξήζεηο ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ ελφηεηα 6.1.1, ελψ αλ είλαη εξεπλεηηθνί θνξείο, κε 
βάζε φζα αλαθέξνληαη ζηελ ελφηεηα 6.1.2. 
 
Ζ ελίζρπζε γηα ηνπο ινηπνχο θνξείο, φπσο δεκφζηεο ππεξεζίεο, ΝΠ, νξγαληζκνί ηνπηθήο θαη 
λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο8, αζηηθέο κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο, ζσκαηεία, ζχλδεζκνη, ελψζεηο 
θιπ, ζα θπκαίλεηαη απφ 50% έσο 100% αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε θαη ην είδνο ηεο 
δξαζηεξηφηεηαο ζε φζνπο θνξείο εκπίπηνπλ ζηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ9. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ζπκκεηνρή ησλ ινηπψλ θνξέσλ δελ πξέπεη λα μεπεξλά ην 3% ηνπ 
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ.  
Ο πεξηνξηζκφο απηφο δελ ηζρχεη:  
α. γηα ηα δεκφζηα Ννζνθνκεία θαη ηα θέληξα απηψλ, φηαλ ζπκκεηέρνπλ ζε έξγα ησλ ηνκέσλ 

Φαξκαθεπηηθά πξντφληα, Τπεξεζίεο Τγείαο 
β. γηα ηα κνπζεία φηαλ ζπκκεηέρνπλ ζε έξγα ησλ ηνκέσλ Τπεξεζίεο Σνπξηζκνχ/ Πνιηηηζκνχ, 
γ. γηα ηνπο θνξείο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Νφκνπ 3297/23.12.2004. 
 
 
6.2 Δληζρχζεηο γηα κειέηεο ηερληθήο ζθνπηκφηεηαο 
 
Οη εληζρχζεηο γηα κειέηεο ηερληθήο ζθνπηκφηεηαο αθνξνχλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηερληθψλ κειεηψλ 
ζθνπηκφηεηαο γηα ηελ πξνεηνηκαζία βηνκεραληθήο έξεπλαο ή πεηξακαηηθήο αλάπηπμεο.  

Ζ αλψηαηε έληαζε ηεο ελίζρπζεο αλά είδνο θνξέα είλαη ε εμήο:  

 γηα ΜκΔ, ην 75% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ γηα κειέηεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία δξαζηεξηνηήησλ 
βηνκεραληθήο έξεπλαο θαη ην 50% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ γηα κειέηεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία 
δξαζηεξηνηήησλ πεηξακαηηθήο αλάπηπμεο,  

 γηα κεγάιεο επηρεηξήζεηο, ην 65% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ γηα κειέηεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία 
δξαζηεξηνηήησλ βηνκεραληθήο έξεπλαο θαη ην 40% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ γηα κειέηεο γηα 
ηελ πξνεηνηκαζία δξαζηεξηνηήησλ πεηξακαηηθήο αλάπηπμεο.  

 Γηα εξεπλεηηθνχο, δεκφζηνπο θαη ινηπνχο θνξείο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα κε νηθνλνκηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο, έσο 100%. Γηα νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηζρχνπλ ηα πνζνζηά ησλ 
επηρεηξήζεσλ. 

 
 
6.3 Δληζρχζεηο γηα δαπάλεο δηθαησκάησλ βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο γηα ΜκΔ10 
 
Οη εληζρχζεηο γηα δαπάλεο δηθαησκάησλ βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο αθνξνχλ ζε δαπάλεο ησλ ΜκΔ, 
πνπ ζπλδένληαη κε ηελ απφθηεζε θαη επηθχξσζε δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο θαη άιισλ 
δηθαησκάησλ βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο, ή θαη ησλ δεκφζησλ εξεπλεηηθψλ θιπ θνξέσλ. 
 
Ζ έληαζε ηεο ελίζρπζεο κπνξεί λα είλαη ίζε κε εθείλε γηα εληζρχζεηο ζε ζρέδηα έξεπλαο θαη 
αλάπηπμεο (Δλφηεηα 6.1.1), ζρεηηθά κε ηηο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαηαξρήλ νδήγεζαλ 
ζηε ζχζηαζε ησλ ππφςε δηθαησκάησλ βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο. 
 
 

                                                 
8
 εκεηψλεηαη φηη νη αλαπηπμηαθέο εηαηξείεο ζεσξνχληαη επηρεηξήζεηο θαη ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζηελ 
ελφηεηα 6.1.1 

9
 Γηα ηνπο δεκφζηνπο θνξείο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ θαη ηνπο θνξείο ηνπ άξζξνπ 12 
ηνπ λφκνπ 3297/23.12.2004 πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηε θαηεγνξία, ην πνζνζηφ ελίζρπζεο γηα κε νηθνλνκηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο, κπνξεί λα αλέιζεη θαη ζην 100%. 

10
 Πέξαλ ησλ ΜκΔ, νη ζπγθεθξηκέλεο εληζρχζεηο αθνξνχλ θαη ζηνπο Δξεπλεηηθνχο Φνξείο εθφζνλ ζην 
πιαίζην ηεο ππνβιεζείζαο πξφηαζεο δελ αζθνχλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα κε βάζε ηελ αλάιπζε ηεο 
παξαγξάθνπ 6.1.2 
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6.4 ψξεπζε εληζρχζεσλ 
 
Γηα ηελ πηζαλή ζψξεπζε εληζρχζεσλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζρέδην ηζρχνπλ ηα φζα πξνβιέπνληαη 
ζην Άξζξν 7 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 800/2008. Γηα θάζε εληζρπφκελν ζρέδην/ δξαζηεξηφηεηα 
ζα ιακβάλεηαη ππφςε ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ δεκφζησλ κέηξσλ ζηήξημήο ηνπ, αλεμάξηεηα απφ ην 
αλ ε ζηήξημε απηή ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνπηθέο, πεξηθεξεηαθέο, εζληθέο ή θνηλνηηθέο πεγέο. Πην 
ζπγθεθξηκέλα: 

 Οη εληζρχζεηο πνπ ρνξεγνχληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξάμεο 
κπνξνχλ λα ζσξεπζνχλ κε νπνηεζδήπνηε άιιεο εληζρχζεηο απαιιάζζνληαη βάζεη ηνπ 
Καλνληζκνχ εθφζνλ ηα ελ ιφγσ κέηξα ελίζρπζεο αθνξνχλ δηαθνξεηηθέο πξνζδηνξίζηκεο 
επηιέμηκεο δαπάλεο.  

 Οη εληζρχζεηο πνπ ρνξεγνχληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξάμεο 
κπνξνχλ λα ζσξεπζνχλ κε άιιεο εληζρχζεηο πνπ απαιιάζζνληαη δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνχ ή 
εληζρχζεηο de minimis (πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο νη νπνίεο θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 
(ΔΚ) αξηζ. 1998/2006) ή κε άιιε θνηλνηηθή ρξεκαηνδφηεζε πνπ αθνξά ηηο ίδηεο επηιέμηκεο 
δαπάλεο – κεξηθψο ή πιήξσο επηθαιππηφκελεο –, κφλν εθφζνλ ε ζψξεπζε απηή δελ νδεγεί ζε 
ππέξβαζε ηεο αλψηαηεο έληαζεο ή ηνπ αλψηαηνπ πνζνχ ελίζρπζεο πνπ ηζρχεη γηα ηηο 
εληζρχζεηο απηέο βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ.  

 
Γηα επηπιένλ πξνβιέςεηο, νη νπνίεο αθνξνχλ ζψξεπζε ησλ εληζρχζεσλ πνπ ρνξεγνχληαη ζην 
πιαίζην ηεο παξνχζαο πξάμεο κε εληζρχζεηο ππέξ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία, εληζρχζεηο κε ηε 
κνξθή επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ ή εληζρχζεηο γηα λέεο θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο, νη ελδηαθεξφκελνη 
παξαπέκπνληαη ζην Άξζξν 7 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 800/2008.  
 
 
7. ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΓΑΠΑΝΧΝ ΑΝΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 
 
ηελ Δλφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη θαηεγνξίεο δαπαλψλ πνπ είλαη επηιέμηκεο γηα 
ελίζρπζε ζην πιαίζην ηεο πξάμεο. 
 
Λεπηνκέξεηεο γηα ην ρξφλν πξαγκαηνπνίεζεο ησλ δαπαλψλ, ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δαπαλψλ 
ζε ινγηζηηθφ επίπεδν, θαζψο θαη γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο επηιεμηκφηεηαο θαη ηα 
παξαζηαηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα θάζε είδνο δαπάλεο δίδνληαη αλαιπηηθά ζηελ Δλφηεηα 11 
(ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΧΝ ΔΡΓΧΝ). 
 
Οη δαπάλεο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ζεσξνχληαη επηιέμηκεο γηα ηα εγθεθξηκέλα έξγα εθφζνλ 
πξνθχπηνπλ άκεζα απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 
πξνζδηνξίδνληαη ζηελ παξνχζα Δλφηεηα θαη ζηελ Δλφηεηα 11. 
 
Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ) είλαη επηιέμηκε δαπάλε, εθ’ φζνλ ν δηθαηνχρνο δελ έρεη 
δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ ΦΠΑ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θψδηθα ΦΠΑ φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 
Δηδηθφηεξα είλαη επηιέμηκε δαπάλε εθ’ φζνλ βαξχλεη δαπάλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 
άζθεζε εμαηξνχκελσλ ή απαιιαζζφκελσλ ηνπ ΦΠΑ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ δηθαηνχρνπ. 
Ο ΦΠΑ πνπ κπνξεί λα αλαθηεζεί κε νπνηαλδήπνηε ηξφπν δελ είλαη επηιέμηκε δαπάλε αθφκε θαη 
εάλ δελ αλαθηάηαη απφ ην δηθαηνχρν. 
O ΦΠΑ πνπ βαξχλεη δαπάλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ 
ππάγνληαη ζηα εηδηθά θαζεζηψηα θαηά απνθνπή θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ δελ είλαη επηιέμηκε δαπάλε. 
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν ΦΠΑ βαξχλεη δαπάλεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν γηα ηελ άζθεζε 
δξαζηεξηνηήησλ γηα ηηο νπνίεο δελ παξέρεηαη δηθαίσκα έθπησζεο φζν θαη γηα ηελ άζθεζε 
δξαζηεξηνηήησλ γηα ηηο νπνίεο παξέρεηαη ην ζρεηηθφ δηθαίσκα, ν ΦΠΑ είλαη επηιέμηκε δαπάλε θαηά 
ην πνζνζηφ πνπ δελ κπνξεί λα αλαθηεζεί. 
 
Ζ έληαζε ελίζρπζεο ελφο δηθαηνχρνπ γηα θάζε είδνο δξαζηεξηφηεηαο (π.ρ. ζρέδηα έξεπλαο θαη 
αλάπηπμεο, βι. Δλφηεηα 6) είλαη ίζε γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο δαπάλεο πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ε 
δξαζηεξηφηεηα. Ζ ηδία ζπκκεηνρή ηνπ δηθαηνχρνπ (εθφζνλ ππάξρεη) επηκεξίδεηαη επίζεο ζε φιεο ηηο 
θαηεγνξίεο δαπάλεο κε ίζν πνζνζηφ. Δμαηξνχληαη νη δαπάλεο πξνζσπηθνχ. 
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7.1 Δληζρχζεηο γηα ζρέδηα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 
 
α) Γαπάλεο πξνζσπηθνχ 
 
Οη δαπάλεο απηέο αθνξνχλ ακνηβέο εξεπλεηψλ, ηερληθψλ θαη άιινπ ππνζηεξηθηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ 
πξνζσπηθνχ ζην βαζκφ πνπ απαζρνινχληαη ζην εληζρπφκελν ζρέδην. Σα κέιε ηεο νκάδαο έξγνπ 
θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ: έκπεηξνη εξεπλεηέο, απινί εξεπλεηέο θαη 
πξνζσπηθφ ππνζηήξημεο (βι. ιεπηνκέξεηεο ζηελ ππνελφηεηα 11.3). Μέινο ηεο νκάδαο έξγνπ 
κπνξεί λα είλαη ν νπνηνζδήπνηε αλεμαξηήησο εζληθφηεηαο, πνπ ζα πξνζιεθζεί ζχκθσλα 
κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Οη ζπκκεηέρνληεο δηδαθηνξηθνί θνηηεηέο ή κεηαδηδάθηνξεο ησλ 
εξεπλεηηθψλ θνξέσλ δχλαληαη λα πξαγκαηνπνηνχλ κέξνο ηεο έξεπλαο πνπ ζπλδέεηαη κε ην 
αληηθείκελν ηεο πξφηαζεο ζην εμσηεξηθφ, θαζψο θαη ζηνπο βηνκεραληθνχο θνξείο ηεο ζχκπξαμεο. 
Οη δχν πξψηεο θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ δειψλνληαη νλνκαζηηθά. 
 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη:  

 Δπηιέμηκεο ζηελ θαηεγνξία απηή είλαη κφλνλ νη ακνηβέο πξνζσπηθνχ επηρεηξήζεσλ θαη άιισλ 
θνξέσλ κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ή ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη νη ακνηβέο κειψλ ΓΔΠ θαη 
εξεπλεηψλ ησλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ/ ηλζηηηνχησλ, θαζψο θαη νη ακνηβέο ησλ κεηφρσλ 
επηρεηξήζεσλ, αλαιφγσο ηνπ παξαζηαηηθνχ πιεξσκήο ηνπο11.  

 Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη νη Γηεπζχλνληεο χκβνπινη ησλ εηαηξεηψλ δελ 
δηθαηνχληαη ακνηβήο.  

 Οπνηαδήπνηε άιιε κνξθή ακνηβήο, θαη εηδηθφηεξα νη ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαη βάζεη 
ζπβάζεσλ έξγνπ, ζα πξέπεη λα δειψλνληαη ζηελ θαηεγνξία δαπαλψλ «Έξεπλα επί ζπκβάζεη» 
(βι. θαησηέξσ πεξ. ε).  

 Γηα ακνηβέο λένπ πξνζσπηθνχ (απφ ηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθφ), πνπ ζα πξνζιεθζεί απφ ηνλ 
θνξέα απνθιεηζηηθά γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ην πνζνζηφ ελίζρπζεο 
αλέξρεηαη κέρξη 70% ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο. 

 Γηα ακνηβέο ήδε απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ, ην πνζνζηφ ελίζρπζεο κπνξεί λα θζάζεη έσο 
30% ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο. 

 
Γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο θαηεγνξίαο δαπαλψλ πξνζσπηθνχ ιακβάλεηαη 
ππφςε ν εηήζηνο κέζνο φξνο ακνηβψλ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζην έξγν (κεηθηέο 
ακνηβέο εξγαδνκέλνπ, εξγνδνηηθέο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, δψξα ενξηψλ θαη επίδνκα 
αδείαο). Ζ ζπλνιηθή επηιέμηκε ακνηβή αλά εξγαδφκελν πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηνλ πξαγκαηηθφ 
ρξφλν (αλζξσπνκήλεο) πνπ απηφο απαζρνιείηαη ζε άκεζε παξνρή εξγαζίαο ζην πιαίζην ηνπ 
έξγνπ. 
 
Γηα ηηο δαπάλεο πξνζσπηθνχ ησλ εξεπλεηηθψλ θνξέσλ (ΑΔΗ, ΣΔΗ, Δξεπλεηηθά Κέληξα θαη 
Ηλζηηηνχηα) ηζρχνπλ ηα παξαθάησ (ζεκεία 1.1, 1.2, 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 39 ηεο ππ’ αξηζκ. 
43804/ΔΤΘΤ 2041/7-9-2009 Απφθαζεο 1εο ηξνπ. ηεο ΤΠΑΤΓ): 

 Οη δαπάλεο ηνπ πξνζσπηθνχ πιήξνπο ή κεξηθήο απαζρφιεζεο πνπ θαιχπηεηαη απφ ζπκβάζεηο 
εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ανξίζηνπ ρξφλνπ ή ζπκβάζεηο έξγνπ ζηηο νπνίεο εμεηδηθεχεηαη ε 
θχζε ηεο πξνζθεξφκελεο εξγαζίαο ζε ζρέζε κε ην ζπγρξεκαηνδνηνχκελν έξγν είλαη επηιέμηκεο. 

 Οη δαπάλεο ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζρεηηθά κε ηελ πξνπαξαζθεπή ή πινπνίεζε κηαο πξάμεο, 
νη νπνίεο θαηαβάιινληαη απφ κηα δεκφζηα αξρή πνπ είλαη θαη δηθαηνχρνο θαη πινπνηεί κηα πξάμε 
γηα δηθφ ηεο ινγαξηαζκφ ρσξίο πξνζθπγή ζε εμσηεξηθνχο αλαδφρνπο, είλαη επηιέμηκεο εάλ 
αηηηνινγείηαη ε εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηεο 
ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο πξάμεο θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο απφθαζεο. Οη δαπάλεο ηνπ 
ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηηο ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δηθαηνχρνπ δελ είλαη επηιέμηκεο. 

 Οη δαπάλεο ηνπ πξνζσπηθνχ ππνινγίδνληαη βάζεη ησλ ζπλνιηθψλ απνδνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ησλ επηδνκάησλ πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ δηθαηνχρνπ. φηαλ απηφο είλαη δεκφζηνο θνξέαο. 

                                                 
11

 ε πεξίπησζε έθδνζεο δειηίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ ή απφδεημεο δαπάλεο, νη ακνηβέο ησλ κεηφρσλ ζα 
πξέπεη λα δειψλνληαη ζηελ θαηεγνξία δαπαλψλ «Έξεπλα επί ζπκβάζεη» (βι. θαησηέξσ πεξ. ε). 



ΔΠΑ 2007-2013                                     ΤΠΒΜ&Θ/ΓΓΔΣ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 19 

 Δπηπιένλ απνδνρέο πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε εξγαζίαο θαη θαηαβάιινληαη θαηά 
πεξίπησζε (ad hoc) δελ είλαη επηιέμηκεο. 

 Οη δαπάλεο γηα ππεξσξηαθή απνδεκίσζε ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη επηιέμηκεο εθφζνλ 
θαηαβάιινληαη γηα εξγαζία πνπ παξαζρέζεθε πέξαλ ηνπ θαλνληθνχ σξαξίνπ εξγαζίαο. Οη 
δαπάλεο απηέο ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη κε κηζζνινγηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ θνξέα. 

 
Γηα ηηο απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ εξεπλεηηθψλ θνξέσλ (ΑΔΗ, ΣΔΗ, Δξεπλεηηθά Κέληξα θαη 
Ηλζηηηνχηα) ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην Ν. 3833/2010 (ΦΔΚ 40/Α/15.3.2010)  «Πξνζηαζία ηεο 
εζληθήο νηθνλνκίαο − Δπείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο», θαζψο 
θαη ζην Ν. 3848/2010 (ΦΔΚ 71/Α/19.5.2010) «Αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηνχ – 
θαζηέξσζε θαλφλσλ αμηνιφγεζεο θαη αμηνθξαηίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο», άξζξν 
36.  
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απνδνρέο ή κέξνο ησλ απνδνρψλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ ΑΔΗ, 
Δξεπλεηηθψλ Φνξέσλ θαη ινηπψλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη νξγαληζκψλ είλαη επηιέμηκεο εθφζνλ 
απνδεδεηγκέλα δελ θαιχπηνληαη απφ ηνλ Σαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα 
ηελ ηεθκεξίσζε ησλ ελ ιφγσ δαπαλψλ, είλαη ε ηήξεζε αλαιπηηθψλ απνινγηζηηθψλ θχιισλ 
ρξνλνρξέσζεο αλά κήλα θαη εκέξα γηα ηελ απαζρφιεζε θάζε κέινπο ηεο νκάδαο πινπνίεζεο ηνπ 
έξγνπ, ζην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θνξέα, δειαδή ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο θαη 
επηρνξεγνχκελεο δξάζεηο (Global time sheets). ε πεξίπησζε ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο, απηή 
ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη απφ ηα αλαιπηηθά απνινγηζηηθά θχιια ρξνλνρξέσζεο αλά κέινο ηεο 
νκάδαο πινπνίεζεο θαη λα κελ ππεξβαίλεη ηα νξηδφκελα απφ ηελ αληίζηνηρε λνκνζεζία. Γελ είλαη 
επηιέμηκα ηα πάζεο θχζεσο επηκίζζηα.   
 
β) Γαπάλεο γηα φξγαλα θαη εμνπιηζκφ 
 
Γαπάλεο γηα φξγαλα θαη εμνπιηζκφ, ζην βαζκφ θαη γηα φζν ρξφλν ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην 
εξεπλεηηθφ ζρέδην. Αλ ηέηνηα φξγαλα θαη εμνπιηζκφο δε ρξεζηκνπνηνχληαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 
ρξήζηκνπ βίνπ ηνπο γηα εξεπλεηηθφ ζρέδην, επηιέμηκεο ζεσξνχληαη κφλνλ νη δαπάλεο απφζβεζεο12

 

πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε δηάξθεηα ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη νη νπνίεο ππνινγίδνληαη κε βάζε 
θνηλψο απνδεθηή ινγηζηηθή πξαθηηθή. Γελ ζεσξείηαη επηιέμηκε δαπάλε ε ελνηθίαζε ή αγνξά 
κεηαρεηξηζκέλνπ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη ε απφζβεζε εμνπιηζκνχ πνπ απνθηήζεθε κε εζληθή ή 
θνηλνηηθή επηρνξήγεζε.  
 
ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη θαη νη δαπάλεο αγνξάο ινγηζκηθνχ, εθφζνλ απαηηνχληαη γηα ηελ 
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 
 
γ) Γαπάλεο γηα θηίξηα 
 
Γαπάλεο γηα θηίξηα ζην βαζκφ θαη γηα φζν ρξφλν ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην εξεπλεηηθφ ζρέδην. 

ρεηηθά κε ηα θηίξηα, είλαη επηιέμηκν κφλνλ ην θφζηνο ηεο απφζβεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηε δηάξθεηα 
ηνπ εξεπλεηηθνχ ζρεδίνπ θαη ππνινγίδεηαη κε βάζε θνηλψο παξαδεθηή ινγηζηηθή πξαθηηθή. ηελ 
θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη θαη δαπάλεο δηακφξθσζεο ρψξσλ θαη ζηνηρεησδψλ ππνδνκψλ 
γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, φπνπ απηέο απνπζηάδνπλ 
πιήξσο. 
 
δ) Γαπάλεο γηα αγνξά ηερλνινγίαο – ηερλνγλσζίαο 
 
Γαπάλεο γηα ηερληθέο γλψζεηο, ηερλνινγίεο, δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο πνπ αγνξάζηεθαλ ή 
εθρσξήζεθαλ απφ εμσηεξηθέο πεγέο ζηελ ηηκή ηεο αγνξάο, εθφζνλ ε πξάμε πξαγκαηνπνηήζεθε 
ππφ ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ θαη δελ ππάξρεη ζηνηρείν αζέκηηεο ζχκπξαμεο. Ζ ηερλνινγία-
ηερλνγλσζία κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ θνξείο ηεο Διιάδαο ή/θαη ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ππφ 
πξνυπνζέζεηο απφ ηνπο εηαίξνπο θαη ζπγθεθξηκέλα α/ ζηελ αξρή ηνπ έξγνπ, εθφζνλ 

                                                 
12

 Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε ησλ δεκφζησλ εξεπλεηηθψλ θνξέσλ (ΑΔΗ, Δ&Σ Κέληξα) πνπ νη 
δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζην έξγν ζεσξνχληαη κε νηθνλνκηθέο (βιέπε ελφηεηα 6.1.2), είλαη επηιέμηκε ε αγνξά 
ηνπ εμνπιηζκνχ (φρη κφλν ε απφζβεζε). Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε δαπαλψλ γηα θηίξηα. 
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ρξεζηκνπνηείηαη σο βάζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ή β/ ζην ηέινο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αγνξά 
ηερλνγλσζίαο πνπ παξήρζε απφ ην έξγν θαη ζα παξαρζεί γηα απνθιεηζηηθή/ κεξηθή ρξήζε απφ 
παξαγσγηθφ θνξέα, κέινο ηεο ζχκπξαμεο. Σν ηειεπηαίν ζα είλαη επηιέμηκν εθφζνλ ηεθκεξηψλεηαη 
απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ θαη πξνβιέπεηαη ζηα νξφζεκα (milestones). 
 
ε) Γαπάλεο γηα έξεπλα επί ζπκβάζεη (απφ θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα) 
 
Πξφθεηηαη γηα δαπάλεο γηα ακνηβέο βάζεη ζχκβαζεο έξγνπ, ππεξγνιαβίεο, θαζψο θαη δαπάλεο γηα 
ζπκβνπιεπηηθέο θαη ηζνδχλακεο ππεξεζίεο, νη νπνίεο θαηεγνξηνπνηνχληαη σο εμήο: 

 
1.  Έξεπλα επί ζπκβάζεη απφ λνκηθά πξφζσπα / Τπεξγνιαβία 

Γαπάλεο γηα αλάζεζε εθηέιεζεο έξγνπ ζε λνκηθά πξφζσπα (ππεξγνιαβίεο). Οη δαπάλεο απηέο 
αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζηελ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα, θαζψο δελ επηηξέπεηαη ε εθρψξεζε ηεο 
δηαρείξηζεο ηνπ εληζρπφκελνπ ζρεδίνπ ή ηκήκαηφο ηνπ ζε ηξίηνπο απφ νπνηνλδήπνηε δηθαηνχρν. 

ηελ θαηεγνξία απηή είλαη επηιέμηκε ε ππεξγνιαβηθή αλάζεζε θαη ζε θνξείο εθηφο Ελλάδαρ, 

εθφζνλ νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ 
εξεπλεηηθνχ ζρεδίνπ θαη δελ παξέρνληαη ή δελ κπνξνχλ λα παξαζρεζνχλ κε ηελ απαηηνχκελε 
πνηφηεηα ή κε εχινγν θφζηνο απφ αληίζηνηρνπο θνξείο ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. εκεηψλεηαη 

φηη ην ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απηήο ηεο θαηεγνξίαο δαπάλεο (γηα φινπο ηνπ δηθαηνχρνπο 
αζξνηζηηθά) δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 20% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 
εληζρπφκελνπ ζρεδίνπ. 

 
2.  Έξεπλα επί ζπκβάζεη απφ θπζηθά πξφζσπα 

Γαπάλεο γηα ακνηβέο βάζεη ζχκβαζεο έξγνπ ζε επηζηεκνληθφ & ηερληθφ πξνζσπηθφ θαη 
δαπάλεο γηα ζπκβνπιεπηηθέο θαη ηζνδχλακεο ππεξεζίεο (απφ ηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθφ), πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη δελ ζπληζηνχλ 
δηαξθή ή πεξηνδηθή δξαζηεξηφηεηα, νχηε ζπλδένληαη κε ηηο ζπλήζεηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηνπ 
θνξέα. ηελ θαηεγνξία απηή εκπίπηνπλ ηφζν νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζπκβάζεηο αλάζεζεο 
έξγνπ ζε κεηαπηπρηαθνχο εξεπλεηέο, μεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο, ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο ή θαη 
κεηαδηδαθηνξηθνχο εξεπλεηέο ησλ εξεπλεηηθψλ θνξέσλ (Παλεπηζηήκηα, Δξεπλεηηθά Κέληξα, 

Ηλζηηηνχηα, ΣΔΗ), φζν θαη ζπκβάζεηο αλάζεζεο έξγνπ απφ ηηο επηρεηξήζεηο.  

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ επηηξέπεηαη λα δεισζεί σο ππεξγνιάβνο θνξέαο-κέινο ηεο 
ζχκπξαμεο απφ ηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν πνπ δειψλεηαη σο κέινο 
ηεο νκάδαο έξγνπ. 
 
Γεδνκέλνπ ηνπ ραξαθηήξα ηεο πξάμεο, γηα ηηο θαηεγνξίεο δαπαλψλ «Γαπάλεο γηα αγνξά 
ηερλνινγίαο – ηερλνγλσζίαο», εθφζνλ νη πξνκεζεπηέο αλαθέξνληαη νλνκαζηηθά, θαη «Γαπάλεο γηα 
έξεπλα επί ζπκβάζεη απφ λνκηθά πξφζσπα» απαηηείηαη: 

 αλαιπηηθή ηεθκεξίσζε ηεο αλάγθεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηκεκάησλ ηεο 
έξεπλαο απφ ηξίηνπο ή γηα ηελ πξνκήζεηα ηεο ζρεηηθήο ηερλνγλσζίαο απφ εμσηεξηθέο πεγέο  

 νλνκαζηηθή αλαθνξά ησλ ππεξγνιάβσλ/ πξνκεζεπηψλ πνπ είλαη λνκηθά πξφζσπα 
(επηρεηξήζεηο, εξεπλεηηθνί θνξείο, ηδξχκαηα θάζε είδνπο θιπ), ήδε απφ ηελ ππνβνιή ηεο 
πξφηαζεο ηνπ πξνο ελίζρπζε ζρεδίνπ  

 ηεθκεξίσζε φηη ην θφζηνο ηεο ηερλνινγίαο ηερλνγλσζίαο έγηλε ζηελ ηηκή ηεο αγνξάο θαη δελ 
ππάξρεη αζέκηηε ζχκπξαμε  

 ηεθκεξίσζε ηεο ππεξγνιαβηθήο αλάζεζεο ζε θνξέα ηνπ Δμσηεξηθνχ  

 ηεθκεξίσζε ηεο αγνξάο ηερλνγλσζίαο απφ εηαίξν (Διιάδα ή εμσηεξηθφ) 

 
ζη) πκπιεξσκαηηθέο δαπάλεο 
 
Γαπάλεο πνπ αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ζε κεηαθηλήζεηο, δξάζεηο δεκνζηφηεηαο/ πξνβνιήο ηνπ 
έξγνπ θαη δηάρπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ (εζσηεξηθνχ - εμσηεξηθνχ). Πεξηιακβάλνληαη επίζεο 
δαπάλεο δηθηχσζεο θαη άιια γεληθφηεξα έμνδα πνπ νθείινληαη άκεζα ζην εξεπλεηηθφ ζρέδην θαη 
δελ εκπίπηνπλ ζε θάπνηα απφ ηηο άιιεο θαηεγνξίεο δαπαλψλ. 
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Σα έμνδα κεηαθηλήζεσλ ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο θνηλά απνδεθηνχο ινγηζηηθνχο θαλφλεο 
θαη πξαθηηθέο. Αθνξνχλ εηζηηήξηα, έμνδα δηακνλήο, έμνδα κεηαθίλεζεο (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη 
δαπάλεο γηα ηε βελδίλε γηα κεηαθηλήζεηο κε ίδηα νρήκαηα, έμνδα δηνδίσλ θαη ζρεηηθέο δαπάλεο). 
 
Γελ είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο γηα κεηαθνξά κε ηαμί, νη δαπάλεο ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ θαη νη 
δαπάλεο πάξθηλγθ, εθφζνλ ππάξρεη δεκφζην κέζν κεηαθνξάο πνπ θαιχπηεη ηελ ελ ιφγσ 
δηαδξνκή. 
 
δ) Γαπάλεο αλαισζίκσλ 
 
Γαπάλεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ην θφζηνο πιηθψλ, εθνδίσλ θαη παξφκνησλ πξντφλησλ πνπ είλαη 
άκεζν απνηέιεζκα ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο δαπαλψλ κπνξεί λα πξνβιεθζεί ην θφζηνο πνπ 
νθείιεηαη ζηηο ελέξγεηεο ζπληνληζκνχ ηνπ έξγνπ (ζπληνληζκφο εηαίξσλ, πξνεηνηκαζία θαη ππνβνιή 
ησλ απαξαίηεησλ εθζέζεσλ γηα ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ θιπ). Σν 

ζπγθεθξηκέλν θφζηνο ππνινγίδεηαη κε βάζε ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ηνπ ζπληνληζηή θαη κε δίθαηε θαη 
δεφλησο αηηηνινγεκέλε κέζνδν επηκεξηζκνχ.  
 
 
7.2 Δληζρχζεηο γηα κειέηεο ηερληθήο ζθνπηκφηεηαο 
 
ηελ πεξίπησζε απηή, επηιέμηκεο είλαη νη δαπάλεο δηεμαγσγήο ηεο κειέηεο 
 
 
7.3 Δληζρχζεηο γηα δαπάλεο δηθαησκάησλ βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο γηα ΜκΔ 
 
Δίλαη επηιέμηκεο νη αθφινπζεο δαπάλεο: 

 φιεο νη δαπάλεο πνπ πξνεγνχληαη ηεο απνλνκήο ηνπ δηθαηψκαηνο ζην πιαίζην ηεο αξρηθήο 
έλλνκεο ηάμεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαπαλψλ θαηάξηηζεο, ππνβνιήο θαη δηεθπεξαίσζεο 
ηεο αίηεζεο, θαζψο θαη ησλ δαπαλψλ αλαλέσζεο ηεο αίηεζεο πξηλ απφ ηελ παξαρψξεζε ηνπ 
δηθαηψκαηνο  

 νη δαπάλεο κεηάθξαζεο θαη άιιεο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ απνλνκή ή ηελ 
θαηνρχξσζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζε άιιεο έλλνκεο ηάμεηο  

 νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο ηζρχνο ηνπ δηθαηψκαηνο θαηά ηελ 
επίζεκε δηεθπεξαίσζε ηεο αίηεζεο θαη ηελ ελδερφκελε δηαδηθαζία ελαληίσζεο, έζησ θαη αλ νη 
ελ ιφγσ δαπάλεο αλαθχπηνπλ κεηά ηελ απνλνκή ηνπ δηθαηψκαηνο. 

 
 
7.4 Με επηιέμηκεο δαπάλεο 
 
Σνλίδεηαη φηη δε ζεσξνχληαη επηιέμηκα, κεηαμχ άιισλ, ηα παξαθάησ είδε δαπαλψλ:  

 δαπάλεο πνπ δελ πξνθχπηνπλ σο άκεζε αλάγθε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εληζρπφκελνπ ζρεδίνπ 
αιιά ζρεηίδνληαη κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ησλ δηθαηνχρσλ, ή κε ηηο 
ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, εκπνξηθέο, εξεπλεηηθέο ή άιιεο  

 νπνηνδήπνηε θέξδνο  

 δαπάλεο δηαθήκηζεο, δηαλνκήο θαη πξνψζεζεο πξντφλησλ θαη εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ  

 νπνηεζδήπνηε πξνβιέςεηο γηα πηζαλέο κειινληηθέο δεκίεο ή ππνρξεψζεηο  

 νη ηφθνη ή ε απφδνζε ηνπ ρξεζηκνπνηεζέληνο θεθαιαίνπ  

 αβάζηκα ρξέε  

 δαπάλεο ςπραγσγίαο  

 δαπάλεο πνπ αθνξνχλ άιια έξγα πνπ έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηξίηνπο  

 ν ΦΠΑ, εθφζνλ κπνξεί λα αλαθηεζεί ή ζπκςεθηζηεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν 
 
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ παξέρνληαη ζην θεθάιαην 
Δ, άξζξα 19 έσο 38 ηεο ππ’ αξηζ. 14053/ΔΤ1749/27.03.2009 «Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 
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ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο» (ΦΔΚ 540 Β’), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο ππ’ αξηζ. 43804//ΔΤΘΤ 
2041/07.09.09 (ΦΔΚ 1957 Β’) θαη 28020/ΔΤΘΤ1212/30.06.10 (ΦΔΚ 1088 Β’) απνθάζεηο. 
 
 
8. ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ 
 
Οη πξνηάζεηο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, κέζσ δηαδηθηχνπ ζηελ αγγιηθή γιψζζα 
ζπκπιεξψλνληαο ηε ζρεηηθή ειεθηξνληθή θφξκα. Ο ηίηινο θαη ε πεξίιεςε ηεο πξφηαζεο ζα είλαη 
ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ζ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο γίλεηαη κε επζχλε ηνπ πληνληζηή, ν νπνίνο 
πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ έγθαηξε θαη έγθπξε ππνβνιή ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιεξφηεηά ηεο.  
 
Ζ πιαηθφξκα ειεθηξνληθήο ππνβνιήο πξφηαζεο έρεη εγθαηαζηαζεί ζηελ ηζηνζειίδα:  
https://apps.gov.gr/minedu/synergasia/ 
 
ηελ ίδηα δηεχζπλζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη εγγξαθή ζηελ πιαηθφξκα.  
 
Οδεγίεο γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ εκπεξηέρνληαη ζηελ πιαηθφξκα ππνβνιήο. 
Γηα ηερληθή ππνζηήξημε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πιαηθφξκα ππνβνιήο νη ελδηαθεξφκελνη 
κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: synergasia@minedu.gov.gr 
 
Οη ππνβιεζείζεο πξνηάζεηο ιακβάλνπλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ, ν νπνίνο είλαη κνλαδηθφο θαη ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί ζηε ζπλέρεηα απφ ηνλ ΔΦΓ γηα ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ. 
 
Οη πξνηάζεηο ππνβάιινληαη απφ ηελ επφκελε εκεξνκελία ηεο έθδνζεο ηεο πξφζθιεζεο έσο θαη 
ηελ 11/07/2011 (θαηαιεθηηθή εκεξνκελία).  
 
 
8.1 Πεξηερφκελν πξνηάζεσλ 
 
Όιεο νη πξνηάζεηο ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηέο κε ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ 
ρεδίνπ Αλάπηπμεο ηεο Έξεπλαο, Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο θαη Καηλνηνκίαο, φπσο απηφ 
πινπνηείηαη κέζσ ησλ επηκέξνπο Δ.Π. ηνπ ΔΠΑ 2007-13 θαη εηδηθφηεξα κέζσ ηνπ Δ.Π. 
«Αληαγσληζηηθφηεηα & Δπηρεηξεκαηηθφηεηα-ΔΠΑΝ ΗΗ» θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ 
Πξνγξακκάησλ (ησλ πεξηθεξεηψλ ζε κεηάβαζε), φπσο δηαηππψλνληαη ζηελ Δλφηεηα 2 ηνπ 
παξφληνο, θαζψο θαη κε ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο θαη φξνπο ηεο πξνθήξπμεο, φπσο αλαθέξνληαη 
ζηηο ελφηεηεο 1, 2, 5. 
 
ηε ζρεηηθή ειεθηξνληθή θφξκα ππνβνιήο πξφηαζεο ζπκπιεξψλνληαη νη εμήο πιεξνθνξίεο: 

 ηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ πξφηαζε θνξέσλ:  
Γηα ηηο επηρεηξήζεηο: α) Οξγαλσηηθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο, ζχληνκν 
ηζηνξηθφ εμέιημήο ηεο, πεξηγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, παξαγφκελα πξντφληα θαη 
ππεξεζίεο, εμαγσγηθέο επηδφζεηο, παξαγσγηθά κέζα γηα έξεπλα (πξνζσπηθφ, εμνπιηζκφο θαη 
θνλδχιηα), εκπνξηθή νξγάλσζε, απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ, β) ζχληνκε αλάιπζε ηεο 
ζεκεξηλήο ηερλνινγηθήο θαη εκπνξηθήο ζέζεο ηεο επηρείξεζεο, ησλ πξνβιεκάησλ πνπ νδεγνχλ 
ζηελ αλάγθε δηελέξγεηαο ηεο πξνηεηλφκελεο έξεπλαο, ησλ ελεξγεηψλ θαη ησλ δαπαλψλ πνπ 
έρνπλ ήδε αλαιεθζεί απφ ηελ επηρείξεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 
νδεγνχλ ζηελ αλάγθε πινπνίεζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ.  
Γηα ηνπο εξεπλεηηθνχο θνξείο: ζηνηρεία ηαπηφηεηαο, ζηνηρεία γηα ην πεδίν ησλ εξεπλεηηθψλ θαη 
ηερλνινγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή 
γεληθφηεξα.  
Γηα ηνπο ινηπνχο θνξείο: ζηνηρεία ηαπηφηεηαο, ην πεδίν δξαζηεξηνηήησλ, ην αλζξψπηλν 
δπλακηθφ θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία, φπνπ απαηηνχληαη. Δηδηθφηεξα, γηα ηα θπζηθά πξφζσπα, 
απαηηνχληαη ζηνηρεία γηα ηελ εκπεηξία, θαη ην πεδίν δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Γεληθφηεξα ζα πξέπεη 
λα ηεθκεξηψλεηαη πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπ θαζελφο θαη πσο αιιεινζπκπιεξψλνληαη γηα ηελ 
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Δπίζεο, παξνρή ζηνηρείσλ γηα ηνλ ππεξγνιάβν θαη ηεθκεξίσζε ηεο 
αλαγθαηφηεηαο ζπκκεηνρήο ηνπ ζην έξγν.  

https://apps.gov.gr/minedu/synergasia/
mailto:synergasia@minedu.gov.gr


ΔΠΑ 2007-2013                                     ΤΠΒΜ&Θ/ΓΓΔΣ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 23 

 Αληηθείκελν θαη ζηφρνη ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ, πεξηγξαθή ηεο πξνηεηλφκελεο 
κεζνδνινγίαο θαη ηνπ πιάλνπ εξγαζίαο, δηαηξεκέλν ζε ελφηεηεο εξγαζίαο, νη νπνίεο ζα πξέπεη 
λα αθνινπζνχλ ηηο ινγηθέο θάζεηο πινπνίεζεο ελφο έξγνπ, ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα θαη 
παξαδνηέα, ην πξνζσπηθφ θαη ν εμνπιηζκφο πνπ ζα απαηηεζνχλ, ην θφζηνο ζπλνιηθά θαη αλά 
δηθαηνχρν, θαζψο θαη ε ηεθκεξίσζε ηεο αλαγθαηφηεηαο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Απαηηείηαη 
επίζεο πεξηγξαθή ηεο ζπλνιηθήο ζηξαηεγηθήο ηνπ πιάλνπ εξγαζίαο θαη ν ζπλνιηθφο 
ζρεδηαζκφο ζε ζρέζε κε ηελ ζεηξά πινπνίεζεο ησλ δηάθνξσλ ελνηήησλ εξγαζίαο, θαζψο θαη 
θαηάινγνο κε νξφζεκα/ ζεκεία ειέγρνπ (milestones), ζηνηρεία ηνπ απαζρνινχκελνπ 
πξνζσπηθνχ (ζχλνιν αλζξσπνκελψλ ζηε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ έξγνπ) γηα θάζε εηαίξν. Γηα 
θάζε ελφηεηα εξγαζίαο ζα νξίδεηαη ην είδνο ηεο έξεπλαο/ δξαζηεξηφηεηαο13, νη ζπκκεηέρνληεο/ 
δηθαηνχρνη θνξείο, ε ζπκκεηνρή ηνπ θαζελφο ζηελ νινθιήξσζε ηεο Δλφηεηαο, νη ζηφρνη, ε 
πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ, ηα απνηειέζκαηα θαη αλακελφκελα παξαδνηέα ζπλνιηθά θαη αλά 
δηθαηνχρν, ν επηκεξηζκφο ηνπ θφζηνπο κεηαμχ ησλ δηθαηνχρσλ. Δπίζεο, νξίδεηαη έλα θπζηθφ 
πξφζσπν εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ θνξέσλ ζηελ αληίζηνηρε ελφηεηα εξγαζίαο, σο επηθεθαιήο/ 
ζπληνληζηήο ηεο θάζε ελφηεηαο εξγαζίαο.  

 Σξφπνη νηθνλνκηθήο θαη εκπνξηθήο αμηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ, 
ρξνληθφο νξίδνληαο θαη απαηηνχκελνη πφξνη γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη 
ελδερνκέλε θαηνρχξσζε απηψλ κε δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, ή/θαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ 
αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θνηλσληθψλ θαη ινηπψλ αλαγθψλ, ηνπο 
ηξφπνπο δηάρπζεο/ δηάδνζεο ησλ απνηειεζκάησλ ή/θαη ηνπο ιφγνπο πνπ επηβάιινπλ ηελ 
παξνρή ηεο ππεξεζίαο, θαζψο θαη γηα ην κέγεζνο ηεο αγνξάο θαη ην πιήζνο ησλ 
σθεινχκελσλ. Σα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζπλνιηθά, αιιά θαη αλά δηθαηνχρν.  
Σημειώνεηαι όηι οι Δικαιούσοι ςποσπεούνηαι να πποβούν: 
- ζηη ζύνηαξη ζςγκεκπιμένος ζσεδίος αξιοποίηζηρ αποηελεζμάηων (ηεσνικοοικονομική μελέηη), 

ηο οποίο θα πεπιλαμβάνει μεηαξύ άλλων και ζηοισεία πος αθοπούν ζε ανάλςζη ηηρ αγοπάρ, 
απαιηούμενη ςποδομή, ανθπώπινο δςναμικό και ςλικά, ποζοηικοποιημένα ζενάπια, δείκηερ 
ελέγσος ανάλογα με ηον οικονομικό κλάδο ζηον οποίο ενηάζζεηαι ηο πποϊόν/ ςπηπεζία, 
σπονοδιάγπαμμα ςλοποίηζηρ.  

- ζε εςπεία διάσςζη ηων Ε&Τ αποηελεζμάηων ηος έπγος, σωπίρ βέβαια να θίγονηαι ηα 
δικαιώμαηα πνεςμαηικήρ και βιομησανικήρ ιδιοκηηζίαρ, με ανακοινώζειρ, παποςζιάζειρ, 
επιζηημονικέρ επγαζίερ και με ηην ανάπηηζη ζε δικηςακό ηόπο ηων βαζικών ηεσνικών - 
οικονομικών ζηοισείων και ηων ενεπγειών και αποηελεζμάηων πος ςλοποιούνηαι καθ’ όλη ηην 
ποπεία εκηέλεζήρ ηος. Δπηπιένλ, γηα ην ζθνπό απηό ζα δεκηνπξγεζεί εηδηθή ηζηνζειίδα 
ζην δηθηπαθό ηόπν ηεο ΓΓΔΣ, ε νπνία ζα πεξηέρεη ζπλδέζκνπο πξνο όινπο ηνπο 
δηθηπαθνύο ηόπνπο ηωλ εγθεθξηκέλωλ έξγωλ, ώζηε λα ππάξρεη ζπλνιηθή εηθόλα ηεο 
πνξείαο ηεο πξάμεο. 

 Υξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο, ρξεκαηνδφηεζε, πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ θαη θαηαλνκή 
απηνχ ζηηο θαηεγνξίεο επηιέμηκσλ δαπαλψλ θαη αλά δηθαηνχρν/ ζπκκεηέρνληα, θαζψο θαη ην 
νξγαλσηηθφ ζρήκα δηαρείξηζεο θαη ζπληνληζκνχ ηνπ έξγνπ.  

 Αλακελφκελα απνηειέζκαηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο/ δηθαηνχρνπο θαη ζηελ νηθνλνκία ή/θαη 
θνηλσλία γεληθφηεξα (ρξήζε δεηθηψλ) ζε κεζν-καθξνπξφζεζκν νξίδνληα.  

 
ηελ πεξηγξαθή ηεο πξφηαζεο ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη ε θαηλνηνκία ησλ κεζνδνινγηψλ θαη 
ηερληθψλ πνπ επηιέγνληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ε πξφνδνο ζηελ ηξέρνπζα ηερλνινγηθή 
ζηάζκηζε θαη παξάιιεια ε ζρεηηθή εκπεηξία. Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηελ πεξηγξαθή 
ηεο κεζνδνινγίαο εθηέιεζεο, ζην βαζκφ θαηλνηνκίαο/ πξσηνηππίαο, θαζψο θαη ζηε ζαθήλεηα 
ηνπ ηειηθνχ παξαδνηένπ ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ. Γεδνκέλνπ φηη ην χςνο ηεο ελίζρπζεο 
ζπλδέεηαη κε ην είδνο ηεο έξεπλαο, ηνλ ηχπν ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ην είδνο ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ηνλ 
ηξφπν αμηνπνίεζεο/ δηάρπζεο/ δηάδνζεο ησλ απνηειεζκάησλ, ηα ζηνηρεία απηά ζα πξέπεη λα 
παξνπζηάδνληαη κε ζαθήλεηα ζηελ πξφηαζε ζπλνιηθά, αιιά θαη αλά ελφηεηα εξγαζίαο θαη 
ζπκκεηέρνληα/ δηθαηνχρν. 
 
Ζ ζρεηηθή ειεθηξνληθή θφξκα ζπκπιεξψλεηαη κε επζχλε ηεο ζχκπξαμεο, ε νπνία απνθαζίδεη γηα 
ηελ έθηαζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο πξφηαζεο θαηά ηελ θξίζε ηεο. Οη πξνηάζεηο πξέπεη λα 
πεξηιακβάλνπλ φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ θαηά ηελ γλψκε ησλ δηθαηνχρσλ πξέπεη λα δηαζέηνπλ 

                                                 
13

 Γηα θάζε Δλφηεηα Δξγαζίαο δειψλεηαη κφλν έλα ηέηνην είδνο έξεπλαο /δξαζηεξηφηεηαο. 



ΔΠΑ 2007-2013                                     ΤΠΒΜ&Θ/ΓΓΔΣ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 24 

ηα κέιε ησλ επηηξνπψλ γηα ηελ θαιχηεξε αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ. Οη επηηξνπέο ζα 
αμηνινγήζνπλ ηηο πξνηάζεηο κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζα ηνπο δνζνχλ ρσξίο λα δεηήζνπλ 
ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ή δηεπθξηλίζεηο ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ειιείςεηο ή αζάθεηεο. 
Πξνηάζεηο πνπ είραλ ππνβιεζεί ζην πιαίζην ηεο πξνθήξπμεο «πλεξγαζία 2009» θαη δελ είραλ 
ρξεκαηνδνηεζεί κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ βειηησκέλεο ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 
ηελ πεξίπησζε απηή, ηδηαίηεξε έκθαζε ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ πιήξε θαη ζαθή απεηθφληζε 
ησλ πξνηεηλνκέλσλ βειηηψζεσλ, θαζψο θαη ζηελ ηεθκεξίσζε ηεο αλαγθαηφηεηάο ηνπο. 
 
Γηα θάζε πξφηαζε νξίδεηαη έλα θπζηθφ πξφζσπν σο Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο Έξγνπ. 
Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο κπνξεί λα είλαη ν νπνηνζδήπνηε αλεμαξηήησο εζληθφηεηαο θαη 
κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ νπνηνδήπνηε θνξέα ζπκκεηέρεη ζηελ ζχκπξαμε. Δθφζνλ είλαη εθηθηφ, 
ζα ήηαλ πην απνηειεζκαηηθφ αλ ν Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο πξνέξρεηαη απφ ην πληνληζηή 
θνξέα. Ο Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο έρεη ηελ επζχλε γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηελ επίβιεςε ηνπ 
έξγνπ απφ επηζηεκνληθήο θαη ηερληθήο πιεπξάο, γηα ηελ αξηηφηεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ 
ζρεδίνπ θαη γηα ηελ ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ ρξνλνδηαγξακκάησλ. ην έξγν ηνπ απηφ ν Δ.Τ. 
ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο επηθεθαιήο ησλ ελνηήησλ εξγαζίαο. Καηά ζπλέπεηα, ν Δπηζηεκνληθφο 
Τπεχζπλνο απαηηείηαη λα έρεη πνιπεηή εκπεηξία ζηελ επίβιεςε θαη ην ζπληνληζκφ δηεπηζηεκνληθψλ 
εξεπλεηηθψλ έξγσλ θαζψο θαη εηο βάζνο γλψζε ηεο ζεκαηηθήο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ.      
 
ηελ ειεθηξνληθή θφξκα ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο ζπκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά ην πεδίν πνπ 
αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθφκηζε ζεηξάο δηθαηνινγεηηθψλ ησλ θνξέσλ ηεο ζχκπξαμεο ζηελ 
πεξίπησζε έγθξηζεο ηεο πξφηαζήο ηνπο, θαζψο θαη ζηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 
νξίδνληαη ζηελ πξνθήξπμε (Δλφηεηα 5: ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ - ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ –ΤΦΟ 
ΔΝΗΥΤΖ). 
 
 

Μέξνο δεύηεξν: Αμηνιόγεζε – Έγθξηζε ρξεκαηνδόηεζεο 
 
 
9. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΠΡΟΣΑΔΧΝ 
 
Οη πξνηάζεηο θαηαρσξνχληαη θαη ηαμηλνκνχληαη ζε βάζε δεδνκέλσλ αλά ζεκαηηθφ ηνκέα έξεπλαο 
κε βάζε ηε δήισζε ηνπ πληνληζηή ζηε ζρεηηθή ειεθηξνληθή θφξκα ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο. 
 
Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ απνηειείηαη απφ ηνλ πξνθαηαξθηηθφ έιεγρν θαη ηελ 
θχξηα αμηνιφγεζε θαη ηεξάξρεζε ησλ πξνηάζεσλ [Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο δηέπεηαη απφ ην 
άξζξν 18 ηνπ Ν. 3777/2009 (ΦΔΚ 127/Α/28-7-09) «Γηαζπλνξηαθέο ζπγρσλεχζεηο θεθαιαηνπρηθψλ 
εηαηξεηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»]. Ζ θχξηα αμηνιφγεζε απνηειείηαη απφ 2 ζηάδηα: 
α. ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ απφ επηηξνπέο «αλά ζεκαηηθή/ ηνκεαθή» πεξηνρή κε ηε 

ζπλδξνκή δηεζλψλ αμηνινγεηψλ (ηάδην Α),  
β. ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ απφ ην πξνεγνχκελν ζηάδην απφ ηελ ππεξεζία θαη ηε 

δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο εηζήγεζεο γηα έγθξηζε απφ ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο 
θαη Θξεζθεπκάησλ (ηάδην Β) 

 
 
9.1 Πξνθαηαξθηηθφο έιεγρνο 
 
Καηά ηνλ πξνθαηαξθηηθφ έιεγρν νη πξνηάζεηο ειέγρνληαη σο πξνο ηελ πιεξφηεηα/ επηιεμηκφηεηά 
ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 
 
H αξκφδηα Τπεξεζία κεξηκλά γηα ηε ζπγθξφηεζε επηηξνπήο  πξνθαηαξθηηθνχ ειέγρνπ, ε νπνία θαη 
εμεηάδεη ηελ ηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο πξνθήξπμεο γηα θάζε πξφηαζε. Αθνινπζεί πιήξσο 
ηεθκεξησκέλε εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο ζρεηηθά κε ηηο πξνηάζεηο πνπ πξνηείλεηαη λα απνξξηθζνχλ 
ζην ζηάδην απηφ θαη εθείλεο πνπ πξνηείλεηαη λα πξνρσξήζνπλ ζην επφκελν ζηάδην, ε νπνία 
εγθξίλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. 
  



ΔΠΑ 2007-2013                                     ΤΠΒΜ&Θ/ΓΓΔΣ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 25 

Απφ ηηο πξνηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη, απνξξίπηνληαη εθείλεο νη νπνίεο δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο 
ηεο πξνθήξπμεο (Δλφηεηα 5: ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ - ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ –ΤΦΟ ΔΝΗΥΤΖ) 
 
Σνλίδεηαη φηη είλαη απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ θνξέσλ πνπ ζπληζηνχλ ηε ζχκπξαμε λα ππνβάιινπλ 
πιήξε πξφηαζε, κε βάζε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο νδεγνχ εθαξκνγήο.  
 
 
9.2 Αμηνιφγεζε θαη ηεξάξρεζε ησλ πξνηάζεσλ 
 
9.2.1 Γηαδηθαζία αλά ζηάδην αμηνιφγεζεο 
 
Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ πνπ θξίζεθαλ επηιέμηκεο απφ ηνλ πξνθαηαξθηηθφ 
έιεγρν είλαη ε εμήο αλά ζηάδην: 
 
ηάδην Α: Αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ αλά «ζεκαηηθή/ ηνκεαθή πξνηεξαηφηεηα» απφ επηηξνπέο 
εκπεηξνγλσκφλσλ, απνηεινχκελεο απφ ηξία (3) – πέληε (5) κέιε, ηα νπνία δηαζέηνπλ εξεπλεηηθή 
ή/θαη βηνκεραληθή εκπεηξία ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηνπ πξνο αμηνιφγεζε έξγνπ, κε ηε ζπλδξνκή 
δηεζλψλ θξηηψλ/ αμηνινγεηψλ. Ζ ζπλδξνκή ησλ δηεζλψλ θξηηψλ /αμηνινγεηψλ ζπλίζηαηαη ζηελ 
αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ κε βάζε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο (ελφηεηα 9.2.2), ηελ ζχληαμε εηδηθήο 
έθζεζεο αμηνιφγεζεο θαη ηελ εηζήγεζε/ αηηηνιφγεζε απηήο ελψπηνλ ησλ επηηξνπψλ εθφζνλ 
δεηεζεί. 
 
Ζ αμηνιφγεζε πεξηιακβάλεη: 
 Σελ εμέηαζε ηεο ζπλάθεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ θάζε πξφηαζεο κε ηηο Δ&Σ πξνηεξαηφηεηεο ηεο 

πξνθήξπμεο. 
 Σελ αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ απφ άπνςε επηζηεκνληθήο, ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο 

αξηηφηεηαο θαη ζεκαζίαο κε βάζε ηα θξηηήξηα ηεο ελφηεηαο 9.2.2.  
 Σνλ έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ/ έξγνπ (έξγα Δ&ΣΑ, κειέηεο 

ηερληθήο ζθνπηκφηεηαο, θαηνρχξσζε δηθαησκάησλ βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο) θαη ηεο 
πξνηεηλφκελεο θαηεγνξίαο έξεπλαο (βαζηθή έξεπλα, βηνκεραληθή έξεπλα ή πεηξακαηηθή 
αλάπηπμε) αλά ελφηεηα εξγαζίαο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ πνπ πξνηείλεηαη θαη ηελ 
αηηνχκελε ρξεκαηνδφηεζε, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο νξζφηεηαο ππαγσγήο ηεο πξφηαζεο ζην 
ζπγθεθξηκέλν Δ&Σ ζεκαηηθφ ηνκέα.     

 
ηε ζπλέρεηα, ηα κέιε ησλ επηηξνπψλ ζπλεδξηάδνπλ απφ θνηλνχ θαη, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 
αμηνιφγεζε ησλ δηεζλψλ θξηηψλ/ αμηνινγεηψλ, πξνβαίλνπλ ζηελ ζχληαμε ηεθκεξησκέλεο 
εηζήγεζεο πξνο ην  αξκφδην φξγαλν, πξνθεηκέλνπ λα δηαηππψζεη ηελ ηειηθή εηζήγεζε γηα έγθξηζε 
απφ ηνλ ΤΠΓΒΜΘ.  
 
εκεηψλεηαη φηη ε επηινγή ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ ζα γίλεη απφ ηνλ εζληθφ πίλαθα θξηηψλ πνπ έρεη 
ζπληαρζεί κε επζχλε ηνπ ΔΔΣ θαη ηεξείηαη ζηε ΓΓΔΣ, ηε βάζε θξηηψλ ηεο ΓΓΔΣ, ηε βάζε 
εκπεηξνγλσκφλσλ ηνπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ, ηηο ηζηνζειίδεο ειιεληθψλ θαη μέλσλ παλεπηζηεκίσλ 
θιπ. ηηο επηηξνπέο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη θαη εθπξφζσπνο ζπιινγηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ νξγάλσλ 
φπσο ΔΒ, ΒΒΔ, ΔΔΒΔ ρσξίο ςήθν.   
 
Σα κέιε ησλ επηηξνπψλ αμηνιφγεζεο νξίδνληαη έηζη ψζηε λα θαιχπηνπλ ηνπο επηζηεκνληθνχο 
ηνκείο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε (θεθάιαην 4) θαη ζπγθαινχληαη κε θξνληίδα ηεο αξκφδηαο 
ππεξεζηαθήο κνλάδαο ηνπ ΔΦΓ ζηειέρε ηεο νπνίαο έρνπλ ην ζπληνληζκφ ηνπο. Οη αμηνινγεηέο/ 
εκπεηξνγλψκνλεο κπνξεί λα είλαη Έιιελεο ή αιινδαπνί, αλαγλσξηζκέλα κέιε ηεο δηεζλνχο 
αθαδεκατθήο ή εξεπλεηηθήο ή επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο, πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη ζηελ Διιάδα ή 
ζην εμσηεξηθφ, κε δηεζλή εκπεηξία ζε αμηνινγήζεηο εξεπλεηηθψλ πξνηάζεσλ θαη δελ ζα 
εκπιέθνληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ εθάζηνηε πξφηαζε, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ην αδηάβιεην 
ηεο θξίζεο.  
 
ηάδην Β: Με ζθνπφ ηε δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο εηζήγεζεο γηα έγθξηζε απφ ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο 
Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ηα θχιια αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ παξαιακβάλνληαη 
απφ ηελ ππεξεζία, ε νπνία ηεξαξρεί ηηο πξνηάζεηο αλά ζεκαηηθή. Ο ηξφπνο επηινγήο ησλ πξνο 



ΔΠΑ 2007-2013                                     ΤΠΒΜ&Θ/ΓΓΔΣ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 26 

ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ, βαζίδεηαη ζηελ ηεξάξρεζε ησλ πξνηάζεσλ, ζηηο δηαηηζέκελεο πηζηψζεηο 
αλά ζεκαηηθή, θαη θπξίσο ηελ πεξηθεξεηαθή θαηαλνκή ηεο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ πίλαθα 1 ηεο 
ελφηεηαο 1 (πεξηζζφηεξα ζηνηρεία σο πξνο ηελ επηινγή ησλ πξνηάζεσλ θαη ηνλ ηξφπν 
δηακφξθσζεο ηεο ζρεηηθήο εηζήγεζεο παξνπζηάδνληαη ζηελ ελφηεηα 10.1). 
 
Δεν πποβλέπεηαι διαδικαζία ένζηαζηρ ή/και επαναξιολόγηζηρ ηων πποηάζεων. 
 
 
9.2.2 Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο – Βαζκνιφγεζε πξνηάζεσλ 
 
Οη πξνηάζεηο ειέγρνληαη επηζηακέλσο απφ ηηο επηηξνπέο αμηνιφγεζεο αξρηθά σο πξνο εάλ ην 
θπζηθφ ηνπο αληηθείκελν εληάζζεηαη ή φρη ζε έλαλ απφ ηνπο Δ&Σ ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο ηεο 
ελφηεηαο 4 (Κξηηήξην έληαμεο/ απνθιεηζκνχ). Πξνηάζεηο πνπ δελ εληάζζνληαη ζε έλαλ απφ ηνπο 
πξναλαθεξφκελνπο Δ&Σ ηνκείο απνξξίπηνληαη.   
 
Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο είλαη ηξία (3) θαη βαζκνινγνχληαη ζε θιίκαθα απφ 0 έσο 4 γηα ην θαζέλα 
απφ απηά (κε δπλαηφηεηα βαζκνιφγεζεο αλά κηζή κνλάδα). Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ησλ 
πξνηάζεσλ πξνθχπηεη σο ην άζξνηζκα ησλ βαζκνινγηψλ ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ, 
πνιιαπιαζηαζκέλσλ κε ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή βαξχηεηαο . 
 
Αλαιπηηθά, ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο είλαη ηα εμήο: 
Α.  Πνηφηεηα - αμηνπηζηία ηεο ζχκπξαμεο (ζπληειεζηήο βαξύηεηαο 30%) 

(Δκπεηξία ησλ ζπκκεηερφλησλ θνξέσλ θαη ησλ αηφκσλ, επάξθεηα ππνδνκψλ ησλ 
ζπκκεηερφλησλ θνξέσλ, θαηαιιειφηεηα ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ 
δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ.) 

Β.  Δπηζηεκνληθή θαη Σερλνινγηθή αξηηφηεηα ηεο πξφηαζεο (ζπληειεζηήο βαξύηεηαο 30%)  
(Πνηφηεηα θαη θαηλνηνκηθφηεηα/ αξηζηεία ηεο πξφηαζεο, απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξνηεηλφκελεο 
κεζνδνινγίαο-ηερλνινγίαο, εθηθηφηεηα θαη ζαθήλεηα ησλ παξαδνηέσλ.) 

Γ.  πλεηζθνξά ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο ρψξαο θαη επηπηψζεηο ζηελ 
ιεηηνπξγία θαη πξφνδν ησλ ζπκκεηερνπζψλ επηρεηξήζεσλ (ζπληειεζηήο βαξύηεηαο 
40%)  
(πλεηζθνξά ηνπ έξγνπ ζηελ αξηζηεία, θαη ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο ζε εζληθφ 
ή/θαη επξσπατθφ ή/θαη δηεζλέο επίπεδν. Αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ζπκκεηερνπζψλ 
επηρεηξήζεσλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ βειηηψλνληαο ηα πξντφληα ή ηηο 
δηαδηθαζίεο ηνπο.) 

 
 
9.3 Γηαζθάιηζε ηνπ βηνκεραληθνχ απνξξήηνπ 
 
Καηά ηηο δηάθνξεο θάζεηο ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, ν ΔΦΓ ηεξεί ερεκχζεηα, 
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ην βηνκεραληθφ απφξξεην, ηφζν ζην πεξηερφκελν ηεο πξφηαζεο, φζν 
θαη ζηα ινηπά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο θνξείο, πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ πξφηαζε. 
 
Δηδηθφηεξα :  
α)  Ζ εξεπλεηηθή πξφηαζε θνηλνπνηείηαη ζηα κέιε ηεο αληίζηνηρεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο, ηα 

νπνία έρνπλ δεζκεπηεί απφ ηελ αξρή ελππφγξαθα φηη ζα ρεηξηζηνχλ ην πεξηερφκελν ησλ 
πξνηάζεσλ εκπηζηεπηηθά.  

β)  Σα νλφκαηα ησλ κειψλ ησλ επηηξνπψλ αμηνιφγεζεο είλαη απφξξεηα θαη δε γλσζηνπνηνχληαη 
ζηνπο αμηνινγνχκελνπο θνξείο. Ο ΔΦΓ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεκνζηεχεη ζην ηέινο ηνπ έηνπο 
θαηάινγν φισλ ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο 
ηεο πξάμεο. 

γ)  ηελ πεξίπησζε απφξξηςεο κηαο εξεπλεηηθήο πξφηαζεο, απηφ γλσζηνπνηείηαη κφλν ζην 
πληνληζηή ηεο ζχκπξαμεο πνπ ηελ ππέβαιε, καδί κε ηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία ηεο πξφηαζεο 
θαη ηελ ζεηξά θαηάηαμεο ζηελ αληίζηνηρε ζεκαηηθή πεξηνρή.  

δ)  Ο ΔΦΓ ζην ηέινο ηεο αμηνιφγεζεο δεκνζηεχεη κφλν ηηο πξνηάζεηο πνπ εγθξίζεθαλ θαη 
εηδηθφηεξα ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ, ηα νλφκαηα ησλ δηθαηνχρσλ θαη ην χςνο ηνπ εγθεθξηκέλνπ 
πξνυπνινγηζκνχ θαη ηεο δεκφζηαο δαπάλεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ή έγθξηζε ρξεκαηνδφηεζεο 
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ζπληζηά επίζεο έληαμε ζηνλ θαηάινγν δηθαηνχρσλ πνπ δεκνζηεχεηαη ζχκθσλα κε ην 
Άξζξν 7, Παξ. 2, ηνηρείν δ) ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1828/2006 (βι. επίζεο Δλφηεηα 3). 

 
Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο θαη νη εκπεηξνγλψκνλεο δεζκεχνληαη ελππφγξαθα γηα ηε δηαθχιαμε ηνπ 
βηνκεραληθνχ απνξξήηνπ ησλ πξνηάζεσλ. ε πεξίπησζε δηαξξνήο πιεξνθνξηψλ απφ κέιε ηεο 
πην πάλσ Δπηηξνπήο, ή εκπεηξνγλψκνλα απηήο, πέξαλ ηεο νπνηαζδήπνηε θαηά λφκν αζηηθήο ή 
πνηληθήο επζχλεο απηψλ, απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν θαη κνξθή 
απφ ηε ΓΓΔΣ, θαζψο θαη απφ ηνπο επνπηεπφκελνπο απφ ηε ΓΓΔΣ εξεπλεηηθνχο θνξείο. Σελ ίδηα 
ππνρξέσζε θαη επζχλε γηα ηε δηαθχιαμε ηνπ βηνκεραληθνχ απνξξήηνπ ησλ πξνηάζεσλ έρνπλ θαη 
φια ηα ζηειέρε θαη νη ππάιιεινη ηεο ΓΓΔΣ πνπ απφ ηε θχζε ηεο ππεξεζίαο ηνπο κπνξεί λα ιάβνπλ 
γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνηάζεσλ. 
 
 
10. ΔΓΚΡΙΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ – ΑΝΑΘΔΗ ΔΡΓΧΝ 
 
10.1 Ιεξάξρεζε ησλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε πξνηάζεσλ 
 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο απφ ηηο ζεκαηηθέο/ ηνκεαθέο επηηξνπέο, νη 

πξνηάζεηο ζα θαηαηαρζνχλ ζε πίλαθα θαηά θζίλνπζα βαζκνινγηθή ζεηξά αλά ζεκαηηθή/ ηνκεαθή 
πεξηνρή. ε ζεκαηηθή/ ηνκεαθή πεξηνρή πνπ δχν πξνηάζεηο ηζνβαζκνχλ ζα έρεη πξνηεξαηφηεηα ε 
πξφηαζε κε ηε κεγαιχηεξε βαζκνινγία ζην θξηηήξην Γ, ζε πεξίπησζε λέαο ηζνβαζκίαο ζα 
ππεξηζρχεη ε πξφηαζε κε ηε κεγαιχηεξε βαζκνινγία ζην θξηηήξην Β θαη ζε πεξίπησζε λέαο 
ηζνβαζκίαο ζα ππεξηζρχεη ε πξφηαζε κε ηε κεγαιχηεξε βαζκνινγία ζην θξηηήξην Α. 
 
Αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλνκή ηεο ελίζρπζεο (δεκφζηαο δαπάλεο) αλά δηθαηνχρν θαη πεξηθέξεηα 
ηνλίδεηαη φηη:  
α. ζηελ πεξίπησζε επηρεηξήζεσλ, ε δεκφζηα δαπάλε ρξεψλεηαη ζηελ πεξηθέξεηα ζηελ νπνία είλαη 

εγθαηεζηεκέλε θαη ιεηηνπξγεί ε επσθεινχκελε παξαγσγηθή κνλάδα ή ην Παξάξηεκα ηεο 
επηρείξεζεο πνπ επσθειείηαη απφ ην έξγν, αλεμάξηεηα απφ ηνπ πνπ βξίζθεηαη ε έδξα ηεο  

β. ζηελ πεξίπησζε ΑΔΗ, Δξεπλεηηθψλ θέληξσλ, ρξεψλεηαη ζηελ πεξηθέξεηα πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλε ε αληίζηνηρε ζρνιή/ ηκήκα/ ηλζηηηνχην. 

 
ηελ πεξίπησζε πξφηαζεο φπνπ ζπκκεηέρνπλ δηθαηνχρνη απφ δηαθνξεηηθέο «Πεξηθέξεηεο» ε 
Γεκφζηα Γαπάλε πνπ αλαινγεί ζηνλ θάζε δηθαηνχρν ζα ρξεψλεηαη ζην Δ.Π. ηεο Πεξηθέξεηαο απφ 
ηελ νπνία απηφο πξνέξρεηαη, κε βάζε ηελ ηεξάξρεζε ησλ πξνηάζεσλ θαη ηε δηαζέζηκε Γεκφζηα 
Γαπάλε αλά Πεξηθέξεηα, φπσο απηή παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 1 ηεο ελφηεηαο 1. ηε ζπλέρεηα ζα 
θαηαξηίδεηαη πίλαθαο θαηαλνκήο ηεο δεκφζηαο δαπάλεο αλά «πεξηθέξεηα» αλάινγα κε ηε 
γεσγξαθηθή ζέζε ησλ ζπκκεηερφλησλ.  
 
Οη πξνηάζεηο ζα ηεξαξρνχληαη ζηνλ πίλαθα απηφ βάζεη ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο ηνπο 
(μεθηλψληαο απφ ηελ πξφηαζε πνπ ζπγθέληξσζε ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία) θαη κέρξη εμάληιεζεο 
ηεο δηαζέζηκεο Γεκφζηαο Γαπάλεο ηνπ Δ.Π. θάζε Πεξηθέξεηαο. 

 
Ο πίλαθαο απηφο, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 1, ζα απνηειείηαη απφ 6 ζηήιεο (1ε ζηήιε: νη νθηψ 
πεξηθέξεηεο14

 

ηνπ ζηφρνπ 1, 2ε ζηήιε:Αηηηθή, 3ε ζηήιε: Κ. Μαθεδνλία, 4ε ζηήιε: Γ. Μαθεδνλία, 5ε 
ζηήιε: ηεξεά Διιάδα, 6ε ζηήιε: Ν. Αηγαίν). 
 
Οη πξνηάζεηο γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ δηαζέζηκεο δαπάλεο γηα φινπο ηνπο δηθαηνχρνπο ζα 
πξνηείλνληαη γηα ρξεκαηνδφηεζε. ηελ πεξίπησζε πξφηαζεο ε νπνία ππνβιήζεθε απφ 
δηθαηνχρνπο απφ δηαθνξεηηθέο Πεξηθέξεηεο θαη ζπγθέληξσζε πςειή βαζκνινγία, αιιά γηα θάπνην 
δηθαηνχρν δελ επαξθεί ε δηαζέζηκε Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ αληίζηνηρνπ Δ.Π. ψζηε λα εγθξηζεί, ηφηε 
ζα εμεηαζζεί ε δπλαηφηεηα αχμεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο αληίζηνηρεο πεξηθέξεηαο. Ζ αχμεζε 
φκσο απηή δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ην 10% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο αληίζηνηρεο πεξηθέξεηαο 
κεηάβαζεο ή ΔΠΑΝ ΗΗ (πίλαθα1). ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε πξφηαζε απνξξίπηεηαη. Καη’ 

                                                 
14

 Θεζζαιία, Ήπεηξνο, Γπηηθή Διιάδα, Αλ. Μαθεδνλία-Θξάθε, Ηφληα Νεζηά, Β. Αηγαίν, Κξήηε, Πεινπφλλεζνο 
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εμαίξεζε, ε πξφηαζε κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή κεηά απφ δηαπξαγκαηεχζεηο/ αμηνιφγεζε ζηελ 
πεξίπησζε πνπ: 

 Πιεξνχληαη νη ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο έξγσλ ηεο αληίζηνηρεο πξάμεο θαη ην πνζνζηφ ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ελ ιφγσ δηθαηνχρνπ ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο 
πξφηαζεο δελ μεπεξλά ην 30%, 

 ππάξρνπλ δηθαηνχρνη ίδηνπ ηχπνπ (επηρείξεζε, εξεπλεηηθφο θνξέαο θ.ι.π.) εληφο ζχκπξαμεο, νη 
νπνίνη κπνξνχλ απνδεδεηγκέλα λα αλαιάβνπλ ην ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ αληηζηνηρνχζε ζην 
δηθαηνχρν πνπ απνρσξεί, είηε κεκνλσκέλα είηε απφ θνηλνχ ή πξνηαζεί άιινο θνξέαο ηδίνπ 
πξνθίι ή/θαη αλαγθψλ, ν νπνίνο ζα δερζεί λα αλαιάβεη ην ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ αληηζηνηρνχζε 
ζην δηθαηνχρν πνπ απνρσξεί θαη πξνέξρεηαη απφ Πεξηθέξεηα κε δηαζέζηκε Γεκφζηα Γαπάλε 
ζην Δ.Π. ηεο. ηελ πεξίπησζε απηή ν λενεηζεξρφκελνο δηθαηνχρνο ζα αμηνινγείηαη απφ ηελ 
Τπεξεζία κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ αμηνινγήζεθε θαη ε ππφινηπε ζχκπξαμε σο πξνο ηελ 
ηθαλφηεηά ηνπ λα εθηειέζεη ην ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ ηνπ αληηζηνηρεί θαη λα εθκεηαιιεπηεί ηα 
απνηειέζκαηά ηνπ θαη 

 Γελ έρεη εγθξηζεί ήδε έξγν κε αληίζηνηρν αληηθείκελν ιφγσ πςειφηεξεο βαζκνινγίαο 
 
εκεηψλεηαη φηη ηα αλσηέξσ ζα εθαξκνζζνχλ ζηελ ρξεκαηνδφηεζε «άξηζησλ» πξνηάζεσλ, 
δειαδή ησλ πξνηάζεσλ πνπ ζα ζπγθεληξψζνπλ ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία θαη γηα ηηο νπνίεο ε 
δεκφζηα δαπάλε ηεο αληίζηνηρεο πεξηθέξεηαο δελ επαξθεί γηα θάπνηνλ εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ 
θνξέσλ. 
 
Αλ κηα πξφηαζε δελ κπνξεί λα ρξεκαηνδνηεζεί ιφγσ εμάληιεζεο ηεο Γεκφζηαο Γαπάλεο ηνπ Δ.Π. 
απφ ην νπνίν ζα έπξεπε λα ρξεκαηνδνηεζεί, πξνηάζεηο κε ρακειφηεξε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ 
ρξεκαηνδνηνχληαη απφ άιια Δ.Π. κπνξνχλ λα πξνθξηζνχλ γηα ρξεκαηνδφηεζε. 
 
Σα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη γηα ηελ θάζε ζεκαηηθή/ ηνκεαθή πεξηνρή. ηελ πεξίπησζε δηαζέζηκσλ 
θνλδπιίσλ ζε κία ζεκαηηθή/ ηνκεαθή θαη ζε πεξηθέξεηα φπνπ ππάξρεη έιιεηςε ρξεκαηνδφηεζεο 
θνξέσλ άιιεο ζεκαηηθήο/ ηνκεαθήο, ηφηε κεηαθέξνληαη ηα θνλδχιηα απφ ηε κία ζεκαηηθή/ ηνκεαθή 
ζηελ άιιε. Δάλ θαη κεηά ηε δηαδηθαζία απηή πξνθχπηνπλ ππφινηπα αδηάζεηα ηεο δεκφζηαο 
δαπάλεο απηά κεηαθέξνληαη ζηελ επφκελε πξνθήξπμε. 
 
ηε ζπλέρεηα, ε αξκφδηα ππεξεζηαθή κνλάδα εηζεγείηαη ζρεηηθά πξνο ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο Γηα 
Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, ν νπνίνο απνθαζίδεη γηα ηελ ηειηθή έγθξηζε θαη απνζηέιιεηαη 
έγγξαθν ζην πληνληζηή γηα ηελ θαη’ αξρήλ απνδνρή ηεο πξφηαζεο. Λφγσ ησλ αλσηέξσ ε 
εηζήγεζε ζα πεξηιακβάλεη:  
α. πξνηάζεηο γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ νη δηαζέζηκεο δεκφζηεο δαπάλεο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε 

φισλ ησλ θνξέσλ απφ φιεο ηηο πεξηθέξεηεο, θαη  
β. πξνηάζεηο ζε αλακνλή γηα ηε δηαζεζηκφηεηα δεκφζηαο δαπάλεο (reserve list).  
Ζ ππεξεζία ζα μεθηλά ηηο δηαδηθαζίεο ζχληαμεο Σερληθνχ Γειηίνπ Έξγνπ κε ηελ πξψηε θαηεγνξία 
πξνηάζεσλ. 
 
 
10.2 χληαμε Σερληθνχ Παξαξηήκαηνο Έξγνπ (ΣΠΔ) θαη έγθξηζε αλάζεζεο έξγσλ 
 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ θαη ηελ έγθξηζε απφ ηνλ 
Τπνπξγφ Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ηνπ θαηαιφγνπ ησλ πξνο 
ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ, ν ΔΦΓ απνζηέιιεη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξφζθιεζε γηα ηελ έλαξμε ησλ 
δηαδηθαζηψλ ζχληαμεο ΣΠΔ θαη ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ.  
 
ηελ πξφζθιεζε γηα ζχληαμε ΣΠΔ ζα πεξηιακβάλεηαη αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ 
ηεο αμηνιφγεζεο ηεο πξφηαζεο θαη ζα νξίδεηαη ε κέγηζηε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ δηαδηθαζηψλ 
ζχληαμεο ΣΠΔ, κε ηνλ θαζνξηζκφ κηαο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο, κεηά ηελ νπνία ν ΔΦΓ ζα 
κπνξεί λα ηεξκαηίζεη ηε δηαδηθαζία ζχληαμεο ΣΠΔ θαη λα κελ πξνρσξήζεη ζηελ έθδνζε ηεο 
απφθαζεο ρξεκαηνδφηεζεο-ππαγσγήο, εάλ δελ έρεη επηηεπρζεί ζπκθσλία γηα ηα δεηήκαηα πνπ 
ηέζεθαλ πξνο ζπδήηεζε. θνπφο ηεο ζχληαμεο ΣΠΔ, ε νπνία ζα γίλεηαη κεηαμχ ζηειερψλ ηνπ ΔΦΓ 
θαη εθπξνζψπσλ ησλ ζπκπξάμεσλ, είλαη αθελφο λα επηηεπρζεί ζπκθσλία γηα ηηο επηζηεκνληθέο-
ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο ηνπ έξγνπ θαη αθεηέξνπ λα ζπγθεληξσζνχλ πιεξνθνξίεο γηα λνκηθά, 
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ρξεκαηνδνηηθά ζέκαηα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ ζχληαμε ηεο απφθαζεο ρξεκαηνδφηεζεο-
ππαγσγήο. Απψηεξνο ζηφρνο ησλ δηαδηθαζηψλ ζχληαμεο ΣΠΔ είλαη ε νξηζηηθή δηακφξθσζε ηνπ 
ΣΠΔ, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο Απφθαζεο ρξεκαηνδφηεζεο-ππαγσγήο. ην 
Σερληθφ Παξάξηεκα ζα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ην θπζηθφ αληηθείκελν, ε επηζηεκνληθή 
κεζνδνινγία, νη ελφηεηεο εξγαζίαο κε ηα αληίζηνηρα παξαδνηέα, νη πίλαθεο δαπαλψλ, ε θαηαλνκή 
ηνπ έξγνπ κεηαμχ ησλ εηαίξσλ ηεο ζχκπξαμεο θιπ. θαη πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ 
ηηο επηκέξνπο ζπκβάζεηο κε ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηείηαη ην έξγν. 
 
ηηο δηαδηθαζίεο ζχληαμεο ΣΠΔ ζα ζπκκεηέρεη νπσζδήπνηε ν Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ηνπ 
έξγνπ, ν ζπληνληζηήο, θαζψο θαη εθπξφζσπνη ησλ δηθαηνχρσλ πνπ κεηέρνπλ ζηε ζχκπξαμε, 

θπξίσο νη επηθεθαιείο ελνηήησλ εξγαζίαο. ην ζηάδην απηφ νξίδεηαη απφ ην πληνληζηή έλα θπζηθφ 
πξφζσπν σο Τπεχζπλνο πληνληζκνχ & Δπηθνηλσλίαο Έξγνπ, κε αξκνδηφηεηεο πνπ ηζρχνπλ θαζ’ 
φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Ο Τπεχζπλνο Δπηθνηλσλίαο πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη 
ηαθηηθφ πξνζσπηθφ (φρη εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο) ηνπ πληνληζηή ηεο ζχκπξαμεο. Δίλαη ππεχζπλνο 
γηα ην δηνηθεηηθφ ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ ζπλνιηθά, γηα ην ζπληνληζκφ ζε επίπεδν επηθνηλσλίαο (ηφζν 
κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηεο ζχκπξαμεο φζν θαη ηεο ζχκπξαμεο ζπλνιηθά κε ηνλ ΔΦΓ), γηα ηε ζπιινγή 
θαη απνζηνιή ζηνηρείσλ ζηνλ ΔΦΓ ή άιιεο επνπηεχνπζεο Αξρέο φπνηε απηφ απαηηείηαη, θαζψο θαη 
γηα ηελ ηήξεζε ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ ηνπ έξγνπ ζε ζρέζε κε ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ, 

δηθαηνινγεηηθψλ ή άιισλ ζηνηρείσλ. Ο Τπεχζπλνο Δπηθνηλσλίαο κπνξεί λα είλαη ην ίδην πξφζσπν 

κε ηνλ Δπηζηεκνληθφ Τπεχζπλν εθφζνλ ν Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο αλήθεη ζην πξνζσπηθφ ηνπ 
πληνληζηή. Θα πξέπεη φκσο λα απνδεηθλχεηαη ε δηαζεζηκφηεηα θαη ε εκπεηξία ηνπ ζηελ πινπνίεζε 
θαη ησλ δχν ξφισλ. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχληαμεο ΣΠΔ δελ επηηξέπνληαη νπζηψδεηο 
αιιαγέο ζηα ζηνηρεία ηεο αξρηθήο πξφηαζεο, πέξαλ εθείλσλ πνπ ηπρφλ έρεη επηζεκάλεη ε Δπηηξνπή 
αμηνιφγεζεο ή ε Τπεξεζία σο απαξαίηεηεο, είηε γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ είηε γηα 
ηε ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ρξεκαηνδφηεζεο. Έηζη, δελ 
επηηξέπνληαη κεηαμχ άιισλ νη εμήο ηξνπνπνηήζεηο κε πξσηνβνπιία ηεο ζχκπξαμεο: αιιαγή 
Δπηζηεκνληθνχ Τπεπζχλνπ, αιιαγή ησλ κειψλ ηεο νκάδαο έξγνπ (πιελ εθείλσλ πνπ έρνπλ 
απνρσξήζεη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο θνξείο), αλαθαηαλνκή πξνυπνινγηζκνχ, θαζψο θαη 
νπνηαδήπνηε αιιαγή ζην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ. Σνλίδεηαη φηη θαηά ηε δηαδηθαζία 

δηακφξθσζεο ηνπ ΣΠΔ δελ κπνξεί λα κεηαβιεζεί ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ ή λα 
κεησζεί ην θπζηθφ αληηθείκελν πνπ έρεη πξνθχςεη απφ ηελ αμηνιφγεζε. ε πεξίπησζε πξφηαζεο 
γηα ηελ νπνία δελ επηηπγράλεηαη ζπκθσλία κεηαμχ ηεο ππεξεζίαο θαη εθπξνζψπσλ ησλ θνξέσλ, ε 
πξφηαζε απηή παξαπέκπεηαη μαλά ζηελ αληίζηνηρε επηηξνπή αμηνιφγεζεο. 

 
ηελ εμαηξεηηθή πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, κεηαμχ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο έγθξηζεο ηεο 
πξφηαζεο θαη ππνγξαθήο ηεο απφθαζεο ρξεκαηνδφηεζεο/ ππαγσγήο ηνπ έξγνπ, δηθαηνχρνο/ 
θνξέαο-κέινο ηεο ζχκπξαμεο δειψζεη αδπλακία πινπνίεζεο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ πνπ ηνπ 
αλαινγεί (π.ρ. πηψρεπζε, απνδεδεηγκέλε αδπλακία ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθαηνχρνπ, απνδεδεηγκέλε 
αδπλακία πινπνίεζεο) απαηηείηαη λα θαηαηεζεί εθ κέξνπο ησλ ππνινίπσλ δηθαηνχρσλ 
αηηηνινγεκέλν αίηεκα ζηνλ ΔΦΓ, λα εμεηαζηεί απφ επηηξνπή θαη λα δνζεί ε ζρεηηθή έγθξηζε 
αληηθαηάζηαζεο ηνπ δηθαηνχρνπ (ζεκεηψλεηαη φηη ηφζν ν παιαηφο φζν θαη ν λένο δηθαηνχρνο ζα 
πξέπεη λα αλήθνπλ ζηελ ίδηα Πεξηθέξεηα). Σν αίηεκα αμηνινγείηαη ζηε βάζε ησλ Α θαη Γ θξηηεξίσλ 
ηεο ελφηεηαο 9.2.2. 
 
Παξάιιεια ζην ζηάδην απηφ ππνβάιινληαη απφ ηνλ πληνληζηή θνξέα γηα ινγαξηαζκφ ηεο 
ζχκπξαμεο θαη κε επζχλε ησλ θνξέσλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:   
1. Τπνγεγξακκέλν ζπκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ θνξέσλ γηα ηελ απφ θνηλνχ 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη ηνπο φξνπο ηεο κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζίαο (Τπφδεηγκα είλαη δηαζέζηκν 
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΔΣ). Σν Τπφδεηγκα είλαη ελδεηθηηθφ θαη δελ επηβάιιεηαη ε εθάζηνηε 
ζχκπξαμε λα ην πηνζεηήζεη σο έρεη. ην ζπκθσλεηηθφ απηφ15

 

ζα ζπληζηάηαη, κεηαμχ άιισλ, λα 

                                                 
15

 Σν ζπκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο θαηαξηίδεηαη κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ θνξέσλ κηαο πξφηαζεο  κε ζθνπφ 
λα δηεπζεηήζεη δεηήκαηα ηα νπνία ζα (ή θαη πηζαλφλ λα) πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ 
έξγνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ ζπκκεηέρεη ζηε ζχλαςε ηνπ ζπκθσλεηηθνχ απηνχ. Σν ζπκθσλεηηθφ 
ζπλεξγαζίαο δελ αλαηξεί ή ακθηζβεηεί ηελ Απφθαζε ρξεκαηνδφηεζεο θαη δξα ζπκπιεξσκαηηθά σο πξνο 
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δηεπθξηλίδεηαη θαη θαηά πφζνλ νη εξεπλεηηθνί θνξείο δηαηεξνχλ ηελ θπξηφηεηα ησλ 
απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο πνπ δηεμάγνπλ θαη ην δηθαίσκα λα ηα δεκνζηεχνπλ ειεχζεξα θαη 
ρσξίο πεξηνξηζκνχο. ε πεξίπησζε πνπ απηφ δελ ηζρχεη γηα θάπνηνπο (ή φινπο ηνπο) 
εξεπλεηηθνχο θνξείο, ζα πξέπεη εληφο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ: 
α.  λα απνζαθελίδεηαη ζε πνην θνξέα/ θνξείο ηεο ζχκπξαμεο παξέρεηαη ε θπξηφηεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ, θαη κε πνηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, 
β. λα νξίδεηαη ν πληνληζηήο θνξέαο θαη  
γ.  λα πξνβιέπεηαη ν ηξφπνο θάιπςεο ηεο ηδίαο ζπκκεηνρήο θαη παξάιιεια λα ππάξρεη ξεηή 

δέζκεπζε απφ πιεπξάο ησλ δηθαηνχρσλ θαη θπξίσο επηρεηξήζεσλ φηη ε απαηηνχκελε ηδία 
ζπκκεηνρή είλαη εμαζθαιηζκέλε, θαζψο θαη ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα θαηαβνιήο ηεο. 

2. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν1599/1986 (άξζξν 8) γηα θάζε θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ πξφηαζε 
εξεπλεηηθνχ έξγνπ ππνγεγξακκέλε απφ ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηεο, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη 
φηη: 
α.  φια ηα αλαθεξφκελα ζηνηρεία ζηελ πξφηαζε κε ηίηιν «………» είλαη αιεζή θαη αθξηβή.  
β.  (ιζσύει μόνο για ΜμΕ) ζε ζπκθσλία κε ηε χζηαζε 2003/361/ΔΚ ηεο Δ.Δ.Κ. ε επηρείξεζε 

είλαη ΜκΔ θαη ζπγθεθξηκέλα «πνιχ κηθξή ή κηθξή» ή «κεζαία»  
γ. ε πξφηαζε έξγνπ κε ηίηιν «……….», πνπ ππνβιήζεθε πξνο ρξεκαηνδφηεζε, δελ έρεη 

ρξεκαηνδνηεζεί ή δελ ρξεκαηνδνηείηαη απφ άιινπο θνξείο γηα κέξνο ή νιφθιεξν ην 
αληηθείκελφ ηεο. 

3. Ηδξπηηθά θαηαζηαηηθά θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ησλ παξαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ 
ζπκκεηέρνπλ, ΦΔΚ ζχζηαζεο επηρείξεζεο (ηζρχεη γηα ΑΔ θαη ΔΠΔ). 

4.  Ηζνινγηζκνχο ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ ησλ παξαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 
ζηελ πξφηαζε (ή ηζνδχλακα νηθνλνκηθά ζηνηρεία). Γηα επηρεηξήζεηο κε ιηγφηεξα απφ ηξία έηε 
ιεηηνπξγίαο ζα πξνζθνκίδνληαη νη ηζνινγηζκνί ησλ αληίζηνηρσλ εηψλ. 

5.  Σειεπηαία κηζζνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ πνπ ζα ζπκκεηέρεη ζην έξγν 
αλά θνξέα 

6. Δηδηθφ έληππν ΜκΔ (ζχκθσλα κε ηε χζηαζε 2003/361/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ 
Κνηλνηήησλ) ζπκπιεξσκέλν κφλν απφ ΜκΔ, φηη απηή είλαη κηθξνκεζαία, ην νπνίν είλαη 
δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΔΣ. To έληππν ζπλνδεχεηαη απφ:  
α. έληππν Δ7,  
β. έληππν Δ3,  
γ. κεηνρηθή ζχλζεζε, 
ησλ ηειεπηαίσλ δχν (2) εηψλ πνπ πξνεγνχληαη ηνπ έηνπο ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο. 

7. ΦΔΚ ή απφθαζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ εξεπλεηηθνχ θνξέα πεξί ηεο ίδξπζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο/ ηνκέα/ ηλζηηηνχηνπ πνπ ζπκκεηέρεη. 

8. πκβάζεηο αλάζεζεο έξγνπ κε ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ πινπνηψληαο ηκήκα ηνπ 
εξεπλεηηθνχ έξγνπ κε ππεξγνιαβία (έξεπλα επί ζπκβάζεη), ζηηο νπνίεο πεξηγξάθεηαη ην 
αληηθείκελν ηεο έξεπλαο πνπ ζα πινπνηεζεί, ηα παξαδνηέα θαη αλαθέξεηαη ην θφζηνο ησλ 
εξγαζηψλ (πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ απαηηνχκελε κνξθή ησλ ζπβάζεσλ δίδνληαη 
ζηελ Δλφηεηα 11, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΧΝ ΔΡΓΧΝ). 

9. Απφ ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο κφλν, πεξίιεςε ηεο εζσηεξηθήο κειέηεο πνπ λα ηεθκεξηψλεη 
επαξθψο ηε δεκηνπξγία ηνπ θηλήηξνπ γηα πινπνίεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ ζρεδίνπ, ην νπνίν είλαη 
απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο (βι. αλσηέξσ Δλφηεηα 5). 

10. πκβάζεηο αλάζεζεο έξγνπ κε θπζηθά πξφζσπα, γηα πινπνίεζε ηκήκαηνο ηνπ εξεπλεηηθνχ 
έξγνπ, ζηα νπνία πεξηγξάθεηαη ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο πνπ ζα πινπνηεζεί θαη αλαθέξεηαη 
ην θφζηνο ησλ εξγαζηψλ, φπσο θαη πξνζχκθσλα πξνκεζεπηψλ ηερλνινγίαο-ηερλνγλσζίαο 
(εθφζνλ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί θαη αλαθέξνληαη νλνκαζηηθά ζην ΣΠΔ). 

11. πκβάζεηο γηα αγνξά ηερλνινγίαο–ηερλνγλσζίαο κε ηνλ πξνκεζεπηή ηερλνινγίαο-
ηερλνγλσζίαο, εθφζνλ έρεη θαζνξηζηεί. 

 

                                                                                                                                                                  
απηή. Σν ζπκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο ζπκθσλείηαη θαη ζπλππνγξάθεηαη πξν ηεο εθθίλεζεο ηνπ έξγνπ. 
Εεηήκαηα πνπ πξέπεη (ζπληζηάηαη) λα δηεπζεηεζνχλ είλαη: θπξίσο ε νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο κεηαμχ ησλ 
Φνξέσλ ηεο χκπξαμεο, ε νξγάλσζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ Έξγνπ, ν θαζνξηζκφο ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ 
ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ Φνξέσλ, θαζψο θαη ε δηαρείξηζε ησλ 
ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα Γηθαηψκαηα Πξφζβαζεο θαη Γηαλνεηηθήο Ηδηνθηεζίαο. 
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Ο ΔΦΓ κεξηκλά γηα ηε ζπγθξφηεζε επηηξνπήο (ή επηηξνπψλ) ειέγρνπ, ε νπνία θαη εμεηάδεη ηελ 
ηζρχ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ γηα θάζε πξφηαζε, θαζψο θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ φξσλ ηεο 
πξνθήξπμεο πνπ δειψζεθαλ φηη θαιχπηνληαη απφ ηα κέιε ηεο ζχκπξαμεο ζηελ ειεθηξνληθή 
θφξκα ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο. Αθνινπζεί πιήξσο ηεθκεξησκέλε εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο 
ζρεηηθά κε ηηο πξνηάζεηο πνπ πξνηείλεηαη λα απνξξηθζνχλ θαη εθείλεο πνπ πξνηείλεηαη λα 
πξνρσξήζνπλ ζην επφκελν ζηάδην, ε νπνία εγθξίλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο Γηα Βίνπ 
Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. 
 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ ΔΦΓ ε Απφθαζε ππαγσγήο/ 
ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ. Οη Απνθάζεηο απηέο, αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ νπνίσλ απνηεινχλ ηα 
Σερληθά Παξαξηήκαηα, ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο δηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 
Θξεζθεπκάησλ θαη, θαηά πεξίπησζε, ζπλππνγξάθνληαη απφ ηπρφλ ζπλαξκφδηνπο Τπνπξγνχο.   
 
Γηα ηα ζρέδηα ησλ νπνίσλ ε ελίζρπζε ζα εγθξηζεί, σο εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ε 
εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο απφθαζεο ρξεκαηνδφηεζεο-ππαγσγήο, ε νπνία δελ είλαη δπλαηφλ 
λα ηξνπνπνηεζεί εθ ησλ πζηέξσλ. 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη εάλ ε ππεξεζία δηαπηζηψζεη, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο 
αμηνιφγεζεο –ζχληαμεο ΣΠΔ ελφο έξγνπ, φηη κέινο ζχκπξαμεο ππέβαιε κε αθξηβή - αιεζή 
ζηνηρεία, φπσο αλαθέξνληαη παξαπάλσ, ε πξφηαζε απνξξίπηεηαη ή ζηελ πεξίπησζε πνπ απηφ 
πινπνηείηαη ζα απεληάζζεηαη θαη ζα επηζηξέθεηαη ην ζχλνιν ηεο δνζείζαο δεκφζηαο δαπάλεο, σο 
αρξεσζηήησο θαηαβιεζείζαο. 
 
 

Μέξνο ηξίην: Γηαρείξηζε – Παξαθνινύζεζε 
 
 
11. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΧΝ ΔΡΓΧΝ 
 
11.1 Υξφλνο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ δαπαλψλ 
 
Σν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 
ρξνληθψλ πιαηζίσλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηελ απφθαζε ππαγσγήο-ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ. 
Απνδεηθηηθά πξαγκαηνπνίεζεο ησλ δαπαλψλ ζεσξνχληαη ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά (π.ρ. ηηκνιφγηα) 
φπσο απηά θαζνξίδνληαη παξαθάησ, ζηελ ππνελφηεηα 11.3. 
 
Δθφζνλ εγθξηζεί ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ, δαπάλεο νη νπνίεο έρνπλ 
πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ (πξνζπκβαηηθέο), κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηηο 
επηιέμηκεο δαπάλεο, εάλ ηζρχνπλ αζξνηζηηθά ηα θάησζη: 

 έγηλαλ κεηά ηελ ππνβνιή πξφηαζεο γηα ρξεκαηνδφηεζε ζην πιαίζην ηεο ζρεηηθήο πξνθήξπμεο, 

 αθνξνχλ ην πξνο ελίζρπζε ζρέδην θαη 

 εκπίπηνπλ ζηηο επηιέμηκεο θαηεγνξίεο δαπαλψλ. 
ηελ πεξίπησζε απηή, νη δηθαηνχρνη ζα πξέπεη λα δειψζνπλ ηελ εκεξνκελία επηιεμηκφηεηαο 
δαπαλψλ, θαζψο θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ζην δηάζηεκα απηφ. Αλ 
δελ δεισζεί ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ, ηφηε σο ηέηνηα νξίδεηαη ε 
εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ έξγνπ. Ζ εκεξνκελία επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ θαζψο θαη νη 
ζπγθεθξηκέλεο πξνζπκβαηηθέο δαπάλεο δελ είλαη δπλαηφλ λα ηξνπνπνηεζνχλ εθ ησλ πζηέξσλ. 
Σνλίδεηαη φηη γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο ν ρξφλνο επηιεμηκφηεηαο μεθηλά απφ ηελ εκεξνκελία 
ππνγξαθήο ηεο απφθαζεο ρξεκαηνδφηεζεο-ππαγσγήο ηνπ έξγνπ.   
 
Σν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηνπ έξγνπ. 
 
Οη δαπάλεο ζα πξέπεη λα έρνπλ εμνθιεζεί κέρξη ηε δηελέξγεηα ηνπ ελδηάκεζνπ ειέγρνπ, γηα λα 
πηζηνπνηεζνχλ νη ζρεηηθέο δαπάλεο ζην αληίζηνηρν έηνο ή ην αξγφηεξν κέρξη δχν (2) κήλεο απφ ηε 
ιήμε ηνπ έξγνπ νπφηε θαη ε ζχκπξαμε ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ηελ ηειηθή έθζεζε ηνπ έξγνπ (βι. 
Δλφηεηα 12 ηνπ παξφληνο, ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΔΡΓΧΝ). Γαπάλεο πνπ 
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δελ έρνπλ εμνθιεζεί εληφο ησλ παξαπάλσ ρξνληθψλ νξίσλ ζα ζεσξνχληαη κε επηιέμηκεο θαηά ηνλ 
αληίζηνηρν έιεγρν. ηελ πεξίπησζε πνπ απηφ ζπκβεί θαηά ηνλ ελδηάκεζν έιεγρν, νη δαπάλεο απηέο 
κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ κε ηελ επφκελε έθζεζε πξνφδνπ (ελδηάκεζε ή ηειηθή) εθφζνλ έρνπλ 
εμνθιεζεί. Οπνηαδήπνηε δαπάλε δελ έρεη εμνθιεζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε 
ζχκπξαμε ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ηελ ηειηθή έθζεζε, θξίλεηαη νξηζηηθά κε επηιέμηκε. 
 
 
11.2 Λνγηζηηθή παξαθνινχζεζε 
 
Όζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα φηη είλαη απαξαίηεηε ε ηήξεζε 
μερσξηζηνχ ινγαξηαζκνχ ζηα ινγηζηηθά βηβιία γηα ηηο δαπάλεο θαη ηα έζνδα ηνπ εξεπλεηηθνχ 
έξγνπ ζχκθσλα κε ην ΔΓΛ. 

 

Θα πξέπεη δειαδή λα ηεξνχληαη γηα ην έξγν ηειεπηαίαο βαζκίδαο ινγαξηαζκνί φπνπ ζα θαίλνληαη 
αλαιπηηθά ηα έζνδα θαη νη δαπάλεο θαηά θαηεγνξία. Απηφ ηζρχεη γηα φινπο ηνπο δηθαηνχρνπο. ηελ 
πεξίπησζε θνξέσλ πνπ ηεξνχλ Β’ θαηεγνξίαο βηβιία, ε επηρνξήγεζε (έζνδα) θαη νη δαπάλεο ζα 
πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη ζε ηδηαίηεξεο ζηήιεο ηνπ βηβιίνπ εζφδσλ – εμφδσλ θαη λα 

εκθαλίδνληαη ρσξηζηά απφ ηελ θαλνληθή δξαζηεξηφηεηα ζηα αλαιπηηθά ζηνηρεία θνξνινγίαο 
εηζνδήκαηνο. 

 

Οη ινγηζηηθέο θαηαρσξήζεηο ζηα βηβιία ησλ θνξέσλ ζα παξέρνπλ πιήξε, αθξηβή θαη δηαθξηηή 
εηθφλα ησλ ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ. 

 

Σνλίδεηαη φηη ε κε ηήξεζε μερσξηζηνχ ινγαξηαζκνχ γηα θάπνηεο (ή φιεο ηηο) θαηεγνξίεο δαπαλψλ 
ζα έρεη σο ζπλέπεηα λα θξηζνχλ νη ζρεηηθέο δαπάλεο κε επηιέμηκεο. 

 

Όια ηα δηθαηνινγεηηθά, πξσηφηππα ηηκνιφγηα θ.ι.π. παξαζηαηηθά ζηνηρεία δαπαλψλ ηνπ έξγνπ 
ηεξνχληαη απφ ηνλ αληίζηνηρν δηθαηνχρν θαη ηίζεληαη, νπνηεδήπνηε απηφ δεηεζεί, ζπγθεληξσκέλα 
ζηε δηάζεζε ηνπ ΔΦΓ θαη ησλ ινηπψλ αξκνδίσλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ 
εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία. Φσηναληίγξαθα ησλ ηεξνπκέλσλ πξσηνηχπσλ παξαζηαηηθψλ ζα 
ηεξνχληαη ζε ηδηαίηεξνπο θαθέινπο ηνπ ινγηζηεξίνπ ηνπ δηθαηνχρνπ αλά έξγν, θέξνληαο έλδεημε ηνπ 
θαθέινπ φπνπ βξίζθεηαη ην πξσηφηππν. 

 

Σα παξαζηαηηθά δαπαλψλ ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα ή απφ ινγηζηηθά 
έγγξαθα ηζνδχλακεο απνδεηθηηθήο ηζρχνο ζχκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία. Σα πξσηφηππα ησλ 
παξαζηαηηθψλ δαπαλψλ πξέπεη λα ζθξαγίδνληαη κε ηελ αθφινπζε έλδεημε: «ΔΠΑΝ ΙΙ-ΔΠ-

(θωδηθόο ηνπ έξγνπ)-(αθξωλύκην ηνπ έξγνπ)». 

 

Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη ηφζν θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ φζν θαη κεηά απ’ απηή, γηα ρξφλν ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ 
εηψλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ 2007-13 (θαη’ ειάρηζηνλ κέρξη ηελ 
31.03.2020) θαη πάλησο φρη κηθξφηεξν απφ ην ρξφλν παξαγξαθήο ηεο αμίσζεο ηνπ Γεκνζίνπ γηα 
ηελ επηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ. Η πποαναθεπθείζα ςποσπέωζη ηήπηζηρ 
ηων ππωηοηύπων δικαιολογηηικών ηος έπγος εξακολοςθεί να ςπάπσει ακόμη και αν από 
θοπολογικέρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ πποκύπηει όηι ηοςλάσιζηον έναρ από ηοςρ 
ζςμππάηηονηερ θοπείρ απέκηηζε δικαίωμα καηαζηποθήρ ηων ζσεηικών ζηοισείων μεηά από 
θοπολογικό έλεγσο. Με ηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ, πνπ ζα έρεη σο ζπλέπεηα ηελ αδπλακία ειέγρνπ 
ησλ πξάμεσλ απφ ηα πξνβιεπφκελα εζληθά ή θνηλνηηθά φξγαλα ειέγρνπ, ζα νδεγήζεη ζε 
αλάθιεζε ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ έληαμεο θαη επηζηξνθή ηνπ ζπλφινπ ηεο δεκφζηαο δαπάλεο. 
 
 
11.3 Πξνυπνζέζεηο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ – Απαξαίηεηα παξαζηαηηθά 
 
Γηα ηελ θαηεγνξία «Ακνηβέο πξνζσπηθνχ» 
 
Σα κέιε ηεο νκάδαο έξγνπ δειψλνληαη νλνκαζηηθά, εθηφο αλ δελ έρνπλ νξηζηεί ηε ζηηγκή ηεο 
ζχληαμεο ηνπ Σερληθνχ Παξαξηήκαηνο νπφηε δειψλεηαη εηδηθφηεηα θαη θαηεγνξία πξνζσπηθνχ/ 
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επίπεδν εκπεηξίαο. Όζα κέιε ηεο νκάδαο έξγνπ δελ έρνπλ δεισζεί θαηά ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ 
κπνξνχλ λα δεισζνχλ νλνκαζηηθά κέρξη ηε ιήμε ηνπ έξγνπ (γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, βι. 
θεθ. 14, ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ). 
 
Κάζε κέινο ηεο νκάδαο έξγνπ δειψλεηαη ζε κία απφ ηηο εμήο θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ:  

 έκπεηξνη εξεπλεηέο: κέιε ΓΔΠ, δηδάθηνξεο, θάηνρνη κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ κε 5εηή 
ηνπιάρηζηνλ επαγγεικαηηθή εκπεηξία, πηπρηνχρνη ΑΔΗ κε 10εηε ηνπιάρηζηνλ επαγγεικαηηθή 
εκπεηξία  

 απινί εξεπλεηέο: πηπρηνχρνη Παλεπηζηεκίνπ, πηπρηνχρνη ΣΔΗ κε 5εηή ηνπιάρηζηνλ 
επαγγεικαηηθή εκπεηξία  

 πξνζσπηθφ ππνζηήξημεο: ηερληθφ, δηνηθεηηθφ θαη άιιν ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ  
Γηα λα πξνζκεηξάηαη νπνηνδήπνηε απφ ηα παξαπάλσ πξνζφληα (αθαδεκατθνί ηίηινη, 
επαγγεικαηηθή εκπεηξία) ζα πξέπεη λα ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην εξεπλεηηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ.  
 
Απαξαίηεηα παξαζηαηηθά:  

 Οη κηζζνινγηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζα πξέπεη λα είλαη ππνγεγξακκέλεο απφ ηνλ ππεχζπλν 
ινγηζηή ηνπ θνξέα θαη ζα πξέπεη λα θέξνπλ ηελ ζθξαγίδα ηνπ θνξέα. ηηο θαηαζηάζεηο ζα 
πξέπεη λα θαίλνληαη ην πνζφ ησλ αθαζάξηζησλ κεληαίσλ απνδνρψλ θαη νη εξγνδνηηθέο 
εηζθνξέο.  

 απνδεηθηηθά θαηαβνιήο ησλ ακνηβψλ ζηνπο εξγαδφκελνπο,  

 ε απφδνζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (φπνπ απαηηείηαη) θαη  

 ε απφδνζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο  

 Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ δαπαλψλ πνπ βαξχλνπλ ηε ζπγρξεκαηνδνηνχκελε πξάμε θαη νη 
νπνίεο θαηαβάιινληαη ζην πξνζσπηθφ απαηηείηαη: 
- Απφθαζε ηεο δηνίθεζεο ηνπ δηθαηνχρνπ κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη ε νκάδα έξγνπ ηνπ 

θνξέα θαη ε νπνία πεξηιακβάλεη ζαθή αλαθνξά ζην ζπλνιηθφ πξνζσπηθφ πνπ ζα 
αζρνιεζεί κε ην έξγν, ζηνλ θαηακεξηζκφ ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ζηνλ επηκεξηζκφ ηνπ 
ρξφλνπ απαζρφιεζήο ηνπο, ζηνλ ππεχζπλν ηνπ έξγνπ θαη ζηνλ ή ζηνπο ππεχζπλνπο γηα 
ηελ παξαιαβή ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ/παξαδνηέσλ θαη ζηνλ ή ζηνπο ππεχζπλνπο γηα 
ηελ πιεξσκή ηνπο. 

- Μεληαία αλαιπηηθά απνινγηζηηθά θχιια ρξνλνρξέσζεο, ζηα νπνία ζα απνηππψλνληαη ζε 
επίπεδν θπζηθνχ πξνζψπνπ νη πξαγκαηηθέο ψξεο απαζρφιεζεο αλά εκέξα, ν ηφπνο 
παξνρήο ηεο εξγαζίαο θαη ην αληηθείκελν, ππνγεγξακκέλα απφ ηνλ εξγαδφκελν, ηνλ 
ππεχζπλν ηεο δηνίθεζεο ηνπ θνξέα θαη ηνλ ππεχζπλν ηεο πξάμεο. 

- ηνηρεία ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο αλά κήλα θαη εκέξα γηα θάζε θπζηθφ πξφζσπν πνπ 
απαζρνιείηαη ζηηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δξάζεηο, ηα νπνία ππνβάιινληαη θαηά ηε ιήμε 
ηεο πεξηφδνπ απνινγηζκνχ ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, ππνγεγξακκέλα απφ ην 
λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ην θπζηθφ πξφζσπν. 

- Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ δηθαηνχρνπ φηη ηα ζηνηρεία ζπλνιηθήο 
απαζρφιεζεο αλά κήλα, εκέξα θαη θπζηθφ πξφζσπν είλαη αθξηβή, νη δαπάλεο αθνξνχλ 
ηα ζπγθεθξηκέλα έξγα θαη δελ έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί απφ άιιε πεγή, εζληθή ή θνηλνηηθή. 

- Δθζέζεηο γηα ην παξαρζέλ έξγν ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν. 
- Ο ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο ηνπ επηκεξηδφκελνπ πξνζσπηθνχ γίλεηαη κε βάζε ηνλ 

ζπλνιηθφ πξαγκαηηθφ ρξφλν απαζρφιεζεο θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο κηζζνδνζίαο γηα ηνλ 
θνξέα. 

 
Οη κέηνρνη εηαηξεηψλ δηθαηνχληαη ακνηβήο πξνζθνκίδνληαο ην απνδεηθηηθφ είζπξαμεο πνζνχ εθηφο 
θεξδψλ, ηελ αληίζηνηρε ινγηζηηθή θαηαρψξηζε θαζψο θαη αληίγξαθν ηεο θνξνινγηθήο δήισζεο 
φπνπ δειψζεθε ε είζπξαμε απηή. 
 
Γηα ηε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ κηζζνδνζίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο κεληαίεο κηζζνινγηθέο 
θαηαζηάζεηο ησλ εηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη νη 
αληίζηνηρεο Οξηζηηθέο Γειψζεηο Δ7. 
 
Οη δαπάλεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο ζεωξνύληαη εμνθιεκέλεο εθόζνλ έρεη εμνθιεζεί ν 
εξγαδόκελνο, έρεη απνδνζεί ν θόξνο εηζνδήκαηνο, θαζώο θαη νη ζρεηηθέο αζθαιηζηηθέο 
εηζθνξέο (όπνπ απαηηείηαη). 
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Γηα ηηο θαηεγνξίεο «Όξγαλα θαη εμνπιηζκφο» & «Κηίξηα» 
 
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο εμνπιηζκνχ είλαη ε εγγξαθή ηνπ ζε 
βηβιίν παγίσλ ή αληίζηνηρν βηβιίν θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ ΚΒ.  
Απαξαίηεηα παξαζηαηηθά:  

 Σα ηηκνιφγηα πψιεζεο ή παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ πξνκεζεπηή πξνο ηελ επηρείξεζε. ηα 
παξαζηαηηθά ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε επσλπκία ηνπ πξνκεζεπηή θαη λα πεξηγξάθεηαη 
αλαιπηηθά ν εμνπιηζκφο ή ε εξγαζία δηακφξθσζεο ή ην ινγηζκηθφ.  

 Οη εμνθιήζεηο ησλ αλσηέξσ ηηκνινγίσλ/ απνδείμεσλ, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ 
εμνθιεηηθέο απνδείμεηο πξνκεζεπηή ή/θαη απνδεηθηηθά θαηαβνιήο ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ 
ή/θαη θαξηέια πξνκεζεπηή θαη θίλεζε ηακείνπ.  

 ε πεξίπησζε εηζαγσγήο ηνπ εμνπιηζκνχ απφ ην εμσηεξηθφ φια ηα θαηά λφκν 
παξαζηαηηθά.  

 Παξαζηαηηθά ινγηζηεξίνπ ηα νπνία πηζηνπνηνχλ ην πνζνζηφ απφζβεζεο εμνπιηζκνχ/ 

θηηξίσλ. 

 
Γηα ηελ θαηεγνξία «Έξεπλα επί ζπκβάζεη» & «Αγνξά ηερλνινγίαο-ηερλνγλσζίαο» 
 
Οη ππεξγνιάβνη δειψλνληαη νλνκαζηηθά, είηε πξφθεηηαη γηα λνκηθά πξφζσπα είηε πξφθεηηαη γηα 
θπζηθά πξφζσπα. Όζνη ππεξγνιάβνη/ θπζηθά πξφζσπα δελ έρνπλ νξηζηεί θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 
απφθαζεο ρξεκαηνδφηεζεο ζα πξέπεη λα νξηζηνχλ ην αξγφηεξν έσο ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην 
ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ πνπ ηνπο αλαηίζεηαη. Ο 
Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνλ ΔΦΓ. Γαπάλεο πνπ αθνξνχλ ππεξγνιάβνπο 
πνπ δελ έρνπλ δεισζεί νλνκαζηηθά είλαη κε επηιέμηκεο. εκεηψλεηαη φηη ε ππνθαηεγνξία «έξεπλα 
επί ζπκβάζεη» απφ θπζηθά πξφζσπν αθνξά επηζηεκνληθφ θαη ηερληθφ πξνζσπηθφ.    
 
Γελ επηηξέπεηαη λα δεισζεί σο ππεξγνιάβνο θνξέαο-μέινο ηεο ζχκπξαμεο ή θπζηθφ πξφζσπν 
πνπ δειψλεηαη σο κέινο ηεο νκάδαο έξγνπ. 

 

Απαξαίηεηα παξαζηαηηθά:  

 πκβάζεηο αλάζεζεο έξγνπ ή πξνκήζεηαο ηερλνινγίαο/ ηερλνγλσζίαο. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη 
ζπκβάζεηο αλάζεζεο έξγνπ ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζαθψο ζην ζπγθεθξηκέλν 
ζπγρξεκαηνδνηνχκελν έξγν θαη φρη ζε γεληθφηεξε παξνρή ππεξεζηψλ, λα νξίδνπλ κε 
ζαθήλεηα ην θπζηθφ αληηθείκελν πνπ ζα πινπνηεζεί ζηα πιαίζηα ηεο ζχκβαζεο, ην πνζφ 
ηεο ακνηβήο γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν, θαζψο θαη ηα ηειηθά ειέγμηκα παξαδνηέα ηνπ. ε 
πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο αληηθείκελα ή έξγα, ζα 
πξέπεη λα δηεπθξηλίδνληαη ζαθψο ην θπζηθφ αληηθείκελν, ε ακνηβή θαη ηα παξαδνηέα πνπ 
αθνξνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν. Οη ζπκβάζεηο πξέπεη λα έρνπλ θαηαηεζεί θαη 
ζεσξεζεί απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ.  

 Απνδείμεηο Παξνρήο Τπεξεζηψλ (ΑΠΤ) ή απνδείμεηο δαπάλεο (εληφο ησλ νξίσλ πνπ 
νξίδνληαη απφ ηνλ ΚΒ). Ηζρχεη θαη εδψ ε ππνρξέσζε γηα ζαθή αλαγξαθή ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ θαη ν ζαθήο επηκεξηζκφο ηεο ακνηβήο, ζε πεξίπησζε πνπ ην δειηίν 
εθδίδεηαη γηα πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο αληηθείκελα/ έξγα.  

 
Γαπάλεο γηα ηηο νπνίεο νη ζρεηηθέο ζπκβάζεηο/ απνδείμεηο δελ πεξηέρνπλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ζα 
ζεσξνχληαη κε επηιέμηκεο.  
 
Οη αλωηέξω δαπάλεο ζεωξνύληαη εμνθιεκέλεο εθόζνλ έρεη απνδνζεί ν θόξνο εηζνδήκαηνο 
(όπνπ απαηηείηαη). 
 
Γηα ηελ θαηεγνξία «πκπιεξσκαηηθά έμνδα» (κφλν γηα δαπάλεο κεηαθηλήζεσλ) 
 
Οη δαπάλεο κεηαθηλήζεσλ, εθφζνλ δηθαηνινγνχληαη απφ ηε θχζε ηνπ έξγνπ (π.ρ. ζπλεξγαζία 
κεηαμχ θνξέσλ πνπ εδξεχνπλ ζε δηαθνξεηηθέο πφιεηο, παξνπζία ζε ζπλέδξηα), αθνξνχλ ηφζν 
κεηαθηλήζεηο εζσηεξηθνχ φζν θαη εμσηεξηθνχ. Οη δαπάλεο απηέο αθνξνχλ απνθιεηζηηθά άηνκα 
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πνπ αλήθνπλ ζηελ νκάδα έξγνπ. Γηα ηηο δαπάλεο κεηαθηλήζεσλ πνπ ζπλδπάδνληαη κε δξάζεηο 
πξνβνιήο θαη δεκνζηφηεηαο ηνπ έξγνπ, ηζρχνπλ θαη φζα αλαθέξνληαη ζηελ επφκελε παξάγξαθν. 
 
Απαξαίηεηα παξαζηαηηθά:  

 Έγθξηζε κεηαθίλεζεο ηνπ Γ.. ηνπ δηθαηνχρνπ – κπνξεί λα εθδίδεηαη κία θνξά απφ θάζε 
δηθαηνχρν θαη λα αθνξά ην ζχλνιν ησλ κεηαθηλνχκελσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ.  

 Ζ απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ δηθαηνχρνπ ζρεηηθά κε ην πνηεο δαπάλεο θαιχπηεη ν εθάζηνηε 
θνξέαο ζηηο κεηαθηλήζεηο ησλ αηφκσλ ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ. Ζ απφθαζε απηή εθδίδεηαη κία θνξά απφ θάζε 
δηθαηνχρν θαη αθνξά ην ζχλνιν ησλ κεηαθηλήζεσλ ηνπ έξγνπ.  

 Σν ζρεηηθφ εμνδνιφγην/ έληππν κεηαθίλεζεο γηα θάζε κεηαθίλεζε φπνπ αλαγξάθεηαη ην 
νλνκαηεπψλπκν θάζε κέινπο ηεο νκάδαο έξγνπ πνπ κεηαθηλείηαη, ν πξννξηζκφο ηνπ, ε 
αηηία ηεο κεηαθίλεζεο θαη αλαιχνληαη νη δαπάλεο ηεο κεηαθίλεζεο.  

 Σα παξαζηαηηθά πνπ αθνξνχλ ζηηο δαπάλεο ηεο κεηαθίλεζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 
ζρεηηθφ έληππν κεηαθίλεζεο/ εμνδνιφγην (π.ρ. εηζηηήξηα, ηηκνιφγην μελνδνρείνπ θιπ).  

 Οη εμνθιήζεηο ησλ αλσηέξσ ηηκνινγίσλ/ απνδείμεσλ, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ 
εμνθιεηηθέο απνδείμεηο πξνκεζεπηή ή/θαη απνδεηθηηθά θαηαβνιήο ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ 
ή/θαη θαξηέια πξνκεζεπηή +θίλεζε ηακείνπ.  

 
Γηα ηηο θαηεγνξίεο «Αλαιψζηκα» & «πκπιεξσκαηηθά έμνδα» (πιελ κεηαθηλήζεσλ) 
 
Όζνλ αθνξά ζηηο δαπάλεο δηάρπζεο απνηειεζκάησλ, δεκνζηφηεηαο θαη πξνβνιήο, απαξαίηεηε 
πξνυπφζεζε γηα ηελ επηιεμηκφηεηά ηνπο είλαη ε αλαθνξά ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ απφ 
εζληθνχο θαη θνηλνηηθνχο πφξνπο κέζσ ηεο παξνχζαο πξάμεο κε ην θαηάιιειν ιεθηηθφ, αιιά θαη κε 
ηε ρξήζε ησλ ζρεηηθψλ ινγφηππσλ φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ. Ζ πξνυπφζεζε απηή ηζρχεη θαη γηα 
πηζαλέο αλαθνηλψζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα, πεξηνδηθά θ.ι.π. Γεληθφηεξα, ζα πξέπεη λα 
ηεξνχληαη νη πξνβιέςεηο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1828/2006 ζρεηηθά κε ηελ ελεκέξσζε θαη ηε 
δεκνζηφηεηα. 
 
Απαξαίηεηα παξαζηαηηθά:  

 Σα ηηκνιφγηα πψιεζεο ή παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ πξνκεζεπηή. ηα παξαζηαηηθά ζα 
πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε επσλπκία ηνπ πξνκεζεπηή θαη λα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ην είδνο 
ή ε ππεξεζία πνπ πξνκεζεχεηαη ν δηθαηνχρνο.  

 Οη εμνθιήζεηο ησλ αλσηέξσ ηηκνινγίσλ/ απνδείμεσλ, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ 
εμνθιεηηθέο απνδείμεηο πξνκεζεπηή ή/θαη απνδεηθηηθά θαηαβνιήο ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ 
ή/θαη θαξηέια πξνκεζεπηή +θίλεζε ηακείνπ.  

 
 
11.4 Σξφπνο Δμφθιεζεο Παξαζηαηηθψλ 

 
Ζ εμφθιεζε θάζε δαπάλεο (ηκεκαηηθή ή νιηθή), γηα λα είλαη επηιέμηκε, πξέπεη λα αθνινπζεί ηηο 
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 19 θαη 20 ηνπ Ν.3842/2010 (ΦΔΚ 58Α’/23.04.2010) θαη κπνξεί λα γίλεη σο 
αθνινχζσο: 
1.  Φνξνινγηθά ζηνηρεία αμίαο ή ινηπά έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη ή ζπληάζζνληαη αληί θνξνινγηθψλ 

ζηνηρείσλ, ζπλνιηθήο αμίαο θάησ ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000) επξψ (κε ΦΠΑ), εμνθινχληαη 
απεπζείαο ζηνλ πξνκεζεπηή κε κεηξεηά ή επηηαγέο ηεο επηρείξεζεο ή κέζσ ηξαπεδηθψλ 
ινγαξηαζκψλ (φπνπ ζα απνδεηθλχεηαη ε εμφθιεζή ηνπο θαη κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ φςεσο ηεο 
εηαηξείαο).   

2.  Φνξνινγηθά ζηνηρεία αμίαο ή ινηπά έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη ή ζπληάζζνληαη αληί θνξνινγηθψλ 
ζηνηρείσλ, ζπλνιηθήο αμίαο άλσ ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000) επξψ (κε ΦΠΑ), ηα νπνία 
εθδίδνληαη γηα ζπλαιιαγέο κεηαμχ επηηεδεπκαηηψλ εμνθινχληαη κέζσ επαγγεικαηηθψλ 
ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ηνπ εθδφηε-πσιεηή αγαζψλ ή ππεξεζηψλ θαη ηνπ ιήπηε ησλ 
αληίζηνηρσλ ζηνηρείσλ ή επηηαγψλ πνπ εμνθινχληαη κέζσ ησλ ηδίσλ ινγαξηαζκψλ. Γελ 
επηηξέπεηαη εμφθιεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ κε κεηξεηά. 

 
Απνδεθηνί ηξφπνη εμφθιεζεο είλαη: 
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 Έθδνζε ηξαπεδηθήο επηηαγήο απφ ηνλ εηαηξηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ ιήπηε ηεο ελίζρπζεο 
(δηθαηνχρνπ) πξνο ηνλ πξνκεζεπηή, πνπ πξέπεη λα έρεη εμνθιεζεί ζε ρξφλν πξνγελέζηεξν ηεο 
ζπκβαηηθήο εκεξνκελίαο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο 
απαηηείηαη ηνπιάρηζηνλ:  
α) ηα ζρεηηθά κε ηελ εθδνζείζα ηξαπεδηθή επηηαγή έληππα θίλεζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ 

ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ (extrait) ηεο επηρνξεγνχκελεο επηρείξεζεο θαζψο θαη ηνπ 
πξνκεζεπηή απηήο ή/θαη βεβαίσζε ηεο ηξάπεδαο φηη έρεη εμνθιεζεί (αξηζκφο επηηαγήο-
εκεξνκελία-πνζφ),  

β)  θσηναληίγξαθν ηνπ ζψκαηνο ηεο επηηαγήο,  
γ)  απφδεημε είζπξαμεο ηνπ πξνκεζεπηή θαη  
δ)  θαξηέια πξνκεζεπηή (ινγαξηαζκφο 50). 

 Καηάζεζε κεηξεηψλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ πξνκεζεπηή, απφ ηνλ ιήπηε ηεο 
ελίζρπζεο (δηθαηνχρν). Γηα ηελ  πηζηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο απαηηείηαη ηνπιάρηζηνλ:    
α)  ην αληίγξαθν θαηάζεζεο ηνπ πνζνχ ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ απφ ηνλ νπνίν ζα θαίλεηαη 

σο δηθαηνχρνο ηνπ ινγαξηαζκνχ ν πξνκεζεπηήο ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ  πξνο ηνλ 
ιήπηε ηεο ελίζρπζεο (δηθαηνχρν),  

β)  θαξηέια ηακείνπ (ινγαξηαζκφο 38) ή/θαη extrait εηαηξηθνχ ινγαξηαζκνχ απφ φπνπ ζα 
δηαπηζηψλεηαη ε αλάιεςε ησλ κεηξεηψλ,  

γ)  απφδεημε είζπξαμεο ηνπ πξνκεζεπηή θαη  
δ)  θαξηέια πξνκεζεπηή (ινγαξηαζκφο 50). 

 Μεηαθνξά απφ ηνλ εηαηξηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ ιήπηε ηεο ελίζρπζεο (δηθαηνχρνπ) ζε εηαηξηθφ 
ινγαξηαζκφ ηνπ πξνκεζεπηή. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο απαηηείηαη ηνπιάρηζηνλ: 
α)  ην αληίγξαθν ηνπ εγγξάθνπ ηεο ηξάπεδαο γηα κεηαθνξά ρξεκάησλ φπνπ θαίλνληαη ηα 

ζηνηρεία ησλ ινγαξηαζκψλ,,  
β)  απφδεημε είζπξαμεο ηνπ πξνκεζεπηή θαη  
γ)  θαξηέια πξνκεζεπηή (ινγαξηαζκφο 50).   

 Έθδνζε Σξαπεδηθήο Δπηηαγήο απφ ηελ επηρνξεγνχκελε επηρείξεζε πξνο ηνλ πξνκεζεπηή. 
Πξφθεηηαη γηα επηηαγέο πνπ εθδίδνληαη απφ λφκηκα ιεηηνπξγνχζα ζηελ Διιάδα ηξάπεδα, κε 
αληίζηνηρε θαηάζεζε κεηξεηψλ ζηελ ηξάπεδα απφ ηελ επηρνξεγνχκελε επηρείξεζε. Γηα ηελ 
πηζηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο απνδεηθηηθά εθηφο ησλ άιισλ (π.ρ. θαηαζεηήξην) απνηεινχλ ηα 
έγγξαθα ηεο ηξάπεδαο γηα ηελ έθδνζε ηεο επηηαγήο πξνο ηνλ πξνκεζεπηή, αληίγξαθν θαη 
θσηνηππία ηνπ ζψκαηνο ηεο αληίζηνηρεο επηηαγήο.  

 Δίλαη δπλαηή θαη ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ (π.ρ. ειεθηξνληθή θαηάζεζε) 
γηα ηηο εμνθιήζεηο ησλ παξαζηαηηθψλ αξθεί λα πξνζθνκηζηεί ζθξαγηζκέλν απφ ηελ Σξάπεδα 
έληππν θίλεζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ (extrait) (δχλαηαη λα δεηνχληαη θαη ηα αληίγξαθα 
ηεο ειεθηξνληθήο ζπλαιιαγήο ζθξαγηζκέλα απφ ηελ ηξάπεδα) θαη ζπλαθή κε ηηο σο άλσ 
ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη: 

 Γελ επηηξέπεηαη θαηαθεξκαηηζκφο ηεο δαπάλεο πνπ νδεγεί ζε απνθπγή ηεο παξαπάλσ 
ππνρξέσζεο (δειαδή δελ επηηξέπεηαη ηκεκαηηθή πιεξσκή ηηκνινγίνπ, κε ζθνπφ ηελ 
κεηάπησζε ζε κηθξφηεξε θαηεγνξία ηξφπνπ εμφθιεζεο δαπαλψλ). 

 Γηα ηνπο αλσηέξσ ηξφπνπο εμφθιεζεο δαπαλψλ απαηηνχληαη νη αληίζηνηρεο ινγηζηηθέο 
εγγξαθέο ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο. 

Δπηπξφζζεηα, επηζεκαίλεηαη φηη: 

 Γελ είλαη επηηξεπηή ε εμφθιεζε δαπαλψλ κε επηηαγέο ηξίησλ. 

 Σν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ζα πξέπεη λα εμνθιεζεί πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο 
νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο. 

 
ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά εμνθινχληαη ζχκθσλα κε ηα εθάζηνηε ηζρχνληα 
ζηνλ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ (Κ.Β..). 

 
 

12. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΔΡΓΧΝ – ΔΛΔΓΥΟΙ 
 
Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ γίλεηαη κε βάζε ηα παξαδνηέα ηνπ έξγνπ, ηηο 
εθζέζεηο πξνφδνπ (θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ), ηελ ηειηθή έθζεζε νινθιήξσζεο, θαζψο 
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θαη επηηφπηνπο ή άιινπο ειέγρνπο, ρξεζηκνπνηψληαο σο ζεκείν αλαθνξάο ηελ Απφθαζε 
ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ θαη ην Σερληθφ Παξάξηεκα απηήο. 
 
12.1 Δθζέζεηο 
 
Καηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ, νη δηθαηνχρνη 
νθείινπλ λα ππνβάιινπλ ζηνηρεία πξνφδνπ ηνπ έξγνπ κε ηε κνξθή εθζέζεσλ. Δλδηάκεζεο 
εθζέζεηο πξνφδνπ ππνβάιινληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ θαη ε ηειηθή έθζεζε νινθιήξσζεο ηνπ 
έξγνπ ππνβάιιεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ. Τπεχζπλνο γηα ηελ ζπιινγή θαη απνζηνιή ζηνλ ΔΦΓ φινπ 
ηνπ πιηθνχ ησλ εθζέζεσλ είλαη ν πληνληζηήο ηνπ έξγνπ. 
εκεηψλεηαη φηη ε ππνβνιή ησλ εθζέζεσλ πξνφδνπ θαη ηεο ηειηθήο έθζεζεο νινθιήξσζεο 
ηνπ έξγνπ είλαη ππνρξεσηηθή. Ζ κε ππνβνιή ηνπο εκπξφζεζκα κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ 
δηαθνπή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ γηα φζν δηάζηεκα δελ ππνβάιινληαη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία, 
αιιά θαη ζηελ νξηζηηθή δηαθνπή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, ηελ θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 
θαιήο εθηέιεζεο θαη ηελ επηζηξνθή ηεο ρνξεγεζείζαο ελίζρπζεο, σο αρξεσζηήησο 
θαηαβιεζείζαο. 
 
Α. Δηήζηεο (ελδηάκεζεο) Δθζέζεηο Πξνφδνπ 
 
Ζ εηήζηα έθζεζε πξνφδνπ ππνβάιιεηαη ην αξγφηεξν έλα κήλα κεηά ην ηέινο θάζε έηνπο απφ 
ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ έξγνπ, εθηφο αλ απνθαζηζζεί δηαθνξεηηθά ζηε θάζεο ηεο ζχληαμεο 
ηνπ ηερληθνχ παξαξηήκαηνο έξγνπ. Αθνξά ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 
αληηθεηκέλνπ. Με βάζε απηέο ηηο εθζέζεηο ζα γίλεηαη πηζηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 
αληηθεηκέλνπ ζχκθσλα κε ηα πνξίζκαηα ησλ νπνίσλ απνθαζίδεηαη ε ηκεκαηηθή θαηαβνιή ή κε ηεο 
ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ (βι. Δλφηεηα 13 ηνπ παξφληνο, ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΑΣΑΒΟΛΖ 
ΔΝΗΥΤΖ (ΓΖΜΟΗΑ ΓΑΠΑΝΖ)). 
 
Οη εθζέζεηο πξνφδνπ πεξηέρνπλ:  
α) αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ (κεζνδνινγία, ζρεδηαζκφ δνθηκψλ, παξάζεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ, ησλ κεηξήζεσλ, επεμεξγαζία θαη ζπκπεξάζκαηα). Ζ πξφνδνο ηνπ έξγνπ 
πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ έρεη θαηαξηηζζεί θαη πεξηέρεηαη ζηελ 
απφθαζε ρξεκαηνδφηεζεο,  

β)  ηηο πξννπηηθέο γηα ηα επφκελα ζηάδηα,  
γ)  ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληά ε εξεπλεηηθή νκάδα ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ηηο ιχζεηο πνπ 

δφζεθαλ ή πξνηείλνληαη,  
δ)  ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν έηνο, αλά δηθαηνχρν, θαηεγνξία δαπάλεο 

θαη ζην ζχλνιν ηνπ έξγνπ. 
 
Μαδί κε ηηο εηήζηεο εθζέζεηο πξνφδνπ ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη:  

 ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, φζα παξαδνηέα ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ 
πεξίνδν ειέγρνπ θαη δελ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί  

 ζε μερσξηζηφ ηφκν, θσηναληίγξαθα ησλ παξαζηαηηθψλ δαπαλψλ αλά δηθαηνχρν θαη θαηεγνξία 
δαπάλεο, ηα νπνία ζα ζπλνδεχνληαη απαξαίηεηα απφ ηηο εμνθιεηηθέο απνδείμεηο θαη ηηο 
ινγηζηηθέο εγγξαθέο ησλ παξαζηαηηθψλ, θαηά πξνηίκεζε κε ηε κνξθή αλαιπηηθνχ θαζνιηθνχ 
ηνπ μερσξηζηνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ έξγνπ (κε ππνγξαθή ηνπ ππεχζπλνπ ινγηζηή θαη ζθξαγίδα 
ηνπ θνξέα). Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα θσηναληίγξαθα ησλ ηηκνινγίσλ ζα πξέπεη λα παξάγνληαη 
αθνχ έρνπλ ζθξαγηζηεί ηα πξσηφηππα ηηκνιφγηα κε ηε ζθξαγίδα ηνπ έξγνπ, φπσο πξνβιέπεηαη 
ζηελ Δλφηεηα 11  

 ππεχζπλε δήισζε εθ κέξνπο θάζε δηθαηνχρνπ, ππνγεγξακκέλε αξκνδίσο, φπνπ ζα 
αλαθέξεηαη φηη:  
-  Σα ππνβαιιφκελα αληίγξαθα είλαη αθξηβή αληίγξαθα ησλ πξσηφηππσλ παξαζηαηηθψλ.  
-  Σα πξσηφηππα είλαη πάληα ζηε δηάζεζε ηνπ ΔΦΓ.  
- Σα παξαζηαηηθά δελ αληηζηνηρνχλ ζε δαπάλεο πνπ έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί απφ άιιν 

πξφγξακκα.  
-  Οη δαπάλεο ηνπ έξγνπ παξαθνινπζνχληαη ινγηζηηθά ζε μερσξηζηφ ινγαξηαζκφ θαη είλαη εηο 

γλψζε ηνπ ππνγξάθνληα φηη φζεο απφ απηέο δελ έρνπλ θαηαρσξηζηεί ζην ινγαξηαζκφ απηφ 
ζα θξηζνχλ ε επηιέμηκεο. 
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Β. Σειηθή Έθζεζε Οινθιήξσζεο ηνπ Έξγνπ 
 
Δληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δχν κελψλ ην αξγφηεξν απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ έξγνπ 
ππνβάιιεηαη ε ηειηθή έθζεζε πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ απνινγηζκφ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 
αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ. Ζ ηειηθή έθζεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ζα πεξηέρεη φζα ζηνηρεία 
αλαθέξνληαη ζηηο ελδηάκεζεο εθζέζεηο πξνφδνπ, αιιά γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ. Χο πξνο ην 
νηθνλνκηθφ αληηθείκελν, ζηελ έθζεζε ζα αλαθέξνληαη κφλν νη δαπάλεο πνπ δελ είραλ 
ζπκπεξηιεθζεί θαη ειεγρζεί ζηηο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο ειέγρνπ. Δπηπιένλ ε ηειηθή έθζεζε ζα 
πεξηέρεη ζηνηρεία γηα ηνλ βαζκφ επηηπρίαο ζε ζρέζε κε ηνλ αξρηθφ ζηφρν ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ. 
Με βάζε απηή ηελ έθζεζε ζα γίλεη ε ηειηθή πηζηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ 
ζχκθσλα κε ηα πνξίζκαηα ηεο νπνίαο ζα απνθαζηζηεί ε θαηαβνιή ή κε θαζψο θαη ην πνζφ ηεο 
απνπιεξσκήο/ επηζηξνθήο. 
 
Μαδί κε ηελ ηειηθή έθζεζε νινθιήξσζεο ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη:  

 ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, φζα παξαδνηέα ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ 
πεξίνδν ειέγρνπ θαη δελ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί  

 κειέηε αμηνπνίεζεο ζηελ νπνία ν θάζε δηθαηνχρνο αλαθέξεη πψο πξνηίζεηαη λα εθκεηαιιεπζεί 
ή λα αμηνπνηήζεη εκπνξηθά ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ θαη φια ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο θαη 
βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο επί ησλ απνηειεζκάησλ, φπνπ πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ θαη νη 
εθεπξέζεηο πνπ έγηλαλ, ηα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο πνπ δεηνχληαη ή πξφθεηηαη λα δεηεζνχλ ή 
έρνπλ απνθηεζεί, ηα θαηαρσξεκέλα ζρέδηα θαη παξφκνηα λφκηκα δηθαηψκαηα επί ησλ 
απνηειεζκάησλ. Ζ κειέηε πεξηιακβάλεη θάζε ζρεηηθή έξεπλα θαη ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα 
ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ.  

 μηα ζχλνςε ηεο πιήξνπο έθζεζεο (ζηα ειιεληθά θαη ηα αγγιηθά) ζε κνξθή θαηάιιειε γηα 
δεκνζίεπζε, φπνπ αλαθέξνληαη νη ζηφρνη θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ζχκπξαμεο.  

 ζε μερσξηζηφ ηφκν, θσηναληίγξαθα ησλ παξαζηαηηθψλ δαπαλψλ αλά δηθαηνχρν θαη θαηεγνξία 
δαπάλεο, ηα νπνία ζα ζπλνδεχνληαη απαξαίηεηα απφ ηηο εμνθιεηηθέο απνδείμεηο θαη ηηο 
ινγηζηηθέο εγγξαθέο ησλ παξαζηαηηθψλ, θαηά πξνηίκεζε κε ηε κνξθή αλαιπηηθνχ θαζνιηθνχ 
ηνπ μερσξηζηνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ έξγνπ (με ππνγξαθή ηνπ ππεχζπλνπ ινγηζηή θαη ζθξαγίδα 
ηνπ θνξέα). Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα θσηναληίγξαθα ησλ ηηκνινγίσλ ζα πξέπεη λα παξάγνληαη 
αθνχ έρνπλ ζθξαγηζηεί ηα πξσηφηππα ηηκνιφγηα κε ηε ζθξαγίδα ηνπ έξγνπ, φπσο πξνβιέπεηαη 
ζηελ Δλφηεηα 11  

 ππεχζπλε δήισζε εθ κέξνπο θάζε δηθαηνχρνπ, ππνγεγξακκέλε αξκνδίσο, φπνπ ζα 
αλαθέξεηαη φηη:  
-  Σα ππνβαιιφκελα αληίγξαθα είλαη αθξηβή αληίγξαθα ησλ πξσηφηππσλ παξαζηαηηθψλ.  
-  Σα πξσηφηππα είλαη πάληα ζηε δηάζεζε ηνπ ΔΦΓ  
-  Σα παξαζηαηηθά δελ αληηζηνηρνχλ ζε δαπάλεο πνπ έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί απφ άιιν 

πξφγξακκα.  
-  Οη δαπάλεο ηνπ έξγνπ παξαθνινπζνχληαη ινγηζηηθά ζε μερσξηζηφ ινγαξηαζκφ θαη είλαη εηο 

γλψζε ηνπ ππνγξάθνληα φηη φζεο απφ απηέο δελ έρνπλ θαηαρσξηζηεί ζην ινγαξηαζκφ απηφ 
ζα θξηζνχλ ε επηιέμηκεο. 

 
Έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηε ζαθή πεξηγξαθή ηνπ ηειηθψο επηηεπρζέληνο απνηειέζκαηνο, είηε 
είλαη πξντφλ, ζπζθεπή, δηάηαμε, είηε κέζνδνο παξαγσγήο θιπ. Αλ ζηα παξαδνηέα ηνπ έξγνπ 
πεξηιακβάλεηαη θάπνηα κειέηε, ζα πξέπεη λα παξαδίδεηαη καδί κε ηελ ηειηθή έθζεζε. ε 
πεξίπησζε πνπ ην παξαδνηέν πεξηιακβάλεη ινγηζκηθφ, ζα πξέπεη λα παξαδίδνληαη φζα απφ ηα 
αθφινπζα είλαη ηερληθά εθηθηφ: ελδεηθηηθά απνηειέζκαηα γηα ζπγθεθξηκέλα ζελάξηα ρξήζεο, εηθφλεο 
νζνλψλ ρξήζηε, αξρεία εγθαηάζηαζεο ηνπ ινγηζκηθνχ ζε πιαηθφξκα workstation, πεγαίνο 
θψδηθαο θαη ηπρφλ θαινχκελεο βηβιηνζήθεο (νη νπνίεο κπνξνχλ λα είλαη θαη ζε εθηειέζηκε κνξθή 
εθφζνλ δελ έρνπλ αλαπηπρζεί ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο). 
 
Γηα θάζε παξαδνηέν ηνπ έξγνπ πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν ηξφπνο ηεο αμηνπνίεζεο ησλ 
απνηειεζκάησλ ζε μερσξηζηή κειέηε αμηνπνίεζεο επηζπλαπηφκελε ζηελ ηειηθή έθζεζε. ηελ 
αληίζεηε πεξίπησζε λα αλαθέξνληαη νη ιφγνη πνπ ζπλέβαιαλ ζηε κε ηθαλνπνηεηηθή επίηεπμε ησλ 
αξρηθψλ ζηφρσλ ηνπ έξγνπ. 
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12.2 Έιεγρνη – Πηζηνπνίεζε 
 
Ο ΔΦΓ, ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ Δ.Π. θαζψο θαη άιια εμνπζηνδνηεκέλα φξγαλα ειέγρνπ 
δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα, λα ειέγρνπλ φπνηε θξίλεηαη απαξαίηεην, ηελ πνξεία ηνπ θπζηθνχ 
θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ. 
 
Οη επηηξνπέο ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο ηνπ ΔΦΓ, νξίδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο Γηα Βίνπ 
Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη κπνξνχλ λα απαξηίδνληαη απφ:  

 εηδηθνχο εκπεηξνγλψκνλεο,  

 ζηειέρε ηνπ ΔΦΓ ή / θαη ζπλεξγάηεο ηνπ  
 
Οη έιεγρνη κπνξεί λα πξαγκαηνπνηνχληαη είηε κε επηζθέςεηο ζην ρψξν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη 
ζηελ έδξα ηνπ πληνληζηή, είηε απφ ηα δεισζέληα ζηηο εηήζηεο εθζέζεηο πξνφδνπ, ηελ ηειηθή 
έθζεζε νινθιήξσζεο θαη ηα θσηναληίγξαθα ησλ παξαζηαηηθψλ ησλ θνξέσλ. 
 
Δηδηθφηεξα, κεηά ηελ ππνβνιή ησλ ελδηάκεζσλ εθζέζεσλ πξνφδνπ θαη ηεο ηειηθήο έθζεζεο 
νινθιήξσζεο αθνινπζεί έιεγρνο φπνπ:  

 επαιεζεχεηαη ε πξφνδνο πνπ έρεη επηηεπρζεί ζηελ πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ 
έξγνπ ζε ζρέζε κε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ζχκπξαμεο, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηελ 
Απφθαζε ρξεκαηνδφηεζεο  

 θξίλεηαη ε επηιεμηκφηεηα ησλ πξαγκαηνπνηεζεηζψλ δαπαλψλ γηα ηηο νπνίεο δηαπηζηψλεηαη ε 
ζρέζε ηνπο κε ην έξγν, ε λνκηκφηεηα ηνπο θαη ηέινο ε επηιεμηκφηεηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ 
απφθαζε ρξεκαηνδφηεζεο θαη ην βαζκφ πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ. 

ηε ζπλέρεηα, ζπληάζζεηαη έθζεζε πηζηνπνίεζεο ζηελ νπνία απνηππψλνληαη ηα ζηνηρεία απηά. 
Σκήκα ηεο έθζεζεο απνζηέιιεηαη ζην πληνληζηή ηεο ζχκπξαμεο ν νπνίνο νθείιεη λα ην 
θνηλνπνηήζεη θαη ζηνπο ππφινηπνπο δηθαηνχρνπο. 
 
ηελ πεξίπησζε πνπ έλαο ή πεξηζζφηεξνη δηθαηνχρνη δηαθσλνχλ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έθζεζεο 
πηζηνπνίεζεο, κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ηπρφλ ελζηάζεηο ζηνλ ΔΦΓ κέζσ ηνπ πληνληζηή ην 
αξγφηεξν έλα κήλα κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ απφ ηνλ ΔΦΓ ζην 
πληνληζηή. Μεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζα ζεσξείηαη φηη νη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ 
απνδερηεί ηα απνηειέζκαηα θαη δελ ζα γίλεηαη δεθηή ε ππνβνιή ελζηάζεσλ. Οη ελζηάζεηο ζα 
εμεηάδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ ή ηελ επηηξνπή ελζηάζεσλ 
πνπ ζα νξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. 
 
Όηαλ απφ ηνλ έιεγρν δηαπηζηψλεηαη φηη ην έξγν δελ εθηειείηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο, ή φηη 
ηα σο εθείλε ηε ζηηγκή δηαζέζηκα απνηειέζκαηα δελ εγγπψληαη ηελ επηηπρία ηνπ έξγνπ, ε αξκφδηα 
Μνλάδα ηνπ ΔΦΓ κπνξεί λα εηζεγεζεί ηε δηαθνπή ηνπ έξγνπ ή/θαη ηελ επηζηξνθή ηεο ήδε 
θαηαβιεζείζαο ελίζρπζεο. 
 
 
12.3 πλνιηθή αμηνιφγεζε ηεο πξάμεο 
 
Ζ αξκφδηα ππεξεζηαθή κνλάδα ηεο ΓΓΔΣ κπνξεί λα ζπζηήλεη Δπηηξνπή Δκπεηξνγλσκφλσλ ή λα 
επηιέγεη εμσηεξηθφ αμηνινγεηή γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξάμεο ζην ζχλνιφ ηεο ή/θαη επηκέξνπο 
ζεκαηηθψλ ηνκέσλ ηεο, σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ ζηφρσλ ηεο ελφηεηαο 2 ηνπ 
Μέξνπο Πξψηνπ ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, κε ζθνπφ ηνλ κειινληηθφ ζρεδηαζκφ ηεο πξάμεο 
ή/θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ηξέρνπζαο, ζηε βάζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο, εθφζνλ 
απηφ είλαη εθηθηφ.   
 
 
13. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΔΝΙΥΤΗ (ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ) 
 
Ζ θαηαβνιή ηεο ελίζρπζεο γίλεηαη ηκεκαηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. Κάζε ηκεκαηηθή θαηαβνιή 
αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο εγθεθξηκέλεο ελίζρπζεο – ην πνζνζηφ απηφ 
ηζρχεη ηφζν γηα ην ζχλνιν ηεο ζχκπξαμεο φζν θαη θάζε δηθαηνχρν ρσξηζηά. Ζ ηειεπηαία ηκεκαηηθή 
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θαηαβνιή (απνπιεξσκή) θαηαβάιιεηαη κεηά ηε ιήμε θαη νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ θαη ην χςνο 
ηεο δελ είλαη πξνθαζνξηζκέλν αιιά εμαξηάηαη απφ ηηο ζπλνιηθέο πηζηνπνηεκέλεο δαπάλεο ηνπ θάζε 
δηθαηνχρνπ γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ. 
 
Ζ ηκεκαηηθή θαηαβνιή ηεο ελίζρπζεο απφ ηνλ ΔΦΓ γίλεηαη κε ηελ θαηάζεζε ηνπ αληηζηνίρνπ 
πνζνχ ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ ν πληνληζηήο έρεη δειψζεη ζηνλ ΔΦΓ. ηε 
ζπλέρεηα ν πληνληζηήο επηκεξίδεη ην πνζφ ηεο εθάζηνηε πιεξσκήο ζηνπο ππφινηπνπο 
δηθαηνχρνπο, θαηαβάιινληαο ζε θάζε δηθαηνχρν ην πνζφ πνπ ηνπ αλαινγεί. Ο πληνληζηήο νθείιεη 
λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ θαηαβνιή απηή πξνο ηνπο δηθαηνχρνπο ην αξγφηεξν ηξηάληα (30) 
εκεξνινγηαθέο κέξεο κεηά ηελ απνδεδεηγκέλε θαηαβνιή ηεο επηρνξήγεζεο ηεο ΓΓΔΣ ζηνλ 
ηξαπεδηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ. 
 
Πξνυπφζεζε γηα θάζε ηκεκαηηθή θαηαβνιή ηεο δεκφζηαο δαπάλεο είλαη ε ππνβνιή ηζφπνζεο 
εγγπεηηθήο επηζηνιήο πξνθαηαβνιήο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ηεο ππνελφηεηαο 6.1.1 θαη ινηπνχο 
δηθαηνχρνπο ησλ νπνίσλ ε ζπκκεηνρή ζην έξγν ζεσξείηαη σο νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζχκθσλα 
κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ππνελφηεηα 6.1.2 ηνπ παξφληνο νδεγνχ.     
 
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θάζε δηθαηνχρνπ ζα απνδεζκεχεηαη κεηά ηελ πηζηνπνίεζε δαπαλψλ πνπ  ζα 
ζπκπεξηιακβάλνπλ επί πιένλ ηεο δνζείζαο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο θαη ηελ αλαινγνχζα ηδία 
ζπκκεηνρή (ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ειέγρσλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ Δλφηεηα 12). 
Δλαιιαθηηθά, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε δελ επηζπκεί λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή γηα 
ηελ αληίζηνηρε  ηκεκαηηθή θαηαβνιή ηεο δεκφζηαο δαπάλεο, απηή ζα θαηαβάιιεηαη κεηά ηελ 
πηζηνπνίεζε δαπαλψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε απηή πιένλ ηεο αλαινγνχζεο ηδίαο ζπκκεηνρήο. 
 
Ζ ηκεκαηηθή θαηαβνιή ηεο εθάζηνηε ηεο ελίζρπζεο απφ ηνλ ΔΦΓ ζα πξαγκαηνπνηείηαη αλάινγα κε 
ηε ξνή ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ). 
 
 
13.1 Α΄ ηκεκαηηθή θαηαβνιή ηεο ελίζρπζεο 
  
Ζ πξψηε ηκεκαηηθή θαηαβνιή ηεο ελίζρπζεο δίδεηαη  κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο απφθαζεο 
ρξεκαηνδφηεζεο θαη αλέξρεηαη έσο ην 35% ηεο εγθεθξηκέλεο ελίζρπζεο. 
 
Γηα ηελ είζπξαμε ηεο α' ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο απαηηείηαη ε ππνβνιή απφ ηνλ πληνληζηή ησλ 
παξαθάησ δηθαηνινγεηηθψλ γηα θάζε δηθαηνχρν: 
 
α) Σηκνιφγην αζεψξεην ηνπ άξζξνπ 12 παξ.3 ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ απφ θάζε 

δηθαηνχρν γηα ην πνζφ πνπ ηνπ αλαινγεί, ην άζξνηζα ησλ νπνίσλ αλέξρεηαη ζηελ 
πξνβιεπφκελε α΄ ηκεκαηηθή θαηαβνιή ηεο ελίζρπζεο  

β)  Βεβαίσζε απφδνζεο παξαθξαηεκέλσλ θφξσλ  
γ)  Βεβαίσζε απφδνζεο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ  
 
Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ είζπξαμε ηεο α' ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο είλαη ε ππνβνιή απφ ηνλ 
πληνληζηή ζηελ αξκφδηα ππεξεζία εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ππέξ ηνπ ΔΦΓ ανξίζηνπ 
δηάξθεηαο, απφ θάζε επηρείξεζε πνπ ζπκκεηέρεη ζην έξγν αλάινγα κε ην πνζφ ηεο ελίζρπζεο 
(Γεκφζηαο Γαπάλεο) πνπ αλαινγεί ζε θαζεκία απφ απηέο.  
Σν χςνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο θαζνξίδεηαη σο εμήο: 
Γηα επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ επί έμη (6) ηνπιάρηζηνλ έηε, ην χςνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 
αλέξρεηαη ζε 10% ηεο ελίζρπζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ επηρείξεζε. Γηα επηρεηξήζεηο κε δηάξθεηα 
ιεηηνπξγίαο κηθξφηεξε ησλ 6 εηψλ, ην χςνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέξρεηαη ζε 3% ηεο 
ελίζρπζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πεξίπησζε σο άλσ. Δπηρεηξήζεηο ζην θεθάιαην ησλ νπνίσλ 
ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 50% άιιε επηρείξεζε ειηθίαο κεγαιχηεξεο ησλ 6 εηψλ 
ζεσξείηαη φηη ππάγνληαη ζηελ πξψηε θαηεγνξία θαη ππνρξενχληαη ζηελ θαηάζεζε εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο χςνπο 10% ηεο ελίζρπζεο ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ.  
Ζ εγγπεηηθή ή εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζα ηεξεζνχλ ζηνλ ΔΦΓ κέρξη ηεο πιήξνπο θαη θαιήο 
εθηέιεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζχκπξαμεο θαη ζα επηζηξαθνχλ κεηά ηελ νξηζηηθή 
παξαιαβή ηνπ έξγνπ, εθηφο εάλ ε πξφνδνο ηνπ έξγνπ δελ είλαη ζχκθσλε κε ηα πξνβιεπφκελα 
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ζηελ απφθαζε ρξεκαηνδφηεζεο, νπφηε νη επηζηνιέο θαηαπίπηνπλ. ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή, ε 
νπνία ζα είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ ιήμεσο, ν εγγπεηήο πνπ ηελ εθδίδεη ζα δειψλεη, παξαηηνχκελνο 
ηεο ελζηάζεσο ηεο δηδήζεσο, φηη ζα θαηαβάιεη ην πνζφλ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο απξνθαζίζησο 
ζηνλ ΔΦΓ, εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηνπ εγγξάθνπ πεξί ηεο γελνκέλεο θαηαπηψζεσο 
εηδνπνηήζεψο ηνπ απφ ηνλ ΔΦΓ. 
 
Σα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ ην αξγφηεξν ζε έλα κήλα απφ ηε 
ζρεηηθή εηδνπνίεζε ηνπ ΔΦΓ. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ή εάλ ν ΔΦΓ θξίλεη φηη δελ έρνπλ αξρίζεη 
νη εξγαζίεο πινπνίεζεο κέζα ζε δχν κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ έξγνπ, κπνξεί λα 
εμεηάζεη ηελ πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ. 
 
 
13.2 Δλδηάκεζεο ηκεκαηηθέο θαηαβνιέο ηεο ελίζρπζεο 
 
Ο αξηζκφο ησλ ελδηάκεζσλ θαηαβνιψλ εμαξηάηαη απφ ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. 
πγθεθξηκέλα,  

 γηα έξγα δηάξθεηαο σο 24 κήλεο πξνβιέπεηαη κία ελδηάκεζε θαηαβνιή, χςνπο 35% ηεο 
εγθεθξηκέλεο ελίζρπζεο, κεηά ην 1ν έηνο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ  

 γηα έξγα δηάξθεηαο απφ 25 κήλεο σο 3 ρξφληα πξνβιέπνληαη  
- κία θαηαβνιή χςνπο 20% ηεο εγθεθξηκέλεο ελίζρπζεο, κεηά ην 1ν έηνο πινπνίεζεο ηνπ 

έξγνπ θαη  
- κία θαηαβνιή χςνπο 20% ηεο εγθεθξηκέλεο ελίζρπζεο, κεηά ην 2ν έηνο πινπνίεζεο 

 
Οη ελδηάκεζεο ηκεκαηηθέο θαηαβνιέο ηεο ελίζρπζεο δίδνληαη κεηά ηνλ αληίζηνηρν ελδηάκεζν έιεγρν, 
φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ Δλφηεηα 12, θαη εθφζνλ νη πηζηνπνηεκέλεο δαπάλεο ηνπ έξγνπ θαιχπηνπλ 
πνζνζηφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ίζν κε ην πνζνζηφ ηεο ελίζρπζεο πνπ έρεη ήδε θαηαβιεζεί. ε 
πεξίπησζε πνπ δελ ππνβιεζεί ε πξνβιεπφκελε ελδηάκεζε έθζεζε πξνφδνπ ή ε απνξξφθεζε 
είλαη ρακειφηεξε απφ ηελ απαηηνχκελε, ε αληίζηνηρε ηκεκαηηθή θαηαβνιή δελ δίδεηαη έσο ηελ 
ππνβνιή ηεο επφκελεο έθζεζεο (ελδηάκεζεο ή ηειηθήο) θαη ηε δηελέξγεηα ηνπ αληίζηνηρνπ ειέγρνπ – 

ζηελ πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη γηα ελδηάκεζν έιεγρν ζα πξέπεη λα πιεξείηαη ην θξηηήξην ηεο 
απνξξφθεζεο. 

 
Γηα ηελ είζπξαμε ησλ ελδηάκεζσλ ηκεκαηηθψλ θαηαβνιψλ ππνβάιινληαη απφ ηνλ πληνληζηή ηα 
παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε δηθαηνχρν: 
 
α) Σηκνιφγην αζεψξεην ηνπ άξζξνπ 12 παξ.3 ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ απφ θάζε 

δηθαηνχρν γηα ην πνζφ πνπ ηνπ αλαινγεί, ην άζξνηζα ησλ νπνίσλ αλέξρεηαη ζηελ 
πξνβιεπφκελε ηκεκαηηθή θαηαβνιή ηεο ελίζρπζεο  

β)  Βεβαίσζε απφδνζεο παξαθξαηεκέλσλ θφξσλ  
γ)  Βεβαίσζε απφδνζεο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ 
 
 
13.3 Καηαβνιή απνπιεξσκήο 
 
Σν ππφινηπν ηεο εγθεθξηκέλεο ελίζρπζεο θαηαβάιιεηαη κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 
εξεπλεηηθνχ έξγνπ, ηελ ππνβνιή ηεο ηειηθήο έθζεζεο νινθιήξσζεο θαη ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ 
θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ απφ ηνλ ΔΦΓ. 
 
Γηα ηελ είζπξαμε ηεο απνπιεξσκήο ππνβάιινληαη απφ ην πληνληζηή ηα παξαθάησ 
δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε δηθαηνχρν: 
 
α) Σηκνιφγην αζεψξεην ηνπ άξζξνπ 12 παξ.3 ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ απφ θάζε 

δηθαηνχρν γηα ην πνζφ πνπ ηνπ αλαινγεί, ην άζξνηζα ησλ νπνίσλ αλέξρεηαη ζην ζπλνιηθφ πνζφ 
ηεο απνπιεξσκήο ηνπ έξγνπ  

β)  Βεβαίσζε απφδνζεο παξαθξαηεκέλσλ θφξσλ  
γ)  Βεβαίσζε απφδνζεο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ 
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Δάλ θαηά ηελ νινθιήξσζε ή παχζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ δηαπηζησζεί φηη ε ζπλνιηθή ελίζρπζε 
πνπ έρεη ήδε θαηαβιεζεί απφ ηνλ ΔΦΓ, ζε θάπνην δηθαηνχρν είλαη κεγαιχηεξε απφ απηή πνπ ηνπ 
νθείιεηαη βάζεη ηεο πξνφδνπ ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ή/θαη ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ ηνπ, φπσο 
απηά πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο πηζηνπνίεζεο, ηφηε ν δηθαηνχρνο επηζηξέθεη ζηνλ ΔΦΓ 
ηε δηαθνξά, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί αλάθηεζεο αρξεσζηήησο 
θαηαβιεζέλησλ πνζψλ θαη είζπξαμεο δεκνζίσλ εζφδσλ γηα ηελ πεξίπησζε έξγσλ εζληθήο θαη 
θνηλνηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο. 
 
 
14. ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ 
 
Αιιαγή ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηεο Απφθαζεο ρξεκαηνδφηεζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
απηψλ ηνπ Σερληθνχ ηεο Παξαξηήκαηνο) κπνξνχλ λα αηηεζνχλ νη ζπκπξάηηνληεο θνξείο, εθφζνλ νη 
ηξνπνπνηήζεηο ζπληεινχλ ζηελ επίηεπμε ή βειηίσζε ησλ ζηφρσλ ηνπ έξγνπ θαη αθνινπζνχληαη νη 
πεξηνξηζκνί πνπ ηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα. 
 
 
14.1 Γηαδηθαζία 
 
Γηα νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε απαηηείηαη ε απνζηνιή έγγξαθνπ ηεθκεξησκέλνπ αηηήκαηνο 
ππνγεγξακκέλνπ απφ ηνλ Δπηζηεκνληθφ Τπεχζπλν ηνπ έξγνπ, ην νπνίν ππνβάιιεηαη 
απνθιεηζηηθά κέζσ ηνπ πληνληζηή ηνπ έξγνπ. 

 
Σα αηηήκαηα ηξνπνπνηήζεσλ, εθηφο απηψλ πνπ ππνβάιινληαη γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, κπνξνχλ 
λα θαηαηίζεληαη κεηά ηνλ πξψην ρξφλν απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, φπσο 
απηή νξίδεηαη ζηελ Απφθαζε ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηνπιάρηζηνλ 60 (εμήληα) εκεξνινγηαθέο 
κέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ έξγνπ (ε εκεξνκελία ππνβνιήο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ 
αξηζκφ πξσηνθφιινπ πνπ ζα απνδνζεί ζην ζρεηηθφ εηζεξρφκελν έγγξαθν). Αηηήκαηα πνπ 
ππνβάιινληαη κεηά απφ απηήλ ηελ πξνζεζκία δε ζα εμεηάδνληαη. 
 
Όιεο νη ηξνπνπνηήζεηο ηεινχλ ππφ ηελ έγθξηζε ηνπ ΔΦΓ. Σα ζρεηηθά αηηήκαηα ζα πξέπεη λα 
ζπλνδεχνληαη απφ αλαιπηηθή αηηηνιφγεζε ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ 
έξγνπ πνπ δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε γηα ηελ εθάζηνηε ηξνπνπνίεζε. Σα αηηήκαηα ηξνπνπνηήζεσλ 
δελ ζα εμεηάδνληαη έσο φηνπ ππνβιεζνχλ φια ηα απαξαίηεηα ζπλνδεπηηθά ζηνηρεία θαη 
δηθαηνινγεηηθά πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα Δλφηεηα ή ηελ Απφθαζε ρξεκαηνδφηεζεο. 
Δθφζνλ ππνβιεζνχλ φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία, ν ΔΦΓ ζα επεμεξγάδεηαη ηα αηηήκαηα 
ηξνπνπνηήζεσλ θαη ζα απνζηέιιεη ηηο ζρεηηθέο απαληεηηθέο επηζηνιέο ή θαη ηξνπνπνηεηηθέο 
απνθάζεηο, φπνπ απαηηείηαη. 
 
ηελ πεξίπησζε πνπ ε ηξνπνπνίεζε επηθέξεη αιιαγέο ζε ζηνηρεία ηνπ Σερληθνχ Παξαηήκαηνο ηεο 
Απφθαζεο ρξεκαηνδφηεζεο, ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ην ελεκεξσκέλν 
Σερληθφ Παξάξηεκα κε επδηάθξηηα ζεκεησκέλεο ηηο αιιαγέο πνπ επέξρνληαη ζε ζρέζε κε ην 
εθάζηνηε ηζρχνλ Σερληθφ Παξάξηεκα. Γηα ηελ νξζή θαη ηαρχηεξε επεμεξγαζία ησλ αηηεκάησλ ησλ 
ελδηαθεξνκέλσλ ζα πξέπεη ε ππνβαιιφκελε ειεθηξνληθή κνξθή ηνπ Σερληθνχ Παξαξηήκαηνο λα 
πεξηέρεη πιήξε θαη αθξηβή απεηθφληζε ησλ αηηνχκελσλ ηξνπνπνηήζεσλ. Ζ επζχλε γηα ηελ νξζή 
δηαηχπσζε ησλ αηηεκάησλ θαη ηελ νξζή ελεκέξσζε ηνπ Σερληθνχ Παξαξηήκαηνο βαξχλεη ηνλ 
ελδηαθεξφκελν δηθαηνχρν θαη ην πληνληζηή ηνπ έξγνπ. Σπρφλ ιάζε γηα ηα νπνία επζχλνληαη νη 
ελδηαθεξφκελνη ή ν πληνληζηήο δε δεζκεχνπλ ηνλ ΔΦΓ σο πξνο ηηο ζπλέπεηεο ησλ ζρεηηθψλ 
ζηνηρείσλ ηεο Απφθαζεο ή ηνπ Σερληθνχ Παξαηήκαηνο. 
 
 
14.2 Απαξαίηεηα ζηνηρεία – Πεξηνξηζκνί 
 
Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη παξαθάησ νη ζπλεζέζηεξεο πεξηπηψζεηο ηξνπνπνηήζεσλ. Γηα 
ηξνπνπνηήζεηο πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ, ν ΔΦΓ ζα πξνζδηνξίδεη θαηά πεξίπησζε ηα απαξαίηεηα 
ζηνηρεία ή/θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ νη ελδηαθεξφκελνη. 
 



ΔΠΑ 2007-2013                                     ΤΠΒΜ&Θ/ΓΓΔΣ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 43 

 Γήισζε λέσλ κειψλ ηεο νκάδαο έξγνπ/ αληηθαηάζηαζε ππαξρφλησλ κειψλ:  
Κάζε κέινο ηεο νκάδαο έξγνπ αλαθέξεηαη νλνκαζηηθά ζην Σερληθφ Παξάξηεκα ηεο Απφθαζεο 
ρξεκαηνδφηεζεο, εθηφο αλ δελ έρεη αθφκε νξηζηεί ηε ζηηγκή ηεο ζχληαμεο ηνπ Σερληθνχ 
Παξαξηήκαηνο, νπφηε δειψλεηαη εηδηθφηεηα θαη επίπεδν εκπεηξίαο. Σα κέιε ηεο νκάδαο έξγνπ 

πνπ δελ έρνπλ δεισζεί θαηά ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ κπνξνχλ λα δεισζνχλ νλνκαζηηθά κέρξη ηε 
ιήμε ηνπ έξγνπ.  

Σα κέιε ηεο νκάδαο έξγνπ κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ αληηθεηκεληθά 
κπνξεί λα απνδεηρζεί αδπλακία απαζρφιεζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε εξγαζίαο (απνρψξεζε 
απφ ην θνξέα, κεηάζεζε ζε άιιν Σκήκα/ Γηεχζπλζε θ.ι.π.). Αηηήκαηα αληηθαηάζηαζεο πνπ 
βαζίδνληαη ζε αηηηάζεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα απνδεηρζνχλ (π.ρ. θφξηνο εξγαζίαο) δε ζα 
γίλνληαη δεθηά. Σα κέιε ηεο νκάδαο πνπ απνρσξνχλ ζα πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη απφ 
εξγαδφκελνπο κε ηνπιάρηζηνλ ηζφηηκα πξνζφληα. 
 
Όια ηα αηηήκαηα πνπ αθνξνχλ αληηθαηαζηάζεηο ππάξρνληνο πξνζσπηθνχ ή δειψζεηο λέσλ 
κειψλ ηεο νκάδαο έξγνπ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, 

αλαγγειία πξφζιεςεο πξνο ΟΑΔΓ θαη πξφζθαηε κηζζνινγηθή θαηάζηαζε θάζε λένπ κέινπο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα πξνζφληα (εηδηθφηεηα, εκπεηξία) πνπ δειψλνληαη ζηα ζρεηηθά 
παξαζηαηηθά (βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, αλαγγειία πξφζιεςεο θ.ι.π.) ζα πξέπεη λα ηαπηίδνληαη 
κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ αληίζηνηρε ζέζε ηνπ πίλαθα ηεο νκάδαο έξγνπ. Θα πξέπεη επίζεο λα 
δειψλεηαη εκεξνκελία έλαξμεο απαζρφιεζεο ζην έξγν, θαζψο θαη ε εκεξνκελία απνρψξεζεο 
γηα ηα κέιε πνπ αληηθαζίζηαληαη. 

 

 Δζσηεξηθή κεηαθνξά θνλδπιίσλ πξνυπνινγηζκνχ ελφο δηθαηνχρνπ απφ θαηεγνξία ζε 
θαηεγνξία δαπάλεο: πξνυπφζεζε είλαη ε κεηαθνξά θνλδπιίσλ λα κελ απμάλεη νχηε λα κεηψλεη 
θακία απφ ηηο επηιέμηκεο θαηεγνξίεο δαπαλψλ πεξηζζφηεξν απφ 20% ηεο ηηκήο ηνπο κε βάζε 
ηελ αξρηθή απφθαζε ρξεκαηνδφηεζεο. Οη σο άλσ πεξηγξαθφκελεο κεηαθνξέο δελ πξέπεη λα 
επηθέξνπλ κείσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ή αχμεζε ηεο ελίζρπζεο (δεκφζηαο δαπάλεο) ηφζν 
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηθαηνχρνπ φζν θαη ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ ή αχμεζε ηνπ κέγηζηνπ 
επηηξεπφκελνπ πνζνζηνχ (20%) επί ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ εληζρπφκελνπ 
ζρεδίνπ γηα ηελ θαηεγνξία «Έξεπλα επί ζπκβάζεη απφ λνκηθά πξφζσπα / Τπεξγνιαβία». 

 

 Υξνληθή παξάηαζε: εάλ ππάξρνπλ απνρξψληεο ιφγνη, εθηφο ηνπ άκεζνπ ειέγρνπ ηεο 
ζχκπξαμεο, γηα ηνπο νπνίνπο ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ πζηεξεί ηνπ πξνβιεπφκελνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο, είλαη δπλαηή ε παξάηαζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ρσξίο αληίζηνηρε 
αχμεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ. Ζ ζρεηηθή αίηεζε ηεο ζχκπξαμεο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη 
απφ ζχληνκε έθζεζε πξνφδνπ ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ (θαηά ην 
πξφηππν ησλ ελδηάκεζσλ εθζέζεσλ πξνφδνπ) φπνπ ζα ηεθκεξηψλνληαη νη ιφγνη γηα ηνπο 
νπνίνπο δεηείηαη ε ρξνληθή παξάηαζε. 

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ρξνληθή παξάηαζε ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα μεπεξλά ζε δηάξθεηα 
δηάζηεκα ίζν κε ην 1/3 ηεο αξρηθήο δηάξθεηαο ηνπ έξγνπ. 
 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληθήο παξάηαζεο ηνπ έξγνπ δελ επηηξέπνληαη πεξαηηέξσ 
ηξνπνπνηήζεηο θαλελφο είδνπο. 

 

 Αληηθαηάζηαζε νξηζζέληνο ππεξγνιάβνπ κπνξεί λα γίλεη, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, αθνχ 
θαηαηεζεί αηηηνινγεκέλν αίηεκα ζηνλ ΔΦΓ θαη δνζεί ε ζρεηηθή έγθξηζε. 

 
Γελ επηηξέπνληαη νη θάησζη ηξνπνπνηήζεηο: 
α. ηξνπνπνίεζε ηεο εκεξνκελίαο έλαξμεο ηνπ έξγνπ, ηεο εκεξνκελίαο επηιεμηκφηεηαο 

δαπαλψλ ή ηπρφλ δεισζεηζψλ πξνζπκβαηηθψλ δαπαλψλ  
β. κείσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ή αχμεζε ηεο ελίζρπζεο (δεκφζηαο δαπάλεο) ηφζν ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ έξγνπ φζν θαη νπνηνπδήπνηε επηκέξνπο δηθαηνχρνπ (κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε 
ζη.)  

γ. ηξνπνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πιελ απηψλ 
πνπ είλαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηα νξφζεκα (milestones) ηνπ έξγνπ θαη εθφζνλ δελ 
επεξεάδνπλ ζεκειηψδε ζηνηρεία ηνπ επηζηεκνληθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ έξγνπ. Σα νξφζεκα ζα 



ΔΠΑ 2007-2013                                     ΤΠΒΜ&Θ/ΓΓΔΣ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 44 

πξνδηαγξάθνληαη αλαιπηηθά θαη ηεθκεξησκέλα ζην ηερληθφ παξάξηεκα. Αιιαγέο ζηηο ηερληθέο/ 
κεζνδνινγίεο πινπνίεζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο ζπλήζεηο 
ηερλνινγηθέο ή άιιεο εμειίμεηο ζην αληίζηνηρν επηζηεκνληθφ πεδίν δε ζπληζηνχλ ηξνπνπνίεζε 
ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, εθφζνλ ε ηερλνινγηθή ζηάζκηζε είλαη πςειφηεξε ησλ ππαξρφλησλ.  

δ. αληηθαηάζηαζε δηθαηνχρνπ/ θνξέα-κέινπο ηεο ζχκπξαμεο. Μνλαδηθέο εμαηξέζεηο 
απνηεινχλ: (α) ε απνδεδεηγκέλε δηαθνπή/ αδπλακία ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθαηνχρνπ, θαη (β) ε 
απνδεδεηγκέλε ακέιεηα ησλ θαζεθφλησλ ηνπ δηθαηνχρνπ σο κέινπο ηεο ζχκπξαμεο. ηηο 
πεξηπηψζεηο απηέο απαηηείηαη λα θαηαηεζεί εθ κέξνπο ησλ ππνινίπσλ δηθαηνχρσλ 
αηηηνινγεκέλν αίηεκα ζηνλ ΔΦΓ, λα εμεηαζηεί απφ επηηξνπή θαη λα δνζεί ε ζρεηηθή έγθξηζε 
αληηθαηάζηαζεο ηνπ δηθαηνχρνπ (ζεκεηψλεηαη φηη ηφζν ν παιαηφο φζν θαη ν λένο δηθαηνχρνο ζα 
πξέπεη λα αλήθνπλ ζηελ ίδηα Πεξηθέξεηα).  

ε.  αιιαγή Δπηζηεκνληθνχ Τπεπζχλνπ, εθηφο ηεο πεξίπησζεο απνρψξεζήο ηνπ απφ ην θνξέα 
φπνπ εξγαδφηαλ – ζηελ πεξίπησζε απηή ζα κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε άηνκν ηζφηηκσλ 
πξνζφλησλ θαηφπηλ αηηήκαηνο  

 
 
15. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΧΝ ΓΙΚΑΙΟΤΥΧΝ 
 
Οη ππνρξεψζεηο ησλ δηθαηνχρσλ ησλ έξγσλ ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

 

1.  Σήξεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο αθξηβνχο πεξηγξαθήο ησλ παξαδνηέσλ, φπσο απηή 
αλαθέξεηαη ζην Σερληθφ Παξάξηεκα ηεο απφθαζεο ρξεκαηνδφηεζεο.  

2.  Σήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, φπσο απηφ αλαθέξεηαη ζην Σερληθφ 
Παξάξηεκα ηεο απφθαζεο ρξεκαηνδφηεζεο.  

3. Σήξεζε δεηθηψλ παξαθνινχζεζεο-εμέιημεο ηνπ έξγνπ, νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζηελ 
ελφηεηα 17, ηφζν θαηά ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο εθάζηνπ έξγνπ φζν θαη κεηά ηελ 
νινθιήξσζή ηνπ.   

4.  Πξαγκαηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ φπσο αλαθέξνληαη 
ζην Σερληθφ Παξάξηεκα ηεο Απφθαζεο ρξεκαηνδφηεζεο (θαηαλνκή αλά θαηεγνξία δαπάλεο 
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θ.ι.π.).  

5.  Δλεκέξσζε θαη παξνρή φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ ζηνηρείσλ ζηηο Δπηηξνπέο Διέγρνπ ησλ 
έξγσλ πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ ΔΦΓ.  

6.  Σήξεζε ρσξηζηνχ ινγαξηαζκνχ ζηα Λνγηζηηθά Βηβιία θάζε ελφο απφ ηνπο θνξείο πινπνίεζεο 
ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ Δληαίνπ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ πζηήκαηνο πνπ ζα 
παξέρνπλ πιήξε, αθξηβή θαη δηαθξηηή εηθφλα ησλ ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ θαη ζα 
επηηξέπνπλ επαξθή δηαδξνκή ειέγρνπ.  

7.  χληαμε Δηήζηαο Έθζεζεο Πξνφδνπ ηνπ έξγνπ θαη ππνβνιή ηεο ζηελ αξκφδηα ππεξεζηαθή 
Μνλάδα ηνπ ΔΦΓ, εληφο ελφο κελφο απφ ηελ ζπκπιήξσζε θάζε έηνπο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ.  

8.  χληαμε Σειηθήο Έθζεζεο Οινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ, μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζήο ηνπ 
θαη ππνβνιή ηεο ζηελ αξκφδηα ππεξεζηαθή Μνλάδα ηνπ ΔΦΓ, εληφο δχν κελψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηνπ έξγνπ.  

9.  πλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ ΔΦΓ, με ην χκβνπιν Σερληθήο Τπνζηήξημεο, ηε 
Γ.Α. ηνπ Δ.Π.«Αληαγσληζηηθφηεηα & Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» θαη κε άιια αξκφδηα ειεγθηηθά 
φξγαλα (Αξρή Πηζηνπνίεζεο, Δπηηξνπή Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ θ.ι.π.) γηα ηελ παξνρή θάζε 
ζηνηρείνπ, εγγξάθνπ ή δηθαηνινγεηηθνχ πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην, θαζψο θαη γηα ηε δηελέξγεηα 
επηηφπησλ ειέγρσλ, ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ.  

10. Όινη νη ζπκπξάηηνληεο θνξείο ππνρξενχληαη λα ελεκεξψλνπλ ηελ Τπεξεζία γηα θάζε 
αιιαγή πνπ πξνθχπηεη ζηε λνκηθή ηνπο ππφζηαζε, ζηε δεκφζηα νηθνλνκηθή ππεξεζία, ζηελ 
ηαρπδξνκηθή ηνπο δηεχζπλζε θαη ζηα ηειέθσλα.  

11. ην πιαίζην ηεο δεκνζηφηεηαο ν Γηθαηνχρνο, με ηελ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο ππνρξενχηαη λα 
ηνπνζεηήζεη ζε εκθαλέο ζεκείν ηεο επηρείξεζεο επεμεγεκαηηθή πηλαθίδα, γηα ρξνληθή δηάξθεηα 
ηξηψλ (3) εηψλ. Σν πεξηερφκελν ησλ πηλαθίδσλ ζα ζρεδηαζηεί βάζεη ζρεηηθψλ νδεγηψλ πνπ ζα 
δνζνχλ απφ ηελ ΔΤΓ ΔΠΑΔ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΤΑΑΠ ηνπ ΤΠΟΗΟ ζηνπο ΔΦΓ θαη κέζσ 
ησλ ΔΦΓ πξνο ηνπο δηθαηνχρνπο.  

12. Ο Γηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε επξεία δηάρπζε ησλ Δ&Σ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ, 
ρσξίο βέβαηα λα ζίγνληαη ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο θαη βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο, κε 
αλαθνηλψζεηο ζηνλ έληππν θαη ειεθηξνληθφ ηχπν, κε παξνπζηάζεηο ζε εκεξίδεο θαη ζπλέδξηα, 



ΔΠΑ 2007-2013                                     ΤΠΒΜ&Θ/ΓΓΔΣ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 45 

κε επηζηεκνληθέο εξγαζίεο ζε εζληθά θαη δηεζλή πεξηνδηθά θαη κε ηελ αλάξηεζε ζηνλ δηθηπαθφ 
ηφπν ηνπ ησλ βαζηθψλ ηερληθψλ - νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ έξγνπ, 
θαζψο θαη ησλ ελεξγεηψλ θαη απνηειεζκάησλ πνπ πινπνηνχληαη θαζ’ φιε ηελ πνξεία εθηέιεζήο 
ηνπ. Δπηπιένλ, γηα ην ζθνπφ απηφ ζα δεκηνπξγεζεί εηδηθή ηζηνζειίδα ζην δηθηπαθφ ηφπν 
ηεο ΓΓΔΣ, ε νπνία ζα πεξηέρεη ζπλδέζκνπο πξνο φινπο ηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο ησλ 
εγθεθξηκέλσλ έξγσλ, ψζηε λα ππάξρεη ζπλνιηθή εηθφλα ηεο πνξείαο ηεο πξάμεο.  

13. πλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ ΔΦΓ, ηε Γ.Α. ηνπ Δ.Π.Α.Δ. ή/θαη κε άιια αξκφδηα 

ειεγθηηθά φξγαλα γηα ηελ παξνρή θάζε ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ζην έξγν 
αθφκα θαη κεηά ηε ιήμε ηεο πξάμεο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε δπλαηφηεηα απνηίκεζεο θαη 
αμηνιφγεζεο ηεο πξάμεο θαζψο θαη ηνπ κειινληηθνχ ζρεδηαζκνχ παξφκνησλ πξάμεσλ. 

 
 
16. ΠΑΡΑΣΤΠΙΔ – ΓΙΑΚΟΠΗ ΔΝΙΥΤΗ – ΑΝΑΚΣΗΗ 
 
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ θαηαβάιιεηαη έγθαηξα ε επηρνξήγεζε ηνπ ΔΦΓ απφ ηνλ Αλάδνρν πξνο 
ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο, δελ ππνβάιινληαη εκπξφζεζκα νη εθζέζεηο πξνφδνπ, νη ηειηθέο 
εθζέζεηο θαζψο θαη ηα παξαζηαηηθά δαπαλψλ ή δε ζηέιλνληαη ηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία πνπ 
δεηνχληαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνξείαο ηνπ έξγνπ απφ ηνπο ειεγθηέο ή φηαλ δηαπηζησζνχλ 
ζνβαξέο παξαβάζεηο, ε Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα πξνρσξήζεη αξρηθά ζηελ πξνζσξηλή 
δηαθνπή ηεο θαηαβνιήο ηεο δεκφζηαο δαπάλεο θαη ελ ζπλερεία ζηελ νξηζηηθή δηαθνπή ηεο, ζηελ 
θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαη ζε πξάμε θαηαινγηζκνχ γηα επηζηξνθή κέξνπο ή φιεο 
ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί αλάθηεζεο αρξεσζηήησο 
θαηαβιεζέλησλ πνζψλ θαη είζπξαμεο δεκνζίσλ εζφδσλ γηα ηελ πεξίπησζε έξγσλ εζληθήο θαη 
θνηλνηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο (βι. Δλφηεηα 3 ηνπ παξφληνο). 
 
ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην Κεθάιαην Γ, Άξζξα 7-18 ηεο 
Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο (43804/ΔΤΘΤ 2041/09-09-2009) ην νπνίν θαη 
παξαζέηνπκε απηνχζην: 
«ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄ 
ΤΣΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΗΟΡΘΧΔΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΑΝΑΚΣΖΖ ΑΥΡΔΧΣΖΣΧ Ή 
ΠΑΡΑΝΟΜΧ ΚΑΣΑΒΛΖΘΔΝΣΧΝ ΠΟΧΝ ΑΠΟ ΠΟΡΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΗΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ 
ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΧΝ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΔΠΑ 2007 – 2013, 
ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡ. 26 ΣΟΤ λ. 3614/2007 
Άξζξν 7 
Οξηζκνί 
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο λννχληαη σο: 
Παξαηππία: θάζε παξάβαζε δηάηαμεο ηνπ Κνηλνηηθνχ δηθαίνπ ε νπνία πξνθχπηεη απφ πξάμε ή παξάιεηςε 
νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ε νπνία δεκηψλεη ή ελδέρεηαη λα δεκηψζεη ην γεληθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο, κε ηνλ  θαηαινγηζκφ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ αδηθαηνιφγεηεο δαπάλεο. 
Γεκνζηνλνκηθή Γηφξζσζε: Ζ αθχξσζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ηεο Κνηλνηηθήο ή θαη Δζληθήο ζπκκεηνρήο ζε 
έλα έξγν ή πξάμε, ζην πιαίζην ηεο ζπγρξεκαηνδφηεζήο ηνπ απφ ηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηεο 
πεξηφδνπ 2007−2013 ε νπνία είλαη αλάινγε ηεο παξάηππεο δαπάλεο δηαπηζηψλεηαη. 
Αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλ πνζφ: Κάζε δαπάλε ζηελ νπνία δελ αληηζηνηρεί ίζεο αμίαο παξαδνζέλ πξντφλ, 
έξγν ή ππεξεζία ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ή απφθαζεο κε ηελ νπνία αλαιήθζεθε ε 
ππνρξέσζε ηεο δαπάλεο. 
Αλάθηεζε: Ζ επηζηξνθή ησλ αρξεσζηήησο ή παξαλφκσο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ απφ ηνλ ιαβφληα γηα κε 
λφκηκε αηηία. 
Γηαηάθηεο: ν Τπνπξγφο, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Πεξηθέξεηαο, ή άιιν εμνπζηνδνηεκέλν αξκφδην φξγαλν, ην 
νπνίν αλαιακβάλεη ππνρξεψζεηο ζε βάξνο πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θνξέα ηνπ θαη 
πξνζδηνξίδεη ηηο απαηηήζεηο θαηά ηνπ Γεκνζίνπ. 
Άξζξν 8 
Πεδίν εθαξκνγήο ηεο απφθαζεο − Αξκφδηα φξγαλα γηα ηελ δηελέξγεηα επαιεζεχζεσλ / επηζεσξήζεσλ 
1. Οη δηαδηθαζίεο δεκνζηνλνκηθήο δηφξζσζεο θαη ε αλάθηεζε ησλ αρξεσζηήησο ή παξαλφκσο 
θαηαβιεζέλησλ πνζψλ απφ πφξνπο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ή ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ Δπξσπατθψλ 
Κνηλνηήησλ γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ ζην πιαίζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ 
Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ 2007– 2013, εθαξκφδνληαη: 
(α) απφ ηελ Αξρή Πηζηνπνίεζεο θαηφπηλ επηζεσξήζεσλ πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηελ ίδηα ή ππφ ηελ επζχλε 
ηεο, ζηνπο θνξείο ησλ άξζξσλ 3 θαη 4 ηνπ λ. 3614/2007, ζηνπο δηθαηνχρνπο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 
πξάμεσλ θαη ζηηο πξάμεηο ηνπο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 13, παξάγξαθνο 2, ζεκείν (ηγ) ηνπ λ. 
3614/2007, 
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(β) απφ ηηο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο, ηηο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο, ηνπο Δλδηάκεζνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο 
ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ, θαηφπηλ δηνηθεηηθήο ή επηηφπηαο επαιήζεπζεο πνπ δηελεξγνχλ ζε 
πξάμεηο ησλ νπνίσλ έρνπλ αλαιάβεη ηε δηαρείξηζε, νη νπνίεο θαιχπηνπλ ηηο δηνηθεηηθέο, νηθνλνκηθέο, ηερληθέο 
θαη θπζηθέο πηπρέο ησλ πξάμεσλ απηψλ, ζην πιαίζην Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ 2007 –
2013, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 8 ηνπ λ. 3614/2007. 
2. Οη δηνηθεηηθέο ή επηηφπηεο επαιεζεχζεηο πνπ δηελεξγνχλ ηα αλσηέξσ φξγαλα αθνξνχλ θαη ηε δηαπίζησζε 
ηεο ηήξεζεο ησλ δεζκεχζεσλ, πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ απφθαζε ρξεκαηνδφηεζεο/έληαμεο πξάμεο ή ζηε 
ζχκβαζε πνπ ππνγξάθεη ν δηθαηνχρνο κε ηελ αξκφδηα αξρή, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζεο ηεο 
πξάμεο θαη ζε ρξνληθφ νξίδνληα πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε ή ζην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην. 
3. Γηα εηδηθέο πεξηπηψζεηο (εμεηδηθεπκέλα έξγα ή πνιχπινθα) κεηά απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο 
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εκπεηξνγλψκνλεο πνπ ππνβάιινπλ γλσκνδφηεζε. Ζ γλσκνδφηεζε απηή 
επηζπλάπηεηαη ζηελ έθζεζε επηζεψξεζεο ή επηηφπηαο επαιήζεπζεο. 
Άξζξν 9 
Γεκνζηνλνκηθή δηφξζσζε κεηά απφ δηνηθεηηθή επαιήζεπζε 
1. ηελ πεξίπησζε πνπ, θαηά ηε δηελέξγεηα δηνηθεηηθήο επαιήζεπζεο ηεο δήισζεο δαπαλψλ πνπ 
ππνβάιιεηαη απφ ηνπο δηθαηνχρνπο θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 8 ηνπ λ. 3614/2007 θαη ε νπνία αθνξά 
δαπάλεο γηα ηηο νπνίεο έρεη θαηαβιεζεί ε αληίζηνηρε δεκφζηα ζπλεηζθνξά, δηαπηζηψλεηαη παξαηππία γηα 
νπνηαδήπνηε αηηία, ηα πνζά απηά αθαηξνχληαη απφ ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πνζά ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 
πξνγξάκκαηνο πνπ θαηαρσξνχληαη ζην ΟΠ απφ ηελ αξρή πνπ αζθεί ηα αληίζηνηρα θαζήθνληα δηαρείξηζεο. 
Γηα ην χςνο θαη ηελ αηηηνινγία ηεο πεξηθνπήο ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο ν δηθαηνχρνο, κε ηελ έθζεζε 
δηνηθεηηθήο επαιήζεπζεο θαη θαιείηαη λα δηαηππψζεη εγγξάθσο θαη εληφο πξνζεζκίαο δέθα πέληε (15) 
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ εγγξάθνπ ηπρφλ αληηξξήζεηο ηνπ, ζχκθσλα κε ηε 
δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 11. 
2. ηελ πεξίπησζε πνπ πξνηείλεηαη ε αλάθηεζε ησλ πνζψλ πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί αρξεσζηήησο ή 
παξαλφκσο ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ε έθζεζε εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν ζχκθσλα κε ηηο 
ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 
3. ηελ πεξίπησζε πνπ ε δηνηθεηηθή επαιήζεπζε δηελεξγείηαη πξνθεηκέλνπ λα θαηαβιεζεί ε αληίζηνηρε 
δεκφζηα ζπλεηζθνξά ζηνπο δηθαηνχρνπο, ε έθζεζε εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν ζχκθσλα κε ηηο 
ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 
Άξζξν 10 
Γεκνζηνλνκηθή δηφξζσζε κεηά απφ επηηφπηα επαιήζεπζε / επηζεψξεζε 
1. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επηηφπηαο επαιήζεπζεο/ επηζεψξεζεο θαη ηεο ιήςεο ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθψλ 
ζηνηρείσλ ζπληάζζεηαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ άξζξνπ 8 ηεο παξνχζαο, εληφο δέθα πέληε (15) 
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, ζρεηηθή έθζεζε επαιήζεπζεο /επηζεψξεζεο. Ζ έθζεζε επαιήζεπζεο / 
επηζεψξεζεο, πεξηιακβάλεη ζπκπεξάζκαηα θαη ηπρφλ ζπζηάζεηο πνπ ζα βαζίδνληαη ζε ζαθή θαη 
ηεθκεξησκέλε αλάιπζε ησλ εληνπηζζέλησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο θαη θαηαρσξείηαη ζην 
ΟΠ εληφο ηξηψλ εκεξψλ απφ ηελ έγθξηζή ηεο. Ζ έθζεζε ζπλνδεχεηαη απφ δειηίν κε πνζνηηθνπνίεζε ησλ 
ζθαικάησλ ή παξαηππηψλ ην νπνίν θαηαρσξείηαη ζην ΟΠ θαη κεηψλεη αληίζηνηρα ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα 
πνζά πνπ έρνπλ ήδε θαηαρσξεζεί. 
2. ηελ πεξίπησζε πνπ, θαηά ηελ επαιήζεπζε/επηζεψξεζε δηαπηζηψλεηαη παξαηππία θαη αθνξά δαπάλεο 
γηα ηηο νπνίεο έρεη θαηαβιεζεί ε αληίζηνηρε δεκφζηα ζπλεηζθνξά, απηή αλαθέξεηαη ζηελ έθζεζε κε θαηάιιειε 
ηεθκεξίσζε θαη αλαθνξά ησλ δηαηάμεσλ πνπ παξαβηάζηεθαλ θαη πξνηείλεηαη δεκνζηνλνκηθή δηφξζσζε θαη 
θαηά πεξίπησζε ε αλάθηεζε ησλ πνζψλ πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί αρξεσζηήησο ή παξαλφκσο ζε θπζηθά ή 
λνκηθά πξφζσπα. 
3. ηελ πεξίπησζε πνπ πξνηείλεηαη ε αλάθηεζε ησλ πνζψλ πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί αρξεσζηήησο ή 
παξαλφκσο ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ε έθζεζε εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν ζχκθσλα κε ηηο 
ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 
4. ηελ πεξίπησζε πνπ ε επηηφπηα επαιήζεπζε δηελεξγείηαη πξνθεηκέλνπ λα θαηαβιεζεί ε αληίζηνηρε 
δεκφζηα ζπλεηζθνξά ζηνπο δηθαηνχρνπο, ε έθζεζε εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν ζχκθσλα κε ηηο 
ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 
5. Σα ζπκπεξάζκαηα θαη νη ζπζηάζεηο ηεο επαιήζεπζεο/επηζεψξεζεο θνηλνπνηνχληαη εγγξάθσο ζηνλ θάζε 
ειεγρφκελν θνξέα απφ ηελ ππεξεζία πνπ δηελήξγεζε ηελ επαιήζεπζε/επηζεψξεζε, εληφο δέθα (10) 
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηε ζχληαμή ηεο. ηελ πεξίπησζε πνπ πξνηείλεηαη δεκνζηνλνκηθή δηφξζσζε ή/ 
θαη αλάθηεζε ε έθζεζε θνηλνπνηείηαη εγγξάθσο ζηνλ θάζε ειεγρφκελν θνξέα θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα 
Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο. 
Άξζξν 11 
Γηαδηθαζία αληηξξήζεσλ θαη νξηζηηθνπνίεζε πνξίζκαηνο επαιήζεπζεο / επηζεψξεζεο 
1. Ο ειεγρζείο θνξέαο κπνξεί, εληφο πξνζεζκίαο δέθα πέληε (15) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζή ζε απηφλ ηεο έθζεζεο επηζεψξεζεο/επηηφπηαο επαιήζεπζεο ή ηεο έθζεζεο δηνηθεηηθήο 
επαιήζεπζεο, λα ππνβάιεη ζηελ αξκφδηα αξρή εγγξάθσο ηηο αληηξξήζεηο ηνπ. 
2. Οη αληηξξήζεηο εμεηάδνληαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή πνπ δηελήξγεζε ηελ επαιήζεπζε ή ηελ επηζεψξεζε, 
εληφο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο, ε νπνία θαη εθδίδεη 
ζρεηηθή απφθαζε επί ησλ αληηξξήζεσλ. ε θάζε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε, 
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πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί απφθαζε γηα ην βάζηκν ή κε ησλ αληηξξήζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ, δηελεξγείηαη 
ζπκπιεξσκαηηθή επαιήζεπζε / επηζεψξεζε απφ ην ίδην φξγαλν πνπ δηελήξγεζε ηελ αξρηθή επαιήζεπζε / 
επηζεψξεζε. Ζ ζρεηηθή απφθαζε επί ησλ αληηξξήζεσλ ζηελ πεξίπησζε απηή νινθιεξψλεηαη εληφο 
πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο δηελέξγεηαο ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο 
επαιήζεπζεο θαη ηε ιήςε ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθψλζηνηρείσλ. 
3. Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ αληηξξήζεσλ ή ηελ παξέιεπζε άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηνπο ην 
πφξηζκα ηεο έθζεζεο επαιήζεπζεο/ επηζεψξεζεο νξηζηηθνπνηείηαη κε ηελ έθδνζε απφθαζεο κε ηελ νπνία 
νξηζηηθνπνηείηαη ε δεκνζηνλνκηθή δηφξζσζε θαηά ην κέξνο πνπ θξηζνχλ αβάζηκεο νη αληηξξήζεηο. Καηά ην 
κέξνο πνπ θξηζνχλ βάζηκεο νη αληηξξήζεηο νη ζρεηηθέο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη ζην ΟΠ κε αληίζηνηρν 
Γειηίν Γηφξζσζεο Καηαρσξεζέλησλ Πιεξσκψλ. 
4. ε πεξίπησζε πνπ ην νξηζηηθνπνηεκέλν πφξηζκα επαιήζεπζεο/επηζεψξεζεο θαη ε απφθαζε 
δεκνζηνλνκηθήο δηφξζσζεο πεξηιακβάλνπλ πξφηαζε αλάθηεζεο αρξεσζηήησο ή παξαλφκσο 
θαηαβιεζέλησλ πνζψλ, ε απφθαζε δεκνζηνλνκηθήο δηφξζσζεο απνηειεί θαη εηζήγεζε έθδνζεο απφθαζεο 
αλάθηεζεο πξνο ην δηαηάθηε ηεο δαπάλεο αξκφδην Τπνπξγφ ή Γεληθφ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο ή Ννκάξρε. 
Άξζξν 12 
Όξγαλα έθδνζεο απφθαζεο δεκνζηνλνκηθήο δηφξζσζεο 
Αξκφδηα φξγαλα γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο δεκνζηνλνκηθήο δηφξζσζεο είλαη: 
(α) Ο αξκφδηνο Γεληθφο ή Δηδηθφο Γξακκαηέαο πνπ επνπηεχεη ηελ Δηδηθή Τπεξεζία ή ηνλ Δλδηάκεζν Φνξέα 
πνπ αζθεί θαζήθνληα δηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ ΔΠΑ 2007 – 2013 επζχλεο 
Τπνπξγείνπ, φηαλ ε παξαηππία δηαπηζηψλεηαη κεηά ηελ δηελέξγεηα δηνηθεηηθήο επαιήζεπζεο ηεο παξ. 1 ηνπ 
άξζξνπ 9, ή κεηά ηε δηελέξγεηα επηηφπηαο επαιήζεπζεο ηνπ άξζξνπ 10 ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο ή ηνπ 
Δλδηάκεζνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν Δλδηάκεζνο Φνξέαο Γηαρείξηζεο είλαη λνκηθφ 
πξφζσπν δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ αξκφδην φξγαλν γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο δεκνζηνλνκηθήο 
δηφξζσζεο είλαη ν Γεληθφο ή Δηδηθφο Γξακκαηέαο πνπ επνπηεχεη ηελ νηθεία Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο, ε 
νπνία έρεη εθρσξήζεη ηηο αξκνδηφηεηεο δηαρείξηζεο. 
(β) Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο αληίζηνηρεο Πεξηθέξεηαο πνπ επνπηεχεη ηελ Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή 
πνπ αζθεί θαζήθνληα δηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηεο Πεξηθέξεηαο, φηαλ ε παξαηππία 
δηαπηζηψλεηαη κεηά ηε δηελέξγεηα δηνηθεηηθήο επαιήζεπζεο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9, ή κεηά ηε δηελέξγεηα 
επηηφπηαο επαιήζεπζεο ηνπ άξζξνπ 10 ηεο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο. 
(γ) Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο Δπελδχζεσλ θαη Αλάπηπμεο, φηαλ ε παξαηππία δηαπηζηψλεηαη κεηά ηε δηελέξγεηα 
επηζεψξεζεο απφ ηελ Αξρή Πηζηνπνίεζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 13 ηνπ λ. 3614/2007. 
Άξζξν 13 
Απφθαζε δεκνζηνλνκηθήο δηφξζσζεο θαη ην πεξηερφκελφ ηεο 
1. ηελ απφθαζε δεκνζηνλνκηθήο δηφξζσζεο αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ έξγνπ ηνπ δηθαηνχρνπ 
θαη ηεο παξαηππίαο. 
(α) Ο θνξέαο ή νη θνξείο (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή δεκφζηεο ππεξεζίεο) ζηνπο νπνίνπο επηβάιινληαη 
δεκνζηνλνκηθέο δηνξζψζεηο, 
(β) Σν χςνο ησλ δαπαλψλ πνπ απηή αθνξά,  
(γ) Ο επηκεξηζκφο ησλ πιεξσκψλ θαηά πεγή πξνέιεπζεο εζληθψλ θαη ησλ θνηλνηηθψλ πφξσλ, 
(δ) Ζ αλαιπηηθή αηηηνινγία ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηφξζσζεο, κε εηδηθή αλαθνξά ζηηο δηαηάμεηο πνπ 
παξαβηάζηεθαλ θαζψο θαη ηνλ ηξφπν παξαβίαζήο ηνπο, 
(ε) Ζ αηηηνινγεκέλε πξφηαζε γηα ηε ζπλέρηζε ή ηε δηαθνπή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, θαζψο θαη ην χςνο απηήο, 
2. ηελ πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη αλάθηεζε ζηελ απφθαζε παξαηίζεηαη πέξαλ ησλ αλσηέξσ, εηζήγεζε 
πξνο ηνλ δηαηάθηε γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο αλάθηεζεο αρξεσζηήησο ή παξαλφκσο θαηαβιεζέλησλ 
πνζψλ θαη αλαθέξνληαη: 
(α) Ο θνξέαο ή νη θνξείο (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) απφ ηνπο νπνίνπο αλαδεηνχληαη ηα αρξεσζηήησο ή 
παξαλφκσο θαηαβιεζέληα πνζά, θαζψο θαη ηα ηπρφλ ζπλππφρξεα απηψλ πξφζσπα. 
(β) Σν αρξεσζηήησο ή παξαλφκσο θαηαβιεζέλ πνζφλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη θαη ηφθνπο ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 15 ηεο παξνχζαο, 
(γ) Ζ αηηία ηεο επηζηξνθήο ηνπ πνζνχ. 
3. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα φξγαλα ηνπ άξζξνπ 12 είλαη θαη δηαηάθηεο ηεο δαπάλεο ε απφθαζε 
δεκνζηνλνκηθήο δηφξζσζεο ηαπηίδεηαη κε ηελ απφθαζε αλάθηεζεο αρξεσζηήησο ή παξαλφκσο 
θαηαβιεζέλησλ πνζψλ. 
Άξζξν 14 
Καζνξηζκφο ηνπ χςνπο ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηφξζσζεο 
1. Αλαινγηθέο δεκνζηνλνκηθέο δηνξζψζεηο Σν πνζφ ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηφξζσζεο, ην νπνίν επηβάιιεηαη 
απφ ηα αξκφδηα φξγαλα, ππνινγίδεηαη, κε βάζε ηηο κεκνλσκέλεο παξάηππεο δαπάλεο πνπ ν δηθαηνχρνο 
δήισζε ζηελ αξκφδηα αξρή δηαρείξηζεο θαη ηζνχηαη πξνο ην πνζφ ηεο πξνθιεζείζαο δεκίαο. 
2. Καη’ απνθνπή δηνξζψζεηο 
Όηαλ δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζζεί επαθξηβψο ην πνζφ ηεο πξνθιεζείζαο δεκίαο θαη ε εμ νινθιήξνπ 
αθχξσζε ηεο παξάηππεο δαπάλεο ζα ήηαλ δπζαλάινγε, ηα αξκφδηα φξγαλα ηα νπνία έρνπλ αλαιάβεη 
αξκνδηφηεηεο δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ή ε Αξρή Πηζηνπνίεζεο, επηβάιινπλ 
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δεκνζηνλνκηθέο δηνξζψζεηο θαη’ απνθνπή, ππνινγίδνληαο ηε βαξχηεηα ηεο παξάβαζεο πνπ νδήγεζε ζηε 
δηαπηζησζείζα παξαηππία. 
3. ηηο πεξηπηψζεηο πξάμεσλ εληζρχζεσλ νη δεκνζηνλνκηθέο δηνξζψζεηο θαη νη αλαθηήζεηο εθαξκφδνληαη ζηε 
δεκφζηα ζπλεηζθνξά πνπ αληηζηνηρεί ζηηο δαπάλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε δήισζε δαπαλψλ θαη ε νπνία 
έρεη θαηαβιεζεί ζηνπο δηθαηνχρνπο απφ ην θνξέα πνπ ρνξεγεί ηελ ελίζρπζε. 
4. Δθφζνλ νη εληνπηζζείζεο παξαηππίεο επεξεάδνπλ θαη κειινληηθέο πιεξσκέο νη νπνίεο δελ έρνπλ δεισζεί 
ή/θαη πξαγκαηνπνηεζεί θαη εκπίπηνπλ ζηελ παξάγξαθν 1 δηαθφπηεηαη ε πεξαηηέξσ ζπγρξεκαηνδφηεζε, ηνπ 
επεξεαδφκελνπ κέξνπο, κε ζρεηηθή αλαθνξά ζηελ απφθαζε ηνπ άξζξνπ 13. ηελ πεξίπησζε πνπ νη 
παξαηππίεο εκπίπηνπλ ζηελ παξάγξαθν 2 δχλαηαη λα ζπλερηζηεί ε ζπγρξεκαηνδφηεζε θαη ε θαη’ απνθνπή 
δηφξζσζε εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο πιεξσκέο θαηά ηελ θαηαρψξεζή ηνπο ζην ΟΠ. 
Άξζξν 15 
Αλάθηεζε αρξεσζηήησο ή παξαλφκσο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ 
1. Ζ έθδνζε ηεο απφθαζεο αλάθηεζεο αρξεσζηήησο ή παξαλφκσο θαηαβιεζέληνο πνζνχ εθδίδεηαη απφ ην 
δηαηάθηε κεηά απφ ηελ εηζήγεζε ηνπ άξζξνπ 13, παξ. 2 ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη 
θνηλνπνηείηαη ζηελ Αξρή Πηζηνπνίεζεο θαη ζηελ Αξρή Διέγρνπ. 
2. Σν πξνο αλάθηεζε αρξεσζηήησο ή παξαλφκσο θαηαβιεζέλ πνζφ, επηζηξέθεηαη εληφθσο απφ ηελ 
εκεξνκελία θαηαβνιήο ηνπ κέρξη ηελ εκεξνκελία επηζηξνθήο ηνπ πνζνχ ζηε ΓΟΤ. Σν επηηφθην πνπ 
εθαξκφδεηαη είλαη ην επηηφθην αλαθνξάο πνπ νξίδεηαη, γηα θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο, απφ ηελ Δπξσπατθή 
Δπηηξνπή γηα ηελ Διιάδα θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζχκθσλα κε 
ηα νξηδφκελα ζην θεθάιαην V ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 794/2004 ηεο Δπηηξνπήο. 
3. Ζ απφθαζε αλάθηεζεο αρξεσζηήησο ή παξαλφκσο θαηαβιεζέληνο πνζνχ πνπ εθδίδεη ν δηαηάθηεο 
απνηειεί λφκηκν ηίηιν βεβαίσζεο ηνπ ρξένπο θαη είλαη ακέζσο εθηειεζηή. 
4. Ζ απφθαζε αλάθηεζεο αρξεσζηήησο ή παξαλφκσο θαηαβιεζέληνο πνζνχ ππφθεηηαη ζηα έλδηθα κέζα 
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
5. Μεηά απφ ηελ θνηλνπνίεζε κε επίδνζε ηεο απφθαζεο αλάθηεζεο αρξεσζηήησο ή παξαλφκσο 
θαηαβιεζέληνο πνζνχ, ν ππφρξενο νθείιεη λα θαηαβάιεη, εληφο δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, ην πνζφ 
ην νπνίν έρεη θαηαινγηζζεί, ζε νπνηαδήπνηε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.), πξνζθνκίδνληαο ηελ 
απφθαζε αλάθηεζεο αρξεσζηήησο ή παξαλφκσο θαηαβιεζέληνο πνζνχ θαζψο θαη ην ζεκείσκα θαηάζεζεο 
πνπ ηε ζπλνδεχεη. Ζ Γ.Ο.Τ., ζηελ νπνία θαηαβάιινληαη, γλσζηνπνηεί ακέζσο ηελ είζπξαμε ηνπ νθεηιφκελνπ 
πνζνχ ζηελ ππεξεζία πνπ εμέδσζε ηελ απφθαζε αλάθηεζεο αρξεσζηήησο ή παξαλφκσο θαηαβιεζέληνο 
πνζνχ, θαζψο θαη ηελ Αξρή Πηζηνπνίεζεο. Σελ ππεξεζία ελεκεξψλεη θαη ν ππφρξενο κε ηελ πξνζθφκηζε ζε 
απηήλ ησλ ζηνηρείσλ ηεθκεξίσζεο ηνπ θαηαβιεζέληνο πνζνχ. 
6. ε πεξίπησζε κε επηζηξνθήο ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ εληφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, ε δηαδηθαζία 
βεβαίσζεο ηνπ ρξένπο νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε ηνπ ρξεκαηηθνχ θαηαιφγνπ απφ ηελ ππεξεζία πνπ 
εμέδσζε ηελ απφθαζε αλάθηεζεο αρξεσζηήησο ή παξαλφκσο θαηαβιεζέληνο πνζνχ θαη κε ηελ απνζηνιή 
ηνπ ζηελ αξκφδηα γηα ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.) ηνπ ππφρξενπ. 
7. ε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο πιεξσκήο, ην πξνο αλάθηεζε πνζφ επηβαξχλεηαη κε ηηο πξνζαπμήζεηο 
θαηαβνιήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ 
(Κ.Δ.Γ.Δ.). 
8. Ζ αξκφδηα Γ.Ο.Τ., κεηά ηελ είζπξαμε ησλ πνζψλ πνπ αλαθηψληαη, ελεκεξψλεη εγγξάθσο ζρεηηθά ηελ 
ππεξεζία πνπ ζπλέηαμε ην ρξεκαηηθφ θαηάινγν, θαζψο θαη ηελ Αξρή Πηζηνπνίεζεο. 
9. Σα αρξεσζηήησο ή παξαλφκσο θαηαβιεζέληα πνζά, βεβαηψλνληαη θαη εηζπξάηηνληαη σο έζνδα ηνπ 
θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη εηζάγνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ εηδηθψλ εζφδσλ κε Κ.Α.Δ. 3941 “Έζνδα απφ 
θαηαινγηζκνχο ζε θνξείο πνπ πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ”, 3943 
“Έζνδα απφ θαηαινγηζκνχο ζε θνξείο πνπ πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ 
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη ηνπ Σακείνπ πλνρήο” θαηά πεξίπησζε αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζε ηεο 
θνηλνηηθήο ζπκκεηνρήο πνπ αλαδεηείηαη. 
Με ηε ιήμε θάζε εμακήλνπ θαη κε επζχλε ηεο Γ/λζεο Γεκνζηνλνκηθψλ ρέζεσλ κε ηελ Δ.Δ. ηνπ Γ.Λ.Κ. ηα 
ζπλνιηθά πνζά ησλ εζφδσλ ησλ αλσηέξσ Κ.Α.Δ κεηαθέξνληαη θαη εγγξάθνληαη ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ 
εζφδσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. 
Άξζξν 16 
Γηαδηθαζία Γεκνζηνλνκηθψλ Γηνξζψζεσλ κεηά απφ ειέγρνπο ειεγθηηθψλ νξγάλσλ ηεο Δ.Δ. ή ηεο Αξρήο 
Διέγρνπ  
ηηο πεξηπηψζεηο, πνπ δηαπηζηψλνληαη παξαηππίεο κε βάζε ηα νξηζηηθά πνξίζκαηα απφ ειέγρνπο ειεγθηηθψλ 
νξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ή κε βάζε ηα νξηζηηθά πνξίζκαηα ηεο Αξρήο Διέγρνπ, κε ηελ επηθχιαμε 
δηθαζηηθψλ εθθξεκνηήησλ, ε δεκνζηνλνκηθή δηφξζσζε θαηαρσξίδεηαη ζην ΟΠ κε επζχλε ηεο αξκφδηαο 
αξρήο πνπ αζθεί θαζήθνληα δηαρείξηζεο γηα ηελ αληίζηνηρε πξάμε. Γηα ην ζθνπφ απηφ ε αξκφδηα αξρή 
ζπληάζζεη Γειηίν Γηφξζσζεο Καηαρσξεζέλησλ Πιεξσκψλ ην νπνίν θαη θαηαρσξεί ζην ΟΠ αθαηξψληαο ηηο 
παξάηππεο πιεξσκέο. Δηδηθφηεξα, νη θαη’ απνθνπή δηνξζψζεηο πνπ αθνξνχλ πεξηζζφηεξεο απφ κία 
πξάμεηο εθαξκφδνληαη κε επζχλε ηεο Αξρήο Πηζηνπνίεζεο ε νπνία θαη ελεκεξψλεη ηηο αξρέο πνπ αζθνχλ 
θαζήθνληα δηαρείξηζεο. 
Άξζξν 17 
Δπηπηψζεηο Γεκνζηνλνκηθψλ Γηνξζψζεσλ 
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1. Σα πνζά ησλ δεκνζηνλνκηθψλ δηνξζψζεσλ θαηά θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο (Τπνπξγείνπ ή Πεξηθέξεηαο ή 
Ννκαξρίαο) εμαηξνπκέλσλ ησλ πνζψλ γηα ηα νπνία εθδίδεηαη απφθαζε αλάθηεζεο ή ησλ πνζψλ πνπ 
βαξχλνπλ ηνπο ίδηνπο πφξνπο ησλ δηθαηνχρσλ, ζε εηήζηα βάζε ιακβάλνληαη ππφςε σο θξηηήξην κεηψλνληαο 
αλάινγα ηε ζπλνιηθή επίδνζε, θαηά ηελ θαηαλνκή ηνπ εζληθνχ απνζεκαηηθνχ επίδνζεο. 
2. Σα πνζά ησλ δεκνζηνλνκηθψλ δηνξζψζεσλ θαηά θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο (Τπνπξγείνπ ή Πεξηθέξεηαο ή 
Ννκαξρίαο) ζε εηήζηα βάζε, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ πνζψλ γηα ηα νπνία εθδίδεηαη απφθαζε αλάθηεζεο 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 15, είηε βαξχλνπλ ηνπο ίδηνπο πφξνπο ησλ δηθαηνχρσλ, είηε κεηψλνπλ ην ζπλνιηθφ φξην 
πιεξσκψλ απφ εζληθνχο πφξνπο, θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο, ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηνπ 
επνκέλνπ έηνπο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ παξαπάλσ πνζνχ ιακβάλνληαη ππφςε νη απνθάζεηο 
δεκνζηνλνκηθψλ δηνξζψζεσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί κεηαμχ ηεο 1 Ηνπιίνπ ηνπ έηνπο λ θαη 30

εο
 Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο 

λ+1 γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο λ+2 Σα ζρεηηθά πνζά θαηαγξάθνληαη ζηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Κξάηνπο. 
3. Σα πνζά ησλ δεκνζηνλνκηθψλ δηνξζψζεσλ, πνπ αθνξνχλ έξγα θξαηηθψλ εληζρχζεσλ αλαδεηνχληαη απφ 
ηνπο αξκφδηνπο δηαηάθηεο σο αρξεσζηήησο ή παξαλφκσο θαηαβιεζέληα απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ηεο 
ελίζρπζεο. 
Άξζξν 18 
Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο 
Οη δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζκ. 907/052/03 (ΦΔΚ Β 878/2.7.2003): Δζληθφ ζχζηεκα δεκνζηνλνκηθψλ 
δηνξζψζεσλ γηα ηελ αλάθηεζε αρξεσζηήησο ή παξαλφκσο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ απφ πφξνπο ηνπ 
θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ ζην πιαίζην ηνπ 
Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο (Κ.Π..), ηνπ Σακείνπ πλνρήο θαη ησλ Κνηλνηηθψλ Πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ 
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2000 − 2006, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαη κεηά ηελ ηζρχ ηεο παξνχζεο γηα ηα έξγα 
πνπ πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2000−2006.» 

 
 
17. ΓΔΙΚΣΔ/ ΜΔΓΔΘΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ/ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ 
 

1. Γεληθά Μεγέζε    

 Αξηζκφο ζπλεξγαδνκέλσλ επηρεηξήζεσλ     

 Αξηζκφο ζπλεξγαδνκέλσλ ΑΔΗ/ΣΔΗ     

 Αξηζκφο ζπλεξγαδνκέλσλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ/ ηλζηηηνχησλ     

 χλνιν ζπλεξγαδνκέλσλ θνξέσλ      

 
χλνιν αηηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο / Αξηζκφο ζπλεξγαδνκέλσλ 
θνξέσλ     

     

2. Δηδηθνί Γείθηεο γηα ηηο ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο     

A/α 
 
 

Ολνκαζία δείθηε 
 
 

Σηκή 
εθθίλεζεο 
(πξηλ από 
ηελ 
πινπνίεζε 
ηνπ έξγνπ) 

Σειηθή 
ηηκή (κεηά 
ηελ 
πινπνίεζε 
ηνπ έξγνπ) 

%  
κεηαβνιήο 
 

1 Κχθινο εξγαζηψλ (κέζνο φξνο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο)       

1α 
χλνιν Κχθινπ Δξγαζηψλ φισλ ησλ ζπκκεηερνπζψλ επηρεηξήζεσλ / 
Αξηζκφο  ζπκκεηερνπζψλ επηρεηξήζεσλ       

1β 

χλνιν Κχθινπ Δξγαζηψλ φισλ ησλ ζπκκεηερνπζψλ επηρεηξήζεσλ / 
χλνιν αηηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο ζπκκεηερνπζψλ 
επηρεηξήζεσλ       

2 
Κχθινο εξγαζηψλ απφ εμαγσγέο  (κέζνο φξνο ηειεπηαίαο 
ηξηεηίαο)       

2α  
χλνιν Κχθινπ Δξγαζηψλ απφ εμαγσγέο φισλ ησλ ζπκκεηερνπζψλ 
επηρεηξήζεσλ / Αξηζκφο ζπκκεηερνπζψλ επηρεηξήζεσλ       

2β  

χλνιν Κχθινπ Δξγαζηψλ απφ εμαγσγέο φισλ ησλ ζπκκεηερνπζψλ 
επηρεηξήζεσλ / χλνιν αηηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο 
ζπκκεηερνπζψλ επηρεηξήζεσλ       

3 Δηήζηα δαπάλε γηα ΔΣΑ (κέζνο φξνο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο)       

3α 
χλνιν εηήζηαο δαπάλεο γηα ΔΣΑ φισλ ησλ ζπκκεηερνπζψλ 
επηρεηξήζεσλ / Αξηζκφο ζπκκεηερνπζψλ επηρεηξήζεσλ       
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3β 

χλνιν εηήζηαο δαπάλεο γηα ΔΣΑ φισλ ησλ ζπκκεηερνπζψλ 
επηρεηξήζεσλ  /χλνιν αηηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο 
ζπκκεηερνπζψλ επηρεηξήζεσλ       

4 Γαπάλε γηα εμνπιηζκφ (χλνιν ηειεπηαίαο ηξηεηίαο)       

4α  
χλνιν  δαπάλεο γηα εμνπιηζκφ φισλ ησλ ζπκκεηερνπζψλ 
επηρεηξήζεσλ / Αξηζκφο ζπκκεηερνπζψλ επηρεηξήζεσλ       

4β 

χλνιν  δαπάλεο γηα εμνπιηζκφ φισλ ησλ ζπκκεηερνπζψλ 
επηρεηξήζεσλ / χλνιν αηηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο 
ζπκκεηερνπζψλ επηρεηξήζεσλ       

5 
Γαπάλε πξνο ηξίηνπο γηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο  
(χλνιν ηειεπηαίαο ηξηεηίαο)       

5α 

χλνιν δαπάλεο πξνο ηξίηνπο γηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο 
ηδηνθηεζίαο φισλ ησλ ζπκκεηερνπζψλ επηρηεξήζεσλ / Αξηζκφο 
ζπκκεηερνπζψλ επηρεηξήζεσλ       

5β 

χλνιν δαπάλεο πξνο ηξίηνπο γηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο 
ηδηνθηεζίαο φισλ ησλ ζπκκεηερνπζψλ επηρεηξήζεσλ / χλνιν 
αηηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο ζπκκεηερνπζψλ επηρεηξήζεσλ       

6 
Αξηζκφο δηεζλψλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ - trademarks (χλνιν / 
Αξηζκφο επηρεηξήζεσλ)       

7 
Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο (χλνιν / Αξηζκφο 
επηρεηξήζεσλ)       

8 
Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ κε αλψηαηεο ζπνπδέο, ΑΔΗ/ΣΔΗ  (χλνιν / 
Αξηζκφο επηρεηξήζεσλ)       

     

3. Δηδηθνί Γείθηεο γηα όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο θνξείο    

A/α Ολνκαζία δείθηε 
Σηκή  
εθθίλεζεο 

Σειηθή 
ηηκή 

%  
κεηαβνιήο 

9 

Αξηζκφο δηεζλψλ δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο/αηηήζεσλ γηα δηεζλή 
δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο (χλνιν / Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ ζην 
έξγν)        

10 Αξηζκφο δεκνζηεχζεσλ (χλνιν / Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ)       

11 
Αξηζκφο κεηαπηπρηαθψλ εξεπλεηηθψλ δηαηξηβψλ (χλνιν / Αξηζκφο 
ζπκκεηερφλησλ)       

12 
Αξηζκφο πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ (χλνιν / Αξηζκφο 
ζπκκεηερφλησλ)        

 
Οι ανωηέπω δείκηερ θα ελέγσονηαι ηόζο καηά ηην διάπκεια ςλοποίηζηρ εκάζηος έπγος όζο και μεηά 
ηην ολοκλήπωζή ηος.   
 
4. Γείθηεο απνηειέζκαηνο/ επηπηώζεωλ ηεο πξάμεο  
Οη παξαθάησ δείθηεο/ κεγέζε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ πνζνηηθψλ ζηφρσλ πνπ 
έρνπλ ηεζεί ζην πιαίζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ΔΠΑΝ ΗΗ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ ζε 
κεηάβαζε:  

 Αξηζκφο Δπηρεηξήζεσλ πνπ σθεινχληαη απφ ηελ πξάμε 

 Αξηζκφο Δπηρεηξήζεσλ πνπ ζπλεξγάδεηαη κε Δξεπλεηηθνχο θνξείο  

 Κηλεηνπνίεζε ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ (απφ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα)  

 Αξηζκφο λέσλ ή βειηησκέλσλ πξντφλησλ/ ππεξεζηψλ/ δηαδηθαζηψλ/ δηεξγαζηψλ 

 Αξηζκφο Γηπισκάησλ Δπξεζηηερλίαο πνπ αμηνπνηνχληαη 

 Αξηζκφο ζπλεξγαζηψλ κε θνξείο ηνπ Δμσηεξηθνχ  

 Δξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ (αξηζκφο αηφκσλ)  

 Νέεο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο πξάμεο (ηζνδχλακα πιήξνπο 
απαζρφιεζεο) 

 Αξηζκφο ζέζεσλ εξγαζίαο ζηελ έξεπλα πνπ δεκηνπξγνχληαη (ηζνδχλακα αλζξσπνέηε πιήξνπο 
απαζρφιεζεο) 

 Απαζρφιεζε ζηνπο ηνκείο πςειήο θαη κέζεο ηερλνινγίαο (θαηαζθεπαζηηθή βηνκεραλία) θαη 
ηνκείο πςειήο ηερλνινγίαο (ππεξεζίεο έληαζεο γλψζεο), σο πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο 
απαζρφιεζεο (%) 
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18. ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ  
  
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηε: 

ΓΔΝΗΚΖ  ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ  ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ  
Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Δξεπλεηηθψλ Πξνγξακκάησλ  
Μεζνγείσλ 14-18  
115 10 ΑΘΖΝΑ  
ΣΘ 146 31  

  
Γξ. Πνπηνχθεο Γεκήηξηνο,  ηει.:  210 7458136,  e-mail:  dpoutoukis@gsrt.gr 

 
Γηα νπνηνδήπνηε ηερληθφ πξφβιεκα θαη ππνζηήξημε, αλαθνξηθά κε ην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο 
ππνβνιήο πξνηάζεσλ, νη ελδηαθεξφκελνη απεπζχλνληαη ζηε δηεχζπλζε: 
synergasia@minedu.gov.gr 
 
Πεξίιεςε ηεο Πξνθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζηνλ εζληθφ θαη δηεζλή ηχπν, ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο 
ΓΓΔΣ (www.gsrt.gr) θαη ηνπ ΔΠΑ (www.espa.gr), θαζψο θαη ζε δηθηπαθνχο ηφπνπο δηεζλψλ 
εξεπλεηηθψλ θνξέσλ. 
 
 

Η ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ 
 
 
 
 

    ΑΝΝΑ ΓΙΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 
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