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ΚΕΜΑ: 2θ Τροποποίθςθ τθσ με αρ.πρωτ. 99113/15-6-2018 απόφαςθσ με κζμα «Ρρόςκλθςθ 
υποβολισ προτάςεων και Οδθγόσ Εφαρμογισ τθσ Δράςθσ “Χρθματοδότθςθ φορζων που 
ςυμμετζχουν επιτυχϊσ ςτισ διακρατικζσ ανταγωνιςτικζσ προςκλιςεισ υποβολισ 
προτάςεων τθσ Ενότθτασ 2 του Υρογράμματοσ PRIMA-Εταιρικι Σχζςθ για τθν Ζρευνα και 
τθν Καινοτομία ςτθν περιοχι τθσ Μεςογείου» (Partnership for Research and Innovation 
in the Mediterranean Area)”» 

 

Ο ΓΕΝΛΚΟΣ ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΛ ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΑΣ 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Ψο άρκρο 90 «Ζλεγχοσ των δαπανϊν που προκαλοφν οι κανονιςτικζσ διοικθτικζσ πράξεισ», του 
«Ξϊδικα Ρομοκεςίασ για τθν Ξυβζρνθςθ και τα Ξυβερνθτικά Τργανα που κυρϊκθκε με το 
άρκρο πρϊτο του π.δ. 63/2005 «Ξωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν Ξυβζρνθςθ και τα 
Ξυβερνθτικά όργανα» (ΦΕΞ 98/Αϋ/ 22.04.2005).  

2. Ψον ν.4622/2019 (ΦΕΞ133/Α/7.8.2019) «Επιτελικό Ξράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία και 
διαφάνεια τθσ Ξυβζρνθςθσ, των Ξυβερνθτικϊν Σργάνων και τθσ Ξεντρικισ Δθμόςιασ 
Διοίκθςθσ», όπωσ ιςχφει. 

3. Ψον ν. 4310/2014 «Ζρευνα, Ψεχνολογικι Ανάπτυξθ και Ξαινοτομία και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΞ 
258/Α’/ 8.12.2014), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

4. Ψον ν. 4386/2016 «Φυκμίςεισ για τθν ζρευνα και άλλεσ διατάξεισ» (Β 83), όπωσ ιςχφει.  
5. Ψον ν. 4485/2017 (ΦΕΞ 114/A/04.08.2017) «Σργάνωςθ και λειτουργία τθσ ανϊτατθσ 

εκπαίδευςθσ, ρυκμίςεισ για τθν ζρευνα και άλλεσ διατάξεισ». 
6. Ψον ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Σδθγίασ 

2011/85/ΕΕ) − δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΞ 143/Α’/28.06.2014).  
7. To άρκρο 28 παρ.4 του ν.4314/2014 (ΦΕΞ Α’ 265) «Α. Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν 

εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων … και άλλεσ διατάξεισ» 
8. Ψον ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Ξφρωςθ του Ξϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ», 

όπωσ ιςχφει και ειδικότερα το άρκρο 25. 
9. Ψον ν. 4336/2015 (ΦΕΞ 94 Α’) και ειδικότερα τθν υποπαράγραφο Δ9 «Δαπάνεσ μετακινοφμενων 

εντόσ και εκτόσ επικράτειασ».  
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10. Ψον ν. 4488/2017 (ΦΕΞ 137/Α/13.9.2017) «Χυνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ Δθμοςίου και λοιπζσ 
αςφαλιςτικζσ διατάξεισ, ενίςχυςθ τθσ προςταςίασ των εργαηομζνων, δικαιϊματα ατόμων με 
αναπθρίεσ και άλλεσ διατάξεισ» και ειδικότερα το άρκρο 40. 

11. Ψον ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Χυμβάςεισ Ζργων, Υρομθκειϊν και Ωπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Σδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (Αϋ147) όπωσ ιςχφει. 

12. Ψο π.δ. 81/2019 (ΦΕΞ 119/Α’/8.7.2019) «Χφςταςθ, ςυγχϊνευςθ, μετονομαςία και κατάργθςθ 
Ωπουργείων και κακοριςμόσ των αρμοδιοτιτων τουσ – Πεταφορά υπθρεςιϊν και 
αρμοδιοτιτων μεταξφ Ωπουργείων» και, ειδικότερα το άρκρο 4 παρ. 1, ςφμφωνα με το οποίο θ 
Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ & Ψεχνολογίασ μεταφζρεται ςτο Ωπουργείο Ανάπτυξθσ & 
Επενδφςεων. 

13. Ψο π.δ. 83/2019 (ΦΕΞ 121/Α’/9.7.2019) «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Ξυβζρνθςθσ, Ωπουργϊν, 
Αναπλθρωτϊν Ωπουργϊν και Ωφυπουργϊν». 

14. Ψο π.δ. 18/2018 (Αϋ31)  «Σργανιςμόσ του Ωπουργείου Υαιδείασ, Ζρευνασ και Κρθςκευμάτων»  
15. Ψο π.δ. 3/2021 (ΦΕΞ 3/Α/6.1.2021)  «Πεταφορά υπθρεςιϊν και αρμοδιοτιτων μεταξφ 

Ωπουργείων και Πετονομαςία Γενικϊν Γραμματειϊν». 
16. Ψθν Ω2/9.7.2019 Απόφαςθ του Υρωκυπουργοφ «Χφςταςθ κζςεων Αναπλθρωτι Ωπουργοφ και 

Ωφυπουργϊν» (ΦΕΞ 2901/Β’/9.7.2019). 
17. Ψθν με αρικ. 48 (ΦΕΞ 3100/Β/1.8.2019) Ξοινι Απόφαςθ του Υρωκυπουργοφ και του Ωπουργοφ 

Ανάπτυξθσ & Επενδφςεων «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτον Ωφυπουργό Ανάπτυξθσ και 
Επενδφςεων, Χρίςτο Διμα» 

18. Ψθν υπ’ αρικ. 80327/01.08.2019 (ΦΕΞ 511/Ω.Σ.Σ.Δ./02.08.2019) Απόφαςθ του Υρωκυπουργοφ 
και του Ωπουργοφ Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων «Διοριςμόσ μετακλθτοφ Γενικοφ Γραμματζα 
Ζρευνασ και Ψεχνολογίασ του Ωπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων». 

19. Ψθν υπ’ αρικ. 123476/18.7.2019 (ΦΕΞ 3100/Β’/1.8.2019) κοινι απόφαςθ του Ωπουργοφ 
Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και του Ωφυπουργοφ Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων με κζμα 
“Πεταβίβαςθ εξουςίασ υπογραφισ «Πε εντολι υπουργοφ» ι «Πε εντολι Ωφυπουργοφ» ςτο 
Γενικό Γραμματζα Ζρευνασ και Ψεχνολογίασ του Ωπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων”. 

20. Ψθν υπ. αρικ. 5439/85 ΞΩΑ «Χφςταςθ ειδικϊν λογαριαςμϊν ςτο ΩΥΕΨ και ςτουσ 
εποπτευόμενουσ από αυτό φορείσ, για τθν αξιοποίθςθ των κονδυλίων ζρευνασ, όπωσ αυτι 
τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με τισ κάτωκι κατά ςειρά ΞΩΑ: α) 5056/20.5.87, β) 
7401/11.5.88, γ)570/19.1.94 και δ)12739/9.10.2000 (ΦΕΞ1302/Β/30.10.2000), με τθν Απόφαςθ 
του Γ.Ο.Ξ. 2091375/31.12.97, κακϊσ επίςθσ και με τουσ Ρόμουσ: α) 2579/98 (ΦΕΞ31Α/17.2.98) 
άρκρο 31, β) 2628/98 (ΦΕΞ151Α/6.7.98) άρκρο 12, γ) 2685/99 (ΦΕΞ 35Α/18.2.99) άρκρο 27 δ) 
2771/99 (ΦΕΞ 280/Α/16.12.99) 

21. Ψθν υπ’ αρικ. Ω84833/2016 84833/Λ6/23.05.2018 (ΦΕΞ 1926/Β/30.05.2018) απόφαςθ του 
Αναπλθρωτι Ωπουργοφ Υαιδείασ, Ζρευνασ και Κρθςκευμάτων με κζμα «Σδθγόσ 
Χρθματοδότθςθσ και Διαχείριςθσ των κονδυλίων που διαχειρίηεται ο Ειδικόσ Οογαριαςμόσ 
Ξονδυλίων Ζρευνασ (ΕΟΞΕ) τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ζρευνασ και Ψεχνολογίασ». 

22. Ψθν με Α.Υ. 120136/12-11-2020 ΞΩΑ (ΦΕΞ 5126/Β/19.11.2020) του Ωπουργοφ Επικρατείασ και 
του Ωφυπουργοφ Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων με κζμα» Χυνεδρίαςθ των Επιτροπϊν τθσ παρ. 10 
του αρ.24 του ν.4310/2014 (Α258) με τθλεδιάςκεψθ» 

23. Tον Ξανονιςμό (ΕΕ) αρικ. 651/2014 τθσ Επιτροπισ τθσ 17θσ Λουνίου 2014 για τθν κιρυξθ 
οριςμζνων κατθγοριϊν ενιςχφςεων ωσ ςυμβατϊν με τθν εςωτερικι αγορά κατ’ εφαρμογι των 
άρκρων 107 και 108 τθσ Χυνκικθσ, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

24. Ψθν Ανακοίνωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ «Υλαίςιο ςχετικά με τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ για 
τθν ζρευνα και ανάπτυξθ και τθν καινοτομία» (2014/C198/01) 

25. Ψθν ανακοίνωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ςχετικά με τθν ζννοια τθσ κρατικισ ενίςχυςθσ 
όπωσ αναφζρεται ςτο άρκρο 107 παράγραφοσ 1 τθσ Χυνκικθσ για τθ λειτουργία τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (2016/C262/01) 

26. Ψισ 49939/ΕΩΞΕ1942/13.05.2016 «Ξρατικζσ ενιςχφςεισ και δθμόςια χρθματοδότθςθ 
ερευνθτικϊν οργανιςμϊν – ερευνθτικϊν υποδομϊν» και 115970/ΕΩΞΕ203/13.11.2015 
«Ξρατικζσ ενιςχφςεισ και RIS3» Εγκυκλίουσ, όπωσ ιςχφουν 
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27. Ψθν 74391/ΕΩΞΕ2634/13.07.2016 Εγκφκλιο τθσ ΕΩΞΕ «Σδθγίεσ ςτουσ Φορείσ που εμπλζκονται 
ςτθ χοριγθςθ κρατικϊν ενιςχφςεων κατά τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020».  

28. To 42649/EYKE5351/10.04.2017 ζγγραφο τθσ EYKE «Διευκρινίςεισ ςχετικά με ηθτιματα 
εφαρμογισ του Ξαν. 651/2014, ωσ προσ το χαρακτθριςμό μιασ επιχείρθςθσ ωσ 
προβλθματικισ».  

29. To με Α.Υ. 122645/EYKE2260/27.11.2019 ζγγραφο τθσ EYKE «Δικαιολογθτικά που απαιτοφνται 
για τον «ζλεγχο προβλθματικισ επιχείρθςθσ», εκτόσ των οικονομικϊν ςτοιχείων».  

30. Ψθν απόφαςθ (ΕΕ) 2017/1324 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 4θσ 
Λουλίου 2017 ςχετικά με τθ ςυμμετοχι τθσ ‘Ζνωςθσ ςτθν εταιρικι ςχζςθ ςτουσ τομείσ τθσ 
ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ ςτθν περιοχι τθσ Πεςογείου (PRIMA), τθν υλοποίθςθ τθσ οποίασ 
αναλαμβάνουν από κοινοφ πλείονα κράτθ μζλθ και ειδικότερα το άρκρο 4 (προχποκζςεισ 
ςυμμετοχισ τθσ Ζνωςθσ ςτθν PRIMA, άρκρο 5(3) (ςυνειςφορζσ των ςυμμετεχόντων κρατϊν 
ςτθν PRIMA) και άρκρο 6(1)περ.β και 6(5).  

31. Ψθν υπ. αρικ. 95637/2017 (ΦΕΞ 2234/Βϋ/29-06-2017) ΞΩΑ των Ωπουργϊν Υαιδείασ, Ζρευνασ και 
Κρθςκευμάτων και Σικονομικϊν για ςυμμετοχι τθσ Ελλάδασ ςτο κοινό πρόγραμμα «Εταιρικι 
Χχζςθ για τθν Ζρευνα και τθν Ξαινοτομία ςτθν περιοχι τθσ Πεςογείου (Partnership for 
Research and Innovation in the Mediterranean Area) PRIMA, με το ποςό των 10 εκ. €. 

32.  Ψθν υπ. αρικ. 39987/2018 (ΦΕΞ 943/Βϋ/16-03-2018) ΞΩΑ των Αν. Ωπουργϊν Υαιδείασ, Ζρευνασ 
και Κρθςκευμάτων και Σικονομικϊν και Ανάπτυξθσ Ξακοριςμόσ των εκνικϊν κανόνων 
ςυμμετοχισ των ελλθνικϊν φορζων ςτθν “Εταιρικι Χχζςθ για τθν Ζρευνα και τθν Ξαινοτομία 
ςτθν περιοχι τθσ Πεςογείου» (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean 
Area) –PRIMA ςχετικά με δραςτθριότθτεσ που επιλζγονται κατόπιν διακρατικϊν (πολυμερϊν) 
ανοικτϊν και ανταγωνιςτικϊν προςκλιςεων υποβολισ προτάςεων που οργανϊνονται από το 
Μδρυμα PRIMA ι τα ςυμμετζχοντα κράτθ και χρθματοδοτοφνται από τουσ εκνικοφσ φορείσ 
χρθματοδότθςθσ των ςυμμετεχόντων κρατϊν.  

33. Ψθ ςφςταςθ του Λδρφματοσ PRIMA (PRIMA FOUNDATION) ςτισ 19-06-2017 ςφμφωνα με τον 
ιςπανικό νόμο) με ιδρυτικά μζλθ τθν Γαλλία, Υορτογαλία, Λςπανία και Λταλία και ζδρα τθν 
Βαρκελϊνθ τθσ Λςπανίασ, (αρικ. εγγράφου 4621/19-06-2017 ςε ςυνδυαςμό με το 6753/2-10-
2017) και με φορολογικό αρικ.: G67027904. 

34. Ψθν με αρ. πρωτ. 128128/27.07.2017 αίτθςθ τθσ Γενικισ Γραμματζωσ Ζρευνασ και Ψεχνολογίασ 
του Ωπουργείου Υαιδείασ, Ζρευνασ και Κρθςκευμάτων προσ τον Υρόεδρο του Λδρφματοσ 
ΥΦΛΠΑ (PRIMA Foundation) για ςυμμετοχι τθσ Ελλάδασ ςτο Μδρυμα και οριςμό εκπροςϊπου 
τθσ ΓΓΕΞ ςτο Διοικθτικό Χυμβοφλιο και τθν από 17/1 απόφαςθ του Δ.Χ., το οποίο ενζκρινε τθ 
ςυμμετοχι τθσ Ελλάδασ και τθσ Ξφπρου ςτο Μδρυμα PRIMA. 

35. Ψθν υπ’αρικ.144071/29-12-2017 απόφαςθ του Ωπουργοφ Σικονομίασ και Ανάπτυξθσ με τθν 
οποία εντάχκθκε το ζργο ςτο Υρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΥΔΕ) 2017, ςτθ ΧΑΕ 013/2, 
με κωδικό ΠΛS 2017ΧΕ01320010 και προχπολογιςμό 10 εκ. € για τθν περίοδο 2018-2028. 

36. Ψα εκάςτοτε ετιςια προγράμματα εργαςίασ του Λδρφματοσ PRIMA, όπωσ εγκρίνονται  από τθν 
Ε. Επιτροπι και ειδικότερα τθν Ενότθτα 2 (δραςτθριότθτεσ που επιλζγονται μετά από ανοικτζσ, 
διακρατικζσ, ανταγωνιςτικζσ προκθρφξεισ του ιδρφματοσ PRIMA και χρθματοδοτοφνται από τισ 
αρμόδιεσ εκνικζσ αρχζσ των ςυμμετεχόντων κρατϊν). 

37. Ψα με αρ. πρωτ. ΞΠΞΕ 00146 Ε 2018 ΕΠΥ/17.05.2018 και 5394/14.01.2019 (ΞΠΞΕ 00010 Ε 
2019 ΕΠΥ) ζγγραφα  τθσ Ξεντρικισ Πονάδασ Ξρατικϊν Ενιςχφςεων. 

38. Ψθν με αρ. πρωτ. ΩΥΑΡΕΥ 2910/12-1-2021 ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ειδικισ Ωπθρεςίασ Ξρατικϊν 
Ενιςχφςεων. 

39. Ψθν με αρ. πρωτ. 99113/15-6-2018 απόφαςθ (Γενικι Υρόςκλθςθ -Σδθγόσ Εφαρμογισ τθσ 
Δράςθσ PRIMA) όπωσ ιςχφει μετά τθν με αρ. πρωτ. 12825/28-1-2019 τροποποίθςι τθσ. 

40. Ψο γεγονόσ ότι από τθν παροφςα προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ 
θ οποία κα καλυφκεί από το Υρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΥΔΕ), ΧΑΕ 013/2, με κωδικό 
2017ΧΕ01320010. 
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Αποφαςίηουμε 

Α) Τροποποιείται θ με αρ. πρωτ. 99113/15-6-2018 απόφαςθ (Γενικι Υρόςκλθςθ -Σδθγόσ 
Εφαρμογισ τθσ Δράςθσ PRIMA) όπωσ ιςχφει μετά τθν με αρ. πρωτ. 12825/28-1-2019 τροποποίθςι 
τθσ ωσ προσ τα ακόλουκα ςθμεία:  

1) Το άρκρο 4 τθσ ανωτζρω απόφαςθσ αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«4. Η Δράςθ κα υλοποιθκεί με βάςθ :  

α) τον ενιαίο Οδθγό Εφαρμογισ, ο οποίοσ αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ απόφαςθσ  

β) τουσ ειδικοφσ όρουσ και προχποκζςεισ («Εκνικοί Κανόνεσ Συμμετοχισ») που κα διζπουν τθν 
ελλθνικι ςυμμετοχι ςτισ επιμζρουσ προςκλιςεισ του PRIMA για τθν Ενότθτα 2 και κα κακορίηονται 
ςε ςχετικι απόφαςθ τθσ ΓΓΕΚ (Ειδικι Πρόςκλθςθ). 

Από τθν Ειδικι Πρόςκλθςθ του 2020 και εφεξισ θ Δράςθ υλοποιείται ςε όλα τα ςτάδια (υποβολι, 
αξιολόγθςθ, ενςτάςεισ, υπαγωγι, ζλεγχοσ, πιςτοποίθςθ, τροποποίθςθ, πλθρωμι κλπ) μζςω του 
Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Κρατικϊν Ενιςχφςεων (Π.Σ.Κ.Ε.), θ πρόςβαςθ ςτο οποίο δίνεται ςτουσ 

δικαιοφχουσ των ενιςχφςεων μζςω τθσ ιςτοςελίδασ www.ependyseis.gr/mis και ςτο οποίο 
υποχρεωτικά οι δικαιοφχοι των ενιςχφςεων υποβάλουν το ςφνολο των αιτθμάτων προσ τθ ΓΓΕΚ 
(π.χ. αιτιματα υποβολϊν, αιτιματα χρθματοδότθςθσ, ενςτάςεισ, αιτιματα ελζγχου, αιτιματα 
τροποποίθςθσ κ.λπ.).» 

 

2) Λόγω τθσ ανωτζρω μεταβολισ (υλοποίθςθ μζςω Ρ.Σ.Κ.Ε. από τθν Ειδικι Ρρόςκλθςθ ζτουσ 
2020 και εφεξισ) ειςάγονται ςχετικζσ διατάξεισ ςε όλεσ τισ επθρεαηόμενεσ Ενότθτεσ του 
επιςυναπτόμενου Σδθγοφ Εφαρμογισ (υποβολι και αξιολόγθςθ αιτιςεων χρθματοδότθςθσ, 
ενςτάςεισ, ζνταξθ, παρακολοφκθςθ ζργων, τροποποιιςεισ, πλθρωμι κλπ). Υροςτίκενται επίςθσ τα 
Υαραρτιματα VIIB, ΧΛΛΛ - Λ.1 και ΧΛΛΛ Λ.2 

 

3) Οι τρεισ πρϊτεσ παράγραφοι τθσ Ενότθτασ 3 «Δικαιοφχοι Χρθματοδότθςθσ» του Οδθγοφ 
Εφαρμογισ αντικακίςτανται ωσ εξισ: 

«Δικαίωμα χρθματοδότθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ δράςθσ (δυνθτικοί δικαιοφχοι) ζχουν όλα τα 
νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ ι δθμοςίου δικαίου που λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα, και 
ςυμμετζχουν  ςε ζργα που επιλζγονται προσ χρθματοδότθςθ ςτο πλαίςιο τθσ Ενότθτασ 2 τθσ 
εκάςτοτε πρόςκλθςθσ υποβολισ προτάςεων του PRIMA.  

Τυχόν περιοριςμοί ωσ προσ τισ επιλζξιμεσ κατθγορίεσ δικαιοφχων για κάκε επιμζρουσ πρόςκλθςθ 
τθσ Ενότθτασ 2 του PRIMA κα προςδιορίηονται ςτθν Απόφαςθ ζγκριςθσ των Εκνικϊν Κανόνων 
Συμμετοχισ (Ειδικι Πρόςκλθςθ) που κα εκδίδεται  από τθ ΓΓΕΚ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 
Ενότθτα 1.3 ανωτζρω. 

Επίςθσ τόςο ο φορζασ όςο και οι εργαςίεσ που αναλαμβάνει να εκτελζςει ςτο πλαίςιο του 
διακρατικοφ ςυνεργατικοφ ζργου κα πρζπει να πλθροφν  αφενόσ τισ γενικζσ προχποκζςεισ 
επιλεξιμότθτασ του παρόντοσ Οδθγοφ Εφαρμογισ και αφετζρου τισ ειδικζσ προχποκζςεισ των ωσ 
άνω Εκνικϊν Κανόνων Συμμετοχισ. 

Επιςθμαίνεται ακόμθ ότι ςφμφωνα με το αρ. 40 του Ν. 4488/2017 οι δυνθτικοί δικαιοφχοι 
αποκλείονται από τθν ζνταξθ ςε πρόγραμμα ι τθν υπαγωγι ςε κακεςτϊτα ενίςχυςθσ, που 
χρθματοδοτοφνται από ενωςιακοφσ ι εκνικοφσ πόρουσ, εάν ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ τουσ, μζςα 
ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ 
αίτθςθσ ςυμμετοχισ: 

α) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ 
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα 
με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι 
«πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ 
ελζγχουσ, ι  

http://www.ependyseis.gr/mis
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β) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ 
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ 
εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. 

Οι υπό αϋ και βϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.» 

 

Στθν ίδια Ενότθτα  οι 2 πρϊτεσ παράγραφοι του ςθμείου 3β αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Στθν κατθγορία αυτι υπάγονται επιχειριςεισ (νομικά πρόςωπα) όλων των τφπων (π.χ. ΑΕ, ΕΠΕ, 
ΟΕ, ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ του Ν. 4019/2011) οι οποίεσ κατά το χρόνο καταβολισ τθσ ενίςχυςθσ (εκνικό 
ςκζλοσ),  υπό τθν ζννοια του Κανονιςμοφ 651/2014, λειτουργοφν νόμιμα (με ζδρα ι εγκατάςταςθ) 
ςτθν Ελλάδα και διακζτουν ΑΦΜ.  

Οι επιχειριςεισ με ζδρα ςε άλλθ χϊρα οι οποίεσ κατά τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ ςτο PRIMA δεν 
διακζτουν υποκατάςτθμα ςτθν Ελλάδα κα πρζπει, κατά τθν θμερομθνία καταβολισ τθσ ενίςχυςθσ 
να διακζτουν εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα ςφμφωνα με τα ανωτζρω.»  

Επίςθσ, θ τελευταία παράγραφοσ τθσ Ενότθτασ 3 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Σε περίπτωςθ που δεν πλθρείται το ςφνολο των ωσ άνω προχποκζςεων τότε, ο εν λόγω φορζασ 
κα αντιμετωπίηεται ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ Δράςθσ ωσ «επιχείρθςθ»,  κα πρζπει να πλθροί το 
ςφνολο των προχποκζςεων που κζτουν οι Κανονιςμοί κρατικϊν ενιςχφςεων με το οποίο 
χρθματοδοτοφνται οι επιχειριςεισ και ακολουκεί τισ προβλεπόμενεσ εντάςεισ ενίςχυςθσ για 
επιχειριςεισ τθσ ενότθτασ 6 τθσ παροφςασ. Οι λοιπζσ προχποκζςεισ που πρζπει να πλθροφνται για 
τθ χρθματοδότθςθ των δυνθτικϊν δικαιοφχων των περιπτϊςεων (α) και (γ) ςτθ βάςθ τθσ Ενότθτασ 
2.1.1. τθσ ανακοίνωςθσ  2014/C 198/01 αναλφονται ςτθν Ενότθτα 6.2 του παρόντοσ». 

 

4) Στθν Ενότθτα 4 «Επιλζξιμεσ Δραςτθριότθτεσ» προςτίκεται θ παράγραφοσ: 

«Επίςθσ εξαιροφνται από το πεδίο εφαρμογισ του Καν. ΕΕ 651/2014 (και από τθν παροφςα 
πρόςκλθςθ): 

i) ενιςχφςεισ για δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με εξαγωγζσ προσ τρίτεσ χϊρεσ ι προσ κράτθ 
μζλθ, και ςυγκεκριμζνα ςτισ ενιςχφςεισ που ςυνδζονται άμεςα με τισ εξαγόμενεσ ποςότθτεσ, με τθ 
δθμιουργία και λειτουργία δικτφου διανομισ ι με άλλεσ τρζχουςεσ δαπάνεσ που ςχετίηονται με τθν 
εξαγωγικι δραςτθριότθτα  

ii) ενιςχφςεισ που εξαρτϊνται από τθν κατά προτίμθςθ ι υποχρζωςθ χριςθσ εγχϊριων προϊόντων ι 
υπθρεςιϊν αντί των ειςαγομζνων 

iii) μζτρα ενίςχυςθσ τα οποία περιορίηουν τθ δυνατότθτα των δικαιοφχων να κάνουν χριςθ των 
αποτελεςμάτων ζρευνασ, ανάπτυξθσ και καινοτομίασ ςε άλλα κράτθ μζλθ». 

 

5) Στθν Ενότθτα 5 «Επιλζξιμεσ Δαπάνεσ» του Οδθγοφ Εφαρμογισ ο τίτλοσ και θ περιγραφι τθσ 
κατθγορίασ 5 iii  αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«iii. Αναλϊςιμα και ςυναφείσ υπθρεςίεσ  

Η υποκατθγορία περιλαμβάνει τισ δαπάνεσ για υλικά, αναλϊςιμα, εφόδια και ςυναφι προϊόντα 
ι/και υπθρεςίεσ (π.χ. μεταφορά δεμάτων) για τθν κάλυψθ  αναγκϊν που ςχετίηονται άμεςα με τθν 
υλοποίθςθ του ζργου».  

Αντίςτοιχα τροποποιείται ο τίτλοσ και θ πρϊτθ παράγραφοσ τθσ κατθγορίασ 5iii  ςτο Υαράρτθμα V. 

Επίςθσ ςτθν περιγραφι τθσ κατθγορίασ 8 «Δαπάνεσ ςυμμετοχισ ΠμΕ ςε εμπορικζσ εκκζςεισ» 
προςτίκεται θ εξισ επιςιμανςθ: «Επιςθμαίνεται ότι ςτθν περίπτωςθ ζργων με ΚΑΔ που εμπίπτει 
ςτον τομζα τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ ι τθσ Αλιείασ - Υδατοκαλλιζργειασ δεν εφαρμόηεται το 
ςυγκεκριμζνο άρκρο». 

 

6) Στθν Ενότθτα 6.1 του Οδθγοφ Εφαρμογισ προςτίκεται θ πρόταςθ: 
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«Σε κάκε περίπτωςθ, θ ζνταςθ τθσ ενίςχυςθσ, ςε όρουσ παροφςασ αξίασ κατά το χρόνο χοριγθςθσ 
τθσ ενίςχυςθσ, δεν υπερβαίνει τα κατωτζρω αναφερόμενα ποςοςτά, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτον Καν. Ε.Ε. 651/2014». 

Χτθν ίδια Ενότθτα, θ παράγραφοσ «Χϊρευςθ Ενιςχφςεων» αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Για τθν πικανι ςϊρευςθ ενιςχφςεων ςε ζνα ςυγκεκριμζνο ζργο ιςχφουν τα όςα προβλζπονται ςτο 
άρκρο 8 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 651/2014, ιτοι: 

• εάν ενωςιακι χρθματοδότθςθ (που δεν τελεί υπό τον ζλεγχο του κράτουσ μζλουσ) ςυνδυάηεται 
με κρατικι ενίςχυςθ, για να εξακριβωκεί κατά πόςον τθροφνται τα όρια κοινοποίθςθσ και οι 
μζγιςτεσ εντάςεισ ενίςχυςθσ ι τα μζγιςτα ποςά ενίςχυςθσ, λαμβάνονται υπόψθ μόνο οι κρατικζσ 
ενιςχφςεισ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςυνολικό ποςό τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ που 
χορθγείται για τισ ίδιεσ επιλζξιμεσ δαπάνεσ δεν υπερβαίνει το πλζον ευνοϊκό ποςοςτό 
χρθματοδότθςθσ που κακορίηουν οι ιςχφοντεσ κανόνεσ τθσ ενωςιακισ νομοκεςίασ  

• οι απαλλαςςόμενεσ ενιςχφςεισ μποροφν να ςωρευκοφν με οποιεςδιποτε άλλεσ κρατικζσ 
ενιςχφςεισ, εάν πρόκειται για διαφορετικζσ προςδιορίςιμεσ δαπάνεσ  

• δεν επιτρζπεται θ ςϊρευςθ των απαλλαςςόμενων ενιςχφςεων με οποιεςδιποτε άλλεσ ενιςχφςεισ 
για τισ ίδιεσ επιλζξιμεσ δαπάνεσ, οι οποίεσ επικαλφπτονται πλιρωσ ι εν μζρει, εάν το αποτζλεςμα 
υπερβαίνει τθν υψθλότερθ ζνταςθ ενίςχυςθσ/το υψθλότερο ποςό ενίςχυςθσ που εφαρμόηεται 
ςτθν ενίςχυςθ αυτι  

• οι κρατικζσ ενιςχφςεισ που τυγχάνουν απαλλαγισ δυνάμει του ΓΑΚ δεν ςωρεφονται με 
οποιεςδιποτε ενιςχφςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ που αφοροφν τισ ίδιεσ επιλζξιμεσ δαπάνεσ, εάν θ 
ςϊρευςθ αυτι κα οδθγιςει ςε υπζρβαςθ τθσ ζνταςθσ ενίςχυςθσ που προβλζπεται ςτο κεφάλαιο III 
του Καν. 651/2014.» 

 

7) Στθν υποενότθτα «Συμφωνθτικό Κοινοπραξίασ» τθσ Ενότθτασ 6.2 και ςτο Υαράρτθμα VII A του 
Σδθγοφ Εφαρμογισ προςτίκεται θ παράγραφοσ: 

«Στο Συμφωνθτικό κα πρζπει να δθλϊνεται θ πρόκεςθ ςυνεργαςίασ των μερϊν εφόςον το 
ςυνεργατικό ζργο εγκρικεί για χρθματοδότθςθ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ και δεν κα 
πρζπει να είναι δεςμευτικό κείμενο από το οποίο να προκφπτει θ υλοποίθςθ του ζργου ανεξάρτθτα 
από το εάν κα εγκρικεί το ςυνεργατικό ζργο ι όχι προκειμζνου να πλθροίτε ο χαρακτιρασ 
κινιτρου». 

 

8) Στθν υποενότθτα  «Ραραδεκτό τθσ αίτθςθσ» τθσ Ενότθτασ 7.2 του Οδθγοφ Εφαρμογισ  
προςτίκεται θ ακόλουκθ παράγραφοσ: 

«Η ΓΓΕΚ ςυλλζγει και επεξεργάηεται δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα αποκλειςτικά και μόνο ςτο 
πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τθσ, προκειμζνου:  

- να ςυμμορφϊνεται με τισ ζννομεσ υποχρεϊςεισ τθσ,  

- να εκπλθρϊνει τα κακικοντά τθσ τα οποία εκτελεί προσ το δθμόςιο ςυμφζρον ι κατά τθν άςκθςθ 
τθσ δθμόςιασ εξουςίασ που τθσ ζχει ανατεκεί (ενδεικτικά: ζλεγχοι και διαςταυρϊςεισ κατά τθν 
υποβολι, αξιολόγθςθ, παρακολοφκθςθ τιρθςθσ των υποχρεϊςεων των Δικαιοφχων) και  

- να επικοινωνεί κατάλλθλα με τα υποκείμενα των δεδομζνων για ςκοποφσ ςυναφείσ με τθν 
αξιολόγθςθ των αιτιςεων τουσ, υλοποίθςθσ των ζργων κλπ  

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, τα προςωπικά δεδομζνα υποβάλλονται ςτθ ΓΓΕΚ εκοφςια από τα ίδια τα 
υποκείμενα. Εξαιροφνται οι περιπτϊςεισ που αυτά διαβιβάηονται ςτθ ΓΓΕΚ από άλλεσ δθμόςιεσ 
υπθρεςίεσ προκειμζνου να προβεί ςε ενζργειεσ που εμπίπτουν ςτισ αρμοδιότθτζσ τθσ». 

 

9) Στθν Ενότθτα 8.1 «Απόφαςθ Χρθματοδότθςθσ» του Οδθγοφ Εφαρμογισ  προςτίκεται θ 
ακόλουκθ παράγραφοσ: 

«Τονίηεται ότι: 
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- Το φυςικό αντικείμενο του χρθματοδοτοφμενου ζργου, περιλαμβανομζνων των παραδοτζων 
αυτοφ προςδιορίηεται για τουσ ςκοποφσ τθσ παρακολοφκθςθσ και ελζγχου ςυνδυαςτικά από τα 
διαλαμβανόμενα ςτθν ανωτζρω απόφαςθ και το περιεχόμενο τθσ πρόταςθσ που εγκρίκθκε προσ 
χρθματοδότθςθ ςε επίπεδο PRIMA όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.»  

 

10) Η παράγραφοσ τησ Ενότητασ  10.1 του Οδηγοφ Εφαρμογήσ που αφορά ςτα αιτήματα 
επαλήθευςησ-πιςτοποίηςησ αντικαθίςταται ωσ εξήσ: 

«Τα αιτιματα επαλικευςθσ – πιςτοποίθςθσ δαπανϊν υποβάλλονται ωσ εξισ: 

α) Αίτθμα διενζργειασ ενδιάμεςθσ επαλικευςθσ – πιςτοποίθςθσ δαπανϊν.  

1ο αίτθμα ενδιάμεςθσ επαλικευςθσ  

Υποβάλλεται με τθ ςυμπλιρωςθ 18 μθνϊν από τθν ζναρξθ τθσ υλοποίθςθσ του ζργου ι το 
αργότερο εντόσ μθνόσ από τθ ςυμπλιρωςθ διαςτιματοσ ίςου με το ιμιςυ τθσ διάρκειασ του ζργου. 

2ο αίτθμα ενδιάμεςθσ επαλικευςθσ 

Υποβάλλεται το αργότερο 12 μινεσ πριν τθν λιξθ του ζργου. Εφόςον ο δικαιοφχοσ κάνει χριςθ 
αυτισ τθσ δυνατότθτασ ο χρόνοσ υποβολισ του 2ου αιτιματοσ ενδιάμεςθσ επαλικευςθσ επιλζγεται 
από τον ίδιο υπό  τον προαναφερκζντα χρονικό περιοριςμό. 

Οι δικαιοφχοι ζχουν υποχρζωςθ να υποβάλλουν τουλάχιςτον ζνα αίτθμα ενδιάμεςθσ επαλικευςθσ, 
όποιο εκείνοι επιλζξουν ςε ςχζςθ με τθν φφςθ του ζργου και τθν πορεία υλοποίθςθσ του φυςικοφ 
και οικονομικοφ αντικειμζνου 

Με βάςθ το αίτθμα ι τα αιτιματα ενδιάμεςθσ επαλικευςθσ και μετά τθν ζγκριςθ τθσ 
υποβλθκείςασ από το αρμόδιο όργανο ζκκεςθσ επαλικευςθσ, προωκείται θ εκταμίευςθ τθσ 
ενδιάμεςθσ δόςθσ τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ. 

Στθν περίπτωςθ που δεν ζχει υποβλθκεί Αίτθμα Διενζργειασ Ενδιάμεςου Ελζγχου μζςα ςε τρεισ (3) 
μινεσ από τθ ςυμπλιρωςθ διαςτιματοσ ίςου με το ιμιςυ τθσ διάρκειασ του ζργου, ο Δικαιοφχοσ 
οφείλει να ενθμερϊςει εγγράφωσ τθν ΓΓΕΚ ςχετικά με τθν πρόοδο ςτθν υλοποίθςθ του ζργου και 
τθν αναμενόμενθ θμερομθνία Αιτιματοσ Ελζγχου. 

β) Αίτθμα τελικισ επαλικευςθσ – πιςτοποίθςθσ δαπανϊν  

Υποβάλλεται το αργότερο εντόσ  δφο (2) μθνϊν από τθ λιξθ τθσ εγκεκριμζνθσ χρονικισ διάρκειασ 
υλοποίθςθσ του ζργου. Ζχει ωσ ςτόχο τθν πιςτοποίθςθ τθσ ολοκλιρωςθσ του φυςικοφ 
αντικειμζνου, τθν οριςτικοποίθςθ του τελικοφ προχπολογιςμοφ του ζργου και τθσ αντίςτοιχθσ 
δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ και τθν επιβεβαίωςθ τθσ τιρθςθσ των όρων τθσ Απόφαςθσ ζνταξθσ.  

Τα αιτιματα υποβάλλονται μζςω του Επιςτθμονικοφ Υπεφκυνου και ςυνοδεφεται από ςτοιχεία 
προόδου του ζργου με τθ μορφι τυποποιθμζνθσ ζκκεςθσ και τα δικαιολογθτικά που κακορίηονται 
παρακάτω και ςτο Παράρτθμα V.» 

 

11) Θ  δεφτερθ παράγραφοσ τθσ Ενότθτασ 10.3.1 «Αιτιματα τροποποιιςεων» του Οδθγοφ 
Εφαρμογισ  αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Τα αιτιματα τροποποίθςθσ μποροφν να αφοροφν είτε:  

 τροποποιιςεισ ςτοιχείων του ζργου ιςςονοσ ςθμαςίασ, οι οποίεσ δεν αλλάηουν τθ φφςθ του 
ζργου και τουσ ςτόχουσ αυτοφ και ορίηονται ςτθν ενότθτα 10.3.2Α, τροποποιιςεισ ςτοιχείων 
του ζργου μείηονοσ ςθμαςίασ, οι οποίεσ ςχετίηονται με κρίςιμεσ παραμζτρουσ του ζργου που 
ενδζχεται να επθρεάςουν τθν ομαλι υλοποίθςι του και ορίηονται ςτθν ενότθτα 10.3.2Β. 
Επιτρζπεται θ υποβολι μζχρι τριϊν (3) αιτθμάτων τροποποίθςθσ μείηονοσ ςθμαςίασ για κάκε 
δικαιοφχο ανά ζργο.  

 τροποποιιςεισ άλλων ςτοιχείων, πλθν των ανωτζρω, που εξετάηονται και κρίνονται από τθ 
ΓΓΕΚ» 
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12) Τα ςθμεία (1) και (2) τθσ Ενότθτασ  10.3.2.Α. «Τροποποιιςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ» του 
Οδθγοφ Εφαρμογισ  αντικακίςτανται από τα ακόλουκα ζξι (6) ςθμεία: 

«Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ του ζργου, επιτρζπονται χωρίσ αρικμθτικό περιοριςμό τροποποιιςεισ 
ιςςονοσ ςθμαςίασ ωσ ακολοφκωσ:  

1. Αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ ομάδασ ζργου από ζνα ι περιςςότερα μζλθ με ιςότιμα 
προςόντα και ίδια ι ςυναφι ειδικότθτα  ι προςκικθ νζου μζλουσ. Στθν περίπτωςθ όπου 
αποδειγμζνα δεν μπορεί να υπάρξει νζο μζλοσ τθσ ομάδασ ζργου με ιςότιμα προςόντα (π.χ. 
κατόπιν άγονθσ διαδικαςίασ πρόςκλθςθσ) είναι δυνατόν θ αντικατάςταςθ να 
πραγματοποιθκεί από μζλοσ με κατϊτερα προςόντα, επαναλαμβάνοντασ τισ 
προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ.          

2. Τροποποίθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου που επθρεάηει επιμζρουσ ςτοιχεία του 
προχπολογιςμοφ δικαιοφχου του ζργου ςε ποςοςτό μικρότερο του 25% *π.χ. μεταφορά 
δαπάνθσ μεταξφ κατθγοριϊν δαπανϊν ι ενοτιτων εργαςίασ (με ίςθ ι μικρότερθ ζνταςθ 
ενίςχυςθσ) του δικαιοφχου, μεταφορά κονδυλίων ςε μθ εγκεκριμζνθ -με μθδενικό 
προχπολογιςμό κατά τθν ζνταξθ- αλλά επιλζξιμθ κατθγορία δαπάνθσ, ποςοφ μζχρι 5% του 
ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ του δικαιοφχου+.  

3. Τροποποίθςθ του φψουσ τθσ ανκρωποπροςπάκειασ κάκε δικαιοφχου, όπωσ αυτι ζχει 
αρχικϊσ εγκρικεί, κατά τθν ζνταξθ του ζργου, με ανάλογθ τεκμθρίωςθ ςε ςχζςθ με το 
φυςικό αντικείμενο του ζργου, χωρίσ να επθρεάηεται αρνθτικά θ τιμι – ςτόχοσ του δείκτθ 
“03: Αρικμόσ νζων ερευνθτϊν ςε οντότθτεσ που ενιςχφονται” θ οποία εγκρίκθκε κατά τθν 
ζνταξθ του ζργου. Επιπλζον επιτρζπεται θ μεταφορά ανκρωπομθνϊν μεταξφ ενοτιτων 
εργαςίασ χωρίσ περιοριςμό. Για τθν εφαρμογι τθσ ςυγκεκριμζνθσ τροποποίθςθσ κα πρζπει 
να τθρθκοφν και οι περιοριςμοί που κζτει το ωσ άνω ςθμείο 2 για τθν τυχόν τροποποίθςθ 
του οικονομικοφ αντικειμζνου 

4. Τροποποίθςθ τθσ χρονικισ διάρκειασ των Ενοτιτων Εργαςίασ κακϊσ και του χρόνου 
παράδοςθσ των παραδοτζων, όπωσ ζχει αρχικϊσ εγκρικεί, κατά τθν ζνταξθ του ζργου για 
χρθματοδότθςθ. Πιο ςυγκεκριμζνα θ χρονικι διάρκεια μιασ Ενότθτασ Εργαςίασ μπορεί να 
αυξομειωκεί, μετατοπίηοντασ ταυτόχρονα χρονικά το μινα λιξθσ τθσ ι/και το μινα ζναρξισ 
τθσ. Σε περίπτωςθ που αυτι θ χρονικι μετατόπιςθ επθρεάηει άλλεσ ενότθτεσ εργαςίασ και 
τα παραδοτζα τουσ, επζρχεται αντίςτοιχθ χρονικι μετατόπιςθ. Σθμειϊνεται ότι οι εν λόγω 
χρονικζσ μετατοπίςεισ δεν μποροφν να αλλάηουν οφτε τθν θμερομθνία ζναρξθσ του ζργου 
οφτε τθν εγκεκριμζνθ θμερομθνία λιξθσ (θμερομθνία ζναρξθσ + εγκεκριμζνθ χρονικι 
διάρκεια του ζργου). Επίςθσ για τθν αποδοχι τθσ τροποποίθςθσ είναι απαραίτθτθ θ κετικι 
ειςιγθςθ του Συντονιςτι του ζργου και ζγκριςθ από το αρμόδιο όργανο του PRIMA. 

5. Αντικατάςταςθ των οργάνων και εξοπλιςμοφ (ςυμπεριλαμβανομζνου και του λογιςμικοφ) 
όπωσ ζχουν αρχικϊσ περιγραφεί και εγκρικεί, κατά τθν ζνταξθ του ζργου  για 
χρθματοδότθςθ, από όργανα και εξοπλιςμό με ανάλογα τεχνικά χαρακτθριςτικά και 
λειτουργικότθτα, που κα ζχουν τθν δυνατότθτα να οδθγιςουν ςτο ίδιο ι βελτιωμζνο 
αποτζλεςμα ςε ςχζςθ με τον αρχικϊσ περιγραφόμενο εξοπλιςμό και ζχουν ανάλογο 
κόςτοσ. Για τθν εφαρμογι τθσ ςυγκεκριμζνθσ τροποποίθςθσ κα πρζπει να τθρθκοφν και οι 
περιοριςμοί που κζτει το ωσ άνω ςθμείο 2 για τθν τυχόν τροποποίθςθ του οικονομικοφ 
αντικειμζνου. 

6. Επιτρζπεται θ μεταφορά κονδυλίων μεταξφ των υφιςτάμενων υποκατθγοριϊν, εντόσ τθσ 
ίδιασ κατθγορίασ ι/και υποκατθγορίασ δαπάνθσ, χωρίσ περιοριςμό, εφόςον τθροφνται τα 
περιγραφόμενα ςτο εγκεκριμζνο τεχνικό παράτθμα, ςε ότι αφορά ςτισ εν λόγω δαπάνεσ. 
Επιπλζον, επιτρζπεται θ προςκικθ νζων υποκατθγοριϊν εντόσ τθσ ίδιασ κατθγορίασ 
δαπάνθσ. Τζλοσ, εντόσ τθσ ίδιασ κατθγορίασ δαπάνθσ μποροφν να προςτεκοφν επιπλζον 
δαπάνεσ οι οποίεσ ςχετίηονται άμεςα με τθν υλοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου του 
ζργου και δεν περιγράφθκαν κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ, τθρϊντασ το 
ωσ άνω ςθμείο 2 για τθν τυχόν τροποποίθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου.» 
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13) Στθν Ενότθτα 11 «Διαδικαςία καταβολισ τθσ χρθματοδότθςθσ» θ υποενότθτα  «Α. 
Επιχειριςεισ και λοιποί φορείσ που αντιμετωπίηονται ωσ επιχειριςεισ» αντικακίςταται ωσ εξισ:  

«Ι. Προκαταβολή (δυνητική) με ιςόποςη εγγυητική επιςτολή  

Μετά τθν υπογραφι τθσ απόφαςθσ χρθματοδότθςθσ, είναι δυνατι θ χοριγθςθ προκαταβολισ, ςε 
ποςοςτό μζχρι 40% τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ, εφόςον ο δικαιοφχοσ προςκομίςει ιςόποςθ 
εγγυθτικι επιςτολι προκαταβολισ από αναγνωριςμζνο προσ τοφτο ίδρυμα, θ οποία εκδίδεται υπζρ 
τθσ ΓΓΕΚ, με διάρκεια ιςχφοσ οριςμζνου χρόνου και λιξθ 12 μινεσ μετά τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία ολοκλιρωςθσ του ζργου. Σε περίπτωςθ παράταςθσ τθσ χρονικισ διάρκειασ υλοποίθςθσ 
του ζργου κα πρζπει θ διάρκεια ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςε κάκε χρονικό διάςτθμα να 
καλφπτει χρονικό διάςτθμα ζωσ και 12 μινεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία ολοκλιρωςθσ του 
ζργου.  

Η δυνατότθτα λιψθσ προκαταβολισ μζχρι του 40% τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ, με τθν 
προςκόμιςθ ιςόποςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ, δφναται να πραγματοποιθκεί με ςειριακά αιτιματα 
τα οποία δε κα υπερβαίνουν το προαναφερκζν ποςοςτό και δε κα υποβλθκοφν μεταγενζςτερα του 
πρϊτου αιτιματοσ επαλικευςθσ. 

Αποτελεί ευκφνθ τθσ ΓΓΕΚ να παρακολουκεί και να εξαςφαλίηει ότι θ κατά τα ανωτζρω 
προςκομιςκείςα από δικαιοφχο εγγυθτικι επιςτολι είναι ζγκυρθ και παραμζνει ςε ιςχφ για το 
χρονικό διάςτθμα που απαιτείται. 

Η εγγυθτικι επιςτολι προκαταβολισ απομειϊνεται ςταδιακά μζςω ςυμψθφιςμοφ τθσ με τθν 
ενδιάμεςθ καταβολι (θ οποία αντιςτοιχεί ςε πραγματοποιθκείςεσ και πιςτοποιθκείςεσ δαπάνεσ 
του ζργου) ι με τθν αποπλθρωμι ςε περίπτωςθ που δεν υπάρχει ενδιάμεςθ καταβολι και 
επιςτρζφεται ςτον δικαιοφχο μετά τον πλιρθ ςυμψθφιςμό τθσ ωσ ανωτζρω.  

Σε οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου, θ ςυνολικι 
προκαταβολικά λθφκείςα δθμόςια χρθματοδότθςθ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% τθσ 
εγκεκριμζνθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ.  

Στθν περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ δεν επικυμεί να κατακζςει εγγυθτικι επιςτολι, δεν κα 
καταβάλλεται προκαταβολι ενίςχυςθσ και θ ροι χρθματοδότθςθσ κα γίνεται ςτθ βάςθ 
πιςτοποιθμζνων δαπανϊν που υποβάλλονται ςτο πλαίςιο τθσ ενδιάμεςθσ και τελικισ ζκκεςθσ.» 

 

14) Στθν Ενότθτα 12.2 του Οδθγοφ Εφαρμογισ  προςτίκεται θ ακόλουκθ παράγραφοσ: 

«Απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τθν ολοκλιρωςθ του ζργου είναι: 

•θ πιςτοποίθςθ τθσ ολοκλιρωςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου μζςα από τθν υλοποίθςθ των 
προβλεπόμενων παραδοτζων και τθν επίτευξθ των βαςικϊν ςτόχων του ζργου ι ο προςδιοριςμόσ 
των επιμζρουσ παραδοτζων τα οποία ολοκλθρϊκθκαν πλιρωσ ι εν μζρει 

•θ τιρθςθ από τουσ Δικαιοφχουσ των υποχρεϊςεων που περιγράφονται ςτθν Απόφαςθ 
Ζνταξθσ/Χρθματοδότθςθσ 

•θ ςυμμόρφωςθ των Δικαιοφχων με τυχόν ςυςτάςεισ προγενζςτερων επαλθκεφςεων/ 
πιςτοποιιςεων που ζχουν διενεργθκεί ςτο ζργο.» 

 

15) Στο Ραράρτθμα ΛV «ΟΛΣΜΟΣ ΡΟΒΛΘΜΑΤΛΚΘΣ» του Οδθγοφ Εφαρμογισ  προςτίκεται θ 
παράγραφοσ: 

 «Η εξζταςθ μιασ επιχείρθςθσ για να διαπιςτωκεί αν αυτι είναι προβλθματικι, γίνεται τόςο ςε 
επίπεδο αιτοφςασ επιχείρθςθσ όςο και ςε επίπεδο «ενιαίασ» επιχείρθςθσ (αιτοφςα επιχείρθςθ και 
τυχόν ςυνδεδεμζνεσ με αυτι επιχειριςεισ), ανεξάρτθτα αν υφίςταται για αυτζσ υποχρζωςθ 
ςφνταξθσ ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων).» 

Χτο ςθμείο Β του ίδιου παραρτιματοσ προςτίκεται θ παράγραφοσ: 

«4. Προκειμζνου για τισ  μεγάλεσ επιχειριςεισ, ανεξαρτιτωσ νομικισ μορφισ, πλζον των όςων 
απαιτοφνται από το ςθμείο 5 ανωτζρω, απαιτείται θ προςκόμιςθ  Οικονομικϊν καταςτάςεων των 2 
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τελευταίων ετϊν (χριςεων), ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ εξζταςθ τιρθςθσ του ςθμείου e) τθσ 
παραγράφου 18 του άρκρου 2 του Καν. ΕΕ. 651/2014.» 

 

16)  Στο Ραράρτθμα  ΛX  του Οδθγοφ Εφαρμογισ  ςτθν παράγραφο «Γενικοί όροι και 
επιςθμάνςεισ» το ςθμείο (β) αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«β) Ο δικαιοφχοσ υποχρεοφται ςτθν τιρθςθ ξεχωριςτισ λογιςτικισ μερίδασ για τθν πράξθ ςτθν 
οποία κα καταχωρίηονται όλεσ οι ςχετικζσ δαπάνεσ και επιχορθγιςεισ του ζργου. Σε περίπτωςθ μθ 
τιρθςθσ ξεχωριςτισ λογιςτικισ μερίδασ κα πρζπει να είναι διακριτό το ςφνολο των δαπανϊν του 
ζργου» 

 

Β.  Αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ απόφαςθσ είναι ο ςυνθμμζνοσ Σδθγόσ Εφαρμογισ τθσ 
Δράςθσ και τα Υαραρτιματα αυτοφ ςτα οποία ζχουν ενςωματωκεί όλεσ οι τροποποιιςεισ και 
ςυμπλθρϊςεισ. 

 

Γ. Θ παροφςα να αναρτθκεί ςτθ ΔΛΑΩΓΕΛΑ και να δθμοςιευτεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΓΓΕΞ 

http://www.gsrt.gr. 

 

Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ και ενθμζρωςθ παρζχονται από τα παρακάτω ςτελζχθ του Ψμιματοσ Ε. 
Ζνωςθσ τθσ Διεφκυνςθσ Διεκνοφσ Ε&Ψ Χυνεργαςίασ τθσ ΓΓΕΞ: 

-Δρ. Ξόνιαρθσ Πάριοσ, τθλ: 213 130 0094, e-mail: m.koniaris[at]gsrt.gr 

-Αναςταςία Χτακοποφλου, τθλ: 213 130 0101 e-mail: a.stathopoulou[at]gsrt.gr 
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1. ΕΛΣΑΓΩΓΘ 

1.1  ΓΕΝΛΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΓΛΑ ΤΟ ΡΟΓΑΜΜΑ PRIMA 

Θ πρωτοβουλία «Εταιρικι Χχζςθ για τθν Ζρευνα και τθν Ξαινοτομία ςτθν περιοχι τθσ Πεςογείου» 
(Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area)» – PRIMA ζχει ωσ γενικό 
ςτόχο τθν οικοδόμθςθ ικανοτιτων Ε&Ξ και τθν ανάπτυξθ γνϊςεων και κοινϊν καινοτόμων λφςεων 
για τα ςυςτιματα παροχισ και διαχείριςθσ νεροφ και για τα αγρο-διατροφικά ςυςτιματα, ϊςτε να 
καταςτοφν πιο ανκεκτικά ςτθν κλιματικι αλλαγι, πιο αποτελεςματικά και αποδοτικά ωσ προσ το 
κόςτοσ και πιο βιϊςιμα από περιβαλλοντικι και κοινωνικι άποψθ. Χτο πλαίςιο αυτό κεντρικι 
προτεραιότθτα του PRIMA αποτελεί θ αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που ςχετίηονται με τθ 
λειψυδρία, τθν αςφάλεια των τροφίμων, τθ μεςογειακι διατροφι και τθ ςχζςθ τθσ με τθν υγεία, θ 
ςυμβολι ςτθν αναςφνταξθ του παραγωγικοφ δυναμικοφ των χωρϊν τθσ Πεςογείου ςτουσ εν λόγω 
τομείσ και θ δθμιουργία κζςεων απαςχόλθςθσ. 

Ψο PRIMA υλοποιείται μζςω ειδικοφ προγράμματοσ δεκαετοφσ διάρκειασ (2018-2028) το οποίο 
εγκρίκθκε με τθν Απόφαςθ (ΕΕ) 2017/1324 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 
4θσ Λουλίου 2017 ςτθ βάςθ του άρκρου 185 τθσ Χυνκικθσ Οειτουργίασ τθσ Ε. Ζνωςθσ (ΧΟΕΕ).  

Το πρόγραμμα ςυγχρθματοδοτείται από το Ρρόγραμμα Ρλαίςιο τθσ Ε. Ζνωςθσ για τθν Ζρευνα 
και τθν Καινοτομία, «Ορίηοντασ 2020», και από εκνικοφσ πόρουσ των χωρϊν που ςυμμετζχουν 
ςτο PRIMA1.  

Ψθ διαχείριςθ του προγράμματοσ ζχει αναλάβει ο φορζασ που ιδρφκθκε από τα ςυμμετζχοντα 
κράτθ, υπό τθ μορφι μθ κερδοςκοπικοφ οργανιςμοφ ιδιωτικοφ δικαίου (ιδρφματοσ), με τθν 
επωνυμία «PRIMA Foundation», που διζπεται από το ιςπανικό δίκαιο και ζχει ζδρα τθ Βαρκελϊνθ.  

Σι κεματικζσ προτεραιότθτεσ του προγράμματοσ είναι: 

α) Βιϊςιμθ διαχείριςθ υδάτων ςτισ ξθρικζσ και θμι-ξθρικζσ περιοχζσ τθσ Πεςογείου,  

β) Βιϊςιμα ςυςτιματα γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων υπό τουσ περιβαλλοντικοφσ περιοριςμοφσ τθσ 
Πεςογείου  

γ) Πεςογειακζσ Αλυςίδεσ Αξίασ ςτον τομζα των τροφίμων για τθν περιφερειακι και τοπικι 
ανάπτυξθ. 

Υεριςςότερεσ πλθροφορίεσ για το περιεχόμενο των ανωτζρω προτεραιοτιτων και τθ ςτοχοκεςία 
του προγράμματοσ εν γζνει περιλαμβάνονται ςτο Στρατθγικό Κεματολόγιο Ζρευνασ και 
Καινοτομίασ (Strategic Research and Innovation Agenda-SRIA) του PRIMA το οποίο είναι 

διακζςιμο ςτθν ιςτοςελίδα http://prima-med.org/calls-for-proposals/reference-documents/. 

 

Δομι προγράμματοσ PRIMA 

 Ενότθτα 1: Δράςεισ/ζργα που χρθματοδοτοφνται από πόρουσ του «Ορίηοντα 2020»  

H ζκδοςθ των προςκλιςεων, θ αξιολόγθςθ των προτάςεων και θ διαχείριςθ των ζργων γίνεται 
απευκείασ από τον φορζα «PRIMA Foundation». Σι δράςεισ διζπονται από το κανονιςτικό πλαίςιο 
του «Σρίηοντα 2020» με ελάχιςτεσ παρεκκλίςεισ για λόγουσ προςαρμογισ ςτισ ανάγκεσ του PRIMA. 

 Ενότθτα 2: Δράςεισ/ζργα που χρθματοδοτοφνται από τα ςυμμετζχοντα κράτθ  

Θ Ενότθτα 2 περιλαμβάνει τθ χρθματοδότθςθ διακρατικϊν ςυνεργατικϊν ζργων. Θ ζκδοςθ των 
προςκλιςεων και θ αξιολόγθςθ των προτάςεων γίνεται από το ίδρυμα PRIMA και ςτθ ςυνζχεια 
κάκε χϊρα αναλαμβάνει χρθματοδότθςθ των φορζων που εδρεφουν ςτθν επικράτειά τθσ και τθ 
διαχείριςθ των αντίςτοιχων ζργων ςφμφωνα με το εκνικό κανονιςτικό πλαίςιο. 

                                                           
1
Κξναηία, Κχπξνο, Γαιιία, Γεξκαλία, Διιάδα, Ηζξαήι, Ηηαιία, Λνπμεκβνχξγν, Μάιηα, Πνξηνγαιία, ινβελία, 

Ηζπαλία, Σπλεζία, Σνπξθία, Αιγεξία, Λίβαλνο, Αίγππηνο θαη Μαξφθν. 
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 Ενότθτα 3: Δραςτθριότθτεσ που διοργανϊνονται και χρθματοδοτοφνται από τα 
ςυμμετζχοντα κράτθ  

Θ Ενότθτα 3 περιλαμβάνει 2 τφπουσ δραςτθριοτιτων: 

α)Δράςεισ/ζργα ςτο πλαίςιο εκνικϊν προγραμμάτων των ςυμμετεχόντων κρατϊν, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των διακρατικϊν ζργων2  

β) Ωποςτθρικτικζσ δραςτθριότθτεσ που προωκοφν τθ δικτφωςθ, τον ςυντονιςμό, τθ ςυνεργαςία και 
τισ ςυνζργειεσ με άλλεσ ευρωπαϊκζσ και διεκνείσ δραςτθριότθτεσ. Κα υλοποιθκοφν με τθ μορφι 
workshop, δράςεων κατάρτιςθσ, brokerage events, διαδικτυακϊν πλατφορμϊν και φόρουμ, 
παρατθρθτθρίων κλπ. 

 

Ετιςια προγράμματα εργαςίασ 

Ψο PRIMA υλοποιείται βάςει ετιςιων προγραμμάτων εργαςίασ, που διαμορφϊνονται από τα 
ςυμμετζχοντα κράτθ, εγκρίνονται από τθν Ε. Επιτροπι και καλφπτουν το ςφνολο των 
δραςτθριοτιτων (Ενότθτεσ 1-3) που πρόκειται να αναλθφκοφν κατά το ζτοσ αναφοράσ.  

Σι προςκλιςεισ υποβολισ προτάςεων για τισ Ενότθτεσ 1 και 2 γίνονται αποκλειςτικά από το 
Μδρυμα PRIMA, αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα http://www.prima-med.org και περιλαμβάνουν 
αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ επιλζξιμεσ κεματικζσ προτεραιότθτεσ, τα ςυμμετζχοντα 
κράτθ, τουσ δικαιοφχουσ, τουσ κανόνεσ ςυμμετοχισ, το χρονοδιάγραμμα, τθ διαδικαςία υποβολισ, 
τθ διαδικαςία και τα κριτιρια αξιολόγθςθσ των προτάςεων και τουσ εκνικοφσ κανόνεσ ςυμμετοχισ 
των ςυμμετεχόντων κρατϊν. 

Θ ΓΓΕΞ κα φροντίηει για τθν ανάρτθςθ ςχετικισ ανακοίνωςθσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 
(http://www.gsrt.gr) και για τθν ευρφτερθ διάχυςθ τθσ ενθμζρωςθσ με κάκε πρόςφορο τρόπο, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διοργάνωςθσ ενθμερωτικϊν εκδθλϊςεων. 

Σθμειϊνεται ότι οι ελλθνικοί φορείσ μποροφν να ςυμμετάςχουν ςτισ προκθρφξεισ τόςο για τθν 
Ενότθτα 1, όςο και για τθν Ενότθτα 2 υπό τθν προχπόκεςθ ότι πλθροφν τουσ όρουσ των 
αντίςτοιχων προςκλιςεων.  

Ειδικά για τθν Ενότθτα 2 θ ΓΓΕΞ κα εκδίδει κατ’ ζτοσ απόφαςθ (Ειδικι Υρόςκλθςθ) ςτθν οποία κα 
προςδιορίηονται οι Εκνικοί Ξανόνεσ που διζπουν τθ ςυμμετοχι των ελλθνικϊν φορζων ςτθ 
ςυγκεκριμζνθ πρόςκλθςθ όπωσ εξθγείται αναλυτικά ςτισ επόμενεσ ενότθτεσ του παρόντοσ.  

Σι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτθν Ενότθτα 1 κακορίηονται αποκλειςτικά από το PRIMA, 
κακϊσ θ ςυγκεκριμζνθ Ενότθτα χρθματοδοτείται από ενωςιακοφσ πόρουσ («Σρίηοντασ 2020»).  

 

1.2 ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΔΑΣΘΣ 

Θ παροφςα Γενικι Ρρόςκλθςθ – Οδθγόσ Εφαρμογισ αφορά αποκλειςτικά ςτθ χρθματοδότθςθ 
ελλθνικϊν φορζων3 που ςυμμετζχουν ςε ζργα τθσ Ενότθτασ 2 του Ρρογράμματοσ PRIMA 
“Δραςτθριότθτεσ (ζργα) που επιλζγονται κατόπιν διακρατικϊν, ανοικτϊν και ανταγωνιςτικϊν 
προςκλιςεων υποβολισ προτάςεων που διοργανϊνονται από το Μδρυμα PRIMA και 
χρθματοδοτοφνται από τουσ εκνικοφσ φορείσ χρθματοδότθςθσ των ςυμμετεχόντων ςτο PRIMA 
κρατϊν”.  

Υρόκειται για δράςθ εκνικισ εμβζλειασ που απευκφνεται ςε δικαιοφχουσ, οι οποίοι 
δραςτθριοποιοφνται ςτθν ελλθνικι επικράτεια. Αφορά κατά κφριο λόγο ςτθν παροχι 
επιχοριγθςθσ για τθν υλοποίθςθ ζργων ζρευνασ και ανάπτυξθσ. Εφόςον αυτό προβλζπεται ςτουσ 
ειδικοφσ όρουσ που κα εκδίδονται κατ’ζτοσ (Εκνικοί Ξανόνεσ Χυμμετοχισ) μποροφν επίςθσ να 

                                                           
2
 Participating States Initiated Activities (PSIAs): ην ζχλνιν ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ (πξφζθιεζε, 

αμηνιφγεζε, δηαρείξηζε, ρξεκαηνδφηεζε) πξαγκαηνπνηείηαη ζε εζληθφ επίπεδν. Πξνυπφζεζε γηα ηελ 

επηιεμηκφηεηά ηνπο απνηειεί ε έληαμε ηνπο ζην εηήζην πξφγξακκα εξγαζίαο ηνπ PRIMA κεηά απφ δηεζλή 

αμηνιφγεζε.  
3
 Ρομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ ι δθμόςιου δικαίου που λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα. 
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χρθματοδοτθκοφν, ανάλογα με τον τφπο του δικαιοφχου, δραςτθριότθτεσ καινοτομίασ ι 
κινθτικότθτασ ι/και άλλεσ ενζργειεσ όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτθν Ενότθτα 4 του παρόντοσ .  

Θ ςυνολικι δθμόςια δαπάνθ για τθ ςυμμετοχι τθσ χϊρασ ςτο Ξοινό Υρόγραμμα PRIMA κατά τθ 
δεκαετία 2018-2028, ανζρχεται ςτο ποςό των 10 εκ. € και χρθματοδοτείται από το Ελλθνικό 
Δθμόςιο (εκνικοί πόροι του Υρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων –ΥΔΕ).  

Θ διακζςιμθ δθμόςια δαπάνθ ανά πρόςκλθςθ (Ενότθτα 2 του ετιςιου προγράμματοσ εργαςίασ του 
PRIMA), οι επιλζξιμεσ κεματικζσ προτεραιότθτεσ και λοιποί όροι ςυμμετοχισ κα περιλαμβάνονται 
ςε ςχετικι απόφαςθ (Ειδικι Υρόςκλθςθ) που κα εκδίδεται κατϋ ζτοσ από τθ ΓΓΕΞ. 

 

Στόχοι –αναμενόμενα οφζλθ  

Θ υλοποίθςθ τθσ Δράςθσ και γενικότερα θ ςυμμετοχι τθσ χϊρασ ςτο PRIMA αναμζνεται να 
αποφζρει πολλαπλά κετικά οφζλθ για τθν ελλθνικι επιςτθμονικι και επιχειρθματικι κοινότθτα και 
τθν κοινωνία, δεομζνου ότι θ πρωτοβουλία εςτιάηεται ςε τομείσ ςθμαντικισ προτεραιότθτασ για τθ 
χϊρα όπωσ είναι θ βιϊςιμθ διαχείριςθ των υδάτων, θ προςαρμογι των γεωργικϊν ςυςτθμάτων 
ςτισ περιβαλλοντικζσ και οικονομικζσ πιζςεισ και θ ςυμβολι του τομζα των τροφίμων (μεςογειακι 
διατροφι) ςτθν περιφερειακι και τοπικι ανάπτυξθ και ςτθ δθμιουργία κζςεων απαςχόλθςθσ.  

Θ μακροπρόκεςμθ ςυνεργαςία και δζςμευςθ όλων των μεςογειακϊν χωρϊν ςε ςυνδυαςμό με τθ 
χρθματοδοτικι ςτιριξθ τθσ Ε.Ε. αναμζνεται να οδθγιςει ςτθν ανάπτυξθ κοινϊν καινοτόμων 
λφςεων, ικανοτιτων (capacities) και γνϊςεων ςτουσ ανωτζρω τομείσ και κατ’ επζκταςθ να 
ςυμβάλει ςτθν αντιμετϊπιςθ προκλιςεων που ςχετίηονται με τθν κοινωνικο-οικονομικι ευθμερία 
τθσ περιοχισ και τθν αφξθςθ των μεταναςτευτικϊν ροϊν από τισ χϊρεσ τθσ Β. Αφρικισ και τθσ Π. 
Ανατολισ προσ τθν Ευρϊπθ.  

Υζραν των άμεςων ωφελειϊν που προαναφζρκθκαν, θ ςυμμετοχι τθσ χϊρασ ςτο πρόγραμμα 
κρίκθκε απαραίτθτθ και για γενικότερουσ λόγουσ που ςχετίηονται με τθ γεωπολιτικι ςθμαςία τθσ 
περιοχισ. Υαράλλθλα, μζςω τθσ ςυμμετοχισ τθσ χϊρασ ςτο PRIMA, οι ελλθνικοί φορείσ αποκτοφν 
τθ δυνατότθτα να διεκδικιςουν τμιμα των διατικζμενων κοινοτικϊν πόρων ςτο πλαίςιο των ζργων 
τθσ Ενότθτασ 1.  

Ειδικότερα μζςω τθσ ςυμμετοχισ τθσ χϊρασ ςτο PRIMA παρζχεται θ δυνατότθτα: 

 Ενίςχυςθσ τθσ διεκνοφσ ςυνεργαςίασ και επικζντρωςθσ προςπακειϊν και πόρων ςε κεματικά 
πεδία, μείηονοσ ενδιαφζροντοσ για τθ χϊρα και ςθμαντικά για τθν κοινωνία και τθν οικονομία,  

 Ανάπτυξθσ νζων γνϊςεων – ςυμπεριλαμβανομζνων των νζων τεχνολογιϊν – με ςτόχο τθ 
βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και τθν αντιμετϊπιςθ ςθμαντικϊν 
κοινωνικϊν και περιβαλλοντικϊν αναγκϊν.  

Για τθν αποτίμθςθ τθσ Δράςθσ ςε εκνικό επίπεδο αλλά και ςε επίπεδο προγράμματοσ κα 
χρθςιμοποιθκοφν οι δείκτεσ του Ραραρτιματοσ ΛΛ. Χε επίπεδο προγράμματοσ κα χρθςιμοποιθκοφν 
επιπρόςκετα οι δείκτεσ επιπτϊςεων (Key Performance Indicators) που περιλαμβάνονται ςτο 
Χτρατθγικό Κεματολόγιο Ζρευνασ και Ξαινοτομίασ (Strategic Research and Innovation Agenda-SRIA) 
του PRIMA. 

 

 

1.3 ΑΜΟΔΛΟΣ ΦΟΕΑΣ ΣΕ ΕΚΝΛΚΟ ΕΡΛΡΕΔΟ  

Θ Δράςθ κα υλοποιθκεί από τθ Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Ξαινοτομίασ (ΓΓΕΞ), ςφμφωνα με 
τθν παροφςα απόφαςθ, τθν Ειδικι Υρόςκλθςθ («Εκνικοί Ξανόνεσ Χυμμετοχισ») που αναφζρονται 
ςτθ ςυνζχεια και το νομοκετικό και κανονιςτικό πλαίςιο που παρατίκεται ςτθν Ενότθτα 2 
παρακάτω.  

Οι Εκνικοί Κανόνεσ Συμμετοχισ για τθν εκάςτοτε πρόςκλθςθ του PRIMA για τθν Ενότθτα 2 κα 
εγκρίνονται με απόφαςθ τθσ ΓΓΕΞ, ςτθν οποία κα προςδιορίηονται ιδίωσ:  

α) οι κεματικζσ περιοχζσ τθσ πρόςκλθςθσ του PRIMA ςτισ οποίεσ μποροφν να ςυμμετζχουν 
ελλθνικοί φορείσ,  
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β) το φψοσ τθσ χρθματοδότθςθσ που διατίκεται από ελλθνικισ πλευράσ για τθ χρθματοδότθςθ 
προτάςεων ςτο πλαίςιο τθσ ςυγκεκριμζνθσ πρόςκλθςθσ (ςυνολικά και ενδεχομζνωσ και ανά 
κεματικι περιοχι), 

γ) οι ειδικοί όροι επιλεξιμότθτασ (π.χ. κατθγορίεσ δικαιοφχων, επιλζξιμεσ δραςτθριότθτεσ και 
δαπάνεσ, όρια δθμόςιασ δαπάνθσ  ανά ζργο ι/και φορζα, μζγιςτθ διάρκεια ζργων και όςα άλλα 
ςτοιχεία κρικοφν απαραίτθτα κατά περίπτωςθ).  

Υριν από τθν ζκδοςθ των προςκλιςεων του PRIMA για τθν Ενότθτα 2 οι ανωτζρω Εκνικοί Ξανόνεσ 
Χυμμετοχισ για το ςυγκεκριμζνο ζτοσ αναφοράσ (ι πρόςκλθςθ), κα διαβιβάηονται από τθ ΓΓΕΞ ςτο 
Μδρυμα PRIMA, προκειμζνου να ςυμπεριλθφκοφν ςτα ζγγραφα τθσ πρόςκλθςθσ που αναρτϊνται 
ςτθν ιςτοςελίδα του προγράμματοσ. 

Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ ςε επίπεδο PRIMA και τθσ επιλογισ των προσ 
χρθματοδότθςθ ζργων, θ ΓΓΕΞ εκδίδει απόφαςθ με τον προςωρινό Ξατάλογο Δυνθτικϊν 
Δικαιοφχων και καλεί τουσ τελευταίουσ να υποβάλουν αίτθςθ χρθματοδότθςθσ εντόσ τθσ 
προκεςμίασ που κα κακορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

Ψζλοσ, θ ΓΓΕΞ είναι αρμόδια για τθν ζκδοςθ των αποφάςεων χρθματοδότθςθσ, τθν καταβολι τθσ 
δθμόςιασ δαπάνθσ ςτουσ δικαιοφχουσ, τθν παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο τθσ υλοποίθςθσ των 
ζργων των ελλθνικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτισ διακρατικζσ ςυμπράξεισ που ζχουν επιλεγεί 
για χρθματοδότθςθ, κακϊσ και για κάκε άλλθ διαδικαςία που αναφζρεται ςτον παρόντα Σδθγό 
Εφαρμογισ και ςτο νομοκετικό-κανονιςτικό πλαίςιο τθσ Δράςθσ.  

 
 

2. ΝΟΜΟΚΕΤΛΚΟ ΚΑΛ ΚΑΝΟΝΛΣΤΛΚΟ ΡΛΑΛΣΛΟ 

Ψο βαςικό κεςμικό πλαίςιο που διζπει τθν υλοποίθςθ τθσ Δράςθσ είναι: 

α) O ν. 4310/2014 (ΦΕΞ 258/A/08.12.2014) «Ζρευνα, Ψεχνολογικι Ανάπτυξθ και Ξαινοτομία και 
άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει. 

β) Σ ν. 4386/2016 (ΦΕΞ 83/A/11.05.2016)«Φυκμίςεισ για τθν ζρευνα και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ 
ιςχφει. 

γ) Σ ν. 4485/2017 (ΦΕΞ 114/A/04.08.2017) «Σργάνωςθ και λειτουργία τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, 
ρυκμίςεισ για τθν ζρευνα και άλλεσ διατάξεισ». 

δ) Σ ν.4270/2014 (ΦΕΞ 143/Α’/28.06.2014)«Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 
(ενςωμάτωςθ τθσ Σδθγίασ 2011/85/ΕΕ) − δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει.  

ε) Σ ν.4336/2015 (ΦΕΞ94/A/14.08.2015), όπωσ ιςχφει και ειδικότερα θ υποπαράγραφοσ Δ9: 
Δαπάνεσ μετακινοφμενων εντόσ και εκτόσ επικράτειασ.  

ςτ) Σ ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Χυμβάςεισ Ζργων, Υρομθκειϊν και Ωπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Σδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (Αϋ147).  

η) Σ ν. 2690/1999 (ΦΕΞ 45/A/09.03.1999) «Ξφρωςθ του Ξϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ 
διατάξεισ», όπωσ ιςχφει. 

θ) Σ Ρ. 4488/2017 «Χυνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ Δθμοςίου και λοιπζσ αςφαλιςτικζσ διατάξεισ, 
ενίςχυςθ τθσ προςταςίασ των εργαηομζνων, δικαιϊματα ατόμων με αναπθρίεσ και άλλεσ 
διατάξεισ» (ΦΕΞ 137Α/13-09-2017) και ςυγκεκριμζνα τα άρκρα 39 & 40. 

κ) Θ υπ.αρικ.95637/2017 (ΦΕΞ2234/Βϋ/29.06.2017) ΞΩΑ των Ωπουργϊν Υαιδείασ, Ζρευνασ και 
Κρθςκευμάτων και Σικονομικϊν για τθ ςυμμετοχι τθσ Ελλάδασ ςτο κοινό πρόγραμμα «Εταιρικι 
Χχζςθ για τθν Ζρευνα και τθν Ξαινοτομία ςτθν περιοχι τθσ Πεςογείου (Partnership for Research 
and Innovation in the Mediterranean Area) PRIMA. 

ι) Θ υπ.αρικ.39987/2018 (ΦΕΞ943/Βϋ/16.03.2018) ΞΩΑ των Αναπλθρωτϊν Ωπουργϊν Υαιδείασ, 
Ζρευνασ και Κρθςκευμάτων και Σικονομικϊν και Ανάπτυξθσ «Ξακοριςμόσ των εκνικϊν κανόνων 
ςυμμετοχισ των ελλθνικϊν φορζων ςτθν “Εταιρικι Χχζςθ για τθν Ζρευνα και τθν Ξαινοτομία ςτθν 
περιοχι τθσ Πεςογείου” (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area)–
PRIMA, ςχετικά με δραςτθριότθτεσ που επιλζγονται κατόπιν διακρατικϊν, ανοικτϊν και 
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ανταγωνιςτικϊν προςκλιςεων υποβολισ προτάςεων που οργανϊνονται από το Μδρυμα PRIMA ι 
τα ςυμμετζχοντα κράτθ και χρθματοδοτοφνται από τουσ εκνικοφσ φορείσ χρθματοδότθςθσ των 
ςυμμετεχόντων κρατϊν.  

 

Ψο κανονιςτικό πλαίςιο για τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ 

 Σ Ξανονιςμόσ (ΕΕ) 651/2014 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ τθσ 17θσ Λουνίου 2014 για τθν κιρυξθ 
οριςμζνων κατθγοριϊν ενιςχφςεων ωσ ςυμβατϊν με τθν εςωτερικι αγορά κατ' εφαρμογι των 
άρκρων 107 και 108 τθσ Χυνκικθσ («Γενικόσ Απαλλακτικόσ Ξανονιςμόσ» - ΓΑΞ) (O.J ΕΕ L 187/1 
τθσ 26.6.2014) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

 Θ ανακοίνωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ «Υλαίςιο ςχετικά με τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ για τθν 
ζρευνα και ανάπτυξθ και τθν καινοτομία» (2014/C198/01) 

 Θ ανακοίνωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ςχετικά με τθν ζννοια τθσ κρατικισ ενίςχυςθσ όπωσ 
αναφζρεται ςτο άρκρο 107 παράγραφοσ 1 τθσ Χυνκικθσ για τθ λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ (2016/C262/01) 

Σι ενιςχφςεισ που χορθγοφνται δυνάμει τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ ςυμβιβάηονται με τθν 
εςωτερικι αγορά κατά τθν ζννοια του άρκρου 107 παράγραφοσ 3 τθσ Χυνκικθσ και 
απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ κοινοποίθςθσ του άρκρου 108 παράγραφοσ 3 τθσ Χυνκικθσ, 
εφόςον οι ενιςχφςεισ αυτζσ πλθροφν όλεσ τισ προχποκζςεισ του κεφαλαίου Λ του ΓΑΞ, κακϊσ και 
τισ ειδικζσ προχποκζςεισ που προβλζπονται ςτα άρκρα 19, 25 και 28 του προαναφερκζντοσ 
κανονιςμοφ. 

Επιμζρουσ κζματα ρυκμίηονται επίςθσ από: 

 Ψθν απόφαςθ (ΕΕ) 2017/1324 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 4θσ 
Λουλίου 2017 ςχετικά με τθ ςυμμετοχι τθσ Ζνωςθσ ςτθν εταιρικι ςχζςθ ςτουσ τομείσ τθσ 
ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ ςτθν περιοχι τθσ Πεςογείου (PRIMA), τθν υλοποίθςθ τθσ 
οποίασ αναλαμβάνουν από κοινοφ πλείονα κράτθ μζλθ και ειδικότερα το άρκρο 4 
(προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τθσ Ζνωςθσ ςτθν PRIMA, άρκρο 5(3) (ςυνειςφορζσ των 
ςυμμετεχόντων κρατϊν ςτθν PRIMA) και άρκρο 6(1) περ. β και 6(5).  

 Ψα εκάςτοτε Ετιςια Υρογράμματα Εργαςίασ του PRIMA και τα ζγγραφα των προςκλιςεων 
υποβολισ προτάςεων για τθν Ενότθτα 2, όπωσ εγκρίνονται από τθν Ε. Επιτροπι και 

αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του προγράμματοσ: http://prima-med.org/. 

 

Επιπρόςκετα, ςτθν εκτζλεςθ των ζργων κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ θ ιςχφουςα εκνικι και 
κοινοτικι νομοκεςία ςχετικά με τθν προςταςία του ατόμου από τθν επεξεργαςία δεδομζνων 
προςωπικοφ χαρακτιρα και ειδικότερα: 

 Σ Ξανονιςμόσ (ΕΕ) 2016/679 του ευρωπαϊκοφ κοινοβουλίου και του ςυμβουλίου τθσ 27θσ 
Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των 
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν 
και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΞ (Γενικόσ Ξανονιςμόσ για τθν Υροςταςία Δεδομζνων).  

 Ψο ςυναφζσ εκνικό κεςμικό πλαίςιο που υφίςταται ςε εκτζλεςθ ι ςυμπλιρωςθ των κανόνων 
και κατευκφνςεων του Γενικοφ Ξανονιςμοφ για τθν Υροςταςία Δεδομζνων (π.χ. ο ν.2472/97 
(ΦΕΞ Α’ 50) για «τθν προςταςία του ατόμου από τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα», όπωσ ιςχφει ςιμερα, τισ ςχετικζσ Σδθγίεσ τθσ Αρχισ Υροςταςίασ Δεδομζνων 
Υροςωπικοφ χαρακτιρα κλπ) 

 

Ψζλοσ, οι δικαιοφχοι οφείλουν να τθροφν τισ απαιτιςεισ δθμοςιότθτασ του PRIMA ιδίωσ όςον 
αφορά ςτθ ςυγχρθματοδότθςθ του προγράμματοσ PRIMA από πόρουσ τθσ Ε. Ζνωςθσ, 
χρθςιμοποιϊντασ το κατάλλθλο λεκτικό, και τα ςχετικά λογότυπα που κα τουσ υποδειχκοφν από 
τθν ΓΓΕΞ ςε οποιαδιποτε ενζργεια δθμοςιότθτασ που αφορά ςτο ζργο (π.χ. ανακοινϊςεισ ςτον 
ζντυπο και θλεκτρονικό τφπο, παρουςιάςεισ ςε θμερίδεσ και ςυνζδρια, επιςτθμονικζσ εργαςίεσ ςε 
εκνικά και διεκνι περιοδικά, εκδθλϊςεισ).  

http://prima-med.org/
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Επίςθσ πρζπει να τθροφνται οι απαιτιςεισ δθμοςιότθτασ του Ξαν. Ε.Ε. 651/2014.  

Θ υποβολι αιτιςεων των δυνθτικϊν δικαιοφχων ςτο πλαίςιο τθσ πρόςκλθςθσ ςθμαίνει και 
αποδοχι από μζρουσ τουσ των όρων δθμοςιότθτασ. 

 

 

3. ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΛ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘΣ 

Δικαίωμα χρθματοδότθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ δράςθσ (δυνθτικοί δικαιοφχοι) ζχουν όλα τα 
νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ ι δθμοςίου δικαίου που λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα, και 
ςυμμετζχουν  ςε ζργα που επιλζγονται προσ χρθματοδότθςθ ςτο πλαίςιο τθσ Ενότθτασ 2 τθσ 
εκάςτοτε πρόςκλθςθσ υποβολισ προτάςεων του PRIMA.  

Ψυχόν περιοριςμοί ωσ προσ τισ επιλζξιμεσ κατθγορίεσ δικαιοφχων για κάκε επιμζρουσ πρόςκλθςθ 
τθσ Ενότθτασ 2 του PRIMA κα προςδιορίηονται ςτθν Απόφαςθ ζγκριςθσ των Εκνικϊν Κανόνων 
Συμμετοχισ (Ειδικι Ρρόςκλθςθ) που κα εκδίδεται  από τθ ΓΓΕΞ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 
Ενότθτα 1.3 ανωτζρω. 

Επίςθσ τόςο ο φορζασ όςο και οι εργαςίεσ που αναλαμβάνει να εκτελζςει ςτο πλαίςιο του 
διακρατικοφ ςυνεργατικοφ ζργου κα πρζπει να πλθροφν  αφενόσ τισ γενικζσ προχποκζςεισ 
επιλεξιμότθτασ του παρόντοσ Σδθγοφ Εφαρμογισ και αφετζρου τισ ειδικζσ προχποκζςεισ των ωσ 
άνω Εκνικϊν Ξανόνων Χυμμετοχισ. 

Επιςθμαίνεται ακόμθ ότι ςφμφωνα με το αρ. 40 του ν. 4488/2017 οι δυνθτικοί δικαιοφχοι 
αποκλείονται από τθν ζνταξθ ςε πρόγραμμα ι τθν υπαγωγι ςε κακεςτϊτα ενίςχυςθσ, που 
χρθματοδοτοφνται από ενωςιακοφσ ι εκνικοφσ πόρουσ, εάν ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ τουσ, μζςα 
ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ 
αίτθςθσ ςυμμετοχισ: 

α) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Χϊματοσ 
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα 
με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι 
«πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ 
ελζγχουσ, ι  

β) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Χϊματοσ 
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ 
εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. 

Σι υπό αϋ και βϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. 

 

Για τον κακοριςμό των επιλζξιμων δραςτθριοτιτων και του χρθματοδοτικοφ ςχιματοσ οι 
δυνθτικοί δικαιοφχοι κα εντάςςονται περαιτζρω ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ: 

 

α) Οργανιςμοί ζρευνασ και διάδοςθσ γνϊςεων 

Χτθν κατθγορία αυτι εντάςςεται κάκε νομικό πρόςωπο που πλθροί τισ προχποκζςεισ του οριςμοφ 
του ςθμείου λβ τθσ Ενότθτασ 1.3  τθσ Ανακοίνωςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ «Υλαίςιο ςχετικά με 
τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ για τθν ζρευνα και ανάπτυξθ και τθν καινοτομία» (2014/C 198/01) 

Ειδικότερα ωσ «ερευνθτικοί οργανιςμοί» νοοφνται οι φορείσ οι οποίοι, ανεξάρτθτα από το νομικό 
κακεςτϊσ τουσ (δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου) ι τον τρόπο χρθματοδότθςισ τουσ, ζχουν ωσ 
πρωταρχικό ςκοπό τθν ανεξάρτθτθ4 διεξαγωγι βαςικισ ζρευνασ, βιομθχανικισ ζρευνασ ι 
πειραματικισ ανάπτυξθσ ι τθν ευρεία διάδοςθ των αποτελεςμάτων των εν λόγω δραςτθριοτιτων 
με τθ διδαςκαλία, τθ δθμοςίευςθ ι τθ μεταφορά γνϊςεων.  

                                                           

4
 Ανεξάρτθτθ Ζρευνα είναι θ ζρευνα για περιςςότερθ γνϊςθ και καλφτερθ κατανόθςθ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

ςυνεργατικισ Ε&Α ςτθν περίπτωςθ που ο ερευνθτικόσ οργανιςμόσ ςυμμετζχει ςε πραγματικι ςυνεργαςία. Θ παροχι 
υπθρεςιϊν Ε&Α και θ Ε&Α που διεξάγεται εκ μζρουσ επιχειριςεων δεν κεωρείται ανεξάρτθτθ Ε&Α. 
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 Χτθν περίπτωςθ που ο φορζασ διενεργεί επίςθσ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ, θ χρθματοδότθςθ, οι 
δαπάνεσ και τα ζςοδα από αυτζσ τισ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ πρζπει να δθλϊνονται χωριςτά. 
Επιχειριςεισ που μποροφν να επθρεάςουν κακοριςτικά ζνα τζτοιο φορζα, π.χ. με τθν ιδιότθτα του 
μετόχου ι του μζλουσ, δεν ζχουν προνομιακι πρόςβαςθ ςτα αποτελζςματα που αυτόσ παράγει, 
ενϊ όλα τα κζρδθ, εφόςον υπάρχουν, πρζπει να επανεπενδφονται ςτισ πρωταρχικζσ 
δραςτθριότθτεσ και ςτθ διάδοςθ των αποτελεςμάτων.  

Σι Σργανιςμοί ζρευνασ και διάδοςθσ γνϊςεων κα πρζπει να λειτουργοφν νομίμωσ ςτθν Ελλάδα 
κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ πρόταςθσ ςτο PRIMA.  

 

β) Επιχειριςεισ (κάκε μονάδα που αςκεί οικονομικι δραςτθριότθτα) 

Χτθν κατθγορία αυτι υπάγονται επιχειριςεισ (νομικά πρόςωπα) όλων των τφπων (π.χ. ΑΕ, ΕΥΕ, ΣΕ, 
ΛΞΕ, ΞοινΧΕπ του Ρ. 4019/2011) οι οποίεσ κατά το χρόνο καταβολισ τθσ ενίςχυςθσ (εκνικό ςκζλοσ),  
υπό τθν ζννοια του Ξανονιςμοφ 651/2014, λειτουργοφν νόμιμα (με ζδρα ι εγκατάςταςθ) ςτθν 
Ελλάδα και διακζτουν ΑΦΠ.  

Σι επιχειριςεισ με ζδρα ςε άλλθ χϊρα οι οποίεσ κατά τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ ςτο PRIMA δεν 
διακζτουν υποκατάςτθμα ςτθν Ελλάδα κα πρζπει, κατά τθν θμερομθνία καταβολισ τθσ ενίςχυςθσ 
να διακζτουν εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα ςφμφωνα με τα ανωτζρω.  

 

Δεν είναι επιλζξιμεσ οι επιχειριςεισ: 

 ςε βάροσ των οποίων εκκρεμεί εκτζλεςθ προθγουμζνθσ απόφαςθσ ανάκτθςθσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ επιτροπισ για αχρεωςτιτωσ ι παρανόμωσ καταβλθκείςεσ κρατικζσ 
ενιςχφςεισ. 

 που χαρακτθρίηονται ωσ προβλθματικζσ κατά τον οριςμό του άρκρου 2 του Ξανονιςμοφ ΕΕ 
651/2014 

 που ζχουν λάβει ενίςχυςθ διάςωςθσ ι αναδιάρκρωςθσ. 

Χθμειϊνεται ότι με βάςθ τα ανωτζρω δεν αποκλείονται επιχειριςεισ που ζχουν λάβει μεν ενίςχυςθ 
διάςωςθσ αλλά ζχουν αποπλθρϊςει το δάνειο και ζχει λυκεί θ ςφμβαςθ εγγφθςθσ κακϊσ και οι 
επιχειριςεισ που ζχουν λάβει ενίςχυςθ αναδιάρκρωςθσ θ οποία ζχει ολοκλθρωκεί. 

Σ οριςμόσ τθσ προβλθματικισ επιχείρθςθσ ςφμφωνα με τον Ξανονιςμό ΕΕ 651/2014, κακϊσ και 
πρόςκετεσ πλθροφορίεσ (Εγκφκλιοι και ζγγραφα τθσ ΕΩΞΕ τα οποία εφαρμόηονται ςτο πλαίςιο τθσ 
παροφςασ Δράςθσ) περιλαμβάνονται ςτο Υαραρτιματα IV και ΧΛΛ του παρόντοσ 

Επιςθμαίνεται ότι τα ςχετικά κριτιρια αφοροφν ανεξάρτθτεσ επιχειριςεισ. Χτθν περίπτωςθ 
ςυνδεδεμζνθσ επιχειριςεισ θ πλιρωςθ τθσ ςχετικισ προχπόκεςθσ κα πρζπει να ιςχφει ςυνολικά 
και για τον όμιλο ςτον οποίο ανικει ο εν λόγω φορζασ.  

Σι οριςμοί τθσ ΠμΕ κακϊσ και των ανεξαρτιτων μεταξφ τουσ ΠμΕ προςδιορίηονται ςτο 
Υαράρτθμα I του Ξανονιςμοφ ΕΕ 651/2014 και παρατίκενται ςτο Υαράρτθμα ΛΛΛ του παρόντοσ. 
Πεγάλεσ επιχειριςεισ νοοφνται οι επιχειριςεισ που δεν πλθροφν τα κριτιρια του ωσ άνω 
Υαραρτιματοσ.  

Θ ςυμμετοχι  των επιχειριςεων και των λοιπϊν φορζων που αντιμετωπίηονται ωσ επιχειριςεισ 
διζπεται επιπρόςκετα από τουσ ακόλουκουσ όρουσ: 

  Χτθν περίπτωςθ που το ερευνθτικό ζργο αφορά ςε ΞΑΔ, ςτον οποίο δεν ζχει δραςτθριοποιθκεί 
θ επιχείρθςθ, υποχρεοφται να προςκομίςει βεβαίωςθ μεταβολισ εργαςιϊν από τθν αρμόδια 
ΔΣΩ,  από τθν οποία να προκφπτει θ διλωςθ ζναρξθσ του απαιτοφμενου ΞΑΔ, πριν τθν 
καταβολι τθσ   ενδιάμεςθσ ι τθσ τελικισ πλθρωμισ. 

 Ψο ςχεδιαηόμενο ζργο πρζπει να πλθροί τον χαρακτιρα κινιτρου και για τον ςκοπό αυτό θ 
θμερομθνία ζναρξθσ των εργαςιϊν  για το ζργο και τθσ επιλεξιμότθτασ των δαπανϊν δεν κα 
πρζπει  να είναι προγενζςτερθ  τθσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ ςτθ ΓΓΕΞ ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. Χε αντίκετθ περίπτωςθ το ςφνολο του ερευνθτικοφ ζργου 
κακίςταται μθ επιλζξιμο προσ χρθματοδότθςθ.  
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γ) Λοιποί φορείσ που αντιμετωπίηονται ωσ οργανιςμοί ζρευνασ και διάδοςθσ γνϊςεων 

Σι ακόλουκεσ οντότθτεσ: 

α) Δθμόςιεσ Ωπθρεςίεσ, που ανικουν ςτθν Ξεντρικι Διοίκθςθ κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 1ςτ του 
άρκρου 14 του ν. 4270/2014 (ΦΕΞ Α 143/28.06.2014), 

β) Ρομικά Υρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου (όπωσ Πουςεία με ανεξάρτθτθ νομικι οντότθτα, Δθμόςια 
Ροςοκομεία, Ακαδθμία Ακθνϊν, Εκνικι Βιβλιοκικθ, Εκνικι Υινακοκικθ, κ.α.), 

γ) Ρομικά Υρόςωπα Λδιωτικοφ Δικαίου, που ζχουν ιδρυκεί με Ρόμο ι ΥΔ και επιχορθγοφνται από 
το Ξράτοσ, 

δ) Ξοινωφελι Λδρφματα που διζπονται από το ν. 4182/2013,  

παρότι δεν εμπίπτουν ςτον οριςμό του Σργανιςμοφ ζρευνασ και διάδοςθσ γνϊςεων δφνανται να 
χρθματοδοτθκοφν υπό τουσ ίδιουσ όρουσ με αυτοφσ5 εφόςον πλθροφνται ακροιςτικά οι 
ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 

 

i) Σ φορζασ εμπίπτει ςε κάποια από τισ παραπάνω κατθγορίεσ και οι κφριεσ δραςτθριότθτζσ του 
δεν είναι οικονομικζσ, ςφμφωνα με τον οριςμό του ενωςιακοφ δικαίου  

ii) Ωπάρχει ςτο καταςτατικό του φορζα πρόβλεψθ για δραςτθριότθτα ζρευνασ 

iii) Θ ςυμμετοχι του φορζα ςτο ζργο αφορά ςε μθ οικονομικι δραςτθριότθτα του φορζα και:  

α) τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ κα διαχζονται ευρζωσ ςε μθ αποκλειςτικι και χωρίσ 
διακρίςεισ βάςθ, για παράδειγμα μζςω διδαςκαλίασ, βάςεων δεδομζνων, δθμοςιεφςεων ι 
λογιςμικοφ ανοικτισ πρόςβαςθσ και  

β) τυχόν κζρδθ που προκφπτουν από το ζργο κα επανεπενδφονται ςτισ μθ οικονομικζσ 
δραςτθριότθτεσ του φορζα.  

iv) Κα εφαρμοςτεί διακριτι λογιςτικι παρακολοφκθςθ για το ζργο και διακριτι λογιςτικι 
παρακολοφκθςθ των μθ οικονομικϊν και (εάν υπάρχουν) οικονομικϊν δραςτθριοτιτων του φορζα 

v) Δεν κα χορθγείται ζμμεςθ κρατικι ενίςχυςθ ςτισ ςυμμετζχουςεσ ςτο ζργο επιχειριςεισ λόγω 
ευνοϊκϊν όρων τθσ ςυνεργαςίασ (βλ. Ενότθτα 4.2) 

 

Εφόςον πλθροφνται οι ανωτζρω προχποκζςεισ οι φορείσ αυτοί κα χαρακτθρίηονται ωσ «Οοιποί 
φορείσ που αντιμετωπίηονται ωσ ερευνθτικοί οργανιςμοί». 

Χε περίπτωςθ που δεν πλθρείται το ςφνολο των ωσ άνω προχποκζςεων τότε, ο εν λόγω φορζασ κα 
αντιμετωπίηεται ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ Δράςθσ ωσ «επιχείρθςθ»,  κα πρζπει να πλθροί το 
ςφνολο των προχποκζςεων που κζτουν οι Ξανονιςμοί κρατικϊν ενιςχφςεων με το οποίο 
χρθματοδοτοφνται οι επιχειριςεισ και ακολουκεί τισ προβλεπόμενεσ εντάςεισ ενίςχυςθσ για 
επιχειριςεισ τθσ ενότθτασ 6 τθσ παροφςασ. Σι λοιπζσ προχποκζςεισ που πρζπει να πλθροφνται για 
τθ χρθματοδότθςθ των δυνθτικϊν δικαιοφχων των περιπτϊςεων (α) και (γ) ςτθ βάςθ τθσ Ενότθτασ 
2.1.1. τθσ ανακοίνωςθσ  2014/C 198/01 αναλφονται ςτθν Ενότθτα 6.2 του παρόντοσ 

 

 

4. ΕΡΛΛΕΞΛΜΕΣ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΕΣ 

Χτθν παροφςα Ενότθτα περιγράφονται οι δυνθτικά επιλζξιμεσ δραςτθριότθτεσ ανά κατθγορία 
δικαιοφχου ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ. 

 

                                                           
5
Θ χρθματοδότθςθ για το ςυγκεκριμζνο ζργο (α) να κεωρθκεί ωσ μθ κρατικι ενίςχυςθ βάςει του ςθμείου 19 

τθσ Ανακοίνωςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ «Υλαίςιο ςχετικά με τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ για τθν ζρευνα και 
ανάπτυξθ και τθν καινοτομία» (2014/C 198/01), και (β) να ανζλκει ςτο 100%  των επιλζξιμων δαπανϊν. 
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Εξαιροφνται από τθν παροφςα πρόςκλθςθ οι τομείσ δραςτθριοτιτων των δικαιοφχων ςτουσ 
οποίουσ δεν δφναται να εφαρμοςτεί ο Ξανονιςμόσ ΕΕ 651/2014, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 
ςτθν παράγραφο 3 του άρκρου 1 αυτοφ, κατά περίπτωςθ: 

α) ςτισ ενιςχφςεισ που χορθγοφνται ςτον τομζα τθσ αλιείασ και τθσ υδατοκαλλιζργειασ, οι οποίεσ 
εμπίπτουν ςτον κανονιςμό (ΕΕ) αρικ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του 
Χυμβουλίου6, με εξαίρεςθ τισ ενιςχφςεισ για επαγγελματικι κατάρτιςθ, τισ ενιςχφςεισ για 
πρόςβαςθ των ΠμΕ ςε χρθματοδότθςθ, τισ ενιςχφςεισ ςτον τομζα τθσ ζρευνασ και ανάπτυξθσ, τισ 
ενιςχφςεισ καινοτομίασ προσ ΠμΕ, τισ ενιςχφςεισ για εργαηομζνουσ ςε μειονεκτικι κζςθ και 
εργαηομζνουσ με αναπθρία, τισ περιφερειακζσ επενδυτικζσ ενιςχφςεισ ςτισ εξόχωσ απόκεντρεσ 
περιοχζσ και τα κακεςτϊτα περιφερειακϊν ενιςχφςεων λειτουργίασ·  

β) ςτισ ενιςχφςεισ που χορθγοφνται ςτον τομζα τθσ πρωτογενοφσ γεωργικισ παραγωγισ, με 
εξαίρεςθ τισ περιφερειακζσ επενδυτικζσ ενιςχφςεισ ςτισ εξόχωσ απόκεντρεσ περιοχζσ, τα 
κακεςτϊτα περιφερειακϊν ενιςχφςεων λειτουργίασ, τισ ενιςχφςεισ για τθν παροχι 
ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ςε ΠμΕ, τισ ενιςχφςεισ χρθματοδότθςθσ επιχειρθματικοφ κινδφνου, 
τισ ενιςχφςεισ για ζρευνα και ανάπτυξθ, τισ ενιςχφςεισ καινοτομίασ προσ τισ ΠμΕ, τισ ενιςχφςεισ για 
τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, τισ ενιςχφςεισ για επαγγελματικι κατάρτιςθ και τισ ενιςχφςεισ 
για εργαηομζνουσ ςε μειονεκτικι κζςθ και εργαηομζνουσ με αναπθρία·  

γ) ςτισ ενιςχφςεισ που χορθγοφνται ςτον τομζα τθσ μεταποίθςθσ και τθσ εμπορίασ γεωργικϊν 
προϊόντων, ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: i) όταν το ποςό τθσ ενίςχυςθσ κακορίηεται με βάςθ τθν 
τιμι ι τθν ποςότθτα των εν λόγω προϊόντων που αγοράηονται από πρωτογενείσ παραγωγοφσ ι 
διατίκενται ςτθν αγορά από τισ οικείεσ επιχειριςεισ ii) όταν θ ενίςχυςθ ςυνοδεφεται από τθν 
υποχρζωςθ τθσ απόδοςισ τθσ εν μζρει ι εξολοκλιρου ςε πρωτογενείσ παραγωγοφσ·  

δ) ςτισ ενιςχφςεισ που διευκολφνουν τθν παφςθ λειτουργίασ μθ ανταγωνιςτικϊν ανκρακωρυχείων, 
που εμπίπτουν ςτθν απόφαςθ 2010/787/ΕΕ του Χυμβουλίου7   

ε) ςτισ κατθγορίεσ περιφερειακϊν ενιςχφςεων που αναφζρονται ςτο άρκρο 13. 

 

Τταν μια επιχείρθςθ δραςτθριοποιείται τόςο ςτουσ τομείσ που εξαιροφνται όςο και ςτουσ τομείσ 
που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του κανονιςμοφ EE 651/2014, οι ενιςχφςεισ χορθγοφνται 
ςτουσ επιλζξιμουσ τομείσ ι δραςτθριότθτεσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι διαςφαλίηεται με τα 
κατάλλθλα μζςα, όπωσ μζςω του διαχωριςμοφ των δραςτθριοτιτων ι τθσ διάκριςθσ των δαπανϊν, 
ότι μόνο οι επιλζξιμεσ δραςτθριότθτεσ επωφελοφνται από τισ ενιςχφςεισ που χορθγοφνται. 

Επίςθσ εξαιροφνται από το πεδίο εφαρμογισ του Ξαν. ΕΕ 651/2014 (και από τθν παροφςα 
πρόςκλθςθ): 

i) ενιςχφςεισ για δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με εξαγωγζσ προσ τρίτεσ χϊρεσ ι προσ κράτθ 
μζλθ, και ςυγκεκριμζνα ςτισ ενιςχφςεισ που ςυνδζονται άμεςα με τισ εξαγόμενεσ ποςότθτεσ, με τθ 
δθμιουργία και λειτουργία δικτφου διανομισ ι με άλλεσ τρζχουςεσ δαπάνεσ που ςχετίηονται με 
τθν εξαγωγικι δραςτθριότθτα  

ii) ενιςχφςεισ που εξαρτϊνται από τθν κατά προτίμθςθ ι υποχρζωςθ χριςθσ εγχϊριων προϊόντων 
ι υπθρεςιϊν αντί των ειςαγομζνων 

iii) μζτρα ενίςχυςθσ τα οποία περιορίηουν τθ δυνατότθτα των δικαιοφχων να κάνουν χριςθ των 
αποτελεςμάτων ζρευνασ, ανάπτυξθσ και καινοτομίασ ςε άλλα κράτθ μζλθ. 

 

                                                           
6
Ξανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου, τθσ 11θσ Δεκεμβρίου 

2013, για τθν κοινι οργάνωςθ των αγορϊν των προϊόντων αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ, τθν τροποποίθςθ 
των κανονιςμϊν του Χυμβουλίου (ΕΞ) αρικ. 1184/2006 και (ΕΞ) αρικ. 1224/2009 και τθν κατάργθςθ του 
κανονιςμοφ (ΕΞ) αρικ. 104/2000 του Χυμβουλίου (ΕΕ L 354 τθσ 28.12.2013, ς. 1). 
7
 Απόφαςθ 2010/787/ΕΕ του Χυμβουλίου, τθσ 10θσ Δεκεμβρίου 2010, ςχετικά με τισ Ξρατικζσ Ενιςχφςεισ που 

διευκολφνουν τθν παφςθ λειτουργίασ μθ ανταγωνιςτικϊν ανκρακωρυχείων (ΕΕ L 336 τθσ 21.12.2010, ς. 
24).»· 
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Σι επιλζξιμεσ προσ χρθματοδότθςθ δραςτθριότθτεσ για κάκε επιμζρουσ πρόςκλθςθ του PRIMA κα 
κακορίηονται ετθςίωσ από τθ ΓΓΕΞ ςτθν Απόφαςθ ζγκριςθσ των Εκνικϊν Ξανόνων Χυμμετοχισ (βλ. 
Ενότθτα 1.3 ανωτζρω) αφοφ λθφκεί υπόψθ, μεταξφ άλλων, το περιεχόμενο τθσ αντίςτοιχθσ 
πρόςκλθςθσ υποβολισ προτάςεων του PRIMA και μπορεί να περιλαμβάνουν το ςφνολο ι τμιμα 
των ακόλουκων δραςτθριοτιτων ανά κατθγορία δυνθτικοφ δικαιοφχου: 

 

α) Επιχειριςεισ ι λοιποί φορείσ που αντιμετωπίηονται ωσ επιχειριςεισ (οικονομικζσ 
δραςτθριότθτεσ) 

i) Δραςτθριότθτεσ ζρευνασ και ανάπτυξθσ (άρκρο 25 του Ξανονιςμοφ ΕΕ 651/2014) οι οποίεσ κα 
πρζπει να εμπίπτουν πλιρωσ ςε μία ι περιςςότερεσ από τισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ: βαςικι 
ζρευνα, βιομθχανικι ζρευνα, πειραματικι ανάπτυξθ, μελζτεσ ςκοπιμότθτασ 

ii) Δραςτθριότθτεσ καινοτομίασ για ΠμΕ *(π.χ. απόκτθςθ/επικφρωςθ/προςταςία διπλωμάτων 
ευρεςιτεχνίασ, απόςπαςθ προςωπικοφ από οργανιςμοφσ ζρευνασ και διάδοςθσ γνϊςεων) - (άρκρο 
28 του Ξανονιςμοφ ΕΕ 651/2014)+, 

iii) Χυμμετοχι ΠμΕ ςε εμπορικζσ εκκζςεισ (άρκρο 19 του Ξανονιςμοφ ΕΕ 651/2014). 

Οι εντάςεισ ενίςχυςθσ ανά δραςτθριότθτα και ανά τφπο επιχείρθςθσ παρουςιάηονται ςτον 
πίνακα τθσ Ενότθτασ 6 του παρόντοσ. 

 

β) Οργανιςμοί ζρευνασ και διάδοςθσ γνϊςεων και λοιποί φορείσ που αντιμετωπίηονται ωσ 
Οργανιςμοί ζρευνασ και διάδοςθσ γνϊςεων ςτθν περίπτωςθ μθ οικονομικϊν δραςτθριοτιτων 

i) Δραςτθριότθτεσ ζρευνασ και ανάπτυξθσ και καινοτομίασ (απόκτθςθ/επικφρωςθ/προςταςία 
διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ) 

ii) Δραςτθριότθτεσ κινθτικότθτασ Ελλινων και αλλοδαπϊν, μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν, υποψιφιων 
διδακτόρων, μεταδιδακτόρων, μελϊν ΔΕΥ/ΕΥ και ερευνθτϊν μεταξφ ελλθνικϊν οργανιςμϊν 
ζρευνασ και διάδοςθσ γνϊςεων και αντίςτοιχων φορζων-εταίρων του διακρατικοφ ςυνεργατικοφ 
ζργου, για ςφντομο χρονικό διάςτθμα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ 60 θμζρεσ κατ’ ζτοσ και 
τουσ 5 μινεσ ςυνολικά για τθ διάρκεια του ζργου.  

Θ κινθτικότθτα κα πρζπει να ςυνδζεται με ςτόχουσ δθμιουργίασ ικανοτιτων (capacity building), 
κατάρτιςθσ και ζρευνασ και οι μετακινοφμενοι κα πρζπει να είναι μζλθ των ομάδων ζργου των 
φορζων -εταίρων.  

Ψο αντικείμενο, οι ςτόχοι, θ μεκοδολογία υλοποίθςθσ και τα αναμενόμενα 
αποτελζςματα/παραδοτζα των εν λόγω δραςτθριοτιτων, κα πρζπει να ςυνδζονται άμεςα με το 
διακρατικό ςυνεργατικό ζργο του οποίου αποτελοφν τμιμα και θ ςχετικι περιγραφι κα 
περιλαμβάνεται ςτθν ανάλυςθ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ υποβλθκείςασ πρόταςθσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχεδίου κατάρτιςθσ ι δθμιουργίασ ικανοτιτων κατά περίπτωςθ και 
του ςχεδιαςμοφ των επιςκζψεων (κατά προςζγγιςθ) για το χρονικό διάςτθμα τθσ κινθτικότθτασ.  

Σ Επιςτθμονικόσ Ωπεφκυνοσ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθ ΓΓΕΞ, ςτο πλαίςιο των ενδιάμεςων 
εκκζςεων προόδου και τθσ τελικισ ζκκεςθσ, ζκκεςθ πεπραγμζνων ςτθν οποία κα περιγράφονται θ 
πορεία υλοποίθςθσ και τα αποτελζςματα/οφζλθ που ζχουν προκφψει από τθ ςυγκεκριμζνθ 
δραςτθριότθτα. 

 

γ) Υποςτθρικτικζσ δραςτθριότθτεσ επιλζξιμεσ και για τισ δφο κατθγορίεσ δυνθτικϊν δικαιοφχων 

Υεριλαμβάνονται  ενζργειεσ δθμοςιότθτασ, προβολισ του ζργου και διάχυςθσ των αποτελεςμάτων 
του (ςτο εςωτερικό και ςτο εξωτερικό) 

 

Επιςθμαίνεται ότι οι δραςτθριότθτεσ ζρευνασ και ανάπτυξθσ αποτελοφν υποχρεωτικζσ 
δραςτθριότθτεσ για κάκε Ζλλθνα εταίρο του διακρατικοφ ςυνεργατικοφ ζργου. 
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5. ΕΡΛΛΕΞΛΜΕΣ ΔΑΡΑΝΕΣ 

Σι ενιςχφςεισ που παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ αποτελοφν επιχορθγιςεισ και κα διατεκοφν 
ςτο πλαίςιο του Ξανονιςμοφ ΕΕ 651/2014 για τθν κιρυξθ οριςμζνων κατθγοριϊν ενιςχφςεων ωσ 
ςυμβατϊν με τθν εςωτερικι αγορά κατ' εφαρμογι των άρκρων 107 και 108 τθσ Χυνκικθσ (Γενικόσ 
Απαλλακτικόσ Ξανονιςμόσ) και το ςθμείο 19 τθσ Ανακοίνωςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ «Υλαίςιο 
ςχετικά με τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ για τθν ζρευνα και ανάπτυξθ και τθν καινοτομία» (2014/C 
198/01). 

Χτο πλαίςιο αυτό, οι δικαιοφχοι μποροφν να χρθματοδοτθκοφν για τθν υλοποίθςθ των ανωτζρω 
δραςτθριοτιτων, για δαπάνεσ που πραγματοποιοφνται ςτο πλαίςιο του ζργου και οι οποίεσ 
αφοροφν ςε μία από τισ ακόλουκεσ επιλζξιμεσ κατθγορίεσ δαπανϊν ανά δραςτθριότθτα. 

Χτθν περίπτωςθ των επιχειριςεων οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ κακορίηονται με βάςθ το άρκρο του Ξαν. 
ΕΕ 651/2014 ςτο οποίο εντάςςεται το προσ χρθματοδότθςθ ζργο. Σ δικαιοφχοσ τθσ ενίςχυςθσ 
δφναται να υλοποιιςει το ζργο με χριςθ περιςςοτζρων του ενόσ άρκρων αντιςτοιχίηοντασ όμωσ 
τθν κάκε επιλζξιμθ δαπάνθ ςτο άρκρο του Ξαν. ΕΕ 651/2014 που χρθςιμοποιεί. 

Για τουσ Σργανιςμοφσ ζρευνασ και διάδοςθσ γνϊςεων εφαρμόηεται το άρκρο 2.1.1 των 
Ξατευκυντιριων Γραμμϊν για τθν Ζρευνα, *Ανακοίνωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ «Υλαίςιο 
ςχετικά με τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ για τθν ζρευνα και ανάπτυξθ και τθν καινοτομία» (2014/C 
198/01)+ με 100% χρθματοδότθςθ ςε περίπτωςθ πλιρωςθσ των προχποκζςεων που τίκενται από 
αυτζσ. 

Για τα ζργα που κα χρθματοδοτθκοφν ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ Δράςθσ με δικαιοφχο επιχείρθςθ, 
θ ενίςχυςθ ζχει χαρακτιρα κινιτρου και επομζνωσ ο δικαιοφχοσ κα πρζπει να ζχει υποβάλει 
αίτθςθ ενίςχυςθσ/χρθματοδότθςθσ πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν για το ζργο. Χε αντίκετθ 
περίπτωςθ το ςφνολο του ζργου κακίςταται μθ επιλζξιμο προσ χρθματοδότθςθ.  

Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν ορίηεται θ επομζνθ τθσ θμερομθνίασ 
θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ.  

Υεριςςότερεσ διευκρινίςεισ για τθν επιλεξιμότθτα των δαπανϊν και τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά 
για τθν τεκμθρίωςι τουσ περιλαμβάνονται ςτο Υαράρτθμα V.  

 

Αναλυτικά, οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ ανά τφπο δραςτθριότθτασ είναι οι εξισ: 

 

A) Επιχοριγθςθ δαπανϊν για ζργα ζρευνασ και ανάπτυξθσ  

(Άρκρο 25 του Ξαν.651/2014 ςτθν περίπτωςθ επιχειριςεων – δυνθτικϊν δικαιοφχων ) 

Σι επιλζξιμεσ δαπάνεσ των ζργων ζρευνασ και ανάπτυξθσ, και πιο ςυγκεκριμζνα βαςικισ ζρευνασ, 
βιομθχανικισ ζρευνασ και πειραματικισ ανάπτυξθσ, αφοροφν ςυγκεκριμζνθ κατθγορία ζρευνασ 
και ανάπτυξθσ και είναι οι εξισ: 

1) Δαπάνεσ προςωπικοφ: ερευνθτζσ και τεχνικοί ςτο βακμό που απαςχολοφνται άμεςα ςτο ζργο 

Χτθν κατθγορία περιλαμβάνονται αμοιβζσ για το προςωπικό (ερευνθτζσ και τεχνικοί) που 
απαςχολείται ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ του ζργου. Υρόκειται για δαπάνεσ που αφοροφν:  

α) ςτο τακτικό προςωπικό του δικαιοφχου που απαςχολείται ςτο ζργο και ςυνδζεται με τον 
δικαιοφχο με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ (μόνιμο, ςφμβαςθ εργαςίασ πλιρουσ ι μερικισ 
απαςχόλθςθσ αορίςτου χρόνου) και  

β) ςε τυχόν ζκτακτο προςωπικό που απαιτείται για τθν υλοποίθςθ του ζργου και απαςχολείται 
είτε με ςφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου (πλιρουσ ι μερικισ απαςχόλθςθσ) είτε με ςφμβαςθ 
μίςκωςθσ ζργου.  

Σθμειϊνεται ότι το μζγιςτο επιχορθγοφμενο μικτό κόςτοσ ανά άτομο τον μινα ανζρχεται ςτο 
ποςό των 3.000 ευρϊ. Χτθν περίπτωςθ ςυμβάςεων μίςκωςθσ ζργου ςυνυπολογίηεται και ο ΦΥΑ 
τθσ ςφμβαςθσ ζργου, εφόςον προβλζπεται και βαρφνει πραγματικά και οριςτικά το δικαιοφχο. 
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Τα διευκυντικά ςτελζχθ των επιχειριςεων (Ρρόεδροι και μζλθ των Διοικθτικϊν Συμβουλίων, 
Διευκφνοντεσ Σφμβουλοι, Διαχειριςτζσ και αντίςτοιχεσ κζςεισ) δεν δικαιοφνται αμοιβισ.  

 

2) Δαπάνεσ οργάνων και εξοπλιςμοφ  

Τταν τα όργανα και ο εξοπλιςμόσ δεν χρθςιμοποιοφνται κακ' όλθ τθ διάρκεια ηωισ τουσ για το 
ζργο, επιλζξιμεσ κεωροφνται μόνον οι δαπάνεσ απόςβεςθσ που αντιςτοιχοφν ςτθ διάρκεια του 
ζργου και υπολογίηονται με βάςθ τισ γενικά αποδεκτζσ λογιςτικζσ αρχζσ.  

Χτθν περίπτωςθ των Σργανιςμϊν ζρευνασ και διάδοςθσ γνϊςεων που κα χρθματοδοτθκοφν με 
βάςθ το άρκρο 2.1.1, ςθμείο 19 τθσ Ανακοίνωςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ «Υλαίςιο ςχετικά με 
τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ για τθν ζρευνα και ανάπτυξθ και τθν καινοτομία» (2014/C 198/01), δθλαδι 
γι’ αυτοφσ που θ χρθματοδότθςι τουσ δεν ςυνιςτά κρατικι ενίςχυςθ (και κα λάβουν 100% 
χρθματοδότθςθ) ςτο πλαίςιο τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ δαπανϊν είναι επιλζξιμθ και θ αγορά 
οργάνων και εξοπλιςμοφ.  

Χτθν κατθγορία αυτι περιλαμβάνονται: 

 Επιςτθμονικά όργανα και εργαλεία, εξοπλιςμόσ απαραίτθτοσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου, 
κακϊσ και μζςα και εξοπλιςμόσ πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν, που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν εξυπθρζτθςθ των δραςτθριοτιτων του ζργου. Αφορά, κυρίωσ, ςε ειδικό εξοπλιςμό και όχι 
ςε εξοπλιςμό γενικισ χριςθσ ι ςτον βαςικό εξοπλιςμό που χρθςιμεφει ςτθν παραγωγικι 
διαδικαςία τθσ επιχείρθςθσ. Δεν είναι επιλζξιμεσ οι δαπάνεσ για βαςικό εξοπλιςμό γραφείου 
(πχ laptop, tablet, υπολογιςτζσ, εκτυπωτζσ, οκόνεσ και ςυναφι παρελκόμενα). 

 Οογιςμικό και δικαιϊματα χριςθσ (licenses) προγραμμάτων λογιςμικοφ, εφόςον απαιτοφνται 
για τθν εκτζλεςθ του ζργου, 

Δεν είναι επιλζξιμθ δαπάνθ θ ενοικίαςθ εξοπλιςμοφ ι θ αγορά μεταχειριςμζνου εξοπλιςμοφ, 
κακϊσ και θ απόςβεςθ εξοπλιςμοφ που ζχει ιδθ αποκτθκεί με εκνικι ι κοινοτικι επιχοριγθςθ. 

 

3) Δαπάνεσ για κτίρια και γιπεδα.  

Τςον αφορά ςτα κτίρια, επιλζξιμεσ κεωροφνται μόνον οι δαπάνεσ απόςβεςθσ που αντιςτοιχοφν 
ςτθ διάρκεια του ζργου, οι οποίεσ υπολογίηονται με βάςθ τισ γενικά αποδεκτζσ λογιςτικζσ αρχζσ. 
Για τα γιπεδα είναι επιλζξιμεσ οι δαπάνεσ εμπορικισ μεταβίβαςθσ ι οι όντωσ καταβλθκείςεσ 
κεφαλαιουχικζσ δαπάνεσ, 

 

4) Δαπάνεσ για ανάκεςθ ζρευνασ επί ςυμβάςει και διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ που αγοράςτθκαν 
ι ελιφκθςαν με άδεια εκμετάλλευςθσ από εξωτερικζσ πθγζσ με τιρθςθ τθσ αρχισ των ίςων 
αποςτάςεων, κακϊσ και δαπάνεσ για ςυμβουλευτικζσ και ιςοδφναμεσ υπθρεςίεσ 
χρθςιμοποιοφμενεσ αποκλειςτικά για το ζργο. 

Χτθν κατθγορία αυτι περιλαμβάνονται οι ακόλουκεσ δαπάνεσ :  

i) Ζρευνα επί ςυμβάςει.  

Υρόκειται για ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ που ανατίκενται από τον δικαιοφχο μζςω ςφμβαςθσ 
παροχισ υπθρεςιϊν (υπεργολαβίεσ) ςε φυςικά πρόςωπα ι νομικά πρόςωπα με αποδεδειγμζνθ 
δραςτθριοποίθςθ ςτον ςυγκεκριμζνο τομζα ΕΨΑΞ και εφόςον τεκμθριϊνεται πλιρωσ θ 
αναγκαιότθτα για τθν επιτυχι υλοποίθςθ του ζργου. Οι δαπάνεσ αυτισ τθσ υποκατθγορίασ δεν κα 
πρζπει να υπερβαίνουν το 30% του προχπολογιςμοφ του δικαιοφχου. 

ii) Γνϊςεισ και διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ.  

Υροκειμζνου να είναι επιλζξιμεσ οι ςχετικζσ δαπάνεσ, οι γνϊςεισ και τα διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ 
κα πρζπει να αγοράςτθκαν ι να ελιφκθςαν – bought or licensed - με άδεια εκμετάλλευςθσ από 
εξωτερικζσ πθγζσ με τιρθςθ τθσ αρχισ των ίςων αποςτάςεων8.  

                                                           
8
 Οη φξνη ηεο ζπλαιιαγήο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ δελ ζα πξέπεη λα δηαθέξνπλ απφ εθείλνπο πνπ ζα 

είραλ νξηζηεί κεηαμχ αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ θαη λα κελ πεξηέρνπλ θαλέλα ζηνηρείν αζέκηηεο ζχκπξαμεο. 
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iii) Συμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ.  

Χτθν υποκατθγορία αυτι περιλαμβάνονται δαπάνεσ που αφοροφν ςτθν παροχι ςυμβουλευτικϊν 
υπθρεςιϊν από εξωτερικό πάροχο/εμπειρογνϊμονα, οι οποίεσ χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά για 
το ζργο και μποροφν να περιλαμβάνουν τθν εκπόνθςθ μελετϊν, τθν παροχι νομικισ υποςτιριξθσ 
ςε κζματα που άπτονται των δαπανϊν τθσ υποκατθγορίασ ‘’Γνϊςεισ και διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ’’ 
ι εμπειρογνωμοςφνθ ςε τεχνικά-τεχνολογικά κζματα ι/και οικονομοτεχνικά ηθτιματα. 

Δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνεσ για μελζτθ ςκοπιμότθτασ (κατθγορία 6 παρακάτω) και οι 
ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ καινοτομίασ (Δραςτθριότθτα Β). 

Σι ανωτζρω δαπάνεσ κα αφοροφν αποκλειςτικά ςτθν ερευνθτικι δραςτθριότθτα και ςε κάκε 
περίπτωςθ κα παρζχεται αναλυτικι τεκμθρίωςθ τθσ ανάγκθσ για τθν πραγματοποίθςθ των 
ςυγκεκριμζνων τμθμάτων τθσ ζρευνασ από τρίτουσ ι για τθν προμικεια τθσ ςχετικισ τεχνογνωςίασ 
από εξωτερικζσ πθγζσ, κακϊσ και του κόςτουσ τθσ τεχνολογίασ-τεχνογνωςίασ το οποίο κα πρζπει 
να αντιςτοιχεί ςτθν τιμι τθσ αγοράσ και να μθν υπάρχει ακζμιτθ ςφμπραξθ. Δεν επιτρζπεται θ 
εκχϊρθςθ τθσ εκτζλεςθσ του ενιςχυόμενου ζργου ι τμιματόσ του ςε τρίτουσ από οποιονδιποτε 
δικαιοφχο.  

Θ υπεργολαβικι ανάκεςθ ςε φορείσ εκτόσ Ελλάδασ είναι επιλζξιμθ εφόςον οι παρεχόμενεσ 
υπθρεςίεσ χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά για τουσ ςκοποφσ του ερευνθτικοφ ζργου και δεν 
παρζχονται ι δεν μποροφν να παραςχεκοφν με τθν απαιτοφμενθ ποιότθτα ι με εφλογο κόςτοσ από 
αντίςτοιχουσ φορείσ ςτθν ελλθνικι επικράτεια. 

Δεν επιτρζπεται να δθλωκεί ωσ υπεργολάβοσ ι πάροχοσ τεχνολογίασ-τεχνογνωςίασ φορζασ-
εταίροσ του διακρατικοφ ςυνεργατικοφ ζργου από τθν Ελλάδα ι το εξωτερικό ι φυςικό 
πρόςωπο που δθλϊνεται ωσ μζλοσ τθσ ομάδασ ζργου.  

 

5) Ρρόςκετα γενικά ζξοδα και λοιπζσ λειτουργικζσ δαπάνεσ 

Χτθν κατθγορία αυτι περιλαμβάνονται δαπάνεσ που είναι άμεςο αποτζλεςμα του ζργου και 
ειδικότερα οι ακόλουκεσ υποκατθγορίεσ:  

i. Δαπάνεσ ταξιδίων 

Αφορά ςτισ δαπάνεσ μετακίνθςθσ – διαμονισ – αποηθμίωςθσ των μελϊν τθσ ομάδασ ζργου του 
δικαιοφχου ςτο πλαίςιο δραςτθριοτιτων που ςχετίηονται άμεςα με το ζργο.  

Σι δαπάνεσ μπορεί να αφοροφν ςε ςυναντιςεισ ςυνεργαςίασ με τουσ υπόλοιπουσ εταίρουσ του 
ζργου, με υπεργολάβο ζρευνασ επί ςυμβάςει ι τθ ΓΓΕΞ, μετακινιςεισ για ζρευνα πεδίου, 
μετριςεισ, επιτόπια ςυλλογι δεδομζνων κλπ, κακϊσ και για ςυμμετοχι ςε ςυνζδρια, workshops 
και λοιπζσ εκδθλϊςεισ που διοργανϊνονται ςτο πλαίςιο του ζργου ι ςχετίηονται άμεςα με αυτό.  

Δεν είναι επιλζξιμεσ οι δαπάνεσ για μεταφορά με ταξί, οι δαπάνεσ ενοικίαςθσ αυτοκινιτων και οι 
δαπάνεσ πάρκινγκ, εφόςον υπάρχει δθμόςιο μζςο μεταφοράσ που καλφπτει τθν εν λόγω 
διαδρομι. 

ii. Δαπάνεσ δθμοςιότθτασ, προβολισ του ζργου και διάχυςθσ των αποτελεςμάτων του (ςτο 
εςωτερικό και ςτο εξωτερικό) 

Υρόκειται για τισ δαπάνεσ που πραγματοποιοφνται ςτο πλαίςιο τθσ διάχυςθσ των αποτελεςμάτων 
του ζργου και τθσ τιρθςθσ των κανόνων δθμοςιότθτασ (π.χ. παραγωγι ζντυπου ι θλεκτρονικοφ 
ενθμερωτικοφ υλικοφ για το ζργο, διοργάνωςθ εκδθλϊςεων, δθμιουργία ιςτοςελίδασ κλπ).  

iii. Αναλϊςιμα και ςυναφείσ υπθρεςίεσ.  

Θ υποκατθγορία περιλαμβάνει τισ δαπάνεσ για υλικά, αναλϊςιμα, εφόδια και ςυναφι προϊόντα 
ι/και υπθρεςίεσ (π.χ. μεταφορά δειγμάτων) για τθν κάλυψθ  αναγκϊν που ςχετίηονται άμεςα με 
τθν υλοποίθςθ του ζργου.  

                                                                                                                                                                                    

Κάζε ζπλαιιαγή πνπ πξνθχπηεη απφ αλνηρηή, δηαθαλή θαη ρσξίο δηαθξίζεηο δηαδηθαζία ζεσξείηαη φηη πιεξνί 

ηελ αξρή ηεο ηήξεζεο ίζσλ απνζηάζεσλ. 
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iv. Δαπάνεσ που αφοροφν ςτθν αμοιβι ορκωτοφ λογιςτι/ελεγκτι, εγγεγραμμζνου ςτο Πθτρϊο 
Ελεγκτϊν τθσ ΕΟΨΕ για τθν πιςτοποίθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου (δαπανϊν) του ζργου.  

v. Λοιπζσ λειτουργικζσ δαπάνεσ (μόνο για επιχειριςεισ) 

Θ ςυγκεκριμζνθ υποκατθγορία είναι επιλζξιμθ μόνο για επιχειριςεισ και περιλαμβάνει άλλα γενικά 
ζξοδα και λειτουργικζσ δαπάνεσ που δεν εμπίπτουν ςτισ ανωτζρω κατθγορίεσ/υποκατθγορίεσ και 
είναι άμεςο αποτζλεςμα του ζργου. Θ ςυγκεκριμζνθ υποκατθγορία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
5% του προχπολογιςμοφ του δικαιοφχου. 

 

6) Δαπάνεσ για μελζτεσ ςκοπιμότθτασ, είναι οι δαπάνεσ διεξαγωγισ τθσ μελζτθσ. 

 

B) Επιχοριγθςθ δαπανϊν καινοτομίασ  

(Άρκρο 28 του Ξαν.651/2014 ςτθν περίπτωςθ επιχειριςεων ΠμΕ – δυνθτικϊν δικαιοφχων) 

 

7) Δαπάνεσ καινοτομίασ (δεν είναι επιλζξιμεσ για δικαιοφχο μεγάλθ επιχείρθςθ) 

Χτθν κατθγορία αυτι περιλαμβάνονται οι ακόλουκεσ υποκατθγορίεσ δαπανϊν : 

i. Δαπάνεσ για άυλα ςτοιχεία ενεργθτικοφ  

Αφορά ςε δαπάνεσ για τθν απόκτθςθ (obtaining), τθν επικφρωςθ και τθν προςταςία διπλωμάτων 
ευρεςιτεχνίασ και λοιπϊν άυλων ςτοιχείων ενεργθτικοφ. Χχετίηονται με τθν απονομι δικαιϊματοσ 
που προκφπτει ωσ αποτζλεςμα ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων που εκτελεί, χρθματοδοτεί ι ςτισ 
οποίεσ ςυμμετζχει ο δικαιοφχοσ.  

ii. Δαπάνεσ απόςπαςθσ προςωπικοφ υψθλισ ειδίκευςθσ  

Αφορά ςε δαπάνεσ για τθν απόςπαςθ από οργανιςμό ζρευνασ και διάδοςθσ γνϊςεων ι από 
μεγάλθ επιχείρθςθ, προςωπικοφ υψθλισ ειδίκευςθσ, το οποίο απαςχολείται ςε δραςτθριότθτεσ 
ζρευνασ, ανάπτυξθσ και καινοτομίασ ςε νζεσ κζςεισ, που ζχουν δθμιουργθκεί προσ τον ςκοπό αυτό 
ςτθ δικαιοφχο επιχείρθςθ και δεν αντικακιςτά άλλο προςωπικό. Για τισ δαπάνεσ τθσ 
υποκατθγορίασ ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4310/2014 (Α 258) όπωσ ιςχφει.  

iii. Δαπάνεσ για υπθρεςίεσ καινοτομίασ  

Χτθν υποκατθγορία περιλαμβάνονται δαπάνεσ για ςυμβουλευτικζσ και υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ 
ςτον τομζα τθσ καινοτομίασ. Χτισ ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ ςυγκαταλζγονται θ ςυνδρομι και θ 
επαγγελματικι κατάρτιςθ ςτουσ τομείσ τθσ μεταφοράσ γνϊςεων, τθσ απόκτθςθσ, τθσ προςταςίασ 
και τθσ εκμετάλλευςθσ άυλων ςτοιχείων ενεργθτικοφ, τθσ χριςθσ προτφπων και κανονιςμϊν, που 
τα εμπεριζχουν, κακϊσ και οι δαπάνεσ μετάφραςθσ για υποβολι διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ. Ωσ 
υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ ςτον τομζα τθσ καινοτομίασ ορίηονται θ παροχι χϊρων γραφείων, 
βάςεων δεδομζνων, βιβλιοκθκϊν, ζρευνασ αγοράσ, χριςθσ εργαςτθρίου, ςιμανςθσ ποιότθτασ, 
δοκιμϊν και πιςτοποίθςθσ.  

 

Γ) Ενιςχφςεισ για ςυμμετοχι ΜμΕ ςε εμπορικζσ εκκζςεισ  

(Άρκρο 19 του Ξαν.651/2014 ςτθν περίπτωςθ επιχειριςεων ΠμΕ – δυνθτικϊν δικαιοφχων) 

 

8) Δαπάνεσ ςυμμετοχισ ΜμΕ ςε εμπορικζσ εκκζςεισ 

Επιλζξιμεσ είναι οι δαπάνεσ μίςκωςθσ, εγκατάςταςθσ και διαχείριςθσ περιπτζρου για τθ 
ςυμμετοχι ςε εμπορικι ζκκεςθ. Επιςθμαίνεται ότι οι δαπάνεσ είναι επιλζξιμεσ μόνο ςτθν 
περίπτωςθ δικαιοφχων που χαρακτθρίηονται ωσ ΠμΕ και υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ ςυμμετοχι 
ςτθν ζκκεςθ ςχετίηεται άμεςα με το φυςικό αντικείμενο του επιχορθγοφμενου ζργου. Δεν είναι 
επιλζξιμθ θ ςυμμετοχι ςε εμπορικι ζκκεςθ για προϊόντα/υπθρεςίεσ ςτα οποία ιδθ 
δραςτθριοποιείται θ επιχείρθςθ.  

Επιςθμαίνεται ότι ςτθν περίπτωςθ ζργων με ΞΑΔ που εμπίπτει ςτον τομζα τθσ πρωτογενοφσ 
παραγωγισ ι τθσ Αλιείασ - Ωδατοκαλλιζργειασ δεν εφαρμόηεται το ςυγκεκριμζνο άρκρο.  
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Δ) Δαπάνεσ για δράςεισ κινθτικότθτασ (μόνο για οργανιςμοφσ ζρευνασ και διάδοςθσ γνϊςεων) 

 

9) Δαπάνεσ κινθτικότθτασ  

Το κόςτοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ δεν κα πρζπει να υπερβαίνει το ποςό των 3.000,00 
ευρϊ ανά μινα για τον οικείο οργανιςμό ζρευνασ και διάδοςθσ γνϊςεων (φορζα υποδοχισ ι 
προζλευςθσ).  

Χτο ποςό αυτό περιλαμβάνονται ζξοδα ταξιδιοφ, διαμονισ και θμεριςιασ αποηθμίωςθσ ςφμφωνα 
με τισ διατάξεισ τθσ υποπαραγράφου Δ9 τθσ παραγράφου Δ του άρκρου 2 του Ρ. 4336/2015 (ΦΕΞ 
94/Α') «Δαπάνεσ μετακινοφμενων εντόσ και εκτόσ επικράτειασ», όπωσ αυτζσ ιςχφουν κάκε φορά, 
εκτόσ εάν ορίηονται χαμθλότερα όρια από το κεςμικό πλαίςιο λειτουργίασ των δικαιοφχων (ιδίωσ 
τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ των άρκρων 2,5,17 και 23). Εφαρμόηονται επίςθσ όςα ειδικότερα 
αναφζρονται για τθν κατθγορία «Δαπάνεσ ταξιδιϊν». 

Δεν αναγνωρίηονται ζξοδα διανυκτζρευςθσ ςτθν περίπτωςθ που παρζχεται δωρεάν διαμονι. 
Αντίςτοιχα θ θμεριςια αποηθμίωςθ καταβάλλεται μειωμζνθ ι δεν καταβάλλεται κακόλου ςτθν 
περίπτωςθ παροχισ θμιδιατροφισ ι πλιρουσ διατροφισ αντίςτοιχα.  

Επίςθσ δεν καταβάλλεται θμεριςια αποηθμίωςθ ςτθν περίπτωςθ που ο μετακινοφμενοσ 
λαμβάνει αμοιβι ςτο πλαίςιο τθσ ςυμμετοχισ του ςτθν ομάδα ζργου για το χρονικό διάςτθμα 
που ςυμπίπτει με τθν περίοδο τθσ κινθτικότθτασ. 

Χτθν περίπτωςθ ιδιωτϊν που καλοφνται από το εξωτερικό για να παράςχουν ςχετικζσ υπθρεςίεσ 
ςτον δικαιοφχο ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ κινθτικότθτασ αναγνωρίηονται ζξοδα κίνθςθσ, θμεριςια 
αποηθμίωςθ και ζξοδα διανυκτζρευςθσ μόνο εφόςον δεν ζχει κακοριςκεί άλλου είδουσ 
αποηθμίωςθ/αμοιβι (άρκρο 23 τθσ υποπαραγράφου Δ9 του ν. 4336/2015).  

Επιςθμαίνεται ότι θ κινθτικότθτα κα πραγματοποιείται μεταξφ οργανιςμϊν ζρευνασ και διάδοςθσ 
γνϊςεων των εταίρων του διακρατικοφ ςυνεργατικοφ ζργου και οι μετακινοφμενοι κα αποτελοφν 
μζλθ τθσ αντίςτοιχθσ ομάδασ ζργου. Σι μετακινιςεισ ςε άλλθ χϊρα/φορζα εκτόσ των εταίρων του 
διακρατικοφ ςυνεργατικοφ ζργου δεν χρθματοδοτοφνται ςτο πλαίςιο τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
δραςτθριότθτασ, ζςτω και αν ςυνδζονται με το ζργο. 

Οι μετακινοφμενοι ςτο πλαίςιο δράςεων κινθτικότθτασ δεν κα πρζπει να χρθματοδοτοφνται 
προσ τοφτο, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςχετικισ ζρευνασ, από οποιαδιποτε άλλθ πθγι 
(δθμόςια, ιδιωτικι, ευρωπαϊκι, διεκνι) κακ' όλθ τθ διάρκεια τουσ. 

Χυγκεκριμζνα, οι ςχετικζσ δαπάνεσ δεν είναι επιλζξιμεσ εάν κατά τθ διάρκεια τθσ κινθτικότθτασ ο 
μετακινθκείσ τφχει υποτροφίασ κινθτικότθτασ, μζςω ευρωπαϊκϊν ι άλλων προγραμμάτων 
προκειμζνου να πραγματοποιιςει ζρευνα ςτο εξωτερικό. Αντίςτοιχα ιςχφουν και ςτθν περίπτωςθ 
κινθτικότθτασ ςτθν οποία φορζασ υποδοχισ είναι ερευνθτικόσ φορζασ τθσ θμεδαπισ. Εφόςον 
ανακφψει τζτοια περίπτωςθ, ο Επιςτθμονικόσ Ωπεφκυνοσ υποχρεοφται να ενθμερϊςει τθ ΓΓΕΞ, 
προςκομίηοντασ βεβαίωςθ ςτθν οποία κα αναγράφονται τo πρόγραμμα και τo χρονικό διάςτθμα 
που κα διανυκεί ςτο εξωτερικό. 

Επίςθσ δεν χρθματοδοτοφνται: 

 Ωφιςτάμενεσ δράςεισ/προγράμματα που χρθματοδοτοφνται από άλλθ πθγι και ενιςχφουν 
οικονομικά τθν κινθτικότθτα.  

 Διμερείσ ςυνεργαςίεσ που αποτελοφν μζροσ πολυμερϊν ςυνεργαςιϊν και χρθματοδοτοφνται 
από άλλουσ πόρουσ.  

 Αμιγϊσ εκπαιδευτικά προγράμματα (προγράμματα εκμάκθςθσ γλϊςςασ, ςεμινάρια κλπ)  

 

E) Ζμμεςεσ Λειτουργικζσ δαπάνεσ (μόνο για οργανιςμοφσ ζρευνασ και διάδοςθσ γνϊςεων) 

 

10) Ζμμεςεσ Λειτουργικζσ δαπάνεσ  

Θ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία είναι επιλζξιμθ μόνο για δικαιοφχουσ Οργανιςμοφσ ζρευνασ και 
διάδοςθσ γνϊςεων που κα χρθματοδοτοφνται με βάςθ το άρκρο 2.1.1, ςθμείο 19 τθσ 
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Ανακοίνωςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ «Υλαίςιο ςχετικά με τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ για τθν 
ζρευνα και ανάπτυξθ και τθν καινοτομία» (2014/C 198/01), δθλαδι γι’ αυτοφσ που θ 
χρθματοδότθςι τουσ δεν ςυνιςτά κρατικι ενίςχυςθ (και κα λάβουν 100% χρθματοδότθςθ). Για τισ 
επιχειριςεισ οι ζμμεςεσ δαπάνεσ δεν είναι επιλζξιμεσ.  

Υεριλαμβάνει λειτουργικζσ δαπάνεσ που ΔΕΝ ςυνδζονται άμεςα με τθν υλοποίθςθ του ζργου 
(δεν εμπίπτουν ςε καμία από τισ επιλζξιμεσ κατθγορίεσ δαπανϊν ανωτζρω) πραγματοποιοφνται 
όμωσ ςε ευκεία ςυςχζτιςθ με τισ άμεςεσ δαπάνεσ του ζργου (αποτελοφν άμεςο αποτζλεςμα του 
ζργου). Ενδεικτικά αναφζρονται δαπάνεσ διοικθτικοφ και υποςτθρικτικοφ προςωπικοφ, 
διαχειριςτικζσ δαπάνεσ, δαπάνεσ για τθλεπικοινωνίεσ, φδρευςθ ι ενζργεια κλπ. 

Σι ςυγκεκριμζνεσ δαπάνεσ είναι επιλζξιμεσ χωρίσ προςκόμιςθ των αντίςτοιχων παραςτατικϊν και 
το φψοσ τουσ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ του ζργου, όπωσ 
αυτόσ υπολογίηεται αφοφ αφαιρεκοφν:  

α) Ψο ποςό του ΦΥΑ, ζςτω κι αν αυτόσ αποτελεί επιλζξιμθ δαπάνθ 

β) Σι δαπάνεσ για τθν ανάκεςθ “ζρευνασ επί ςυμβάςει”  

 

Σι επιλζξιμεσ κατθγορίεσ δαπανϊν παρουςιάηονται επιγραμματικά ςτον ακόλουκο πίνακα.  

 
Ρίνακασ 1 : Επιλζξιμεσ κατθγορίεσ δαπάνθσ 
 

ΕΥΛΟΕΛΠΘ ΞΑΨΘΓΣΦΛΑ ΔΑΥΑΡΘΧ 
ΑΡΩΨΑΨΣ ΥΣΧΣ/ΥΣΧΣΧΨΣ 

ΞΑΨΘΓΣΦΛΑΧ ΔΑΥΑΡΘΧ ΧΨΣΡ 
Υ/Ω ΨΣΩ ΕΦΓΣΩ  

ΕΞ 651/2014, Άρκρο 25 – Δαπάνεσ για ζργα 
ζρευνασ και ανάπτυξθσ 

1. Δαπάνεσ προςωπικοφ - 

1.1 Δαπάνεσ ιδθ απαςχολοφμενου προςωπικοφ με μιςκωτι ςχζςθ 
εργαςίασ 

- 

1.2 Δαπάνεσ νζου προςωπικοφ με ςφμβαςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ –
μιςκωτι ςχζςθ εργαςίασ ι με ΔΥΩ/ανάκεςθ ζργου 

- 

2. Δαπάνεσ οργάνων & εξοπλιςμοφ - 

2.1 Δαπάνεσ για αγορά οργάνων, εξοπλιςμοφ, ςτον βακμό και για όςο 
χρόνο χρθςιμοποιοφνται για το ζργο 

- 

2.2 Δαπάνεσ για αγορά Οογιςμικοφ ςτον βακμό και για όςο χρόνο 
χρθςιμοποιοφνται για το ζργο 

- 

3. Δαπάνεσ για κτίρια και γιπεδα - 

3.1 Δαπάνεσ κτιρίων που αντιςτοιχοφν ςτθ διάρκεια του ζργου - 

3.2 Δαπάνεσ εμπορικισ μεταβίβαςθσ ι οι όντωσ καταβλθκείςεσ 
κεφαλαιουχικζσ δαπάνεσ (αφορά γιπεδα) 

- 

4. Δαπάνεσ για ανάκεςθ ζρευνασ επί ςυμβάςει, διπλϊματα 
ευρεςιτεχνίασ, … κακϊσ και δαπάνεσ για ςυμβουλευτικζσ και 
ιςοδφναμεσ υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ χρθςιμοποιοφμενεσ αποκλειςτικά 
για τθν πράξθ. 

- 

4.1 Δαπάνεσ για ανάκεςθ ζρευνασ επί ςυμβάςει ςε φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα (υπεργολαβίεσ) 

30% 

4.2 Δαπάνεσ για διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ, που αγοράςτθκαν ι 
ελιφκθςαν με άδεια εκμετάλλευςθσ από εξωτερικζσ πθγζσ με τιρθςθ 
τθσ αρχισ των ίςων αποςτάςεων 

- 

4.3 Δαπάνεσ για ςυμβουλευτικζσ και ιςοδφναμεσ υποςτθρικτικζσ 
υπθρεςίεσ χρθςιμοποιοφμενεσ αποκλειςτικά για τθν πράξθ 

- 

5. Υρόςκετα γενικά ζξοδα και λοιπζσ λειτουργικζσ δαπάνεσ που είναι 
άμεςα αποτελζςματα του ζργου 

- 

5.1 Δαπάνεσ ταξιδιϊν - 

5.2 Δαπάνεσ δθμοςιότθτασ - 
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5.3 Αναλϊςιμα - 

5.4 Δαπάνεσ που αφοροφν ςτθν αμοιβι ορκωτοφ λογιςτι/ελεγκτι - 

5.5 Οοιπζσ λειτουργικζσ δαπάνεσ (μόνο για επιχειριςεισ) 5% 

6. Δαπάνεσ για μελζτεσ ςκοπιμότθτασ - 

6.1 Δαπάνεσ διεξαγωγισ – εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ ςκοπιμότθτασ - 

 ΕΞ 651/2014, Άρκρο 28 – Δαπάνεσ για  δραςτθριότθτεσ  καινοτομίασ ΠΠΕ 

 7. Δαπάνεσ για δραςτηριότητεσ καινοτομίασ ΜμΕ 
- 

7.1 Δαπάνεσ για, επικφρωςθ και προςταςία διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ – 
Δαπάνεσ για άυλα ςτοιχεία ενεργθτικοφ 

- 

7.2 . Δαπάνεσ για απόςπαςθ προςωπικοφ υψθλισ εξειδίκευςθσ, ςε νζεσ 
κζςεισ που ζχουν δθμιουργθκεί προσ τον ςκοπό του ζργου 

- 

7.3 Δαπάνεσ για ςυμβουλευτικζσ και υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ ςτον 
τομζα τθσ καινοτομίασ 

- 

ΕΞ 651/2014, Άρκρο 19 – Δαπάνεσ ςυμμετοχισ ΠμΕ ςε εμπορικζσ εκκζςεισ 

8. Δαπάνεσ ςυμμετοχισ ΠμΕ ςε εμπορικζσ εκκζςεισ - 

Δαπάνεσ για δράςεισ κινθτικότθτασ 

9. Δαπάνεσ κινθτικότθτασ (μόνο για Σργανιςμοφσ ζρευνασ και διάδοςθσ 
γνϊςεων) 

Ζωσ  3.000,00 ευρϊ ανά 
μινα  

Ζμμεςεσ Οειτουργικζσ δαπάνεσ 

10. Ζμμεςεσ Οειτουργικζσ δαπάνεσ (μόνο για Σργανιςμοφσ ζρευνασ και 
διάδοςθσ γνϊςεων) 

Ζωσ 5% του προχπολογιςμοφ αφοφ 
αφαιρεκοφν:  
α) Ψο ποςό του ΦΥΑ, ζςτω κι αν 
αυτόσ αποτελεί επιλζξιμθ δαπάνθ 
β) Σι δαπάνεσ για τθν ανάκεςθ 
“ζρευνασ επί ςυμβάςει”  

 
 

6. ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΛΚΟ ΣΧΘΜΑ 

Θ χρθματοδότθςθ προσ τουσ φορείσ που αςκοφν οικονομικι δραςτθριότθτα (επιχειριςεισ) κα 
διατεκεί υπό τθ μορφι επιχορθγιςεων ςτο πλαίςιο του Ξανονιςμοφ (ΕΕ) 651/2014 τθσ 
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ τθσ 17θσ Λουνίου 2014 για τθν κιρυξθ οριςμζνων κατθγοριϊν ενιςχφςεων 
ωσ ςυμβατϊν με τθν εςωτερικι αγορά κατ' εφαρμογι των άρκρων 107 και 108 τθσ Χυνκικθσ. 

Θ χρθματοδότθςθ των Οργανιςμϊν ζρευνασ και διάδοςθσ γνϊςεων κα γίνει με βάςθ το άρκρο 
2.1.1 των Ξατευκυντιριων Γραμμϊν για τθν Ζρευνα, *Ανακοίνωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 
«Υλαίςιο ςχετικά με τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ για τθν ζρευνα και ανάπτυξθ και τθν καινοτομία» 
(2014/C 198/01)+ με 100% χρθματοδότθςθ ςε περίπτωςθ πλιρωςθσ των προχποκζςεων που 
τίκενται από αυτζσ (βλ. Ενότθτα 6.2 παρακάτω). Χε αντίκετθ περίπτωςθ, κεωρείται ότι αςκοφν 
οικονομικι δραςτθριότθτα και χρθματοδοτοφνται με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ των 
επιχειριςεων. 

 

6.1 ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ΡΟΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΛΣ (ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΕΣ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΕΣ)  

Θ ζνταςθ ενίςχυςθσ κακορίηεται χωριςτά για κάκε δικαιοφχο και για κάκε είδοσ επιλζξιμθσ 
δραςτθριότθτασ είναι θ ίδια για όλεσ τισ κατθγορίεσ δαπάνθσ που περιλαμβάνει θ 
δραςτθριότθτα. 

Τταν ζνα ζργο περιλαμβάνει διάφορεσ δραςτθριότθτεσ κάκε Ενότθτα Εργαςίασ ςτο ζντυπο που κα 
υποβλθκεί ςε εκνικό επίπεδο (βλ. Ενότθτα 7) κα πρζπει να αντιςτοιχίηεται είτε ςε μια 
ςυγκεκριμζνθ κατθγορία ζρευνασ (βαςικι ζρευνα, βιομθχανικι ζρευνα, πειραματικι ανάπτυξθ) 
τθσ δραςτθριότθτασ ζρευνα & ανάπτυξθ (άρκρο 25, 651/2014), είτε ςε κάποια από τισ υπόλοιπεσ 
επιλζξιμεσ δραςτθριότθτεσ *π.χ. Ενιςχφςεισ καινοτομίασ για ΠμΕ (άρ. 28, Ξαν. ΕΕ 651/2014), 
Χυμμετοχι ΠμΕ ςε εμπορικζσ εκκζςεισ (άρκρο 19, 651/2014)+. 
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Χε αυτι τθν περίπτωςθ, θ ζνταςθ τθσ ενίςχυςθσ εξαρτάται και από τον χαρακτθριςμό κάκε 
ενότθτασ εργαςίασ ςφμφωνα με τθν ανωτζρω κατθγοριοποίθςθ. Χτον πίνακα που ακολουκεί 
αποτυπϊνεται ζνταςθ ενίςχυςθσ ανά επιλζξιμθ δραςτθριότθτα, κατθγορία ζρευνασ και μζγεκοσ 
επιχείρθςθσ. Χε κάκε περίπτωςθ, θ ζνταςθ τθσ ενίςχυςθσ, ςε όρουσ παροφςασ αξίασ κατά το χρόνο 
χοριγθςθσ τθσ ενίςχυςθσ, δεν υπερβαίνει τα κατωτζρω αναφερόμενα ποςοςτά, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτον Ξαν. Ε.Ε. 651/2014. 

 

Ρίνακασ 2: Ανϊτατεσ εντάςεισ ενίςχυςθσ ανά επιλζξιμθ δραςτθριότθτα, κατθγορία ζρευνασ και 
μζγεκοσ επιχείρθςθσ 

Επιλζξιμθ 
δραςτθριότθτα 

Κατηγορία Έρευνασ 

Ένταςη ενίςχυςησ  

Μεγάλη 
επιχείρηςη 

Μεςαία 
επιχείρηςη 

Πολφ μικρή 
και μικρή 

επιχείρηςη 

Ζργα ζρευνασ & 
ανάπτυξθσ 

(αρ.25, Καν. 
651/2014) 

 

 Βαςικι ζρευνα 100% 100% 100% 

 Βιομθχανικι ζρευνα 50% 60% 70% 

 Βιομθχανικι ζρευνα 
Εφόςον πλθροφται μία από τισ ακόλουκεσ 
προχποκζςεισ: 
i) το ζργο προβλζπει πραγματικι

9
 ςυνεργαςία: 

 μεταξφ επιχειριςεων από τισ οποίεσ τουλάχιςτον 
μία είναι ΠμΕ ι πραγματοποιείται ςε τουλάχιςτον δφο 
κράτθ-μζλθ ι ςε ζνα κράτοσ μζλοσ και ςε ζνα 
ςυμβαλλόμενο μζροσ τθσ ςυμφωνίασ ΕΣΧ ι 
 μεταξφ μιασ επιχείρθςθσ και ενόσ ι 
περιςςοτζρων Σργανιςμϊν ζρευνασ και διάδοςθσ 
γνϊςεων, οι οποίοι φζρουν τουλάχιςτον το 10% των 
επιλζξιμων δαπανϊν και ζχουν δικαίωμα να δθμοςιεφουν 
τα αποτελζςματα των ερευνϊν τουσ· 

και  
καμία μεμονωμζνθ επιχείρθςθ δεν φζρει άνω του 70% 
των επιλζξιμων δαπανϊν 
ii) τα αποτελζςματα του ζργου διαδίδονται ευρζωσ 
μζςω ςυνεδρίων, δθμοςιεφςεων, αποκετθρίων 
ελεφκερθσ πρόςβαςθσ ι μζςω δωρεάν λογιςμικοφ ι 
λογιςμικοφ ανοικτισ πθγισ 

65% 75% 80% 

Ρειραματικι Ανάπτυξθ 25% 35%  45% 

Ρειραματικι Ανάπτυξθ  
Εφόςον καλφπτονται οι προχποκζςεισ i) και ii) του 
αυξθμζνου φψουσ ενίςχυςθσ βιομθχανικισ ζρευνασ (βλ. 
ανωτζρω) 

40% 50% 60% 

Μελζτεσ ςκοπιμότθτασ 50% 60% 70% 

Καινοτομία για ΜμΕ (αρ28, Καν. 651/2014) 0% 50% 50% 

Συμμετοχι ΜμΕ ςε εμπορικζσ εκκζςεισ (αρ. 19, Καν. 651/2014) 0% 50% 50% 

                                                           

9 «πραγματικι ςυνεργαςία»: θ ςυνεργαςία μεταξφ δφο τουλάχιςτον ανεξάρτθτων μερϊν για τθν ανταλλαγι 
γνϊςεων ι τεχνολογίασ ι για τθν επίτευξθ κοινοφ ςτόχου βάςει του καταμεριςμοφ τθσ εργαςίασ, ςτθν 
περίπτωςθ που τα μζρθ κακορίηουν από κοινοφ το αντικείμενο του ςυνεργατικοφ ζργου, ςυμβάλλουν ςτθν 
υλοποίθςι του και αναλαμβάνουν από κοινοφ τουσ κινδφνουσ, κακϊσ και τα αποτελζςματά του. Ζνα ι 
περιςςότερα μζρθ μπορεί να επιβαρφνονται με το πλιρεσ κόςτοσ του ζργου και άρα να απαλλάςςουν τα 
λοιπά μζλθ από τουσ χρθματοοικονομικοφσ κινδφνουσ του. Θ ζρευνα επί ςυμβάςει και θ παροχι 
ερευνθτικϊν υπθρεςιϊν δεν κεωροφνται μορφζσ ςυνεργαςίασ. 
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Χθμειϊνεται ότι το φψοσ τθσ αιτοφμενθσ ενίςχυςθσ από τουσ υποβάλλοντεσ Αιτιςεισ 
Χρθματοδότθςθσ κα πρζπει να ανταποκρίνεται ςτα οριηόμενα ςτθν παροφςα. Θ ορκότθτα των 
αιτθμάτων κα αποτελζςει αντικείμενο τθσ αξιολόγθςθσ των αιτιςεων χρθματοδότθςθσ. 

 

Σϊρευςθ Ενιςχφςεων 

Για τθν πικανι ςϊρευςθ ενιςχφςεων ςε ζνα ςυγκεκριμζνο ζργο ιςχφουν τα όςα προβλζπονται ςτο 
άρκρο 8 του Ξανονιςμοφ (ΕΕ) 651/2014, ιτοι: 

• εάν ενωςιακι χρθματοδότθςθ (που δεν τελεί υπό τον ζλεγχο του κράτουσ μζλουσ) ςυνδυάηεται 
με κρατικι ενίςχυςθ, για να εξακριβωκεί κατά πόςον τθροφνται τα όρια κοινοποίθςθσ και οι 
μζγιςτεσ εντάςεισ ενίςχυςθσ ι τα μζγιςτα ποςά ενίςχυςθσ, λαμβάνονται υπόψθ μόνο οι κρατικζσ 
ενιςχφςεισ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςυνολικό ποςό τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ που 
χορθγείται για τισ ίδιεσ επιλζξιμεσ δαπάνεσ δεν υπερβαίνει το πλζον ευνοϊκό ποςοςτό 
χρθματοδότθςθσ που κακορίηουν οι ιςχφοντεσ κανόνεσ τθσ ενωςιακισ νομοκεςίασ  

• οι απαλλαςςόμενεσ ενιςχφςεισ μποροφν να ςωρευκοφν με οποιεςδιποτε άλλεσ κρατικζσ 
ενιςχφςεισ, εάν πρόκειται για διαφορετικζσ προςδιορίςιμεσ δαπάνεσ  

• δεν επιτρζπεται θ ςϊρευςθ των απαλλαςςόμενων ενιςχφςεων με οποιεςδιποτε άλλεσ 
ενιςχφςεισ για τισ ίδιεσ επιλζξιμεσ δαπάνεσ, οι οποίεσ επικαλφπτονται πλιρωσ ι εν μζρει, εάν το 
αποτζλεςμα υπερβαίνει τθν υψθλότερθ ζνταςθ ενίςχυςθσ/το υψθλότερο ποςό ενίςχυςθσ που 
εφαρμόηεται ςτθν ενίςχυςθ αυτι  

• οι κρατικζσ ενιςχφςεισ που τυγχάνουν απαλλαγισ δυνάμει του ΓΑΞ δεν ςωρεφονται με 
οποιεςδιποτε ενιςχφςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ που αφοροφν τισ ίδιεσ επιλζξιμεσ δαπάνεσ, εάν θ 
ςϊρευςθ αυτι κα οδθγιςει ςε υπζρβαςθ τθσ ζνταςθσ ενίςχυςθσ που προβλζπεται ςτο κεφάλαιο 
III του Ξαν. 651/2014. 

 

Λδιωτικι ςυμμετοχι  

Για τθν κάλυψθ τθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ, θ δικαιοφχοσ τθσ ενίςχυςθσ επιχείρθςθ μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει ιδίουσ πόρουσ (ίδια ςυμμετοχι) ι/και δάνειο. Ψο δάνειο που κα χρθςιμοποιθκεί 
είναι δυνατόν να υποςτθρίηεται από χρθματοδοτικά εργαλεία υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ ςϊρευςθ 
αυτι δεν οδθγεί ςε υπζρβαςθ τθσ υψθλότερθσ ζνταςθσ ι του υψθλότερου ποςοφ ενίςχυςθσ που 
εφαρμόηεται ςτισ ενιςχφςεισ του αντίςτοιχου άρκρου του Ξαν. ΕΕ 651/2014. 

Επιςθμαίνεται ότι το άκροιςμα όλων των μορφϊν υποςτιριξθσ από δθμόςια χρθματοδότθςθ 
(εκνικι και κοινοτικι) δεν κα πρζπει να υπερβαίνει το ςυνολικό κόςτοσ του ερευνθτικοφ ζργου 
(δθλαδι, το ποςό του δανείου που ενιςχφεται ςτθν περίπτωςθ δανείου επιμεριςμοφ ρίςκου ι το 
ςυνολικό ποςό του δανείου ςτθν περίπτωςθ εγγυθμζνου από δθμόςια χρθματοδότθςθ δανείου, 
ακροιηόμενα κα πρζπει να μθν υπερβαίνουν το ςυνολικό κόςτοσ του ερευνθτικοφ ζργου)10. 

Θ ιδιωτικι ςυμμετοχι του δικαιοφχου τθσ ενίςχυςθσ (επιχείρθςθ) αποδεικνφεται με τθν 
εξόφλθςθ των παραςτατικϊν ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον παρόντα Οδθγό (Ραράρτθμα ΛΧ). 

Σ τραπεηικόσ δανειςμόσ δεν είναι υποχρεωτικόσ. Εφόςον θ επιχείρθςθ προςφφγει ςε δανειςμό για 
τθν κάλυψθ μζρουσ τθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ και ςε περίπτωςθ εκχϊρθςθσ τθσ δθμόςιασ 
χρθματοδότθςθσ ςε Τράπεηα για τθν παροχι δανειςμοφ, θ καταβολι τθσ δθμόςιασ 
χρθματοδότθςθσ γίνεται απευκείασ ςτθν Ψράπεηα, με τθν οποία ζχει υπογραφεί θ ςφμβαςθ 
εκχϊρθςθσ για το ιςόποςο τμιμα του δανείου. Χτισ περιπτϊςεισ εκχϊρθςθσ, ο επενδυτισ είναι 
υποχρεωμζνοσ να προςκομίςει τθ ςφμβαςθ δανείου, τυχόν πρόςκετεσ πράξεισ, κακϊσ και τθ 
ςφμβαςθ εκχϊρθςθσ με το Υιςτωτικό Μδρυμα. 

 

                                                           
10

Επιςθμαίνεται ότι όταν το χρθματοδοτικό εργαλείο εμπεριζχει ενίςχυςθ, το Ακακάριςτο Λςοδφναμο 
Επιχοριγθςθσ (ΑΛΕ) αυτισ ςωρεφει με τθν επιχοριγθςθ κατά τον υπολογιςμό του ορίου που κζτουν οι 
Ξανονιςμοί χοριγθςθσ των ενιςχφςεων. 
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6.2 ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ΜΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΩΝ ΟΓΑΝΛΣΜΩΝ ΕΕΥΝΑΣ 
ΚΑΛ ΔΛΑΔΟΣΘΣ ΓΝΩΣΕΩΝ 

Χφμφωνα με το άρκρο 2.1.1, ςθμείο 19 τθσ Ανακοίνωςθσ τθσ Ε. Επιτροπισ «Υλαίςιο ςχετικά με τισ 
κρατικζσ ενιςχφςεισ για τθν ζρευνα και ανάπτυξθ και τθν καινοτομία» (2014/C 198/01), 
προκειμζνου να κεωρθκεί ότι θ χρθματοδότθςθ ενόσ Σργανιςμοφ ζρευνασ και διάδοςθσ γνϊςεων 
δεν υπόκειται ςτουσ κανόνεσ κρατικϊν ενιςχφςεων (χρθματοδότθςθ 100%) κα πρζπει να 
πλθροφνται οι ςωρευτικά οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ : 

 

α) Οι κφριεσ δραςτθριότθτεσ του είναι μια ι περιςςότερεσ από τισ ακόλουκεσ: 

i) Δραςτθριότθτεσ εκπαίδευςθσ για τθν εξαςφάλιςθ περιςςότερων και πιο ειδικευμζνων 
ανκρϊπινων 

πόρων 

ii) Ανεξάρτθτθ Ε&Α για περιςςότερθ γνϊςθ και καλφτερθ κατανόθςθ 

iii) Ευρεία διάχυςθ των ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων ςε μθ αποκλειςτικι και χωρίσ διακρίςεισ 
βάςθ, για παράδειγμα μζςω διδαςκαλίασ, βάςεων δεδομζνων, δθμοςιεφςεων ι λογιςμικοφ 
ανοιχτισ πρόςβαςθσ  

Οι δραςτθριότθτεσ μεταφοράσ γνϊςθσ που διενεργοφνται είτε από τμιμα του οργανιςμοφ είτε 
από τον ερευνθτικό οργανιςμό είτε από κοινοφ με ι εξ ονόματοσ άλλων τζτοιων φορζων 
κεωροφνται μθ οικονομικζσ όταν το ςφνολο των κερδϊν από αυτζσ επανεπενδφεται ςτισ κφριεσ 
δραςτθριότθτεσ του ερευνθτικοφ οργανιςμοφ. Θ μθ οικονομικι φφςθ αυτϊν των 
δραςτθριοτιτων δεν κίγεται από τθν ανάκεςθ βάςει ςφμβαςθσ τθσ παροχισ αντίςτοιχων 
υπθρεςιϊν ςε τρίτουσ μζςω ανοικτϊν διαδικαςιϊν. 

 

β) θ χρθματοδότθςθ του εν λόγω Οργανιςμοφ από τθ Δράςθ αφορά ςτθν κφρια δραςτθριότθτά 
του  

 

γ) Δεν υπάρχει ςταυροειδισ επιδότθςθ 

Ειδικά όςον αφορά ςτθν αποφυγι τθσ ςταυροειδοφσ επιδότθςθσ ιςχφουν τα εξισ: Χτθν 
περίπτωςθ που ο ίδιοσ οργανιςμόσ ζρευνασ και διάδοςθσ γνϊςεων αςκεί δραςτθριότθτεσ 
οικονομικισ και μθ οικονομικισ φφςθσ προκειμζνου θ δθμόςια χρθματοδότθςθ των μθ 
οικονομικϊν δραςτθριοτιτων να μθν κεωρθκεί ωσ κρατικι ενίςχυςθ πρζπει τα δφο είδθ 
δραςτθριοτιτων, κακϊσ και οι δαπάνεσ, θ χρθματοδότθςθ και τα ζςοδά τουσ από παροχι 
υπθρεςιϊν ι πϊλθςθ αγακϊν, να διαχωρίηονται ςαφϊσ και με λογιςτικι παρακολοφκθςθ, ϊςτε να 
αποφεφγεται θ επιδότθςθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ να καλφπτεται από τθν επιδότθςθ τθσ 
μθ οικονομικισ. 

Εάν το ζργο που υλοποιείται από τον Σργανιςμό ζρευνασ και διάδοςθσ γνϊςεων κεωρείται ωσ 
οικονομικι δραςτθριότθτα και δεν εμπίπτει ςτισ ανωτζρω περιπτϊςεισ, τότε θ ενίςχυςθ εμπίπτει 
ςτο πεδίο εφαρμογισ των κανόνων για τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ και οι εν λόγω οργανιςμοί κα 
χρθματοδοτθκοφν με ανϊτατθ ζνταςθ ενίςχυςθσ ίςθ με αυτι των επιχειριςεων ανάλογα με το 
είδοσ τθσ ενιςχυόμενθσ δραςτθριότθτασ. 

 

δ) Δεν υπάρχει ζμμεςθ ενίςχυςθ 

Ξατά τθν υλοποίθςθ ζργου που περιλαμβάνει ςυνεργαςία επιχειριςεων και Σργανιςμϊν ζρευνασ 
και διάδοςθσ γνϊςεων, δεν κα πρζπει να παρζχεται ςτισ ςυμμετζχουςεσ επιχειριςεισ 
(επιπρόςκετθ) ζμμεςθ κρατικι ενίςχυςθ μζςω των Σργανιςμϊν ζρευνασ και διάδοςθσ γνϊςεων 
λόγω ευνοϊκϊν όρων τθσ ςυνεργαςίασ.  

Ειδικότερα κα πρζπει να τθροφνται οι εξισ προχποκζςεισ: 

i) τα αποτελζςματα τθσ ςυνεργαςίασ που δεν δθμιουργοφν δικαιϊματα διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ κα 
διαδίδονται ευρζωσ και οποιοδιποτε δικαίωμα διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ προκφπτει από τισ 
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δραςτθριότθτεσ των Σργανιςμϊν ζρευνασ και διάδοςθσ γνϊςεων κα χορθγείται πλιρωσ ςτουσ 
φορείσ αυτοφσ ι 

ii) οποιοδιποτε δικαίωμα διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ προκφπτει από το ζργο, κακϊσ και τα ςχετικά 
δικαιϊματα πρόςβαςθσ, χορθγοφνται ςτουσ ςυνεργαηόμενουσ εταίρουσ με τρόπο που διαςφαλίηει 
ότι αντανακλϊνται επαρκϊσ οι αντίςτοιχεσ ενότθτεσ εργαςιϊν, θ ςυμμετοχι και τα αντίςτοιχα 
ςυμφζροντά τουσ ι 

iii) οι Σργανιςμοί ζρευνασ και διάδοςθσ γνϊςεων τυγχάνουν αποηθμίωςθσ ιςοδφναμθσ τθσ τιμισ 
τθσ αγοράσ για τα δικαιϊματα διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ που προκφπτουν από τισ δραςτθριότθτζσ 
τουσ και ανατίκενται ςτισ ςυμμετζχουςεσ επιχειριςεισ ι για τα οποία χορθγοφνται δικαιϊματα 
πρόςβαςθσ ςτισ ςυμμετζχουςεσ επιχειριςεισ. Ψο απόλυτο ποςό τθσ αξίασ οποιαςδιποτε 
ςυμμετοχισ, τόςο οικονομικισ όςο και μθ οικονομικισ, των ςυμμετεχουςϊν επιχειριςεων ςτισ 
δαπάνεσ των δραςτθριοτιτων των Σργανιςμϊν ζρευνασ και διάδοςθσ γνϊςεων ι των ερευνθτικϊν 
υποδομϊν που προκφπτει από τα ςχετικά δικαιϊματα διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ μπορεί να 
αφαιρεκεί από τθν αποηθμίωςθ αυτι. 

 

Συμφωνθτικό Κοινοπραξίασ (Consortium Agreement) 

Χθμειϊνεται ότι για τθ διαπίςτωςθ τθσ ςυνδρομισ των ανωτζρω προχποκζςεων ςθμαντικό ρόλο 
κα διαδραματίςει το Χυμφωνθτικό κοινοπραξίασ που κα ςυνυπογράψουν από κοινοφ όλοι οι 
εταίροι του διακρατικοφ ζργου (ςε επίπεδο PRIMA) για τθν από κοινοφ υλοποίθςθ του ζργου.  

Χτο Χυμφωνθτικό11 κα κακορίηονται, μεταξφ άλλων, οι όροι ςυνεργαςίασ και κα διευκρινίηεται 
κατά πόςο οι Σργανιςμοί ζρευνασ και διάδοςθσ γνϊςεων διατθροφν τθν κυριότθτα των 
αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ που διεξάγουν και το δικαίωμα να τα δθμοςιεφουν ελεφκερα και 
χωρίσ περιοριςμοφσ. Χε περίπτωςθ που αυτό δεν ιςχφει για κάποιουσ (ι όλουσ τουσ) οργανιςμοφσ 
ζρευνασ και διάδοςθσ γνϊςεων, κα πρζπει εντόσ του Χυμφωνθτικοφ να αποςαφθνίηεται ςε ποιον 
(ουσ) φορζα(εισ) τθσ ςφμπραξθσ παρζχεται θ κυριότθτα των αποτελεςμάτων και με ποιουσ όρουσ 
και προχποκζςεισ.  

Χτο Χυμφωνθτικό κα πρζπει να δθλϊνεται θ πρόκεςθ ςυνεργαςίασ των μερϊν εφόςον το 
ςυνεργατικό ζργο εγκρικεί για χρθματοδότθςθ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ και δεν κα 
πρζπει να είναι δεςμευτικό κείμενο από το οποίο να προκφπτει θ υλοποίθςθ του ζργου 
ανεξάρτθτα από το εάν κα εγκρικεί το ςυνεργατικό ζργο ι όχι προκειμζνου να πλθροφται ο 
χαρακτιρασ κινιτρου. 

Ψο Χυμφωνθτικό Χυνεργαςίασ υποβάλλεται ςτθν ΓΓΕΞ κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ 
χρθματοδότθςθσ ι το αργότερο πριν από τθν καταβολι τθσ α’ δόςθσ τθσ προχρθματοδότθςθσ. 
 
 

7. ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΛ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΕΚΝΛΚΟ ΕΡΛΡΕΔΟ 

Θ υποβολι των προτάςεων διακρατικϊν ζργων (ςυμπράξεισ φορζων των ςυμμετεχόντων κρατϊν) 
κα γίνεται αποκλειςτικά ςτο Μδρυμα PRIMA. Ψο Μδρυμα PRIMA φζρει επίςθσ τθν ευκφνθ για τθ 
διενζργεια τθσ αξιολόγθςθσ ςφμφωνα όςα προβλζπονται ςτθν υπ’αρικ. 2017/1324 απόφαςθ του 
Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου και εξειδικεφονται ςτο αντίςτοιχο ετιςιο 
πρόγραμμα εργαςιϊν.  
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Ψο Χυμφωνθτικό ςυνεργαςίασ καταρτίηεται μεταξφ των ςυμμετεχόντων φορζων ενόσ διακρατικοφ ζργου με ςκοπό να 
διευκετιςει ηθτιματα, τα οποία ενδεχομζνωσ κα προκφψουν κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του ζργου. Σ φορζασ 
χρθματοδότθςθσ δεν ςυμμετζχει ςτθ ςφναψθ του Χυμφωνθτικοφ. Ψο Χυμφωνθτικό ςυνεργαςίασ  ςυμφωνείται και 
ςυνυπογράφεται πριν από τθν ζναρξθ  του ζργου και δρα ςυμπλθρωματικά προσ τθν απόφαςθ χρθματοδότθςθσ χωρίσ 
να τθν  αναιρεί ι να τθν αμφιςβθτεί. Ηθτιματα που ςυνιςτάται να διευκετθκοφν είναι: κυρίωσ θ οργάνωςθ τθσ εργαςίασ 
μεταξφ των φορζων τθσ ςφμπραξθσ, θ οργάνωςθ τθσ διαχείριςθσ του ζργου, ο κακοριςμόσ των δικαιωμάτων και των 
τεχνικϊν και οικονομικϊν υποχρεϊςεων των ςυμμετεχόντων φορζων, κακϊσ και θ διαχείριςθ των κεμάτων που 
ςχετίηονται με τα Δικαιϊματα Υρόςβαςθσ και Διανοθτικισ Λδιοκτθςίασ. 
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Ανεξάρτθτα από τον αρικμό των Ελλινων εταίρων ςτο διακρατικό ζργο, θ ΓΓΕΚ κα εκδϊςει μία 
απόφαςθ χρθματοδότθςθσ ανά δικαιοφχο φορζα-εταίρο του διακρατικοφ ζργου. Σ δικαιοφχοσ 
φορζασ φζρει τθν ευκφνθ ζναντι τθσ ΓΓΕΞ τθσ επιςτθμονικισ, οικονομικισ και διοικθτικισ 
υποςτιριξθσ του επιμζρουσ τμιματοσ του ζργου που δεςμεφτθκε να υλοποιιςει.  

Στθν περίπτωςθ των Οργανιςμϊν ζρευνασ και διάδοςθσ γνϊςεων μπορεί να κεωροφνται ωσ 
διαφορετικοί δικαιοφχοι : 

- διαφορετικά Ψμιματα Χχολισ του ίδιου Λδρφματοσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

- διαφορετικά Λνςτιτοφτα του ίδιου Ερευνθτικοφ Ξζντρου 

- διαφορετικά Εργαςτιρια του ίδιου Ψμιματοσ ΑΕΛ ι Λνςτιτοφτου, μόνο εφόςον ζχουν 
κεςμοκετθκεί με 

ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου του Ψμιματοσ ι του Λνςτιτοφτου. 

Χθμειϊνεται ότι οι ανωτζρω φορείσ δεν είναι υποχρεωτικό να ςυμμετζχουν ςτθ ςφμπραξθ που 
δθμιουργείται ςε επίπεδο PRIMA ωσ «διαφορετικοί φορείσ», κακϊσ είναι δυνατόν περιςςότερα 
Ψμιματα, Λνςτιτοφτα κλπ., του ίδιου Λδρφματοσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ ι ερευνθτικοφ κζντρου 
αντίςτοιχα να αποτελζςουν ζναν φορζα-εταίρο. Χε αυτι τθν περίπτωςθ όμωσ κα ςυμμετζχουν ωσ 
Ψμιματα/Λνςτιτοφτα ι Ερευνθτικό Ξζντρο, του οποίου αποτελοφν μζρθ.  

 

Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ Ζργου  

Για κάκε Ζλλθνα Εταίρο που ςυμμετζχει ςε πρόταςθ διεκνοφσ κοινοπραξίασ ορίηεται ζνα φυςικό 
πρόςωπο ωσ Επιςτθμονικόσ Ωπεφκυνοσ Ζργου.  

Σ Επιςτθμονικόσ Ωπεφκυνοσ ζχει τθν ευκφνθ για το ςυντονιςμό και τθν επίβλεψθ του ζργου από 
επιςτθμονικισ και τεχνικισ πλευράσ, τθν αρτιότθτα τθσ υλοποίθςθσ του και τθν τιρθςθ των 
ςχετικϊν χρονοδιαγραμμάτων. Ξατά ςυνζπεια, ο Επιςτθμονικόσ Ωπεφκυνοσ απαιτείται να διακζτει 
εμπειρία ςτθν επίβλεψθ και το ςυντονιςμό ερευνθτικϊν ζργων κακϊσ και εισ βάκοσ γνϊςθ τθσ 
κεματικισ περιοχισ του ζργου. Χτισ αρμοδιότθτζσ του περιλαμβάνονται επίςθσ θ εποπτεία τθσ 
οικονομικισ και διοικθτικισ υποςτιριξισ του ζργου, ο ςυντονιςμόσ των δραςτθριοτιτων του 
φορζα με τουσ υπόλοιπουσ εταίρουσ του ζργου, και θ εκπροςϊπθςθ του δικαιοφχου ςτθν 
επικοινωνία με τθ ΓΓΕΞ.  

Σ Επιςτθμονικόσ Ωπεφκυνοσ είναι δυνατόν να μθν ανικει ςτο τακτικό προςωπικό του δυνθτικοφ 
δικαιοφχου και να αποτελεί εξωτερικό ςυνεργάτθ. 

 

7.1 ΡΟΚΑΤΑΚΤΛΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  

Υαράλλθλα με τθν υποβολι των προτάςεων ςτο ίδρυμα PRIMA, ςτοιχεία για τθν πρόταςθ 
υποβάλλονται υποχρεωτικά ςε κάκε ςτάδιο και ςτθ ΓΓΕΞ.  

Θ υποβολι πραγματοποιείται εντόσ 10 εργάςιμων θμερϊν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία τθσ 
υποβολισ των προτάςεων ςτο Μδρυμα PRIMA και περιλαμβάνει πλθροφορίεσ για το τμιμα του 
φυςικοφ αντικειμζνου που κα εκτελζςει ο Ζλλθνασ εταίροσ, τα αναμενόμενα αποτελζςματα του 
ζργου και τα οφζλθ για τον ίδιο, τθ χϊρα και τθν περιοχι τθσ Πεςογείου γενικότερα ςτο πλαίςιο 
τθσ αντιμετϊπιςθσ των κοινϊν προκλιςεων ςτθ διαχείριςθ των υδάτων, ςτα ςυςτιματα γεωργικϊν 
εκμεταλλεφςεων και ςτθν αγρο-διατροφικι αλυςίδα αξίασ και ζμμεςα ςτθν κλιματικι αλλαγι, ςτθ 
μετανάςτευςθ κλπ. 

Χε περίπτωςθ που θ ανωτζρω θμερομθνία είναι αργία, θ καταλθκτικι θμερομθνία μεταφζρεται 
ςτθν πρϊτθ επόμενθ εργάςιμθ θμζρα. 

Θ υποβολι γίνεται θλεκτρονικά, μζςω διαδικτφου ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςυμπλθρϊνοντασ τθ 
ςχετικι θλεκτρονικι φόρμα. 

Θ υποβολι γίνεται με ευκφνθ του Επιςτθμονικοφ Υπεφκυνου του Ζλλθνα εταίρου, ο οποίοσ 
πρζπει να μεριμνιςει για τθν ζγκαιρθ και ζγκυρθ υποβολι τθσ, κακϊσ και για τθν πλθρότθτά τθσ.  
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Θ πλατφόρμα θλεκτρονικισ υποβολισ των ανωτζρω ςτοιχείων ζχει εγκαταςτακεί ςτθν ιςτοςελίδα 

http://prima.gsrt.gr. Χτθν ίδια διεφκυνςθ μπορεί να πραγματοποιθκεί και εγγραφι ςτθν 
πλατφόρμα.  

Για τεχνικι υποςτιριξθ ςε κζματα που αφοροφν ςτθν πλατφόρμα υποβολισ κακϊσ και για τθν 
υποβολι ερωτθμάτων οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: 
«primaApp[at]gsrt.gr». 

Σι κατά τα ανωτζρω υποβλθκείςεσ ςτθ ΓΓΕΞ προτάςεισ αποτελοφν τθ βάςθ για τον προκαταρκτικό 
ζλεγχο των ελλθνικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτισ διακρατικζσ ςυμπράξεισ. Υροτάςεισ που δεν 
κα υποβλθκοφν ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα τθσ ΓΓΕΞ, παρότι υπεβλικθςαν ςτο PRIMA, δεν 
λαμβάνονται υπόψθ ςτον προκαταρκτικό ζλεγχο και κεωροφνται μθ επιλζξιμεσ.  

Σ ζλεγχοσ διενεργείται από επιτροπι προκαταρκτικοφ ελζγχου που ςυςτινεται ςτθ ΓΓΕΞ 
προκειμζνου να εξεταςκεί εάν πλθροφνται οι όροι και προχποκζςεισ των Εκνικϊν Ξανόνων 
Χυμμετοχισ (βλ. Ενότθτα 1.3) και του παρόντοσ Σδθγοφ Εφαρμογισ. Θ Επιτροπι ςυντάςςει ςχετικό 
πρακτικό το οποίο υποβάλλεται προσ ζγκριςθ ςτον Γενικό Γραμματζα Ζρευνασ και Ξαινοτομίασ.  

Πετά τθν ζγκριςθ του πρακτικοφ τα αποτελζςματα του ελζγχου διαβιβάηονται ςτο ίδρυμα PRIMA. 

 

 

7.2 ΥΡΟΒΟΛΘ ΚΑΛ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΑΛΤΘΣΘΣ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘΣ  

7.2.A Υποβολι αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ ςτο πλαίςιο των Ετιςιων Ρρογραμμάτων 
Εργαςίασ (ΕΡΕ) του PRIMA 2018 και 2019  

Πετά το πζρασ τθσ αξιολόγθςθσ ςε επίπεδο PRIMA, θ ΓΓΕΞ εκδίδει Υροςωρινό Ξατάλογο 
Δυνθτικϊν Δικαιοφχων και καλεί τουσ φορείσ να υποβάλουν Αίτθςθ Χρθματοδότθςθσ εντόσ τθσ 
προκεςμίασ που κακορίηεται ςτθ ςχετικι εγκριτικι επιςτολι. 

Θ Αίτθςθ Χρθματοδότθςθσ υποβάλλεται:  

α) θλεκτρονικά μζςω τθσ ανωτζρω πλατφόρμασ με ςυμπλθρωμζνα όλα τα πεδία και χωρίσ καμία 
παράλειψθ και  

β) ζντυπα ςτθ ΓΓΕΞ ςτθ διεφκυνςθ: Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Ψεχνολογίασ, Διεφκυνςθ 
Διεκνοφσ Ε&Ψ Χυνεργαςίασ, Ψμιμα Α’ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, Οεωφ. Πεςογείων 14-18, 11510 
Ακινα.  

Ψα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά παρουςιάηονται ςτο Υαράρτθμα VIIA του παρόντοσ.  

Σι Αιτιςεισ Χρθματοδότθςθσ λαμβάνουν αρικμό πρωτοκόλλου, ο οποίοσ είναι μοναδικόσ και κα 
χρθςιμοποιθκεί ςτθ ςυνζχεια από τθ ΓΓΕΞ για τθν χρθματοδότθςθ των ζργων.  

Εφόςον θ υποβολι των ανωτζρω πραγματοποιθκεί ιδιοχείρωσ θ θμερομθνία πρωτοκόλλθςθσ 
κεωρείται αποδεικτικό ςτοιχείο εμπρόκεςμθσ υποβολισ.  

Χτθν περίπτωςθ αποςτολισ, ωσ θμερομθνία υποβολισ κεωρείται θ θμερομθνία που αναγράφεται 
ςτθ ςφραγίδα αποςτολισ ταχυδρομείου ι ςτο παραςτατικό αποςτολισ τθσ εταιρείασ 
ταχυμεταφοράσ, θ οποία κα πρζπει να είναι ευδιάκριτθ. Θ απόδειξθ αποςτολισ των ΕΟΨΑ ι τθσ 
εταιρείασ ταχυμεταφοράσ κεωρείται αποδεικτικό ςτοιχείο εμπρόκεςμθσ υποβολισ. 

 

7.2.Β Υποβολι αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ για τισ προςκλιςεισ υποβολισ προτάςεων ςτο 
πλαίςιο των Ετιςιων Ρρογραμμάτων Εργαςίασ 2020 και εφεξισ 

Πετά το πζρασ τθσ αξιολόγθςθσ ςε επίπεδο PRIMA και τθν ζγκριςθ τθσ λίςτασ των 
χρθματοδοτοφμενων προτάςεων θ ΓΓΕΞ εκδίδει απόφαςθ με τον Ρροςωρινό Κατάλογο Δυνθτικϊν 
Δικαιοφχων και καλεί τουσ φορείσ να υποβάλουν Αίτθςθ Χρθματοδότθςθσ. 

 

Οι  Αιτιςεισ  Χρθματοδότθςθσ υποβάλλονται από τουσ δυνθτικοφσ δικαιοφχουσ υποχρεωτικά 
μζςω του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Κρατικϊν Ενιςχφςεων (ΡΣΚΕ) 

http://prima.gsrt.gr/
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(http://www.ependyseis.gr/mis) με τθν ζνδειξθ «Χρθματοδότθςθ ζργων Ε&Ξ ςτο πλαίςιο τθσ 
Ενότθτασ 2 του Υρογράμματοσ PRIMA». 

Σι θμερομθνίεσ ζναρξθσ και λιξθσ τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ των Αιτιςεων Χρθματοδότθςθσ ςτο 
Υλθροφοριακό Χφςτθμα Ξρατικϊν Ενιςχφςεων κα κακορίηονται ςτθν Απόφαςθ Υροςωρινϊν 
Δυνθτικϊν Δικαιοφχων.  

Ξατά τθν υποβολι τθσ Αίτθςθσ Χρθματοδότθςθσ ο Δυνθτικόσ Δικαιοφχοσ υποχρεοφται ςωρευτικά:  

α) Ρα ςυμπλθρϊςει, καταχωρϊντασ ςτο ΥΧΞΕ  τα ςχετικά πεδία του ςθμείου «ΩΥΣΒΣΟΘ»  όπωσ 
αυτά εμφανίηονται ςτο ζντυπο Λ.1 «Ζντυπο υποβολισ πράξθσ-Ψμιμα 1» (ενδεικτικό υπόδειγμα 
περιλαμβάνεται ςτο Υαράρτθμα ΧΛΛΛ- I.1 τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ). 

β) Ρα επιςυνάψει ςτο ΥΧΞΕ:  

i) Υλιρωσ ςυμπλθρωμζνο το ςυμπλθρωματικό ζντυπο Λ.2 «Ζντυπο υποβολισ πράξθσ-Ψμιμα 2» 
ςε ςαρωμζνο αντίγραφο (scan) ςε μορφι (.pdf). Ψο ςαρωμζνο αντίγραφο κα πρζπει να φζρει 
τισ  υπογραφζσ του Επιςτθμονικοφ Ωπεφκυνου και  του νόμιμου εκπροςϊπου του δυνθτικοφ 
δικαιοφχου και τθ ςφραγίδα του φορζα.   

Ωπόδειγμα του εντφπου Λ.2 επιςυνάπτεται ςτον παρόντα Σδθγό (Υαράρτθμα ΧΛΛΛ- Λ.2) και ζχει 

αναρτθκεί ςε μορφι word  ςτον ιςτότοπο τθσ ΓΓΕΞ (www.gsrt.gr).  

ii) Ωπεφκυνθ Διλωςθ ςαρωμζνθ (scan), ςε μορφι (.pdf) υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο 
εκπρόςωπο και ςφραγιςμζνθ με τθ ςφραγίδα του φορζα. Χτθν Ω.Δ. δθλϊνονται τα ςτοιχεία 
που αναφζρονται ςτο ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ VΛΛΒ του παρόντοσ (ςθμείο Α2).  

iii) Ψα ςτοιχεία με α/α Α3-Α5 που προβλζπονται ςτο ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ VΛΛΒ «Απαιτοφμενα 
Δικαιολογθτικά υποβολισ/ζνταξθσ» ςε μορφι (.pdf) ι zip. 

 

Επιςθμαίνεται ότι μποροφν να επιςυναφκοφν θλεκτρονικά δικαιολογθτικά με ανϊτατο όριο 10 
ΜΒ ανά επιςφναψθ (attachment) και ανϊτατο όριο 50 ΜΒ ςυνολικϊν επιςυναπτόμενων ανά 
αίτθςθ χρθματοδότθςθσ. 

Χε περίπτωςθ που υπάρχει αςυμφωνία μεταξφ των θλεκτρονικά καταχωρθμζνων ςτοιχείων ςτο 
ΥΧΞΕ και των δθλωκζντων ςτοιχείων ςτο ζντυπο Λ.2, κατιςχφουν τα θλεκτρονικά δθλωκζντα ςτο 
ΥΧΞΕ ςτοιχεία.  

Για να κεωρθκεί ότι θ διαδικαςία υποβολισ ολοκλθρϊκθκε εμπρόκεςμα, κα πρζπει θ θλεκτρονικι 
υποβολι τθσ Αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ ςτο ΥΧΞΕ να οριςτικοποιθκεί πριν τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία και ϊρα υποβολισ. 

Αιτιςεισ χρθματοδότθςθσ ςτισ οποίεσ δεν ζχουν ςυμπλθρωκεί όλα τα υποχρεωτικά πεδία του 
ΥΧΞΕ, δεν γίνονται αποδεκτζσ από το ςφςτθμα και δεν είναι δυνατόν να υποβλθκοφν.  

Πετά τθ λιξθ τθσ θμερομθνίασ και ϊρασ θλεκτρονικισ υποβολισ των Αιτιςεων Χρθματοδότθςθσ 
δε γίνεται δεκτι καμία υποβολι αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ. Σι Αιτιςεισ Χρθματοδότθςθσ που δεν 
κα υποβλθκοφν εμπρόκεςμα δεν κα αξιολογοφνται.  

Σι δικαιοφχοι φζρουν τθν ευκφνθ τθσ πλιρουσ και ορκισ ςυμπλιρωςθσ τθσ θλεκτρονικισ Αίτθςθσ 
Χρθματοδότθςθσ.  

Διόρκωςθ ι τροποποίθςθ ι ςυμπλιρωςθ των αιτιςεων, ςυμπλιρωςθ τυχόν ελλειπόντων 
ςτοιχείων, ζςτω και ςυμπλθρωματικϊν ι διευκρινιςτικϊν, δεν επιτρζπεται μετά τθν καταλθκτικι 
ϊρα και θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ Αίτθςθσ Χρθματοδότθςθσ.  

Επιτρζπεται θ ακφρωςθ τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ υπό τθν προχπόκεςθ ότι ζχει 
υποβλθκεί αίτθςθ ακφρωςθσ εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ ζωσ και δφο εργάςιμων θμερϊν 
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των αιτιςεων χρθματοδότθςθσ ςτθ 
Δράςθ. Θ αίτθςθ ακφρωςθσ υποβάλλεται από τον Ωπεφκυνο του ζργου θλεκτρονικά μζςω του 

ΥΧΞΕ (http://www.ependyseis.gr/mis). Θ επιλογι αυτι οδθγεί αυτόματα ςτθν παραίτθςθ των 
ενδιαφερομζνων από τθν υποβλθκείςα αίτθςι τουσ και παρζχει τθ δυνατότθτα επανυποβολισ 
νζασ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ εντόσ τθσ ταχκείςασ προκεςμίασ. 

http://www.ependyseis.gr/mis
http://www.gsrt.gr/
http://www.ependyseis.gr/mis
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Επιτρζπεται επίςθσ θ αναίρεςθ τθσ οριςτικοποίθςθσ τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ 
υπό τθν προχπόκεςθ ότι ζχει υποβλθκεί αίτθςθ αναίρεςθσ τθσ οριςτικοποίθςθσ εντόσ τθσ ίδιασ ωσ 
άνω αποκλειςτικισ προκεςμίασ (ζωσ και δφο εργάςιμων θμερϊν πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
θλεκτρονικισ υποβολισ των αιτιςεων χρθματοδότθςθσ ςτθ Δράςθ). Πε τθν επιλογι αυτι τα 
δεδομζνα που ζχουν καταχωρθκεί ςτο ΥΧΞΕ για τθ ςυγκεκριμζνθ αίτθςθ χρθματοδότθςθσ είναι 
διακζςιμα για διόρκωςθ/τροποποίθςθ. Χε κάκε περίπτωςθ, τυχόν επανυποβολι τθσ αίτθςθσ 
χρθματοδότθςθσ επιτρζπεται εντόσ τθσ ταχκείςασ προκεςμίασ. Θ αίτθςθ αναίρεςθσ τθσ 
οριςτικοποίθςθσ υποβάλλεται από τον Ωπεφκυνο του ζργου μζςω του ΥΧΞΕ 
(http://www.ependyseis.gr/mis, μενοφ helpdesk). 

 

Φυςικόσ Φάκελοσ  

Πετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ θλεκτρονικισ υποβολισ των αιτιςεων χρθματοδότθςθσ και εντόσ 
προκεςμίασ δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν υποβάλλεται (με ςχετικό διαβιβαςτικό ζγγραφο) 
ςτθ ΓΓΕΞ φυςικόσ φάκελοσ με τα δικαιολογθτικά που περιλαμβάνονται ςτο ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ VIIΒ του 
παρόντοσ (ςθμείο Β) ο οποίοσ κα φζρει τθν ακόλουκθ ζνδειξθ:  

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΩΝ ΓΛΑ ΤΘ ΔΑΣΘ: 

«Χρθματοδότθςθ ζργων Ε&Ξ ςτο πλαίςιο του Υρογράμματοσ PRIMA» 

Επωνυμία Φορζα «……………………………………………………………………………» 

Ξωδικόσ Ζργου*: «…………………………………………………….» 

Θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ «…………………………………………….» 

*: Πρόκειται για τον κωδικό που κα παραχκεί κατά τθν θλεκτρονικι υποβολι του Εντφπου Υποβολισ. 

 

Σ φυςικόσ φάκελοσ υποβάλλεται ζντυπα ςτθ διεφκυνςθ: Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και 
Ξαινοτομίασ, Διεφκυνςθ Διεκνοφσ Ε&Ψ Χυνεργαςίασ, Ψμιμα Α’ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, Οεωφ. 
Πεςογείων 14-18, 11527 Ακινα.  

Για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ όςα από τα ςτοιχεία του φυςικοφ 
φακζλου δεν ζχουν επιςυναφκεί ςτο ΥΧΞΕ κατά τθν θλεκτρονικι υποβολι διαβιβάηονται 
επιπρόςκετα μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτουσ αρμόδιουσ χειριςτζσ τθσ ΓΓΕΞ. 

Εφόςον θ υποβολι του φυςικοφ φακζλου πραγματοποιθκεί ιδιοχείρωσ θ θμερομθνία 
πρωτοκόλλθςθσ κεωρείται αποδεικτικό ςτοιχείο εμπρόκεςμθσ υποβολισ.  

Χτθν περίπτωςθ αποςτολισ, ωσ θμερομθνία υποβολισ κεωρείται θ θμερομθνία που αναγράφεται 
ςτθ ςφραγίδα αποςτολισ ταχυδρομείου ι ςτο παραςτατικό αποςτολισ τθσ εταιρείασ 
ταχυμεταφοράσ, θ οποία κα πρζπει να είναι ευδιάκριτθ. Θ απόδειξθ αποςτολισ των ΕΟΨΑ ι τθσ 
εταιρείασ ταχυμεταφοράσ κεωρείται αποδεικτικό ςτοιχείο εμπρόκεςμθσ υποβολισ 

 

Ραραδεκτό τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ  

 

Ωσ προσ το παραδεκτό τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ ιςχφουν τα εξισ (7.2.Α και 7.2.Β):  

Αίτθςθ που υποβάλλεται εκπρόκεςμα ι/και δεν πλθροί τουσ όρουσ υποβολισ κατά τα ανωτζρω 
ι/και δεν ςυνοδεφεται από τα ανωτζρω δικαιολογθτικά κα κεωρείται μθ παραδεκτι.  

Επιςθμαίνεται ότι για να κεωρθκεί ότι θ διαδικαςία υποβολισ ολοκλθρϊκθκε εμπρόκεςμα, κα 
πρζπει να ολοκλθρωκοφν εντόσ των προκεςμιϊν που κα οριςκοφν τόςο θ θλεκτρονικι υποβολι 
τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ ςτθν πλατφόρμα τθσ ΓΓΕΞ για τα ΕΥΕ PRIMA 2018 και 2019, ςτο  ΥΧΞΕ 
από το ΕΥΕ PRIMA 2020 και μετά, όςο και θ υποβολι του φυςικοφ φακζλου. 

Σι προτάςεισ ζργων που δεν κα υποβλθκοφν εμπρόκεςμα ςφμφωνα με τα ανωτζρω δεν κα 
χρθματοδοτοφνται. 

Χτθν περίπτωςθ μθ παραδεκτϊν αιτιςεων, θ αρμόδια Δ/νςθ τθσ ΓΓΕΞ ειςθγείται προσ τον Γενικό 
Γραμματζα Ζρευνασ και Ξαινοτομίασ τθν απόρριψθ τουσ. 
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Δικαιολογθτικά που εκ παραδρομισ δεν ςυμπεριλιφκθκαν ςτον υποβλθκζντα φάκελο των 
δικαιολογθτικϊν και δεν επθρεάηουν τθ διαδικαςία ελζγχου των ςτοιχείων τθσ Αίτθςθσ 
Χρθματοδότθςθσ ι και επιπλζον διευκρινίςεισ που ηθτοφνται από τθ ΓΓΕΞ ςε ιδθ προςκομιςκζντα 
δικαιολογθτικά κα κατατίκενται από τον δυνθτικό δικαιοφχο εντόσ δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν 
από τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ ενθμζρωςισ τουσ από τθ ΓΓΕΞ.  

Χτθν περίπτωςθ που κατά τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ζγκριςθσ τθσ Αίτθςθσ Χρθματοδότθςθσ 
διαπιςτωκεί ανακριβισ διλωςθ ςτοιχείων που αφοροφν ςτισ τυπικζσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, 
όπωσ αναγράφονται παρακάτω, θ αρμόδια Δ/νςθ τθσ ΓΓΕΞ ειςθγείται προσ τον Γενικό Γραμματζα 
Ζρευνασ και Ξαινοτομίασ τθν απόρριψθ των ςυγκεκριμζνων Αιτιςεων Χρθματοδότθςθσ.  

 

Θ αίτθςθ χρθματοδότθςθσ επζχει κζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 (Αϋ 
75) για τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςε αυτι. Χυνεπϊσ, κα πρζπει να υπάρχει ταυτότθτα 
περιεχομζνου με τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά και όλα τα αναφερόμενα ςτθν αίτθςθ ςτοιχεία 
να είναι αλθκι. Θ ανακρίβεια των ςτοιχείων που δθλϊνονται ςτθν αίτθςθ επιςφρει τισ 
προβλεπόμενεσ ποινικζσ και διοικθτικζσ κυρϊςεισ.  

Επίςθσ, κάκε δυνθτικόσ δικαιοφχοσ, είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για κάκε απόκλιςθ μεταξφ 
των ςτοιχείων τθσ αίτθςθσ και των δικαιολογθτικϊν και θ ΓΓΕΚ δεν φζρει καμία ευκφνθ για 
τυχόν ενζργειεσ ι δαπάνεσ, ςτισ οποίεσ ζχει υποβλθκεί.  

Θ ΓΓΕΞ ςυλλζγει και επεξεργάηεται δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα αποκλειςτικά και μόνο ςτο 
πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τθσ, προκειμζνου:  

- να ςυμμορφϊνεται με τισ ζννομεσ υποχρεϊςεισ τθσ,  

- να εκπλθρϊνει τα κακικοντά τθσ τα οποία εκτελεί προσ το δθμόςιο ςυμφζρον ι κατά τθν άςκθςθ 
τθσ δθμόςιασ εξουςίασ που τθσ ζχει ανατεκεί (ενδεικτικά: ζλεγχοι και διαςταυρϊςεισ κατά τθν 
υποβολι, αξιολόγθςθ, παρακολοφκθςθ τιρθςθσ των υποχρεϊςεων των Δικαιοφχων) και  

- να επικοινωνεί κατάλλθλα με τα υποκείμενα των δεδομζνων για ςκοποφσ ςυναφείσ με τθν 
αξιολόγθςθ των αιτιςεων τουσ, υλοποίθςθσ των ζργων κλπ  

Χε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, τα προςωπικά δεδομζνα υποβάλλονται ςτθ ΓΓΕΞ εκοφςια από τα ίδια τα 
υποκείμενα. Εξαιροφνται οι περιπτϊςεισ που αυτά διαβιβάηονται ςτθ ΓΓΕΞ από άλλεσ δθμόςιεσ 
υπθρεςίεσ προκειμζνου να προβεί ςε ενζργειεσ που εμπίπτουν ςτισ αρμοδιότθτζσ τθσ. 

Χυνεπϊσ, θ υποβολι τθσ Αίτθςθσ Χρθματοδότθςθσ ςυνιςτά εξουςιοδότθςθ προσ τθ ΓΓΕΞ για τθν 
περαιτζρω επεξεργαςία από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ των ςχετικϊν δεδομζνων τα οποία και 
τθροφνται για :  

 για τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ τθσ παροφςασ δράςθσ (ενδεικτικά: ζλεγχοι και διαςταυρϊςεισ 
κατά τθν υποβολι, αξιολόγθςθ, παρακολοφκθςθ τιρθςθσ των υποχρεϊςεων των 
Δικαιοφχων),  

 για το ςκοπό εξαγωγισ ςτατιςτικϊν δεδομζνων (δεικτϊν), κακϊσ και  

 για το ςκοπό τθσ διενζργειασ ερευνϊν και τθσ εκπόνθςθσ μελετϊν για τθν αξιολόγθςθ τθσ εν 
λόγω δράςθσ και τθσ εξζλιξθσ τθσ ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ ςτθ χϊρα  

 τθ δθμοςίευςθ των απολφτωσ αναγκαίων δεδομζνων για ςκοποφσ διαφάνειασ των 
ςυγχρθματοδοτοφμενων ενιςχφςεων και τθν προβολι των ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων  

 

Χε κάκε περίπτωςθ διαςφαλίηεται θ τιρθςθ τθσ νομοκεςίασ περί προςωπικϊν δεδομζνων βάςει 
του ν. 2472/97 όπωσ ιςχφει κάκε φορά και του Ξανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ 
Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου (Γενικόσ Ξανονιςμόσ για τθν Υροςταςία Δεδομζνων).  

Σι δικαιοφχοι αποδζχονται επίςθσ ότι τα μθνφματα που κα αποςτζλλονται μζςω θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου και ειδικότερα ςτθ(ισ) διεφκυνςθ(εισ) email που ζχουν δθλωκεί ςτο ςχετικό ζντυπο 
επζχουν κζςθ κοινοποίθςθσ και ςυνεπάγονται τθν ζναρξθ όλων των εννόμων ςυνεπειϊν και 
προκεςμιϊν. 
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7.2.Γ Αξιολόγθςθ αιτιςεων χρθματοδότθςθσ  

Για τισ ανάγκεσ τθσ εγκριτικισ διαδικαςίασ τθσ Δράςθσ ςε εκνικό επίπεδο κα ςυςτακεί τριμελισ 
Επιτροπι Αξιολόγθςθσ με απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Ζρευνασ και Καινοτομίασ.  

Ζργο τθσ Επιτροπισ κα είναι : 

α) ο ζλεγχοσ τθσ πλθρότθτασ τθσ αίτθςθσ από πλευράσ περιεχομζνου, ςυνοδευτικϊν εντφπων και 
δικαιολογθτικϊν, 

β) θ ταυτοποίθςθ τθσ πρόταςθσ που υποβλικθκε ςτο PRIMA με τθν πρόταςθ που υποβλικθκε ςτθ 
ΓΓΕΞ, 

γ) ο ζλεγχοσ επιλεξιμότθτασ των δυνθτικϊν δικαιοφχων (βλ. τυπικζσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ),  

δ) ο ζλεγχοσ τθσ ςυμφωνίασ των επιμζρουσ ςτοιχείων του προτεινόμενου ζργου (αιτοφμενθ 
δθμόςια δαπάνθ, κατθγορίεσ ζρευνασ, επιλζξιμεσ δαπάνεσ κλπ) με τουσ κανόνεσ επιλεξιμότθτασ 
του παρόντοσ και τουσ εκνικοφσ κανόνεσ ςυμμετοχισ, 

Ελζγχεται επίςθσ εάν το ζργο δεν ζχει υποβλθκεί για ζνταξθ ςε άλλο πρόγραμμα που 
χρθματοδοτείται από εκνικοφσ ι κοινοτικοφσ πόρουσ πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ 
ζνταξθσ/απόρριψθσ τθσ Αίτθςθσ Χρθματοδότθςθσ.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει επιπρόςκετα να  τθροφνται το ςφνολο των προχποκζςεων του 
Ξεφαλαίου Λ του Ξανονιςμοφ (Ε.Ε.) 651/2014 (όπωσ ιςχφει) και του αντίςτοιχου άρκρου του 
Ειδικοφ Πζρουσ του ιδίου Ξανονιςμοφ όςον αφορά τισ επιχειριςεισ και οι προχποκζςεισ των 
ςθμείων 19 και 20 του αρ. 2.1.1 τθσ (2014/C 198/01) Ανακοίνωςθσ τθσ Επιτροπισ όςον αφορά 
ςτουσ Ερευνθτικοφσ Σργανιςμοφσ. 

 

Για τθν αντιμετϊπιςθ εξειδικευμζνων κεμάτων θ Επιτροπι μπορεί να χρθςιμοποιεί 
εμπειρογνϊμονεσ οι οποίοι ςυντάςςουν ςχετικι ειδικι ζκκεςθ αξιολόγθςθσ και καλοφμενοι από 
τθν Επιτροπι μποροφν να ςυμμετζχουν ςε αυτι χωρίσ δικαίωμα ψιφου.  

Σι εμπειρογνϊμονεσ προζρχονται από το Πθτρϊο Υιςτοποιθμζνων Αξιολογθτϊν του άρκρου 27 
του ν. 4310/2014, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, και διακζτουν τα προςόντα που 
προβλζπονται ςτισ διατάξεισ αυτζσ και τα οποία ςχετίηονται με το αντικείμενο του προτεινόμενου 
ζργου. Σι εμπειρογνϊμονεσ ορίηονται με ςχετικι απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Ζρευνασ και 
Ψεχνολογίασ, με κριτιρια τθ ςυνάφεια μεταξφ τθσ εξειδίκευςθσ του εμπειρογνϊμονα και του 
αντικειμζνου του υπό ζνταξθ ζργου, τθ μθ φπαρξθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων και τθ 
διακεςιμότθτα του εμπειρογνϊμονα. 

Ψα μζλθ των Επιτροπϊν Αξιολόγθςθσ κακϊσ και οι ανεξάρτθτοι εμπειρογνϊμονεσ, υποβάλλουν 
Ωπεφκυνθ Διλωςθ περί μθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων και περί εμπιςτευτικότθτασ.  

Θ ΓΓΕΞ ςυντονίηει και υποςτθρίηει το ζργο των επιτροπϊν αξιολόγθςθσ και των εμπειρογνωμόνων 
με κάκε πρόςφορο μζςο. 

 

Για τισ αιτιςεισ χρθματοδότθςθσ που υποβάλλονται ςτο πλαίςιο του ΕΡΕ 2020 του PRIMA και 
εφεξισ ιςχφουν επιπρόςκετα τα εξισ: 

Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ χρθςιμοποιϊντασ τθν εφαρμογι «Αξιολόγθςθ» ςτο ΥΧΞΕ ελζγχει όλα τα 
πεδία του Υαραρτιματοσ Λ.1 που καταχωρικθκαν από τον δυνθτικό δικαιοφχο κατά το ςτάδιο τθσ 
υποβολισ και διαπιςτϊνει αν πλθροφνται τα ςτοιχεία (α) και (γ) ανωτζρω. 

Πλα τα πεδία του Ραραρτιματοσ Λ.1 δφναται να τροποποιθκοφν από τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ 
με βάςθ τα ςτοιχεία του παρόντοσ, τθσ Ειδικισ Υρόςκλθςθσ τθσ Ενότθτασ 1.3, του Υροςωρινοφ 
Ξαταλόγου Δυνθτικϊν Δικαιοφχων και του περιεχομζνου του θλεκτρονικοφ και φυςικοφ φακζλου 
που προςκόμιςε ο δυνθτικόσ δικαιοφχοσ.  

Θ υπόλοιπθ αξιολόγθςθ γίνεται εκτόσ ΥΧΞΕ ςε τυποποιθμζνο Δελτίο Αξιολόγθςθσ το οποίο 
παρζχεται από τθ ΓΓΕΞ και το οποίο θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ ςυμπλθρϊνει πλιρωσ για κάκε 
πρόταςθ. Ψο Δελτίο Αξιολόγθςθσ και θ ειδικι ζκκεςθ αξιολόγθςθσ του εμπειρογνϊμονα (εφόςον 
υπάρχει) αναρτάται ςτο ΥΧΞΕ.  
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Χτθ βάςθ των ανωτζρω θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ δφναται επίςθσ να επιφζρει αλλαγζσ ςτο ζντυπο 
Λ.2 προκειμζνου να πλθροφνται οι ωσ άνω προχποκζςεισ. Χτθν περίπτωςθ αυτι το τροποποιθμζνο 
ζντυπο Λ.2 αναρτάται ςτο ΥΧΞΕ μετά το πζρασ τθσ αξιολόγθςθσ και αποτελεί το Ψεχνικό Υαράρτθμα 
που επιςυνάπτεται ςτθν απόφαςθ χρθματοδότθςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν ενότθτα 8 του 
παρόντοσ.  

 

Τυπικζσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ  

Οι παραδεκτζσ Αιτιςεισ Χρθματοδότθςθσ ελζγχονται ωσ τισ ακόλουκεσ τυπικζσ προχποκζςεισ 
ςυμμετοχισ.  

α) Για κάκε επιχείρθςθ - δυνθτικό δικαιοφχο ελζγχεται:  

-Εάν εκκρεμεί εκτζλεςθ προθγουμζνθσ απόφαςθσ ανάκτθςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ επιτροπισ για 
αχρεωςτιτωσ ι παρανόμωσ καταβλθκείςεσ κρατικζσ ενιςχφςεισ.  

- Εάν θ επιχείρθςθ είναι προβλθματικι κατά τον οριςμό του άρκρου 2 του Ξαν. ΕΕ 651/2014.  

- Εάν θ επιχείρθςθ ζχει λάβει ενίςχυςθ διάςωςθσ ι αναδιάρκρωςθσ.  

- Εάν θ επιχείρθςθ είναι ΠμΕ ςφμφωνα με το οριςμό του Υαραρτιματοσ I του Ξαν. ΕΕ 651/2014.  

- Εάν οι επιχείρθςθ είναι ανεξάρτθτθ ι ςυνδεδεμζνθ ςφμφωνα με τον οριςμό του Υαραρτιματοσ I 
του Ξαν. ΕΕ651/2014.  

- Εάν οι επιχειριςεισ ζχουν ςυςτακεί νομίμωσ και λειτουργοφν ωσ νομικά πρόςωπα, ανεξαρτιτωσ 
του τφπου τουσ (π.χ. ΑΕ, ΕΥΕ, ΣΕ, ΛΞΕ, ΞοινΧΕπ).  

- Εάν πλθρείται το ςφνολο των προχποκζςεων του Ξεφαλαίου Λ του καν. ΕΕ 651/2014, κακϊσ και το 
ςφνολο των προχποκζςεων των άρκρων που εφαρμόηονται ςτθν ςυγκεκριμζνθ ενίςχυςθ  

 

β) Για κάκε οργανιςμό ζρευνασ και διάδοςθσ γνϊςεων - δυνθτικό δικαιοφχο ελζγχεται:  

i. Εάν ζχει ωσ πρωταρχικό ςκοπό τθν ανεξάρτθτθ διεξαγωγι βαςικισ ζρευνασ, βιομθχανικισ 
ζρευνασ ι πειραματικισ ανάπτυξθσ ι τθν ευρεία διάδοςθ των αποτελεςμάτων των εν λόγω 
δραςτθριοτιτων  ςε μθ αποκλειςτικι και χωρίσ διακρίςεισ βάςθ μζςω διδαςκαλίασ, 
βάςεων δεδομζνων, δθμοςιεφςεων ι λογιςμικοφ ανοικτισ πρόςβαςθσ  ι  μεταφοράσ 
γνϊςεων.  

ii. Εάν διαςφαλίηεται ότι οι επιχειριςεισ που μποροφν να επθρεάςουν μια τζτοια οντότθτα 
π.χ. με τθν ιδιότθτα του μετόχου ι του μζλουσ δεν ζχουν προνομιακι πρόςβαςθ ςτο 
ερευνθτικό δυναμικό του ι ςτα ερευνθτικά του αποτελζςματα. 

iii. Εάν θ χρθματοδότθςθ του εν λόγω Σργανιςμοφ από τθ Δράςθ αφορά ςτθν κφρια 
δραςτθριότθτά του και εάν το ςφνολο των κερδϊν από δραςτθριότθτεσ μεταφοράσ 
γνϊςθσ, όταν αυτζσ διενεργοφνται είτε από τον ερευνθτικό οργανιςμό 
(ςυμπεριλαμβανομζνων των τμθμάτων ι των κυγατρικϊν του) είτε από κοινοφ με ι εξ 
ονόματοσ άλλων τζτοιων φορζων επανεπενδφονται ςτισ κφριεσ δραςτθριότθτεσ του 
ερευνθτικοφ οργανιςμοφ και ςτθ διάδοςθ των αποτελεςμάτων 

iv. Χτθν περίπτωςθ που αςκεί δραςτθριότθτεσ οικονομικισ και μθ οικονομικισ φφςθσ, εάν τα 
δφο είδθ δραςτθριοτιτων, κακϊσ και οι δαπάνεσ, θ χρθματοδότθςθ και τα ζςοδά τουσ από 
παροχι υπθρεςιϊν ι πϊλθςθ αγακϊν, διαχωρίηονται ςαφϊσ και με λογιςτικι 
παρακολοφκθςθ (αποφυγι ςταυροειδοφσ επιδότθςθσ) 

v. Εάν χορθγείται ζμμεςθ ενίςχυςθ ςτισ επιχειριςεισ με τισ οποίεσ ςυνεργάηεται ςτο πλαίςιο 
του ζργου 

vi. Εάν εκκρεμεί εκτζλεςθ προθγουμζνθσ απόφαςθσ ανάκτθςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ επιτροπισ 
για αχρεωςτιτωσ ι παρανόμωσ καταβλθκείςεσ κρατικζσ ενιςχφςεισ.  

  

γ) Για κάκε ζναν από τουσ Λοιποφσ φορείσ που αντιμετωπίηονται ωσ οργανιςμοί ζρευνασ και 
διάδοςθσ γνϊςεων - δυνθτικό δικαιοφχο ελζγχεται:  
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Εάν ανικει ςε μία από τισ οντότθτεσ τθσ Ενότθτασ 3 και εάν πλθροί ακροιςτικά τισ ακόλουκεσ 
προχποκζςεισ: 

i. Εάν οι κφριεσ δραςτθριότθτζσ του είναι μθ -οικονομικζσ, ςφμφωνα με τον οριςμό του 
ενωςιακοφ δικαίου.  

ii. Εάν υπάρχει ςτο Ξαταςτατικό του πρόβλεψθ για δραςτθριότθτα ζρευνασ.  

iii. Εάν θ ςυμμετοχι του ςτο ζργο αφορά ςε μθ-οικονομικι δραςτθριότθτα και α) τα 
αποτελζςματα τθσ ζρευνασ κα διαχζονται ευρζωσ ςε μθ αποκλειςτικι και χωρίσ διακρίςεισ 
βάςθ, για παράδειγμα μζςω διδαςκαλίασ, βάςεων δεδομζνων, δθμοςιεφςεων ι λογιςμικοφ 
ανοικτισ πρόςβαςθσ και β) τυχόν κζρδθ που προκφπτουν από το ζργο κα επανεπενδφονται 
ςτισ μθ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ του Φορζα.  

iv. Εάν διαςφαλίηεται θ αποφυγι ςταυροειδοφσ επιδότθςθσ (εφαρμόηεται διακριτι λογιςτικι 
παρακολοφκθςθ των μθ οικονομικϊν και (εάν υπάρχουν) οικονομικϊν δραςτθριοτιτων του 
φορζα) 

v. Εάν υπάρχει ζμμεςθ κρατικι ενίςχυςθ ςτισ ςυμμετζχουςεσ ςτο ζργο επιχειριςεισ λόγω 
ευνοϊκϊν όρων τθσ ςυνεργαςίασ (βλ. Ενότθτα 6.2) 

vi. Εάν εκκρεμεί εκτζλεςθ προθγουμζνθσ απόφαςθσ ανάκτθςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ επιτροπισ για 
αχρεωςτιτωσ ι παρανόμωσ καταβλθκείςεσ κρατικζσ ενιςχφςεισ.  

 

Πετά το πζρασ των εργαςιϊν τθσ θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο 
επιςυνάπτονται ςυμπλθρωμζνα τα αντίςτοιχα Δελτία Αξιολόγθςθσ. Χτο πρακτικό περιλαμβάνεται 
πίνακασ των εγκεκριμζνων προτάςεων προσ χρθματοδότθςθ και πίνακασ των αιτιςεων που 
απορρίπτονται λόγω μθ κάλυψθσ των τυπικϊν προχποκζςεων.  

Ψο πρακτικό διαβιβάηεται ςτθν αρμόδια Δ/νςθ τθσ ΓΓΕΞ θ οποία ειςθγείται ςτον Γενικό Γραμματζα 
Ζρευνασ και Ξαινοτομίασ τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ με τον τελικό κατάλογο Δικαιοφχων (βλ. 
ενότθτα 8 παρακάτω).  

 
 

8. ΕΓΚΛΣΘ – ΕΚΔΟΣΘ ΑΡΟΦΑΣΘΣ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘΣ 

8.1  ΑΡΟΦΑΣΘ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘΣ 

Πετά το τζλοσ τθσ διαδικαςίασ ελζγχου εκδίδεται απόφαςθ με τον τελικό κατάλογο των 
Δικαιοφχων, τον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό και τθν αναλογοφςα δθμόςια χρθματοδότθςθ για 
κάκε επιχορθγοφμενθ Αίτθςθ Χρθματοδότθςθσ, ενϊ για τισ απορριφκείςεσ αιτιςεισ αναγράφεται 
ο αιτοφμενοσ προχπολογιςμόσ και θ ςχετικι τεκμθρίωςθ για τθν απόρριψι τουσ.  
Ακολοφκωσ, ενθμερϊνονται  οι ενδιαφερόμενοι με ςχετικι επιςτολι για τθν ζνταξθ ι τθν 
απόρριψθ τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ κατά περίπτωςθ. Χτθν περίπτωςθ απόρριψθσ ςτθ ςχετικι 
επιςτολι κα αναφζρονται οι λόγοι απόρριψθσ.   
Χτθν περίπτωςθ ζγκριςθσ, με τθν επιςτολι καλείται ο δικαιοφχοσ να υποβάλει εντόσ ςυγκεκριμζνθσ 
προκεςμίασ Ωπεφκυνθ Διλωςθ περί αποδοχισ των όρων τθσ απόφαςθσ χρθματοδότθςθσ, και του 
Ψεχνικοφ Υαραρτιματοσ όπωσ αυτό διαμορφϊκθκε μετά τθν αξιολόγθςθ κακϊσ και όλουσ τουσ 
όρουσ που τίκενται ςτον παρόντα Σδθγό Εφαρμογισ για τθν υλοποίθςθ του ζργου και τθν 
παρακολοφκθςθ αυτοφ.  
Για τισ αιτιςεισ χρθματοδότθςθσ ςτο πλαίςιο του ΕΡΕ 2020 του PRIMA και εφεξισ το Τεχνικό 
Ραράρτθμα αναρτάται ςτο ΡΣΚΕ για κάκε δικαιοφχο.  
Χε περίπτωςθ μθ εμπρόκεςμθσ υποβολισ τθσ Ωπεφκυνθσ Διλωςθσ θ ΓΓΕΞ δφναται να ανακεωριςει 
τθν ζγκριςθ χρθματοδότθςθσ του εν λόγω ζργου. 
 
Χε περίπτωςθ απόρριψθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ κατά τθ διαδικαςία ελζγχου τθσ Ενότθτασ 7.2 ι 
μθ εμπρόκεςμθσ υποβολισ τθσ ανωτζρω Ωπεφκυνθσ Διλωςθσ και εφόςον υπάρξει ςχετικι 
δυνατότθτα/ζγκριςθ ςε επίπεδο PRIMA θ ΓΓΕΞ ενδζχεται να καλζςει ςε διαδικαςία υποβολισ 
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αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ τα επόμενα ςε βακμολογία ζργα, με βάςθ τθ ςειρά τθσ βακμολογικισ 
κατάταξθσ του PRIMA και μζχρι το προκακοριςμζνο όριο βακμολογίασ ςε επίπεδο PRIMA, υπό τθν 
προχπόκεςθ φπαρξθσ διακζςιμων πόρων, και μζχρι εξαντλιςεωσ αυτϊν.  
 
Πετά τθν υποβολι τθσ Ω.Δ., για κάκε φορζα που περιλαμβάνεται ςτον τελικό κατάλογο δικαιοφχων 
εκδίδεται απόφαςθ χρθματοδότθςθσ.  
Χτθν απόφαςθ χρθματοδότθςθσ και ςτο επιςυναπτόμενο ςε αυτι Ψεχνικό Υαράρτθμα, ορίηονται το 
αντικείμενο του ζργου, θ χρονικι του διάρκεια, ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ και το φψοσ 
χρθματοδότθςθσ ςυνολικά και ανά επιλζξιμθ δραςτθριότθτα/κατθγορία δαπάνθσ, το φψοσ τθσ 
εγγυθτικισ επιςτολισ για τθν προκαταβολι (όπου απαιτείται), τα ςτάδια εκτζλεςθσ αυτοφ, τα 
παραδοτζα και θ ςφνκεςθ (ειδικότθτα) του προςωπικοφ που κα το εκτελζςει, κακϊσ και κάκε άλλθ 
αναγκαία ςχετικι λεπτομζρεια.  
 
Τονίηεται ότι: 
- Ψο φυςικό αντικείμενο του χρθματοδοτοφμενου ζργου, περιλαμβανομζνων των παραδοτζων 
αυτοφ προςδιορίηεται για τουσ ςκοποφσ τθσ παρακολοφκθςθσ και ελζγχου ςυνδυαςτικά από τα 
διαλαμβανόμενα ςτθν ανωτζρω απόφαςθ και το περιεχόμενο τθσ πρόταςθσ που εγκρίκθκε προσ 
χρθματοδότθςθ ςε επίπεδο PRIMA όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.  

- Σι τυπικζσ προχποκζςεισ επιλεξιμότθτασ κα πρζπει να πλθροφνται τόςο κατά τθν εξζταςθ τθσ 
Αίτθςθσ Χρθματοδότθςθσ/ζκδοςθ απόφαςθσ χρθματοδότθςθσ όςο και κατά τθ διάρκεια 
υλοποίθςθσ του ζργου/χοριγθςθσ τθσ ενίςχυςθσ.  
 
Εάν ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ/ζγκριςθσ ι/και υλοποίθςθσ του 
ζργου θ ΓΓΕΞ διαπιςτϊςει ότι ο δικαιοφχοσ υπζβαλε ψευδι/ανακριβι ςτοιχεία ι αίτθςθ 
απορρίπτεται ι το ζργο απεντάςςεται και αναηθτείται το ςφνολο τθσ τυχόν καταβλθκείςασ 
χρθματοδότθςθσ.  

 
Πετά τθν ζκδοςθ των Αποφάςεων Χρθματοδότθςθσ, ςτοιχεία των εγκεκριμζνων ζργων 

δθμοςιεφονται ςτον Δικτυακό τόπο τθσ ΓΓΕΞ (www.gsrt.gr). 

 

8.2  ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Σι δυνθτικοί δικαιοφχοι που ςυμμετζχουν ςτθν διαδικαςία υποβολισ και αξιολόγθςθσ αιτιςεων 
χρθματοδότθςθσ δφνανται να υποβάλουν ζνςταςθ κατά τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ/απόρριψθσ (υπό 
τθν ζννοια του άρκρου 25 του ν. 2690/1999). Δεν υποβάλλεται ζνςταςθ επί τθσ απόφαςθσ με τον 
προςωρινό κατάλογο δυνθτικϊν δικαιοφχων.  

Σι ενςτάςεισ υποβάλλονται άπαξ, ςτθ ΓΓΕΞ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) 
θμερολογιακϊν θμερϊν, από τθν επομζνθ τθσ ζκδοςθσ του οριςτικοφ καταλόγου των προσ 
χρθματοδότθςθ ζργων. 

 

Για τισ αιτιςεισ χρθματοδότθςθσ ςτο πλαίςιο του ΕΡΕ 2020 του PRIMA και εφεξισ:  

Σι ενςτάςεισ υποβάλλονται άπαξ θλεκτρονικά με ςυμπλιρωςθ των ςχετικϊν πεδίων του ςθμείου 
«ΕΡΧΨΑΧΕΛΧ» του ΥΧΞΕ  κατά του Τελικοφ Καταλόγου Δικαιοφχων , εντόσ αποκλειςτικισ 
προκεςμίασ είκοςι (20) θμερολογιακϊν θμερϊν, από τθν επομζνθ τθσ ζκδοςθσ τθσ ςχετικισ 
απόφαςθσ (χρθματοδοτοφμενα ζργα).  

Θ ζνςταςθ κατατίκεται και εντφπωσ ςτθ ΓΓΕΞ από ειδικά εξουςιοδοτθμζνο προσ τοφτο πρόςωπο ι 
αποςτζλλεται ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι (ςφραγίδα ταχυδρομείου) ι διά μζςου 
εταιρίασ ταχυμεταφορϊν (courier) ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που περιγράφεται για τθν κατάκεςθ 
του φυςικοφ φακζλου τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ.  

http://www.gsrt.gr/
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Σι ενςτάςεισ εξετάηονται από τθν ΓΓΕΞ τόςο ωσ προσ τθ νομιμότθτα τθσ πράξθσ κατά τθσ οποίασ 
ςτρζφονται, όςο και ωσ προσ τθν ουςία τθσ υπόκεςθσ και είτε απορρίπτονται, είτε γίνονται 
αποδεκτζσ.  

 

Αρμόδιο όργανο για τθν εξζταςθ των ενςτάςεων είναι θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων, θ 
οποία ορίηεται με απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Ζρευνασ και Ξαινοτομίασ.  

Θ Επιτροπι Ενςτάςεων ειςθγείται ςτον Γενικό Γραμματζα Ζρευνασ και Ξαινοτομίασ και θ 
εκδοκείςα επί τθσ ενςτάςεωσ απόφαςθ κακιςτά οριςτικι τθν πράξθ ζνταξθσ ι τθν τυχόν απόρριψθ 
αυτισ αποκλειομζνου ζτερου ςταδίου διοικθτικισ προςφυγισ. 

Σι αποφάςεισ επί των ενςτάςεων εκδίδονται ςφμφωνα με το άρκρο 25 του ν.2690/1999 από τον 
Γενικό Γραμματζα Ζρευνασ και Ξαινοτομίασ, μζςα ςε τρείσ (3) μινεσ από τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ τθσ ζνςταςθσ. Σι αποφάςεισ επί των ενςτάςεων κοινοποιοφνται αμελλθτί 
ςτουσ δυνθτικοφσ δικαιοφχουσ και αναρτϊνται ςτθ Διαφγεια, και ςτθν ιςτοςελίδα ΓΓΕΞ 

www.gsrt.gr  

Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των ενςτάςεων ενεργοποιείται εκ νζου (εφόςον 
απαιτείται) θ διαδικαςία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ τελικοφ καταλόγου δικαιοφχων κατά τα ανωτζρω.  

 

 

9. ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΕΓΩΝ 

9.1  ΧΟΝΟΣ ΡΑΓΜΑΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΩΝ ΔΑΡΑΝΩΝ  

Ψο ςφνολο των δαπανϊν του ζργου κα πρζπει να ζχει πραγματοποιθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ 
χρονικισ περιόδου που προςδιορίηεται ςτθν απόφαςθ χρθματοδότθςθσ και το αργότερο μζχρι τθν 
θμερομθνία λιξθσ του ζργου.  

Σθμειϊνεται ότι ωσ θμερομθνία ζναρξθσ του χρόνου υλοποίθςθσ του ζργου λαμβάνεται θ 
θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ Απόφαςθσ Χρθματοδότθςθσ. Σ ενδιαφερόμενοσ μπορεί να δθλϊςει 
προγενζςτερθ θμερομθνία, ανάλογα με τθν θμερομθνία ζναρξθσ του διακρατικοφ ζργου και τα 
οριηόμενα ςτο ςυμφωνθτικό ςυνεργαςίασ (Consortium Agreement) ι τθν θμερομθνία ζναρξθσ του 
ζργου όπωσ κα ςυμφωνθκεί από τουσ εταίρουσ και κοινοποιθκεί από τον ςυντονιςτι ςτο PΦΛΠΑ 
και ςτισ αρμόδιεσ εκνικζσ αρχζσ χρθματοδότθςθσ.  

Χε κάκε περίπτωςθ θ θμερομθνία ζναρξθσ του ζργου και επιλεξιμότθτασ των δαπανϊν δεν 
μπορεί να είναι προγενζςτερθ τθσ θμερομθνίασ υποβολισ τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ 
προκειμζνου το ςχεδιαηόμενο ζργο να πλθροί τον χαρακτιρα κινιτρου. Χε αντίκετθ περίπτωςθ το 
ςφνολο του ερευνθτικοφ ζργου κακίςταται μθ επιλζξιμο προσ χρθματοδότθςθ. 

Αντίςτοιχα το ςφνολο των παραςτατικϊν δαπανϊν (π.χ. τιμολογίων) κα πρζπει να ζχει εκδοκεί από 
τθν θμερομθνία ζναρξθσ επιλεξιμότθτασ και μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ του ζργου. Εξαίρεςθ 
αποτελοφν τα παραςτατικά δαπάνθσ απαςχόλθςθσ των ορκωτϊν λογιςτϊν που κα ελζγξουν το 
οικονομικό αντικείμενο του ζργου, τα οποία κα είναι επιλζξιμα μζχρι και τρεισ (3) μινεσ μετά τθν 
θμερομθνία λιξθσ κάκε ζργου. 

Σι δαπάνεσ κα πρζπει να ζχουν εξοφλθκεί ζωσ τθ διενζργεια του ελζγχου προκειμζνου να 
πιςτοποιθκοφν ςτο πλαίςιο τθσ αντίςτοιχθσ διαδικαςίασ πιςτοποίθςθσ. Δαπάνεσ που δεν ζχουν 
εξοφλθκεί εντόσ των παραπάνω χρονικϊν ορίων κα κεωροφνται μθ επιλζξιμεσ κατά τον αντίςτοιχο 
ζλεγχο. Χτθν περίπτωςθ που αυτό ςυμβεί κατά τον ενδιάμεςο ζλεγχο, οι δαπάνεσ αυτζσ μποροφν 
να υποβλθκοφν με το αίτθμα τελικοφ ελζγχου, εφόςον ζχουν εξοφλθκεί. Σποιαδιποτε δαπάνθ δεν 
ζχει εξοφλθκεί μζχρι τθν θμερομθνία ολοκλιρωςθσ του τελικοφ ελζγχου κρίνεται οριςτικά μθ 
επιλζξιμθ. 

Χτθν περίπτωςθ που εγκρίκθκε αίτθςθ χρθματοδότθςθσ ςε επιχείρθςθ με ζδρα ςε άλλο κράτοσ 
μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (δθλαδι κατά τον χρόνο υποβολισ τθσ αίτθςθσ διακζτει VAT), τότε 
οι δαπάνεσ κακίςτανται επιλζξιμεσ εφόςον τα νομίμωσ εκδοκζντα παραςτατικά 
πραγματοποιοφνται από το δικαιοφχο με το ελλθνικό ΑΦΠ για τθν υλοποίθςθ του ζργου του.  

http://www.gsrt.gr/
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9.2 ΕΞΟΦΛΘΣΘ ΔΑΡΑΝΩΝ 

Για τθν εξόφλθςθ των δαπανϊν που πραγματοποιοφνται κα εφαρμόηονται κάκε φορά τα 
οριηόμενα ςτισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ πράξεισ που ρυκμίηουν το 
πλαίςιο πραγματοποίθςθσ ςυναλλαγϊν και τουσ τυχόν κεςπιςμζνουσ ςε αυτζσ περιοριςμοφσ. 

Ειδικότερα, θ εξόφλθςθ κάκε δαπάνθσ (τμθματικι ι ολικι), για να είναι επιλζξιμθ, πρζπει να είναι 
ςφμφωνθ με τισ διατάξεισ τθσ φορολογικισ νομοκεςίασ και τα άρκρα 22 & 23, περ. β του Ξϊδικα 
Φορολογίασ Ειςοδιματοσ, όπωσ ιςχφει κάκε φορά (ν. 4172/2013, ΥΣΟ. 1216/1.10.2014 και ΥΣΟ. 
1079/6.4.2015), και μπορεί να γίνει ωσ ακολοφκωσ: 

 Ξάκε είδουσ δαπάνθ που αφορά ςε αγορά αγακϊν ι λιψθ υπθρεςιϊν, από τθν θμεδαπι ι τθν 
αλλοδαπι, αξίασ κάτω των πεντακοςίων (500,00) ευρϊ (χωρίσ ΦΥΑ), εξοφλείται με μετρθτά ι 
μζςω τραπεηικοφ μζςου πλθρωμισ. 

 Ξάκε είδουσ δαπάνθ που αφορά ςε αγορά αγακϊν ι λιψθ υπθρεςιϊν, από τθν θμεδαπι ι τθν 
αλλοδαπι, αξίασ άνω των πεντακοςίων (500,00) ευρϊ (χωρίσ ΦΥΑ), εξοφλείται τμθματικά ι 
ολικά με τθ χριςθ τραπεηικοφ μζςου πλθρωμισ. Δεν επιτρζπεται εξόφλθςθ των δαπανϊν 
αυτϊν με μετρθτά. 

 

Σι αποδεκτοί τρόποι εξόφλθςθσ και τα ανά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν 
πιςτοποίθςθ τθσ πλθρωμισ, κακϊσ και γενικότεροι όροι και επιςθμάνςεισ για τισ προχποκζςεισ 
που πρζπει να πλθροφνται για τθν επιβεβαίωςθ τθσ εξόφλθςθσ των δαπανϊν παρατίκενται ςτο 
Ραράρτθμα ΛΧ «Αποδεκτοί Τρόποι Εξόφλθςθσ Δαπανϊν». Αποδεικτικά πραγματοποίθςθσ των 
δαπανϊν κεωροφνται τα ςχετικά παραςτατικά (π.χ. τιμολόγια) όπωσ αυτά κακορίηονται ςτο 
Ραράρτθμα V. 

Θ ΓΓΕΞ ζχει το δικαίωμα περικοπισ εγκεκριμζνων δαπανϊν κατά τθν πιςτοποίθςι τουσ, αν αυτζσ 
δεν εξυπθρετοφν τθ ςκοπιμότθτα του ζργου ι κρικοφν υπερβολικζσ ωσ προσ το κόςτοσ τουσ. 

 

9.3 ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ ΛΟΓΛΣΤΛΚΘΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ 

Ξάκε δικαιοφχοσ υποχρεοφται να τθρεί λογαριαςμό ςε αναγνωριςμζνο Υιςτωτικό Μδρυμα που 
λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα (Ψραπεηικόσ Οογαριαςμόσ του Ζργου). Πζςω κινιςεων του 
λογαριαςμοφ αυτοφ πραγματοποιείται το ςφνολο των εξοφλιςεων των δαπανϊν του ζργου, για τισ 
οποίεσ με βάςθ το εκάςτοτε κεςμικό και κανονιςτικό πλαίςιο απαιτείται θ χριςθ τραπεηικοφ 
μζςου πλθρωμισ. Χτον Οογαριαςμό του Ζργου κα πρζπει να πιςτϊνονται τα ποςά των δόςεων τθσ 
δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ. Χτθν περίπτωςθ που ο δικαιοφχοσ είναι ιδιωτικι επιχείρθςθ, είναι 
δυνατι θ αξιοποίθςθ περιςςότερων του ενόσ λογαριαςμϊν του δικαιοφχου, ςτο ίδιο ι ςε 
διαφορετικά Υιςτωτικά Λδρφματα. 

Τςον αφορά ςτθ λογιςτικι παρακολοφκθςθ του ζργου, είναι απαραίτθτθ θ τιρθςθ ξεχωριςτοφ 
λογαριαςμοφ ςτα λογιςτικά βιβλία για τισ δαπάνεσ και επιχορθγιςεισ του ερευνθτικοφ ζργου 
ςφμφωνα με το Ε.Γ.Ο.Χ. Κα πρζπει, δθλαδι, να τθροφνται για το ζργο τελευταίασ βακμίδασ 
λογαριαςμοί, όπου κα φαίνονται αναλυτικά οι δαπάνεσ κατά κατθγορία και οι επιχορθγιςεισ. 
Αυτό ιςχφει για όλουσ τουσ δικαιοφχουσ. Χτθν περίπτωςθ φορζων που τθροφν απλογραφικά 
βιβλία (πρϊθν Β’ κατθγορίασ), θ επιχοριγθςθ (ζςοδα) και οι δαπάνεσ κα πρζπει να 
παρακολουκοφνται ςε ιδιαίτερεσ ςτιλεσ του βιβλίου εςόδων–εξόδων και να εμφανίηονται χωριςτά 
από τθν λοιπι δραςτθριότθτα ςτα αναλυτικά ςτοιχεία διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ. Σι 
λογιςτικζσ καταχωριςεισ ςτα βιβλία των φορζων κα παρζχουν πλιρθ, ακριβι και διακριτι εικόνα 
των ςτοιχείων των παραςτατικϊν, που αφοροφν ςτο ζργο. 

Ψονίηεται ότι θ μθ-τιρθςθ ξεχωριςτοφ λογαριαςμοφ για κάποιεσ (ι όλεσ τισ) κατθγορίεσ δαπανϊν 
κα ζχει ωσ ςυνζπεια να κρικοφν οι ςχετικζσ δαπάνεσ μθ επιλζξιμεσ. Τλα τα δικαιολογθτικά, 
πρωτότυπα τιμολόγια και τα λοιπά παραςτατικά ςτοιχεία των δαπανϊν του ζργου τθροφνται από 
τον αντίςτοιχο δικαιοφχο και τίκενται, οποτεδιποτε αυτό ηθτθκεί, ςυγκεντρωμζνα ςτθ διάκεςθ τθσ 
ΓΓΕΞ και των λοιπϊν αρμοδίων ελεγκτικϊν οργάνων που προβλζπονται από τθν εκνικι και 
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κοινοτικι νομοκεςία. Φωτοαντίγραφα των τθρουμζνων πρωτοτφπων παραςτατικϊν κα τθροφνται 
ςε ιδιαίτερουσ φακζλουσ του λογιςτθρίου του δικαιοφχου ανά ζργο, φζροντασ ζνδειξθ του 
φακζλου όπου βρίςκεται το πρωτότυπο. Ψα τιμολόγια δαπανϊν ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από 
παραςτατικά που αποδεικνφουν τθν εξόφλθςθ αυτϊν ι από λογιςτικά ζγγραφα ιςοδφναμθσ 
αποδεικτικισ ιςχφοσ ςφμφωνα με τθν εκνικι νομοκεςία. 

Τλα τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ του ζργου πρζπει να τθροφνται, τόςο κατά τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου εκτζλεςθσ του ζργου, όςο και μετά απ’ αυτι για χρόνο τουλάχιςτον 
τεςςάρων (4) ετϊν μετά τθν τελευταία καταβολι τθσ δθμόςιασ επιχοριγθςθσ και πάντωσ όχι 
μικρότερο από το χρόνο παραγραφισ τθσ αξίωςθσ του Δθμοςίου για τθν επιςτροφι αχρεωςτιτωσ 
καταβλθκζντων ποςϊν.  

Θ υποχρζωςθ τιρθςθσ των πρωτοτφπων δικαιολογθτικϊν του ζργου εξακολουκεί να υπάρχει 
ακόμθ και αν από φορολογικζσ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ προκφπτει ότι ο φορζασ 
απζκτθςε δικαίωμα καταςτροφισ των ςχετικϊν ςτοιχείων μετά από φορολογικό ζλεγχο. Πθ 
τιρθςθ των ςτοιχείων που κα ζχει ωσ ςυνζπεια τθν αδυναμία ελζγχου των ζργων από τα αρμόδια 
όργανα ελζγχου κα οδθγιςει ςε ανάκλθςθ των ςχετικϊν Αποφάςεων χρθματοδότθςθσ και 
επιςτροφι του ςυνόλου τθσ δθμόςιασ δαπάνθσ. 

Εφόςον ο φορζασ αςκεί οικονομικζσ και μθ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ, με τθ διακριτι λογιςτικι 
παρακολοφκθςθ επιβεβαιϊνεται θ μθ-ςταυροειδισ ενίςχυςθ των μθ οικονομικϊν 
δραςτθριοτιτων. 

 
 

10. ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘ ΤΘΣ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΩΝ ΕΓΩΝ 

Θ παρακολοφκθςθ και ο ζλεγχοσ τθσ υλοποίθςθσ των ζργων πραγματοποιείται από τθν ΓΓΕΞ, μζςω 
τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ, ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ και τουσ όρουσ που προβλζπει θ παροφςα 
απόφαςθ. Για τθν αποτελεςματικι παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ των ζργων θ ΓΓΕΚ 
ςυνεργάηεται με το ίδρυμα PRIMA και τουσ αντίςτοιχουσ φορείσ χρθματοδότθςθσ των άλλων 
κρατϊν.  

Θ ΓΓΕΞ διατθρεί το δικαίωμα να ελζγχει, όποτε κρίνεται απαραίτθτο, τθν πορεία υλοποίθςθσ του 
φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου του ζργου με επιςκζψεισ ςτο χϊρο εκτζλεςισ του και ςτθν 
ζδρα του δικαιοφχου και/ι με επαλικευςθ των ςτοιχείων που προςκομίηονται από τουσ 
δικαιοφχουσ.  

Σι δικαιοφχοι είναι υπεφκυνοι εξ ολοκλιρου απζναντι ςτθν ΓΓΕΞ για τθν υλοποίθςθ και τθ 
διαςφάλιςθ τθσ προόδου του ζργου τουσ, τθν ορκι τιρθςθ των χρονοδιαγραμμάτων και των 
λοιπϊν όρων και περιοριςμϊν, κακϊσ και τθν ολοκλιρωςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ 
αντικειμζνου με βάςθ τα εγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά του ζργου τουσ όπωσ περιγράφονται ςτθν 
απόφαςθ χρθματοδότθςθσ.  

 

Για τα ζργα που κα ενταχκοφν  ςτο πλαίςιο του Ετιςιου Ρρογράμματοσ Εργαςίασ (ΕΡΕ) 2020 του 
PRIMA και εφεξισ οι Δικαιοφχοι υποχρεοφνται για τθν υποβολι μζςω του Ρλθροφοριακοφ 
Συςτιματοσ Κρατικϊν Ενιςχφςεων (ΡΣΚΕ) του ςυνόλου των ςτοιχείων που αφοροφν ςτθν πρόοδο 
υλοποίθςθσ, ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του ζργου (π.χ. δεδομζνα προόδου φυςικοφ και 
οικονομικοφ αντικειμζνου, αίτθμα επαλικευςθσ/πιςτοποίθςθσ κλπ), τα οποία είναι απαραίτθτα 
τόςο για τθν παρακολοφκθςθ του ζργου, όςο και για τθν αποτίμθςθ τθσ επίτευξθσ των γενικϊν και 
ειδικϊν ςτόχων τθσ δράςθσ ςτθν οποία εντάςςεται. 

Επίςθσ οι δικαιοφχοι υποχρεοφνται να κοινοποιοφν άμεςα και υποχρεωτικά ςτθν ΓΓΕΞ: 

 οποιαδιποτε πλθροφορία καταςτεί αναγκαία ςχετικά με το ζργο που υλοποιοφν, με τθ μορφι 
αναφορϊν ι παροχισ ςυγκεκριμζνων ςτοιχείων, 

 οποιαδιποτε μεταβολι μείηονοσ ςθμαςίασ προκφψει ςτο φυςικό ι οικονομικό αντικείμενο του 
ζργου που οριοκετεί ανάγκθ τροποποίθςισ του, 
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 πικανι αδυναμία από πλευράσ τουσ να ςυνεχίςουν τθν υλοποίθςθ του ζργου. 

 

10.1 ΕΚΚΕΣΕΛΣ ΡΟΟΔΟΥ ΚΑΛ ΤΕΛΛΚΘ ΕΚΚΕΣΘ 

Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ προόδου του ζργου και τθν εκταμίευςθ των προβλεπόμενων δόςεων 
τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ, οι δικαιοφχοι υποβάλλουν αίτθμα επαλικευςθσ – πιςτοποίθςθσ 
δαπανϊν για ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο. 

Ψα αιτιματα υποβάλλονται μζςω του Επιςτθμονικοφ Ωπεφκυνου και ςυνοδεφονται από ςτοιχεία 
προόδου του ζργου με τθ μορφι τυποποιθμζνθσ ζκκεςθσ και τα δικαιολογθτικά που κακορίηονται 
παρακάτω και ςτο Υαράρτθμα V. 

 

Για τα ζργα που κα ενταχκοφν  ςτο πλαίςιο του ΕΡΕ 2020 του PRIMA και εφεξισ τα αιτιματα 
επαλικευςθσ – πιςτοποίθςθσ δαπανϊν υποβάλλονται από τον δικαιοφχο θλεκτρονικά ςτο ΡΣΚΕ 
καταχωρϊντασ τα ςχετικά πεδία του ςθμείου «ΑΛΤΘΜΑ ΕΡΑΛΘΚΕΥΣΘΣ» του ΡΣΚΕ.  

Σ δικαιοφχοσ ςυμπλθρϊνει  τυποποιθμζνο ζντυπο ζκκεςθσ προόδου το οποίο παρζχεται από τθ 
ΓΓΕΞ, και το επιςυνάπτει ςτο ΥΧΞΕ ςε μορφι pdf.  

Τονίηεται ότι ςτθν ίδια εφαρμογι του Ρ.Σ.Κ.Ε. υποβάλλονται και τα παραδοτζα του ζργου 
εφόςον είναι εφικτό. Αν θ χωρθτικότθτα του αντίςτοιχου Υεδίου ςτο Υ.Χ.Ξ.Ε. είναι περιοριςμζνθ, 
τα παραδοτζα του ζργου υποβάλλονται ςτθ ΓΓΕΞ ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι. 

Σ δικαιοφχοσ υποχρεοφται επίςθσ να υποβάλει ςε φυςικι μορφι ςτθ ΓΓΕΚ τα ανωτζρω ζντυπα 
(αίτθμα επαλικευςθσ, ζκκεςθ προόδου), τα  δικαιολογθτικά που αναφζρονται παρακάτω για τισ 
εκκζςεισ προόδου και τα παραςτατικά που αναφζρονται  ςτο Υαράρτθμα V του παρόντοσ. 

 

Ψα αιτιματα επαλικευςθσ – πιςτοποίθςθσ δαπανϊν υποβάλλονται ωσ εξισ: 

 

α) Αίτθμα διενζργειασ ενδιάμεςθσ επαλικευςθσ – πιςτοποίθςθσ δαπανϊν.  

 

1ο αίτθμα ενδιάμεςθσ επαλικευςθσ  

Ωποβάλλεται με τθ ςυμπλιρωςθ 18 μθνϊν από τθν ζναρξθ τθσ υλοποίθςθσ του ζργου ι το 
αργότερο εντόσ μθνόσ από τθ ςυμπλιρωςθ διαςτιματοσ ίςου με το ιμιςυ τθσ διάρκειασ του 
ζργου. 

 

2ο αίτθμα ενδιάμεςθσ επαλικευςθσ 

Υποβάλλεται το αργότερο 12 μινεσ πριν τθν λιξθ του ζργου. Εφόςον ο δικαιοφχοσ κάνει χριςθ 
αυτισ τθσ δυνατότθτασ ο χρόνοσ υποβολισ του 2ου αιτιματοσ ενδιάμεςθσ επαλικευςθσ 
επιλζγεται από τον ίδιο υπό  τον προαναφερκζντα χρονικό περιοριςμό. 

Οι δικαιοφχοι ζχουν υποχρζωςθ να υποβάλλουν τουλάχιςτον ζνα αίτθμα ενδιάμεςθσ 
επαλικευςθσ, όποιο εκείνοι επιλζξουν ςε ςχζςθ με τθν φφςθ του ζργου και τθν πορεία 
υλοποίθςθσ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου 

Πε βάςθ το αίτθμα ι τα αιτιματα ενδιάμεςθσ επαλικευςθσ και μετά τθν ζγκριςθ τθσ 
υποβλθκείςασ από το αρμόδιο όργανο ζκκεςθσ επαλικευςθσ, προωκείται θ εκταμίευςθ τθσ 
ενδιάμεςθσ δόςθσ τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ. 

 

Στθν περίπτωςθ που δεν ζχει υποβλθκεί Αίτθμα Διενζργειασ Ενδιάμεςου Ελζγχου μζςα ςε τρεισ 
(3) μινεσ από τθ ςυμπλιρωςθ διαςτιματοσ ίςου με το ιμιςυ τθσ διάρκειασ του ζργου, ο 
Δικαιοφχοσ οφείλει να ενθμερϊςει εγγράφωσ τθν Γ.Γ.Ε.Κ. ςχετικά με τθν πρόοδο ςτθν 
υλοποίθςθ του ζργου και τθν αναμενόμενθ θμερομθνία Αιτιματοσ Ελζγχου. 
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β) Αίτθμα τελικισ επαλικευςθσ – πιςτοποίθςθσ δαπανϊν  

Ωποβάλλεται το αργότερο εντόσ  δφο (2) μθνϊν από τθ λιξθ τθσ εγκεκριμζνθσ χρονικισ διάρκειασ 
υλοποίθςθσ του ζργου. Ζχει ωσ ςτόχο τθν πιςτοποίθςθ τθσ ολοκλιρωςθσ του φυςικοφ 
αντικειμζνου, τθν οριςτικοποίθςθ του τελικοφ προχπολογιςμοφ του ζργου και τθσ αντίςτοιχθσ 
δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ και τθν επιβεβαίωςθ τθσ τιρθςθσ των όρων τθσ Απόφαςθσ ζνταξθσ.  

Ψα αιτιματα υποβάλλονται μζςω του Επιςτθμονικοφ Ωπεφκυνου και ςυνοδεφεται από ςτοιχεία 
προόδου του ζργου με τθ μορφι τυποποιθμζνθσ ζκκεςθσ και τα δικαιολογθτικά που κακορίηονται 
παρακάτω και ςτο Υαράρτθμα V. 

 

Για τισ εκκζςεισ προόδου που ςυνυποβάλλονται με τα αιτιματα επαλικευςθσ – πιςτοποίθςθσ 
ιςχφουν τα εξισ: 

 

α) Ενδιάμεςθ Ζκκεςθ Ρροόδου 

Θ Ενδιάμεςθ Ζκκεςθ Ρροόδου με το αντίςτοιχο Αίτθμα Διενζργειασ Ενδιάμεςου Ελζγχου 
υποβάλλεται ςφμφωνα με τα αναφερόμενα για το αίτθμα ενδιάμεςθσ επαλικευςθσ ανωτζρω.  

Πε βάςθ τθν υποβλθκείςα Ζκκεςθ και τα παραςτατικά που τθ ςυνοδεφουν διενεργείται ο ςχετικόσ 
ζλεγχοσ, πιςτοποιείται το ποςοςτό ολοκλιρωςθσ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου του 
ζργου και ανάλογα γίνεται θ εκταμίευςθ τθσ ενδιάμεςθσ δόςθσ. 

Θ ενδιάμεςθ ζκκεςθ προόδου περιζχει: 

i) Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι του ζργου που υλοποιικθκε ςτθν εξεταηόμενθ χρονικι 
περίοδο, ανά Ενότθτα Εργαςίασ, κακϊσ και τα προβλεπόμενα για τθν ελεγχόμενθ χρονικι περίοδο 
παραδοτζα που ζχουν ολοκλθρωκεί 

ii) Ξαταγραφι ενδεχόμενων αποκλίςεων ι/και προβλθμάτων ςε ςχζςθ με τθν υλοποίθςθ του 
ζργου και τεκμθρίωςθ των ακολουκοφμενων/προτεινόμενων λφςεων, 

iii) Ψα οικονομικά ςτοιχεία του ζργου για τθν περίοδο που καλφπτει ο ζλεγχοσ, ανά κατθγορία 
δαπάνθσ, 

iv) Ωπεφκυνθ Διλωςθ του Δικαιοφχου, υπογεγραμμζνθ αρμοδίωσ, ςτθν οποία κα αναφζρεται 
ότι: 

 Ψα υποβαλλόμενα αντίγραφα είναι ακριβι αντίγραφα των πρωτότυπων παραςτατικϊν. 

 Ψα πρωτότυπα είναι πάντα ςτθ διάκεςθ τθσ ΓΓΕΞ. 

 Ψα παραςτατικά δεν αντιςτοιχοφν ςε δαπάνεσ που ζχουν χρθματοδοτθκεί από άλλο 
πρόγραμμα. 

 Σι δαπάνεσ του ζργου παρακολουκοφνται λογιςτικά ςε ξεχωριςτό λογαριαςμό και είναι εισ 
γνϊςθ του υπογράφοντα ότι όςεσ από αυτζσ δεν ζχουν καταχωρθκεί ςτο λογαριαςμό 
αυτό κα κρικοφν ωσ μθ-επιλζξιμεσ. 

v) Βεβαίωςθ/ζκκεςθ ορκωτοφ λογιςτι/ελεγκτι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα 
Ενότθτα και ςτο Υαράρτθμα X (εφόςον ο δικαιοφχοσ κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ) 

 

β) Τελικι Ζκκεςθ  

Εντόσ δφο (2) μθνϊν το αργότερο, από τθν θμερομθνία λιξθσ του ζργου, υποβάλλεται θ Τελικι 
Ζκκεςθ θ οποία περιλαμβάνει απολογιςμό του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου του ζργου 
και ςυνοδεφεται υποχρεωτικά από Αίτθμα Διενζργειασ Τελικοφ Ελζγχου και Υιςτοποίθςθσ τθσ 
Σλοκλιρωςθσ του ζργου.  

Θ Τελικι Ζκκεςθ περιλαμβάνει όςα ςτοιχεία αναφζρονται ανωτζρω για τθν ενδιάμεςθ και 
επιπρόςκετα: 

• Χφνοψθ τθσ ζκκεςθσ (ςτα ελλθνικά και ςτα αγγλικά) ςε μορφι κατάλλθλθ για δθμοςίευςθ, 
όπου αναφζρονται οι ςτόχοι και τα επιτεφγματα του ζργου. 
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• Χτθν περίπτωςθ παραγωγισ ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων, μελζτθ αξιοποίθςθσ ςτθν οποία ο 
κάκε δικαιοφχοσ αναφζρει πϊσ προτίκεται να εκμεταλλευκεί ι να αξιοποιιςει εμπορικά τα 
αποτελζςματα του ζργου και όλα τα δικαιϊματα πνευματικισ και βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ επί 
των αποτελεςμάτων, όπου περιλαμβάνονται μεταξφ άλλων και οι εφευρζςεισ που ζγιναν, τα 
διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ που ηθτοφνται ι πρόκειται να ηθτθκοφν ι ζχουν αποκτθκεί, τα 
καταχωρθμζνα ςχζδια και παρόμοια νόμιμα δικαιϊματα επί των αποτελεςμάτων. Θ μελζτθ 
περιλαμβάνει κάκε ςχετικι ζρευνα και ςτοιχεία που απαιτοφνται για τθν αξιοποίθςθ των 
αποτελεςμάτων του ζργου. 

Ωσ προσ το οικονομικό αντικείμενο, περιλαμβάνονται δαπάνεσ που δεν είχαν ελεγχκεί και 
εγκρικεί ςε προθγοφμενο (ενδιάμεςο) ζλεγχο.  

 

Πε βάςθ τθν Ψελικι Ζκκεςθ και τα παραςτατικά που τθ ςυνοδεφουν διενεργείται ο ςχετικόσ 
ζλεγχοσ και πιςτοποιείται θ ολοκλιρωςθ του φυςικοφ αντικειμζνου, οριςτικοποιείται ο τελικόσ 
προχπολογιςμόσ του ζργου και θ αντίςτοιχθ Δθμόςια Δαπάνθ και επιβεβαιϊνεται θ τιρθςθ των 
όρων τθσ Απόφαςθσ χρθματοδότθςθσ. Πε βάςθ τα πορίςματα τθσ Ζκκεςθσ λαμβάνεται Απόφαςθ 
για τθν εκταμίευςθ τθσ Αποπλθρωμισ-Ψελικισ Δόςθσ, για το φψοσ αυτισ, κακϊσ και για τθν 
επιςτροφι τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ. 

Σθμειϊνεται ότι θ υποβολι των ανωτζρω εκκζςεων είναι υποχρεωτικι. Θ μθ υποβολι τουσ 
εμπρόκεςμα μπορεί να οδθγιςει ςτθν αναςτολι τθσ χρθματοδότθςθσ του ζργου για όςο χρονικό 
διάςτθμα δεν υποβάλλονται τα ςχετικά ςτοιχεία, αλλά και ςτθν οριςτικι διακοπι τθσ 
χρθματοδότθςθσ, τθν κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ και τθν επιςτροφι τθσ καταβλθκείςασ 
ενίςχυςθσ. 

 

Δυνατότθτα των δικαιοφχων να κάνουν χριςθ υπθρεςιϊν ορκωτϊν λογιςτϊν  

Είναι δυνατι θ βεβαίωςθ των δαπανϊν του ζργου από ορκωτοφσ λογιςτζσ, εγγεγραμμζνουσ ςτο 
μθτρϊο Ελεγκτϊν τθσ Ε.Ο.Ψ.Ε., ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτον ν. 4310/2014. Ψο ζργο του 
ορκωτοφ λογιςτι περιλαμβάνει, μεταξφ άλλων, τθν υποβολι ζκκεςθσ που αφορά ςτον ζλεγχο τθσ 
νομιμότθτασ και τθσ κανονικότθτασ διενζργειασ και εξόφλθςθσ των δαπανϊν και τθσ ορκισ 
λογιςτικισ καταχϊρθςισ τουσ. Επίςθσ, οι ορκωτοί λογιςτζσ ελζγχουν τθν φπαρξθ επαρκϊν 
δικαιολογθτικϊν, τθν πραγματοποίθςθ των δαπανϊν εντόσ τθσ επιλζξιμθσ περιόδου και το 
ςυςχετιςμό αυτϊν με το ςυγκεκριμζνο ζργο, κακϊσ και τθ ςυμμόρφωςθ με τουσ όρουσ τθσ 
απόφαςθσ ζνταξθσ. Σι ορκωτοί λογιςτζσ επιλζγονται από τον δικαιοφχο και θ δαπάνθ για τθν 
απαςχόλθςι τουσ είναι επιλζξιμθ εφόςον πραγματοποιείται μζχρι και τρεισ (3) μινεσ από τθ λιξθ 
κάκε ζργου. Χε περίπτωςθ, που κατά τον ζλεγχο του φυςικοφ αντικειμζνου του ζργου, υπάρξει 
αποδοχι μζρουσ ι ποςοςτοφ των παραδοτζων, είτε ωσ προσ τθν ποςότθτα είτε ωσ προσ τθν 
ποιότθτα, κακϊσ και ςτισ περιπτϊςεισ που κατά τον οικονομικό ζλεγχο διαπιςτωκοφν μθ 
επιτρεπόμενεσ υπερβάςεισ προχπολογιςμοφ, μθ επιλεξιμότθτα δαπανϊν κλπ, θ ΓΓΕΞ διατθρεί το 
δικαίωμα να περικόψει το πιςτοποιθκζν από τουσ ορκωτοφσ λογιςτζσ φψοσ δαπάνθσ κατά 
αντίςτοιχο ποςό ι ποςοςτό.  

Χτο Ραράρτθμα Χ περιλαμβάνεται υπόδειγμα Ζκκεςθσ/Βεβαίωςθσ Ελζγχου Σρκωτοφ Οογιςτι 
Υροςυμφωνθμζνων Διαδικαςιϊν και Σδθγίεσ για τον ζλεγχο των δαπανϊν από Σρκωτοφσ 
λογιςτζσ. 

 

10.2 ΕΡΑΛΘΚΕΥΣΕΛΣ -ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΕΛΣ - ΟΓΑΝΑ ΕΡΑΛΘΚΕΥΣΘΣ  

10.2.1 Πργανα Επαλικευςθσ  

Πε αποφάςεισ του Γενικοφ Γραμματζα Ζρευνασ και Ξαινοτομίασ ορίηονται ζνασ ι περιςςότεροι 
εμπειρογνϊμονεσ ι ςυςτινεται όργανο επαλικευςθσ (επιτροπι πιςτοποίθςθσ) αποτελοφμενο από 
τρία (3) μζλθ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ του ζργου για τθ ςυνολικι διάρκεια του 
κφκλου ηωισ του, τθν πιςτοποίθςθ των δαπανϊν, τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων και τθ 
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διαπίςτωςθ τθσ επίτευξθσ του οικονομικοφ και τεχνολογικοφ ςκοποφ του ζργου ςφμφωνα με τουσ 
όρουσ τθσ απόφαςθσ χρθματοδότθςθσ.  

Σι εμπειρογνϊμονεσ ι τα μζλθ των επιτροπϊν που ορίηονται για τθν παρακολοφκθςθ και 
πιςτοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου προζρχονται από το Πθτρϊο Αξιολογθτϊν του άρκρου 27 
του ν. 4310/2014, και ζχουν ειδικότθτα και πείρα ανάλογθ με το περιεχόμενο του ζργου, ενϊ οι 
εμπειρογνϊμονεσ ι τα μζλθ τθσ επιτροπισ που ορίηονται για τον ζλεγχο του οικονομικοφ 
αντικειμζνου επιλζγονται μεταξφ των ςτελεχϊν τθσ ΓΓΕΞ ι/και από εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ.  

Ζργο του οργάνου επαλικευςθσ ι του αντίςτοιχου εμπειρογνϊμονα αποτελεί: 

 Θ αξιολόγθςθ τθσ προόδου που ζχει ςθμειωκεί ςτθν υλοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου και 
ο βακμόσ επίτευξθσ των ςτόχων ςε ςχζςθ με τα προβλεπόμενα ςτθν απόφαςθ 
χρθματοδότθςθσ για τθν αντίςτοιχθ χρονικι περίοδο. Ελζγχονται τα παραδοτζα του ζργου, 
κακϊσ και το τελικό αποτζλεςμα (προϊόν, ςυςκευι, διάταξθ, μζκοδοσ παραγωγισ κλπ) 

 Θ πιςτοποίθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου με βάςθ τα προςκομιςκζντα παραςτατικά και 
λοιπά δικαιολογθτικά και ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εξζταςθσ τθσ 
άμεςθσ ςυςχζτιςθσ των δαπανϊν με το ζργο, τθσ επιβεβαίωςθσ του εφλογου του κόςτουσ των 
επιλζξιμων δαπανϊν και τθσ φπαρξθσ επαρκοφσ διαδρομισ ελζγχου  

 Θ επαλικευςθ τθσ τιρθςθσ των λοιπϊν όρων υλοποίθςθσ του ζργου ςφμφωνα με τθν 
παροφςα   απόφαςθ και τα εγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά του ζργου  

 Θ επιβεβαίωςθ τθσ τιρθςθσ ξεχωριςτισ λογιςτικισ μερίδασ για το ζργο ι επαρκοφσ λογιςτικισ 
κωδικοποίθςθσ  

 Θ επαλικευςθ τθσ εφαρμογισ των κατά περίπτωςθ όρων ενωςιακοφ και εκνικοφ δικαίου που 
διζπουν τθν υλοποίθςθ του ζργου  

 Θ επιβεβαίωςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ του δικαιοφχου με τυχόν ςυςτάςεισ προγενζςτερων 
επαλθκεφςεων  

 Θ διατφπωςθ πικανϊν ςυςτάςεων για διορκωτικζσ ενζργειεσ  

 Θ διατφπωςθ άποψθσ ςε ςχζςθ με τθ ςυνζχιςθ ι μθ τθσ χρθματοδότθςθσ του ζργου  

 

10.2.2 Διαδικαςία επαλικευςθσ  

Σι επαλθκεφςεισ/πιςτοποιιςεισ των ζργων διακρίνονται ςε διοικθτικζσ και επιτόπιεσ. Σι 
διοικθτικζσ επαλθκεφςεισ/πιςτοποιιςεισ διενεργοφνται εξ αποςτάςεωσ με βάςθ τα ςτοιχεία που 
υποβάλλονται από τουσ δικαιοφχουσ των ζργων, ενϊ για τισ επιτόπιεσ 
επαλθκεφςεισ/πιςτοποιιςεισ είναι απαραίτθτθ θ επιτόπια επίςκεψθ ςτο ςθμείο (-α) που κα 
επιλεγεί (-οφν) από τθ ΓΓΕΞ ωσ καταλλθλότερο (-α) για τθν πιςτοποίθςθ του φυςικοφ και 
οικονομικοφ αντικειμζνου. 

Υροκειμζνου οι δικαιοφχοι να είναι κατάλλθλα προετοιμαςμζνοι κατά τθν θμερομθνία τθσ 
επιτόπιασ επαλικευςθσ/πιςτοποίθςθσ, θ ΓΓΕΞ, κατόπιν ςυνεννόθςθσ, αποςτζλλει μζςω 
ςυμβατικοφ ι θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα πριν τθ διενζργεια του 
επιτόπιου ελζγχου ενθμερωτικό ζγγραφο ειδοποίθςθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ ακριβισ 
θμερομθνία και ο τόποσ του ελζγχου, θ εκτιμϊμενθ διάρκεια και ο τρόποσ διενζργειάσ, κακϊσ και 
όλα τα ςτοιχεία ι το προςωπικό που πρζπει να βρίςκονται ςτθ διάκεςθ του οργάνου 
επαλικευςθσ. Σ δικαιοφχοσ από τθν πλευρά του κα πρζπει να διευκολφνει τα μζλθ του οργάνου 
επαλικευςθσ/πιςτοποίθςθσ, να τθρεί τισ οδθγίεσ του, και τισ προκεςμίεσ που κζτει ωσ προσ τθν 
αποςτολι ςτοιχείων για τυχόν εκκρεμότθτεσ που διαπιςτϊκθκαν. Θ παρουςία κατά τθ διάρκεια 
τθσ επιτόπιασ επαλικευςθσ/πιςτοποίθςθσ των αρμόδιων ςτελεχϊν εκ μζρουσ του δικαιοφχου 
αποτελεί βαςικι προχπόκεςθ για τθν ομαλι διεξαγωγι τθσ.  

Θ ςυμπλιρωςθ των ελλείψεων που ενδεχομζνωσ κα εντοπιςκοφν ςτο πλαίςιο του ελζγχου κα 
πραγματοποιείται εντόσ προκεςμίασ δεκαπζντε (15) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν 
γνωςτοποίθςι τουσ (ζγγραφθ ι θλεκτρονικι) ςτον δικαιοφχο. 
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Πετά τθ διενζργεια τθσ επαλικευςθσ/πιςτοποίθςθσ και τθν κάλυψθ τυχόν ελλείψεων που 
εντοπίςτθκαν ι τθν άπρακτθ παρζλευςθ του δεκαπενκθμζρου, ολοκλθρϊνεται θ 
επαλικευςθ/πιςτοποίθςθ με τθ ςφνταξθ τθσ ςχετικισ ζκκεςθσ. 

 

Για τα ζργα που κα ενταχκοφν  ςτο πλαίςιο του ΕΡΕ 2020 του PRIMA  και εφεξισ θ Ζκκεςθ 
επαλικευςθσ/πιςτοποίθςθσ ςυντάςςεται μζςω ΡΣΚΕ, και περιζχει  τα προσ 
επαλικευςθ/πιςτοποίθςθ ςτοιχεία (ςθμεία ελζγχου), τα αντίςτοιχα ευριματα και τυχόν ςυςτάςεισ 
ι διορκϊςεισ.  

Χτθν περίπτωςθ που θ επιτόπια επαλικευςθ/πιςτοποίθςθ διενεργείται βάςει δειγματολθψίασ, θ 
ΓΓΕΞ, καταγράφει τθ ςχετικι μεκοδολογία επιλογισ του δείγματοσ.  

Θ ζκκεςθ επαλικευςθσ/πιςτοποίθςθσ κα πρζπει να είναι ςαφϊσ, ειδικϊσ και επαρκϊσ 
τεκμθριωμζνθ, ιδίωσ ςτισ περιπτϊςεισ που τα ευριματα επιφζρουν ςτουσ δικαιοφχουσ δυςμενείσ 
ζννομεσ ςυνζπειεσ (π.χ. απομείωςθ τθσ αιτοφμενθσ δθμόςιασ δαπάνθσ). 

 

Ζγκριςθ αποτελεςμάτων επαλικευςθσ – αντιρριςεισ δικαιοφχου 

Θ ςυνταχκείςα κατά τα ανωτζρω ζκκεςθ επαλικευςθσ υποβάλλεται ςτθ ΓΓΕΞ, θ οποία τθ 
διαβιβάηει προσ ζγκριςθ ςτον Γενικό Γραμματζα Ζρευνασ και Ψεχνολογίασ μαηί με ςχετικι 
ειςιγθςθ.  

Πετά τθν ζγκριςθ των αποτελεςμάτων τθσ ζκκεςθσ επαλικευςθσ αυτι κοινοποιείται ςτον 
δικαιοφχο.  

Χτθν περίπτωςθ που ο δικαιοφχοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα τθσ ζκκεςθσ πιςτοποίθςθσ, 
μπορεί να υποβάλει εγγράφωσ τυχόν αντιρριςεισ ςτθ ΓΓΕΞ το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των αποτελεςμάτων του ελζγχου από τθν ΓΓΕΞ. Πετά τθν πάροδο τθσ 
προκεςμίασ αυτισ, κα κεωρείται ότι οι ενδιαφερόμενοι ζχουν αποδεχτεί τα αποτελζςματα και δε 
κα γίνεται δεκτι θ υποβολι ενςτάςεων. Οι ενςτάςεισ κα εξετάηονται κατά περίπτωςθ από τθν 
επιτροπι διενζργειασ του ελζγχου ι τθν επιτροπι ενςτάςεων που κα ορίηεται από το Γενικό 
Γραμματζα Ε&Κ. 

Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ υποβολισ και εξζταςθσ αντιρριςεων, επικαιροποιείται ι 
ςυμπλθρϊνεται, αν απαιτείται, θ ςχετικι ζγκριςθ από τον Γενικό Γραμματζα Ζρευνασ και 
Ξαινοτομίασ, οριςτικοποιοφνται τα αποτελζςματα τθσ επαλικευςθσ- πιςτοποίθςθσ δαπανϊν και 
ενθμερϊνονται οι δικαιοφχοι. 

Θ κετικι αξιολόγθςθ τθσ ενδιάμεςθσ ζκκεςθσ προόδου αποτελεί τθν προχπόκεςθ καταβολισ τθσ 
επόμενθσ δόςθσ τθσ χρθματοδότθςθσ, ενϊ με βάςθ τα αποτελζςματα τθσ τελικισ πιςτοποίθςθσ, 
οριςτικοποιοφνται τα οικονομικά ςτοιχεία του ζργου, επιβεβαιϊνεται θ τιρθςθ των όρων τθσ 
απόφαςθσ χρθματοδότθςθσ και εκδίδεται απόφαςθ ολοκλιρωςθσ, θ οποία αποτελεί τθν 
προχπόκεςθ καταβολισ τθσ τελικισ δόςθσ τθσ χρθματοδότθςθσ (αποπλθρωμισ), κακϊσ και για τθν 
επιςτροφι τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ.  

Τταν από τα αποτελζςματα επαλικευςθσ διαπιςτϊνεται ότι το ζργο δεν εκτελείται ςφμφωνα με 
τισ προδιαγραφζσ ι ότι τα ωσ εκείνθ τθ ςτιγμι διακζςιμα αποτελζςματα δεν εγγυϊνται τθν 
επιτυχία του ζργου ςτο ςφνολό του ι ότι ςτθν κατάςταςθ των δαπανϊν ζχουν ςυμπεριλθφκεί μθ 
επιλζξιμεσ δαπάνεσ, τα όργανα ελζγχου ι/και θ αρμόδια Ωπθρεςία τθσ ΓΓΕΞ μποροφν να 
ειςθγθκοφν τθ διακοπι του ζργου, τθν περικοπι αντίςτοιχου ποςοφ ι/και τθν επιςτροφι τθσ ιδθ 
καταβλθκείςασ χρθματοδότθςθσ.  

Χε περίπτωςθ ζκδοςθσ απόφαςθσ ανάκλθςθσ επιςτρζφεται θ ιδθ καταβλθκείςα ενίςχυςθ ωσ 
αχρεωςτιτωσ καταβλθκείςα και ςε περίπτωςθ μθ επιςτροφισ τθσ, καταπίπτουν υπζρ του 
Δθμοςίου οι εκδοκείςεσ υπζρ αυτοφ εγγυθτικζσ επιςτολζσ (εφόςον υπάρχουν). 

Χε περίπτωςθ αποδοχισ από τον πιςτοποιθτι του φυςικοφ αντικειμζνου του ζργου, μζρουσ ι 
ποςοςτοφ των παραδοτζων ερευνθτικοφ ζργου είτε ωσ προσ τθν ποςότθτα, είτε ωσ προσ τθν 
ποιότθτα αυτοφ, θ αρμόδια Ωπθρεςία περικόπτει από το πιςτοποιθκζν από τουσ ορκωτοφσ 
λογιςτζσ/ελεγκτζσ φψοσ δαπάνθσ αντίςτοιχο ποςό ι ποςοςτό. 
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Θ ακριβισ διαδικαςία ανάκτθςθσ αχρεωςτιτωσ ι παρανόμωσ καταβλθκζντων ποςϊν ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ δράςθσ κακϊσ κα κακοριςτεί ςε κοινι υπουργικι απόφαςθ που κα 
εκδοκεί για τον ςκοπό αυτό. 

 

10.3 ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 

Θ αρμόδια Διεφκυνςθ τθσ ΓΓΕΞ ειςθγείται ςτον Γενικό Γραμματζα Ζρευνασ και Ξαινοτομίασ τθν 
ζκδοςθ τροποποιιςεων τθσ απόφαςθσ Χρθματοδότθςθσ ι ανάκλθςθσ αυτισ και μεριμνά για τθ 
δθμοςιοποίθςθ των αποφάςεων.  

Ψροποποίθςθ επιμζρουσ ςτοιχείων τθσ απόφαςθσ χρθματοδότθςθσ είναι δυνατι εφόςον 
υποβάλλεται ςχετικό αίτθμα και τθροφνται ακροιςτικά οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ:  

 παρζχεται επαρκισ τεκμθρίωςθ για τθν αναγκαιότθτα των προτεινόμενων μεταβολϊν ωσ προσ 
τθν ομαλι υλοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου του ζργου και τθν επίτευξθ των ςτόχων του,  

 δεν αλλοιϊνονται θ φφςθ και οι ςτόχοι του ζργου,  

 δεν μεταβάλλονται ςτοιχεία με τρόπο που να ακυρϊνονται θ επιλεξιμότθτα ι/και θ κετικι 
αξιολόγθςθ τθσ πρόταςθσ, βάςει των κριτθρίων αξιολόγθςθσ του PRIMA 

 δεν αυξάνεται το ποςό τθσ εγκεκριμζνθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ του ζργου.  

Χτθν περίπτωςθ που θ αιτοφμενθ τροποποίθςθ επθρεάηει τθν υλοποίθςθ του ςυνολικοφ 
διακρατικοφ ζργου απαιτείται παράλλθλα κετικι ειςιγθςθ του Χυντονιςτι του ζργου ι/και 
ζγκριςθ από το αρμόδιο όργανο του PRIMA όπου απαιτείται. 

10.3.1 Αιτιματα Τροποποιιςεων 

Ψα αιτιματα τροποποίθςθσ υποβάλλονται από τον δικαιοφχο με όλα τα κατά περίπτωςθ 
απαραίτθτα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά με τα οποία κα τεκμθριϊνεται θ αναγκαιότθτά τουσ.  

 

Για τα ζργα που κα ενταχκοφν  ςτο πλαίςιο του ΕΡΕ 2020 του PRIMA και εφεξισ τα αιτιματα 
τροποποίθςθσ υποβάλλονται από τον δικαιοφχο υποχρεωτικά μζςω του Ρλθροφοριακοφ 
Συςτιματοσ Κρατικϊν Ενιςχφςεων (Ρ.Σ.Κ.Ε.), καταχωρϊντασ τα ςχετικά πεδία του ςθμείου 
«ΑΛΨΘΠΑ ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΧΘΧ».  

Ψο αίτθμα τροποποίθςθσ και τα κατά περίπτωςθ απαραίτθτα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά με τα 
οποία κα τεκμθριϊνεται θ αναγκαιότθτα τθσ τροποποίθςθσ υποβάλλονται και ςε ζντυπθ μορφι 
ςτθ ΓΓΕΚ ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που περιγράφεται ςτθν ενότθτα 7 του παρόντοσ για τον 
φυςικό φάκελο τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ.  

 

Ψα αιτιματα τροποποίθςθσ μποροφν να αφοροφν είτε:  

 τροποποιιςεισ ςτοιχείων του ζργου ιςςονοσ ςθμαςίασ, οι οποίεσ δεν αλλάηουν τθ φφςθ του 
ζργου και τουσ ςτόχουσ αυτοφ και ορίηονται ςτθν ενότθτα 10.3.2Α  

 τροποποιιςεισ ςτοιχείων του ζργου μείηονοσ ςθμαςίασ, οι οποίεσ ςχετίηονται με κρίςιμεσ 
παραμζτρουσ του ζργου που ενδζχεται να επθρεάςουν τθν ομαλι υλοποίθςι του και ορίηονται 
ςτθν ενότθτα 10.3.2Β. Επιτρζπεται θ υποβολι μζχρι τριϊν (3) αιτθμάτων τροποποίθςθσ 
μείηονοσ ςθμαςίασ για κάκε δικαιοφχο ανά ζργο.  

 τροποποιιςεισ άλλων ςτοιχείων, πλθν των ανωτζρω, που εξετάηονται και κρίνονται από τθ 
ΓΓΕΞ 

Ψα αιτιματα μείηονοσ ςθμαςίασ εξετάηονται, κατά περίπτωςθ, από Επιτροπι Ελζγχου Αιτθμάτων 
Ψροποποιιςεων τθσ Δράςθσ ι τθν αρμόδια Διεφκυνςθ τθσ ΓΓΕΞ και εγκρίνονται από τον Γενικό 
Γραμματζα Ζρευνασ και Ξαινοτομίασ.  

Θ Επιτροπι Ελζγχου Αιτθμάτων Ψροποποιιςεων ςυςτινεται και ςυγκροτείται με απόφαςθ του 
Γενικοφ Γραμματζα Ε&Ξ και απαρτίηεται από ζμπειρα ςτελζχθ τθσ ΓΓΕΞ ι/και από εξωτερικοφσ 
εμπειρογνϊμονεσ, εγγεγραμμζνουσ ι μθ ςτο Πθτρϊο Υιςτοποιθμζνων Αξιολογθτϊν, που τθρείται 
ςτθν ΓΓΕΞ.  
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Θ Επιτροπι ι θ αρμόδια Διεφκυνςθ τθσ ΓΓΕΞ ζχει τθ δυνατότθτα να ηθτά γνωμοδότθςθ από 
ανεξάρτθτουσ εμπειρογνϊμονεσ, οι οποίοι προζρχονται από το Πθτρϊο Υιςτοποιθμζνων 
Αξιολογθτϊν του άρκρου 27 του ν. 4310/2014, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. Σι 
εμπειρογνϊμονεσ ορίηονται με ςχετικι απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Ζρευνασ και Ξαινοτομίασ. 

Ψα αιτιματα τροποποιιςεων, που εξετάηονται είτε από τθν Ωπθρεςία είτε από τθν Επιτροπι, εκτόσ 
αυτϊν που υποβάλλονται για λόγουσ ανωτζρασ βίασ12, μποροφν να υποβάλλονται μζχρι τριάντα 
(30) θμερολογιακζσ μζρεσ πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ του ζργου (ςφμφωνα με τθν απόφαςθ 
χρθματοδότθςθσ).  

Για τα ζργα που κα ενταχκοφν  ςτο πλαίςιο του ΕΡΕ 2020 του PRIMA και εφεξισ θ ανωτζρω 
προκεςμία κρίνεται από τθν θμερομθνία υποβολισ του αιτιματοσ ςτο ΡΣΚΕ. 

 

Αιτιματα που υποβάλλονται μετά από αυτι τθν προκεςμία δεν κα εξετάηονται. Χτα αιτιματα 
αποτυπϊνονται με ευδιάκριτο τρόπο οι προτεινόμενεσ αλλαγζσ ςε ςχζςθ με τα εκάςτοτε ιςχφοντα 
ςτοιχεία τθσ απόφαςθσ χρθματοδότθςθσ και επιςυνάπτονται όλα τα κατά περίπτωςθ απαραίτθτα 
ζγγραφα ι δικαιολογθτικά με τα οποία τεκμθριϊνεται θ αναγκαιότθτά τουσ. Ψα αιτιματα 
τροποποιιςεων δεν κα εξετάηονται ζωσ ότου υποβλθκοφν όλα τα απαραίτθτα ςυνοδευτικά 
ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που προβλζπονται από τθν παροφςα ενότθτα ι τθν απόφαςθ 
χρθματοδότθςθσ.  

Εφόςον υποβλθκοφν όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία, θ Επιτροπι επεξεργάηεται τα αιτιματα 
τροποποιιςεων και γνωμοδοτεί επ’ αυτϊν και ςτθ ςυνζχεια θ Ωπθρεςία αποςτζλλει θλεκτρονικά 
τισ ςχετικζσ απαντθτικζσ επιςτολζσ ι/και τροποποιθτικζσ αποφάςεισ χρθματοδότθςθσ, όπου 
απαιτείται. 

Πετά τθν υποβολι των απαραίτθτων ςτοιχείων θ τροποποίθςθ εγκρίνεται ι απορρίπτεται ι 
γίνεται εν μζρει δεκτι, με απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Ζρευνασ και Ξαινοτομίασ με βάςθ τθν 
ειςιγθςθ – γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ ι τθσ αρμόδιασ Δ/νςθσ τθσ ΓΓΕΞ.  Χτθ ςυνζχεια θ Ωπθρεςία 
ενθμερϊνει ςχετικά τον δικαιοφχο και προχωρεί ςτθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ 
χρθματοδότθςθσ, όπου απαιτείται. 

10.3.2 Κατθγορίεσ Τροποποιιςεων 

Α. Τροποποιιςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ 

1. Χτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ του ζργου, επιτρζπονται χωρίσ αρικμθτικό περιοριςμό 
τροποποιιςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ ωσ ακολοφκωσ: Αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ ομάδασ 
ζργου από ζνα ι περιςςότερα μζλθ με ιςότιμα προςόντα και ίδια ι ςυναφι ειδικότθτα  ι 
προςκικθ νζου μζλουσ. Χτθν περίπτωςθ όπου αποδειγμζνα δεν μπορεί να υπάρξει νζο 
μζλοσ τθσ ομάδασ ζργου με ιςότιμα προςόντα (π.χ. κατόπιν άγονθσ διαδικαςίασ 
πρόςκλθςθσ) είναι δυνατόν θ αντικατάςταςθ να πραγματοποιθκεί από μζλοσ με κατϊτερα 
προςόντα, επαναλαμβάνοντασ τισ προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ.          

2. Ψροποποίθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου που επθρεάηει επιμζρουσ ςτοιχεία του 
προχπολογιςμοφ δικαιοφχου του ζργου ςε ποςοςτό μικρότερο του 25% *π.χ. μεταφορά 
δαπάνθσ μεταξφ κατθγοριϊν δαπανϊν ι ενοτιτων εργαςίασ (με ίςθ ι μικρότερθ ζνταςθ 
ενίςχυςθσ) του δικαιοφχου, μεταφορά κονδυλίων ςε μθ εγκεκριμζνθ -με μθδενικό 
προχπολογιςμό κατά τθν ζνταξθ- αλλά επιλζξιμθ κατθγορία δαπάνθσ, ποςοφ μζχρι 5% του 
ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ του δικαιοφχου+.  

3. Ψροποποίθςθ του φψουσ τθσ ανκρωποπροςπάκειασ κάκε δικαιοφχου, όπωσ αυτι ζχει 
αρχικϊσ εγκρικεί, κατά τθν ζνταξθ του ζργου, με ανάλογθ τεκμθρίωςθ ςε ςχζςθ με το 
φυςικό αντικείμενο του ζργου, χωρίσ να επθρεάηεται αρνθτικά θ τιμι – ςτόχοσ του δείκτθ 

                                                           
12

 Ωσ ανωτζρα βία νοείται κάκε απρόβλεπτθ, ζκτακτθ κατάςταςθ ι ςυμβάν, πζραν του ελζγχου του 
δικαιοφχου που τον εμποδίηει ρθτϊσ και βεβαιωμζνα να ολοκλθρϊςει μία ι περιςςότερεσ από τισ 
υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν απόφαςθ χρθματοδότθςθσ και δεν μποροφςε, ςτθ ςυγκεκριμζνθ 
περίπτωςθ, να αποτραπεί οφτε με ενζργειεσ άκρασ επιμζλειασ και ςφνεςθσ. 
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“03: Αρικμόσ νζων ερευνθτϊν ςε οντότθτεσ που ενιςχφονται” θ οποία εγκρίκθκε κατά τθν 
ζνταξθ του ζργου. Επιπλζον επιτρζπεται θ μεταφορά ανκρωπομθνϊν μεταξφ ενοτιτων 
εργαςίασ χωρίσ περιοριςμό. Για τθν εφαρμογι τθσ ςυγκεκριμζνθσ τροποποίθςθσ κα πρζπει 
να τθρθκοφν και οι περιοριςμοί που κζτει το ωσ άνω ςθμείο 2 για τθν τυχόν τροποποίθςθ 
του οικονομικοφ αντικειμζνου 

4. Ψροποποίθςθ τθσ χρονικισ διάρκειασ των Ενοτιτων Εργαςίασ κακϊσ και του χρόνου 
παράδοςθσ των παραδοτζων, όπωσ ζχει αρχικϊσ εγκρικεί, κατά τθν ζνταξθ του ζργου για 
χρθματοδότθςθ. Υιο ςυγκεκριμζνα θ χρονικι διάρκεια μιασ Ενότθτασ Εργαςίασ μπορεί να 
αυξομειωκεί, μετατοπίηοντασ ταυτόχρονα χρονικά το μινα λιξθσ τθσ ι/και το μινα 
ζναρξισ τθσ. Χε περίπτωςθ που αυτι θ χρονικι μετατόπιςθ επθρεάηει άλλεσ ενότθτεσ 
εργαςίασ και τα παραδοτζα τουσ, επζρχεται αντίςτοιχθ χρονικι μετατόπιςθ. Χθμειϊνεται 
ότι οι εν λόγω χρονικζσ μετατοπίςεισ δεν μποροφν να αλλάηουν οφτε τθν θμερομθνία 
ζναρξθσ του ζργου οφτε τθν εγκεκριμζνθ θμερομθνία λιξθσ (θμερομθνία ζναρξθσ + 
εγκεκριμζνθ χρονικι διάρκεια του ζργου). Επίςθσ για τθν αποδοχι τθσ τροποποίθςθσ 
είναι απαραίτθτθ θ κετικι ειςιγθςθ του Συντονιςτι του ζργου ι/και ζγκριςθ από το 
αρμόδιο όργανο του PRIMA. 

5. Αντικατάςταςθ των οργάνων και εξοπλιςμοφ (ςυμπεριλαμβανομζνου και του λογιςμικοφ) 
όπωσ ζχουν αρχικϊσ περιγραφεί και εγκρικεί, κατά τθν ζνταξθ του ζργου  για 
χρθματοδότθςθ, από όργανα και εξοπλιςμό με ανάλογα τεχνικά χαρακτθριςτικά και 
λειτουργικότθτα, που κα ζχουν τθν δυνατότθτα να οδθγιςουν ςτο ίδιο ι βελτιωμζνο 
αποτζλεςμα ςε ςχζςθ με τον αρχικϊσ περιγραφόμενο εξοπλιςμό και ζχουν ανάλογο 
κόςτοσ. Για τθν εφαρμογι τθσ ςυγκεκριμζνθσ τροποποίθςθσ κα πρζπει να τθρθκοφν και οι 
περιοριςμοί που κζτει το ωσ άνω ςθμείο 2 για τθν τυχόν τροποποίθςθ του οικονομικοφ 
αντικειμζνου. 

6. Επιτρζπεται θ μεταφορά κονδυλίων μεταξφ των υφιςτάμενων υποκατθγοριϊν, εντόσ τθσ 
ίδιασ κατθγορίασ ι/και υποκατθγορίασ δαπάνθσ, χωρίσ περιοριςμό, εφόςον τθροφνται τα 
περιγραφόμενα ςτο εγκεκριμζνο τεχνικό παράτθμα, ςε ότι αφορά ςτισ εν λόγω δαπάνεσ. 
Επιπλζον, επιτρζπεται θ προςκικθ νζων υποκατθγοριϊν εντόσ τθσ ίδιασ κατθγορίασ 
δαπάνθσ. Ψζλοσ, εντόσ τθσ ίδιασ κατθγορίασ δαπάνθσ μποροφν να προςτεκοφν επιπλζον 
δαπάνεσ οι οποίεσ ςχετίηονται άμεςα με τθν υλοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου του 
ζργου και δεν περιγράφθκαν κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ, τθρϊντασ το 
ωσ άνω ςθμείο 2 για τθν τυχόν τροποποίθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου. 

 

Σι τροποποιιςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ μποροφν να πραγματοποιθκοφν με ευκφνθ των δικαιοφχων 
ςε όλθ τθν διάρκεια του ζργου χωρίσ προθγοφμενθ ζγκριςθ. Ενςωματϊνονται ςτο επερχόμενο 
αίτθμα επαλικευςθσ – πιςτοποίθςθσ, και αποτυπϊνονται με ευδιάκριτο τρόπο οι προτεινόμενεσ 
αλλαγζσ ςε ςχζςθ με τα εκάςτοτε ιςχφοντα ςτοιχεία τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ. Θ αποδοχι τουσ τελεί 
υπό τθν αίρεςθ ζγκριςθσ του οργάνου που διενεργεί τθν επαλικευςθ-πιςτοποίθςθ, και το οποίο 
εξετάηει τθν πλιρωςθ των προχποκζςεων που αναφζρονται ανωτζρω για το χαρακτθριςμό 
κάποιασ τροποποίθςθσ ωσ ιςςονοσ ςθμαςίασ και τθ ςυμμόρφωςι τουσ με τουσ υπόλοιπουσ όρουσ 
τθσ παροφςασ Υρόςκλθςθσ.  

Σι τροποποιιςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ μποροφν να πραγματοποιθκοφν με ευκφνθ των δικαιοφχων 
ςε όλθ τθν διάρκεια του ζργου χωρίσ προθγοφμενθ ζγκριςθ. Ενςωματϊνονται ςτο επερχόμενο 
αίτθμα επαλικευςθσ – πιςτοποίθςθσ, και αποτυπϊνονται με ευδιάκριτο τρόπο οι προτεινόμενεσ 
αλλαγζσ ςε ςχζςθ με τα εκάςτοτε ιςχφοντα ςτοιχεία τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ.  

 

Για τα ζργα που κα ενταχκοφν ςτο πλαίςιο του ΕΡΕ 2020 του PRIMA και εφεξισ ςυνοδεφουν το 
αντίςτοιχο Αίτθμα επαλικευςθσ – πιςτοποίθςθσ, και υποβάλλονται μζςω του ΡΣΚΕ. 

 

Θ αποδοχι τουσ τελεί υπό τθν αίρεςθ ζγκριςθσ του οργάνου που διενεργεί τθν επαλικευςθ-
πιςτοποίθςθ,  το οποίο εξετάηει τθν πλιρωςθ των προχποκζςεων που αναφζρονται ανωτζρω για 
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το χαρακτθριςμό κάποιασ τροποποίθςθσ ωσ ιςςονοσ ςθμαςίασ και τθ ςυμμόρφωςι τουσ με τουσ 
υπόλοιπουσ όρουσ τθσ παροφςασ Υρόςκλθςθσ.  

 

Β. Τροποποιιςεισ μείηονοσ ςθμαςίασ 

Ωσ τροποποιιςεισ μείηονοσ ςθμαςίασ, που εξετάηονται από τθν Επιτροπι Ελζγχου Αιτθμάτων 
Ψροποποιιςεων, είναι οι εξισ:  

1. Ραράταςθ τθσ χρονικισ διάρκειασ υλοποίθςθσ του ζργου. 

Εάν θ υλοποίθςθ του ζργου υςτερεί του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματοσ, είναι δυνατι θ 
παράταςθ τθσ υλοποίθςθσ του, χωρίσ αντίςτοιχθ αφξθςθ του προχπολογιςμοφ. Θ ςχετικι 
αίτθςθ κα πρζπει να τεκμθριϊνει ικανοποιθτικά τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ ηθτείται θ 
χρονικι παράταςθ και να ςυνοδεφεται από κετικι ειςιγθςθ του Χυντονιςτι του διακρατικοφ 
ζργου ι/και ςχετικι τροποποίθςθ ςε επίπεδο ςυνολικοφ διακρατικοφ ζργου και ζγκριςθ του 
PRIMA. 

Χρονικι παράταςθ μπορεί να δοκεί μόνο μια (1) φορά και ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το ζνα ζτοσ.  

2. Αντικατάςταςθ υπεργολάβου παροχισ υπθρεςιϊν/ζρευνασ επί ςυμβάςει που ζχει 
αξιολογθκεί ςτο πλαίςιο τθσ αξιολόγθςθσ τθσ πρόταςθσ 

3. Αντικατάςταςθ Επιςτθμονικοφ Υπεφκυνου του ζργου.  

4. Αντικατάςταςθ εξοπλιςμοφ που ενιςχφεται ςτο πλαίςιο του ζργου.  

5. Ψροποποίθςθ ςτοιχείων που επθρεάηουν ςθμαντικά τθν ζκταςθ και τον τρόπο υλοποίθςθσ του 
φυςικοφ αντικειμζνου (π.χ. εφαρμογι τεχνικϊν/μεκοδολογίασ εκτζλεςθσ χαμθλότερθσ 
τεχνολογικισ ςτάκμιςθσ, περιοριςμόσ των προβλεπόμενων παραδοτζων, ςυρρίκνωςθ των 
εξεταηόμενων από τθν ζρευνα παραμζτρων). 

Τπωσ και ςτθν περίπτωςθ τθσ παράταςθσ το αίτθμα τροποποίθςθσ κα πρζπει να ςυνοδεφεται 
από κετικι ειςιγθςθ του Χυντονιςτι του διακρατικοφ ζργου και ςε περίπτωςθ ζγκριςθσ να 
τροποποιείται αναλόγωσ το ςυμφωνθτικό κοινοπραξίασ.  

Αλλαγζσ ςτισ τεχνικζσ μεκοδολογίεσ υλοποίθςθσ του ερευνθτικοφ αντικειμζνου που 
προκαλοφνται από τισ ςυνικεισ τεχνολογικζσ ι άλλεσ εξελίξεισ ςτο αντίςτοιχο επιςτθμονικό 
πεδίο δε ςυνιςτοφν τροποποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου, εφόςον θ τεχνολογικι ςτάκμιςθ 
είναι υψθλότερθ των υπαρχόντων.  

6. Τροποποίθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου που επθρεάηει επιμζρουσ ςτοιχεία του 
προχπολογιςμοφ ςε ποςοςτό μεγαλφτερο του 25% (π.χ. μεταφορά δαπάνθσ μεταξφ 
κατθγοριϊν δαπανϊν ι ενοτιτων εργαςίασ) ι μεταφορά κονδυλίων ςε μθ εγκεκριμζνθ -με 
μθδενικό προχπολογιςμό κατά τθν ζνταξθ- αλλά επιλζξιμθ κατθγορία δαπάνθσ, ποςοφ 
μεγαλφτερου του 5% επί του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ του δικαιοφχου).  

 

Σι τροποποιιςεισ που εξετάηονται από τθν Επιτροπι Ψροποποιιςεων εγκρίνονται ι απορρίπτονται 
ι γίνονται εν μζρει δεκτζσ με απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Ζρευνασ και Ξαινοτομίασ με βάςθ 
τθν ειςιγθςθ -γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ.  

Στθν περίπτωςθ των ζργων που χρθματοδοτοφνται ςτο πλαίςιο του ΕΡΕ 2020 του PRIMA και 
εφεξισ θ απόφαςθ καταχωρείται ςτο ΡΣΚΕ με ευκφνθ τθσ ΓΓΕΚ. Ψο αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ 
εξζταςθσ κάκε αιτιματοσ τροποποίθςθσ μείηονοσ ςθμαςίασ κοινοποιείται ςτο δικαιοφχο μζςω του 
ΥΧΞΕ.  

Σι τροποποιιςεισ ενςωματϊνονται ςτθν απόφαςθ χρθματοδότθςθσ του ζργου με ανάλογθ 
τροποποίθςθ αυτισ.  

 

Γ. Τροποποιιςεισ που αφοροφν ςε ςτοιχεία του δικαιοφχου 

Αφοροφν μεταβολζσ ςτοιχείων, όπωσ:  

1) Πεταβολι επωνυμίασ ι/και νομικισ μορφισ  
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2) Αλλαγι Ρόμιμου Εκπροςϊπου  

3) Πεταβολι εταιρικισ/μετοχικισ ςφνκεςθσ  

4) Πεταβολι τθσ ζδρασ ι/και μετεγκατάςταςθ τθσ ενιςχυκείςασ δραςτθριότθτασ,  

Στθν περίπτωςθ των ζργων που χρθματοδοτοφνται ςτο πλαίςιο του ΕΡΕ  2020 του PRIMA και 
εφεξισ ο  δικαιοφχοσ υποχρεοφται να ενθμερϊνει τθν Ωπθρεςία μζςω ειςαγωγισ των νζων 
δεδομζνων ςτα αντίςτοιχα πεδία του ΥΧΞΕ.  

Σι ανωτζρω τροποποιιςεισ εξετάηονται από τθν Ωπθρεςία, και εφόςον απαιτείται, τροποποιοφνται 
τα ςτοιχεία τθσ απόφαςθσ χρθματοδότθςθσ και ενθμερϊνεται ςχετικά ο δικαιοφχοσ.  

 

Δ. Άλλεσ Τροποποιιςεισ  

Ξάκε άλλο κζμα ι τροποποίθςθ που δεν μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ μείηονοσ ι ιςςονοσ 
ςθμαςίασ εξετάηεται από τθ ΓΓΕΞ και εγκρίνεται ι απορρίπτεται ι γίνεται εν μζρει δεκτό από τθν 
Ωπθρεςία. 

Στθν περίπτωςθ των ζργων που χρθματοδοτοφνται ςτο πλαίςιο του ΕΡΕ 2020 του PRIMA και 
εφεξισ  θ ςχετικι τροποποίθςθ καταχωρίηεται ςτο ΥΧΞΕ με ευκφνθ τθσ ΓΓΕΞ. 

Υζραν των ανωτζρω τροποποιιςεων που πραγματοποιοφνται μετά από αίτθμα του δικαιοφχου, 
είναι δυνατι θ τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ χρθματοδότθςθσ μετά από ειςιγθςθ τθσ ΓΓΕΞ (π.χ. 
οριηόντια τροποποίθςθ που αφορά ςτθν παράταςθ τθσ χρονικι διάρκειασ υλοποίθςθσ των ζργων). 

 

10.3.3 Ρεριοριςμοί Τροποποιιςεων 

Δεν επιτρζπονται οι παρακάτω τροποποιιςεισ: 

 τροποποίθςθ τθσ θμερομθνίασ ζναρξθσ του ζργου, 

  αφξθςθ τθσ ενίςχυςθσ (δθμόςιασ δαπάνθσ)  

 αντικατάςταςθ δικαιοφχου 

 μεταφορά κονδυλίων μεταξφ Ελλινων εταίρων που ςυμμετζχουν ςτο ίδιο διακρατικό 
ςυνεργατικό ζργο (PRIMA) 

 

11. ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΚΑΤΑΒΟΛΘΣ ΤΘΣ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘΣ  

Θ Δθμόςια Δαπάνθ (Εκνικι επιχοριγθςθ) κάκε εγκεκριμζνου ζργου ανζρχεται κατά μζγιςτο ςτο 
ποςό, το οποίο αναφζρεται ςτθν απόφαςθ χρθματοδότθςθσ. Θ δθμόςια χρθματοδότθςθ που 
αναλογεί ςτουσ δικαιοφχουσ καταβάλλεται από τθν ΓΓΕΞ μζςω του Ειδικοφ Οογαριαςμοφ τθσ 
Γενικισ Γραμματείασ Ζρευνασ και Ξαινοτομίασ, ςφμφωνα με το κανονιςτικό πλαίςιο που διζπει τθ 
διενζργεια των πλθρωμϊν του. Σ χρόνοσ καταβολισ τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ εξαρτάται από 
τθν άμεςθ διακεςιμότθτα ι μθ των αντίςτοιχων πιςτϊςεων.  

Θ δθμόςια χρθματοδότθςθ καταβάλλεται απευκείασ ςτουσ δικαιοφχουσ και δεν επιτρζπεται θ 
εκχϊρθςι τθσ ςε τρίτουσ.  

Ξατ' εξαίρεςθ είναι δυνατι θ εκχϊρθςθ τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ (εκτόσ τθσ προκαταβολισ) 
ςε χρθματοπιςτωτικό ίδρυμα για τθν παροχι δανείου που κα αντιςτοιχεί ςε μζροσ ι ςτο ςφνολο 
τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ που χρθςιμοποιείται για τθν υλοποίθςθ του ζργου. Θ εκχϊρθςθ 
είναι δυνατι υπό τθν προχπόκεςθ ότι γνωςτοποιείται θ πρόκεςι του ςτθ ΓΓΕΞ πριν από τθν 
πραγματοποίθςθ τθσ εκχϊρθςθσ και το περιεχόμενο τθσ πράξθσ εκχϊρθςθσ, ότι θ ανάδοχοσ 
Ψράπεηα ι άλλοσ φορζασ αποδζχεται ότι θ εκχϊρθςθ ενεργείται με το ρθτό όρο ότι θ ΓΓΕΞ δεν 
οφείλει να καταβάλει οποιοδιποτε ποςό ςτον τρίτο παρά μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 
απόφαςθσ χρθματοδότθςθσ και ότι κα τθρθκοφν οι κείμενεσ διατάξεισ και διατυπϊςεισ περί 
εκχϊρθςθσ. 

Χε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ θ καταβολι τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ γίνεται απευκείασ ςτο 
χρθματοπιςτωτικό ίδρυμα με το οποίο ζχει υπογραφεί θ ςφμβαςθ εκχϊρθςθσ, για το ιςόποςο 
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τμιμα του βραχυπρόκεςμου αυτοφ δανείου. Χτισ περιπτϊςεισ εκχϊρθςθσ, ο δικαιοφχοσ είναι 
υποχρεωμζνοσ να προςκομίςει τθ ςφμβαςθ εκχϊρθςθσ με το χρθματοπιςτωτικό ίδρυμα ςτθν ΓΓΕΞ.  

Θ καταβολι τθσ επιχοριγθςθσ γίνεται ςε ςτάδια (προκαταβολι/ενδιάμεςθ) κατά τθ διάρκεια του 
ζργου. Θ τελευταία δόςθ (αποπλθρωμι) καταβάλλεται μετά τθ λιξθ και οριςτικι παραλαβι του 
ζργου και το φψοσ τθσ δεν είναι προκακοριςμζνο, αλλά εξαρτάται από τισ ςυνολικζσ 
πιςτοποιθμζνεσ δαπάνεσ.  

Για τθν καταβολι τθσ επιχοριγθςθσ απαιτείται θ υποβολι από το δικαιοφχο του αντίςτοιχου 
αιτιματοσ. Για τθν καταβολι των δόςεων τθσ επιχοριγθςθσ απαιτοφνται τα δικαιολογθτικά που 
περιλαμβάνονται ςτο Υαράρτθμα VI.  

Στθν περίπτωςθ των ζργων που χρθματοδοτοφνται ςτο πλαίςιο του ΕΡΕ 2020 του PRIMA και 
εφεξισ τα αιτιματα προκαταβολισ υποβάλλονται από τον δικαιοφχο θλεκτρονικά ςτο ΡΣΚΕ 
καταχωρϊντασ τα ςχετικά πεδία του ςθμείου «ΑΛΨΘΠΑ ΥΦΣΞΑΨΑΒΣΟΘΧ» του ΥΧΞΕ. Σ δικαιοφχοσ 
υποχρεοφται να υποβάλει ςτθ ΓΓΕΞ ςε φυςικι μορφι τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά όπωσ αυτά 
κακορίηονται ςτο παράρτθμα VI του παρόντοσ.  

Ψα ίδια δικαιολογθτικά υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι και για τισ υπόλοιπεσ καταβολζσ τθσ 
δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ.  

 

Επιτρζπονται οι ακόλουκεσ καταβολζσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ: 

 

Α. Επιχειριςεισ και λοιποί φορείσ που αντιμετωπίηονται ωσ επιχειριςεισ  

Λ. Ρροκαταβολι (δυνθτικι) με ιςόποςθ εγγυθτικι επιςτολι  

Πετά τθν υπογραφι τθσ απόφαςθσ χρθματοδότθςθσ, είναι δυνατι θ χοριγθςθ προκαταβολισ, ςε 
ποςοςτό μζχρι 40% τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ, εφόςον ο δικαιοφχοσ προςκομίςει ιςόποςθ 
εγγυθτικι επιςτολι προκαταβολισ από αναγνωριςμζνο προσ τοφτο ίδρυμα, θ οποία εκδίδεται 
υπζρ τθσ ΓΓΕΞ, με διάρκεια ιςχφοσ οριςμζνου χρόνου και λιξθ 12 μινεσ μετά τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία ολοκλιρωςθσ του ζργου. Χε περίπτωςθ παράταςθσ τθσ χρονικισ διάρκειασ 
υλοποίθςθσ του ζργου κα πρζπει θ διάρκεια ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςε κάκε χρονικό 
διάςτθμα να καλφπτει χρονικό διάςτθμα ζωσ και 12 μινεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
ολοκλιρωςθσ του ζργου.  

Θ δυνατότθτα λιψθσ προκαταβολισ μζχρι του 40% τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ, με τθν 
προςκόμιςθ ιςόποςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ, δφναται να πραγματοποιθκεί με ςειριακά αιτιματα 
τα οποία δε κα υπερβαίνουν το προαναφερκζν ποςοςτό και δε κα υποβλθκοφν μεταγενζςτερα 
του πρϊτου αιτιματοσ επαλικευςθσ. 

Αποτελεί ευκφνθ τθσ ΓΓΕΞ να παρακολουκεί και να εξαςφαλίηει ότι θ κατά τα ανωτζρω 
προςκομιςκείςα από δικαιοφχο εγγυθτικι επιςτολι είναι ζγκυρθ και παραμζνει ςε ιςχφ για το 
χρονικό διάςτθμα που απαιτείται. 

Θ εγγυθτικι επιςτολι προκαταβολισ απομειϊνεται ςταδιακά μζςω ςυμψθφιςμοφ τθσ με τθν 
ενδιάμεςθ καταβολι (θ οποία αντιςτοιχεί ςε πραγματοποιθκείςεσ και πιςτοποιθκείςεσ δαπάνεσ 
του ζργου) ι με τθν αποπλθρωμι ςε περίπτωςθ που δεν υπάρχει ενδιάμεςθ καταβολι και 
επιςτρζφεται ςτον δικαιοφχο μετά τον πλιρθ ςυμψθφιςμό τθσ ωσ ανωτζρω.  

Χε οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου, θ ςυνολικι 
προκαταβολικά λθφκείςα δθμόςια χρθματοδότθςθ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% τθσ 
εγκεκριμζνθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ.  

Χτθν περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ δεν επικυμεί να κατακζςει εγγυθτικι επιςτολι, δεν κα 
καταβάλλεται προκαταβολι ενίςχυςθσ και θ ροι χρθματοδότθςθσ κα γίνεται ςτθ βάςθ 
πιςτοποιθμζνων δαπανϊν που υποβάλλονται ςτο πλαίςιο τθσ ενδιάμεςθσ και τελικισ ζκκεςθσ.  

ΛΛ. Ενδιάμεςθ δόςθ  

Ξαταβάλλεται ζπειτα από υποβολι αιτιματοσ ενδιάμεςθσ επαλικευςθσ από τον δικαιοφχο και 
ζγκριςθ τθσ υποβλθκείςασ από το αρμόδιο όργανο ζκκεςθσ ενδιάμεςθσ επαλικευςθσ, όπου και 
προςδιορίηεται το φψοσ των επιλζξιμων δαπανϊν του ζργου μζχρι τθ ςτιγμι τθσ υποβολισ του 
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αιτιματοσ και θ αναλογοφςα δθμόςια χρθματοδότθςθ. 

IΛΛ. Τελικι Δόςθ - Αποπλθρωμι  

Ψο υπόλοιπο τθσ εγκεκριμζνθσ ενίςχυςθσ καταβάλλεται κατόπιν υποβολισ του αιτιματοσ τελικισ 
επαλικευςθσ από το δικαιοφχο και μετά τθν ζγκριςθ τθσ υποβλθκείςασ από το αρμόδιο όργανο 
ζκκεςθσ τελικισ επαλικευςθσ. Χτο ςτάδιο αυτό οριςτικοποιείται το τελικό επιλζξιμο προσ 
χρθματοδότθςθ κόςτοσ του ζργου, θ αναλογοφςα δθμόςια χρθματοδότθςθ και εκδίδεται θ 
Απόφαςθ Σλοκλιρωςθσ του ζργου.  

Χε περίπτωςθ χοριγθςθσ προκαταβολισ και προκειμζνου να μθν υπάρξει υπζρβαςθ τθσ ζνταςθσ 
τθσ ενίςχυςθσ, οι καταβολζσ των ενιςχφςεων και οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ ανάγονται ςτθν αξία τουσ 
κατά το χρόνο χοριγθςθσ τθσ ενίςχυςθσ (με βάςθ το προεξοφλθτικό επιτόκιο που ιςχφει κατά το 
χρόνο χοριγθςθσ τθσ ενίςχυςθσ). Σ υπολογιςμόσ αυτόσ πραγματοποιείται πριν τθν τελικι δόςθ – 
αποπλθρωμι του ζργου. 

 

Β. Οργανιςμοί ζρευνασ και διάδοςθσ γνϊςεων και λοιποί φορείσ που αντιμετωπίηονται ωσ 
Οργανιςμοί ζρευνασ και διάδοςθσ γνϊςεων Λ. Ρροχρθματοδοτιςεισ  

Σι εκταμιεφςεισ τθσ δθμόςιασ δαπάνθσ ςτουσ ωσ άνω δικαιοφχουσ (των οποίων θ χρθματοδότθςθ 
χαρακτθρίηεται ωσ μθ κρατικι ενίςχυςθ), γίνεται με τθ μορφι προχρθματοδοτιςεων, δθλαδι 
προκαταβάλλονται χωρίσ να απαιτείται αντιςτοίχιςθ με δαπάνεσ που ζχουν πραγματοποιθκεί, 
δθλωκεί και επαλθκευκεί. Χε κάκε ςθμείο τθσ χρονικισ περιόδου υλοποίθςθσ ενόσ ζργου, θ 
διαφορά ανάμεςα ςτο άκροιςμα των εκταμιεφςεων προσ τουσ ωσ άνω δικαιοφχουσ και ςτθν 
Υιςτοποιθκείςα Δθμόςια Δαπάνθ (Υ.Δ.Δ.) δεν μπορεί να ξεπερνά ςε ποςοςτό το 40% τθσ 
εγκεκριμζνθσ Δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ του ζργου για τον ςυγκεκριμζνο δικαιοφχο. Σ ανωτζρω 
περιοριςμόσ εφαρμόηεται και για τον προςδιοριςμό του μζγιςτου φψουσ τθσ αρχικισ δόςθσ τθσ 
χρθματοδότθςθσ προσ τουσ ωσ άνω δικαιοφχουσ (μζγιςτθ αρχικι δόςθ 40%).  

ΛΛ. Αποπλθρωμι  

Θ τελευταία δόςθ τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ προσ τουσ ωσ άνω δικαιοφχουσ, καταβάλλεται 
μετά τθν ζγκριςθ τθσ υποβλθκείςασ από το αρμόδιο όργανο ζκκεςθσ τελικισ επαλικευςθσ. Ψο 
φψοσ τθσ αποπλθρωμισ δεν είναι προκακοριςμζνο, αλλά εξαρτάται από τισ ςυνολικζσ 
πιςτοποιθμζνεσ δαπάνεσ του κάκε δικαιοφχου για το ςφνολο του ζργου 

 

Για όλεσ τισ κατθγορίεσ δικαιοφχων επιςθμαίνονται τα εξισ:  

Ψο άκροιςμα των εκταμιεφςεων τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ, πλθν τθσ αποπλθρωμισ, για κάκε 
δικαιοφχο (επιχείρθςθ ι Σργανιςμό Ζρευνασ και Διάδοςθσ Γνϊςεων) δεν μπορεί να υπερβαίνει ςε 
ποςοςτό το 80% τθσ εγκεκριμζνθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ για τον ςυγκεκριμζνο δικαιοφχο.  

Εάν κατά τθν ολοκλιρωςθ του ζργου διαπιςτωκεί ότι θ ςυνολικι ενίςχυςθ/δθμόςια 
χρθματοδότθςθ που ζχει ιδθ καταβλθκεί από τθν ΓΓΕΞ, ςε κάποιο δικαιοφχο είναι μεγαλφτερθ από 
αυτι που δικαιοφται βάςει των ςυνολικϊν πιςτοποιθμζνων δαπανϊν του, όπωσ αυτζσ προκφπτουν 
από τθ διαδικαςία επαλικευςθσ, τότε ο δικαιοφχοσ επιςτρζφει εντόκωσ τθ διαφορά ςφμφωνα με 
τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ περί ανάκτθςθσ αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων ποςϊν και 
είςπραξθσ δθμοςίων εςόδων για τθν περίπτωςθ ζργων εκνικισ και κοινοτικισ χρθματοδότθςθσ. 

 
 

12. ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ ΔΛΚΑΛΟΥΧΩΝ – ΟΛΟΚΛΘΩΣΘ ΕΓΩΝ  

Σι δικαιοφχοι, των οποίων τα ζργα κα υπαχκοφν ςτθν παροφςα Δράςθ, αναλαμβάνουν τισ 
ακόλουκεσ ειδικότερεσ υποχρεϊςεισ: 

 

12.1 ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ ΔΛΚΑΛΟΥΧΩΝ 

Σι δικαιοφχοι, των οποίων τα ζργα κα υπαχκοφν ςτθν παροφςα Δράςθ, κα πρζπει να τθροφν τισ 
παρακάτω ειδικότερεσ υποχρεϊςεισ: 
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Α. Υποχρεϊςεισ που αφοροφν ςτο χρονικό διάςτθμα υλοποίθςθσ του ζργου 

Σι δικαιοφχοι υποχρεοφνται: 

i. να τθροφν τουσ όρουσ τθσ απόφαςθσ χρθματοδότθςθσ, το νομοκετικό και κανονιςτικό πλαίςιο 
που διζπει τθν υλοποίθςθ τθσ Δράςθσ, τισ οδθγίεσ και τισ κατευκφνςεισ τθσ ΓΓΕΞ, τουσ κανόνεσ 
τθσ επιςτιμθσ και τισ κεμελιϊδεισ δεοντολογικζσ αρχζσ τθσ ζρευνασ. Χτο πλαίςιο αυτό, θ 
ζρευνα κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται με όλεσ τισ ςυναφείσ εκνικζσ και διεκνείσ νομοκετικζσ 
διατάξεισ, ςυμβάςεισ και κϊδικεσ δεοντολογίασ και κατά περίπτωςθ να ζχει τθ ρθτι ζγκριςθ 
των τοπικϊν ι εκνικϊν επιτροπϊν που εξετάηουν κζματα δεοντολογίασ, 

ii. να τθροφν τθν ενωςιακι και εκνικι νομοκεςία, και ιδίωσ τισ διατάξεισ που αφοροφν ςτο δίκαιο 
των δθμοςίων ςυμβάςεων, κρατικϊν ενιςχφςεων, τθν αειφόρο ανάπτυξθ, τθν ιςότθτα μεταξφ 
ανδρϊν και γυναικϊν και τθ μθ διάκριςθ, 

iii. να μθ μεταβάλουν τθν εταιρικι τουσ ςφνκεςθ ωσ προσ τα πρόςωπα ι τα ποςοςτά ςυμμετοχισ 
τουσ χωρίσ να προθγείται επίςθμθ ενθμζρωςθ και ζγκριςθ τθσ ΓΓΕΞ, 

iv. να τθροφν ξεχωριςτι λογιςτικι μερίδα για το ζργο ι να διακζτουν επαρκι λογιςτικι 
κωδικοποίθςθ, από τθν οποία να προκφπτει θ καταχϊρθςθ όλων των δαπανϊν που 
αντιςτοιχοφν πλιρωσ προσ τισ δαπάνεσ που δθλϊνονται, 

v. να πραγματοποιοφν όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν ενθμζρωςθ του Υλθροφοριακοφ 
Χυςτιματοσ Ξρατικϊν Ενιςχφςεων (ΥΧΞΕ) με τα δεδομζνα και ζγγραφα του ζργου που 
υλοποιοφν διαςφαλίηοντασ τθν ακρίβεια, τθν ποιότθτα και πλθρότθτα των υποβαλλόμενων 
ςτοιχείων (ςτθν περίπτωςθ των ζργων που χρθματοδοτοφνται ςτο πλαίςιο του ΕΡΕ 2020 του 
PRIMA και εφεξισ), 

vi. να μθ λαμβάνουν ενίςχυςθ από άλλο εκνικό ι κοινοτικό πρόγραμμα για τθν υλοποίθςθ του 
ίδιου ζργου ι τμιματοσ αυτισ, 

vii. να μθν εκμιςκϊνουν, μεταβιβάηουν ι αντικακιςτοφν πάγια περιουςιακά ςτοιχεία που 
ενιςχφονται, εκτόσ εάν αυτά αντικαταςτακοφν από άλλα κυριότθτασ του φορζα και ανάλογθσ 
αξίασ, που ανταποκρίνονται ςτθν εξυπθρζτθςθ του ζργου. Χτθ περίπτωςθ αυτι οφείλουν πριν 
από οποιαδιποτε ενζργεια να υποβάλουν αίτθμα τροποποίθςθσ ςτθ ΓΓΕΞ και εφόςον εγκρικεί 
να προβοφν ςτθν αντικατάςταςθ με τιρθςθ όλων των παραςτατικϊν που αφοροφν τόςο ςτο 
νζο, όςο και ςτον παλαιό εξοπλιςμό, 

viii. να τθροφν τισ απαιτιςεισ δθμοςιότθτασ αναφορικά με τθ ςυγχρθματοδότθςθ του 
προγράμματοσ PRIMA από πόρουσ τθσ Ε. Ζνωςθσ χρθςιμοποιϊντασ το κατάλλθλο λεκτικό, αλλά 
και τα ςχετικά λογότυπα που κα τουσ υποδειχκοφν από τθν ΓΓΕΞ ςε κάκε είδουσ ενζργεια 
δθμοςιότθτασ που αφορά ςτο ζργο (π.χ. ανακοινϊςεισ ςτον ζντυπο και θλεκτρονικό τφπο, 
παρουςιάςεισ ςε θμερίδεσ και ςυνζδρια, επιςτθμονικζσ εργαςίεσ ςε εκνικά και διεκνι 
περιοδικά, εκδθλϊςεισ), 

ix. να αποδζχονται τθ ςυμπερίλθψι τουσ ςτα ςτοιχεία που δθμοςιοποιεί θ ΓΓΕΞ για κάκε 
εγκρινόμενο ζργο ΕΨΑΞ, αναφζροντασ τθν θμερομθνία χοριγθςθσ, το όνομα ι τθν επωνυμία 
του χρθματοδοτοφμενου, το είδοσ τθσ επιχείρθςθσ, τον τίτλο του ζργου, το είδοσ τθσ 
ενίςχυςθσ, το φψοσ τθσ χρθματοδότθςθσ, τθν Υεριφζρεια εγκατάςταςθσ και τον τομζα 
δραςτθριότθτασ κατά NACE (651/2014, αρ.9 παρ.1 περ. γ ΥΑΦΑΦΨ ΛΛΛ). 

x. να παρζχουν τα δεδομζνα φυςικοφ αντικειμζνου, τα οποία είναι απαραίτθτα  για τθ 
ςυμπλιρωςθ των δεικτϊν του Υαραρτιματοσ ΛΛ και των δεικτϊν επιπτϊςεων του PRIMA, 
ςφμφωνα με τισ  κατευκφνςεισ  που κα τουσ  δoκοφν από τθ ΓΓΕΞ.  Πθ ανταπόκριςθ ςε αίτθμα  
λιψθσ ςτοιχείων, που απαιτοφνται για τον υπολογιςμό των ανωτζρω κα οδθγεί ςε ανάκλθςθ 
τθσ απόφαςθσ Χρθματοδότθςθσ. 

 

Β. Υποχρεϊςεισ μετά τθ λιξθ του ζργου 

i. Τλοι οι δικαιοφχοι είναι υποχρεωμζνοι να παρζχουν ςτοιχεία για τθν αποτίμθςθ τθσ επίτευξθσ 
των γενικϊν και ειδικϊν ςτόχων του PRIMA (Key Performance Indicators), κακϊσ και 
οποιαδιποτε πλθροφορία ηθτθκεί από τθ ΓΓΕΞ ςχετικά με το ζργο τουσ, με τθ μορφι 
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αναφορϊν ι παροχισ ςυγκεκριμζνων ςτοιχείων. Επίςθσ, οι δικαιοφχοι ενδζχεται να 
ςυμπεριλθφκοφν ςε δείγμα διενζργειασ ζρευνασ για τθν αξιολόγθςθ τθσ Δράςθσ. 

ii. Τλα τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ του ζργου πρζπει να τθροφνται τόςο κατά 
τθ διάρκεια τθσ περιόδου εκτζλεςθσ του ζργου, όςο και μετά από αυτι για χρόνο τουλάχιςτον 
τεςςάρων (4) ετϊν μετά τθν τελευταία καταβολι τθσ δθμόςιασ επιχοριγθςθσ, και πάντωσ όχι 
μικρότερο από το χρόνο παραγραφισ τθσ αξίωςθσ του Δθμοςίου για τθν επιςτροφι 
αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων ποςϊν. Ψα ςχετικά δικαιολογθτικά τίκενται ςτθ διάκεςθ των 
αρμοδίων οργάνων του Δθμοςίου, ι των αρμοδίων οργάνων του PRIMA και τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ, εφόςον ηθτθκοφν ςτο πλαίςιο ελζγχου και τοφτο ανεξαρτιτωσ αν από άλλεσ διατάξεισ 
τθσ εκνικισ νομοκεςίασ δεν υποχρεοφνται ςτθ διατιρθςθ των δικαιολογθτικϊν και 
παραςτατικϊν. Ψα ανωτζρω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ζγγραφα διατθροφνται είτε υπό τθ 
μορφι πρωτοτφπων, ι επικαιροποιθμζνων αντιγράφων των πρωτοτφπων ι ςε κοινϊσ 
αποδεκτοφσ φορείσ δεδομζνων, περιλαμβανομζνων των θλεκτρονικϊν εκδόςεων των 
πρωτότυπων εγγράφων ι εγγράφων που υπάρχουν μόνο ςε θλεκτρονικι μορφι. 

Σι Σργανιςμοί ζρευνασ και διάδοςθσ γνϊςεων που είναι δικαιοφχοι ζργων τθσ παροφςασ Δράςθσ 
και θ χρθματοδότθςι τουσ ςτο πλαίςιο του ζργου ζχει χαρακτθριςτεί ωσ μθ κρατικι ενίςχυςθ, κα 
πρζπει να παρζχουν τα αποδεικτικά ςτοιχεία που απαιτοφνται για τθν τεκμθρίωςθ τθσ 
προβλεπόμενθσ κατανομισ μεταξφ οικονομικϊν και μθ οικονομικϊν δραςτθριοτιτων (βλ. 
Υαράρτθμα XI). H ΓΓΕΞ ελζγχει ιδιαίτερα τθν πλιρωςθ των προχποκζςεων, με τισ οποίεσ 
κεωρικθκε ότι ο Σργανιςμόσ ζρευνασ και διάδοςθσ γνϊςεων εμπίπτει ςτισ διατάξεισ του άρκρου 
2.1.1, ςθμείο 19 τθσ Ανακοίνωςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ «Υλαίςιο ςχετικά με τισ κρατικζσ 
ενιςχφςεισ για τθν ζρευνα και ανάπτυξθ και τθν καινοτομία» (2014/C 198/01), ςτο πλαίςιο 
ολοκλιρωςθσ των πράξεων. 

 

12.2 ΕΞΕΤΑΣΘ ΤΘΘΣΘΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ ΔΛΚΑΛΟΥΧΩΝ 

Θ ΓΓΕΞ τθρεί λεπτομερείσ φακζλουσ των ζργων για μία δεκαετία μετά τθν ολοκλιρωςθ των ζργων 
και είναι υπεφκυνθ για τθ διαχείριςθ τθσ Δράςθσ ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ χρθςτισ 
δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ. Για τθν εκπλιρωςθ του ςκοποφ αυτοφ κζτει ςτθ διάκεςθ των 
δικαιοφχων πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεϊν τουσ και τθν υλοποίθςθ των 
ζργων.  

Πετά τθν ςφνταξθ τθσ Ψελικισ Ζκκεςθσ Επαλικευςθσ, και με βάςθ τα αποτελζςματά τθσ, θ ΓΓΕΞ 
προβαίνει ςτθ ζκδοςθ τθσ Απόφαςθσ Σλοκλιρωςθσ, τθν οποία κοινοποιεί θλεκτρονικά ςτο 
Δικαιοφχο. 

 

Στθν περίπτωςθ των ζργων που χρθματοδοτοφνται ςτο πλαίςιο του ΕΡΕ 2020 του PRIMA και 
εφεξισ θ ζκδοςθ τθσ Απόφαςθσ Ολοκλιρωςθσ γίνεται μζςω του ΡΣΚΕ.  

Απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τθν ολοκλιρωςθ του ζργου είναι: 

•θ πιςτοποίθςθ τθσ ολοκλιρωςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου μζςα από τθν υλοποίθςθ των 
προβλεπόμενων παραδοτζων και τθν επίτευξθ των βαςικϊν ςτόχων του ζργου ι ο προςδιοριςμόσ 
των επιμζρουσ παραδοτζων τα οποία ολοκλθρϊκθκαν πλιρωσ ι εν μζρει 

•θ τιρθςθ από τουσ Δικαιοφχουσ των υποχρεϊςεων που περιγράφονται ςτθν Απόφαςθ 
Ζνταξθσ/Χρθματοδότθςθσ 

•θ ςυμμόρφωςθ των Δικαιοφχων με τυχόν ςυςτάςεισ προγενζςτερων επαλθκεφςεων/ 
πιςτοποιιςεων που ζχουν διενεργθκεί ςτο ζργο. 

 

Πε τθν Απόφαςθ Σλοκλιρωςθσ πράξθσ: 

 βεβαιϊνεται θ ολοκλιρωςθ τθσ υλοποίθςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου του ζργου (παραδοτζα 
και ςτόχοι), 
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 βεβαιϊνεται θ ολοκλιρωςθ τθσ υλοποίθςθσ του οικονομικοφ αντικειμζνου και αποτυπϊνεται 
το τελικό αποτζλεςμα τθσ επαλικευςθσ δαπανϊν (ςυνολικι δαπάνθ και αντιςτοιχοφςα 
δθμόςια δαπάνθ), 

 ορίηεται το τελικό καταβλθτζο ποςό τθσ δθμόςιασ ςυνειςφοράσ και αποτυπϊνονται ποςά που 
ενδεχομζνωσ ζχουν ιδθ καταβλθκεί κακϊσ και το υπολειπόμενο προσ καταβολι ποςό, 

 κακορίηεται το τελικό χρθματοδοτικό ςχιμα του ζργου, 

 διαπιςτϊνεται θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων του δικαιοφχου, 

 διαπιςτϊνεται θ ςυμμόρφωςθ των δικαιοφχων με τυχόν ςυςτάςεισ προγενζςτερων 
επαλθκεφςεων/ επικεωριςεων/ελζγχων που ζχουν διενεργθκεί ςτο ζργο. 

 

12.3 ΕΡΛΒΟΛΘ ΚΥΩΣΕΩΝ 

Χε περίπτωςθ μθ-τιρθςθσ των υποχρεϊςεων που αναφζρονται ςτισ Ενότθτεσ 12.1 και 12.2, 
κακυςτζρθςθσ πλζον των δφο μθνϊν υποβολισ τθσ ενδιάμεςθσ ζκκεςθσ προόδου/τελικισ ζκκεςθσ 
από το τζλοσ τθσ περιόδου ςτθν οποία αφορά, διαπίςτωςθσ προβλθμάτων/ςοβαρϊν παραβάςεων 
των όρων τθσ απόφαςθσ χρθματοδότθςθσ, ι ζλλειψθ ορατισ προόδου ςτθν υλοποίθςθ του ζργου 
από τουσ δικαιοφχουσ, λαμβάνονται διορκωτικά μζτρα και εφαρμόηονται οι προβλεπόμενεσ από 
τουσ όρουσ τθσ απόφαςθσ χρθματοδότθςθσ και τθν παροφςα απόφαςθ κυρϊςεισ.  

Ψα διορκωτικά μζτρα μπορεί να κλιμακϊνονται από τθ διατφπωςθ απλϊν ςυςτάςεων 
ςυμμόρφωςθσ εντόσ ςυγκεκριμζνων προκεςμιϊν μζχρι και τθν ενεργοποίθςθ των διαδικαςιϊν 
ανάκλθςθσ τθσ απόφαςθσ χρθματοδότθςθσ και ζντοκθσ επιςτροφισ τθσ τυχόν καταβλθκείςασ 
δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ κατά τισ διατάξεισ του Ξϊδικα Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων (ΞΕΔΕ).  

Ψα ανωτζρω μζτρα δεν γεννοφν κανζνα δικαίωμα ζναντι του Δθμοςίου οποιαςδιποτε φφςθσ για 
τον χρθματοδοτοφμενο και το προςωπικό που απαςχολεί. Χε κάκε περίπτωςθ ο 
χρθματοδοτοφμενοσ καλείται εγγράφωσ να παράςχει εξθγιςεισ για τισ παραβάςεισ του.  

Επίςθσ τονίηεται ότι οι όροι υλοποίθςθσ του ζργου, όπωσ ορίηονται ςτθν απόφαςθ 
χρθματοδότθςθσ, είναι ουςιϊδεισ και οποιαδιποτε μονομερισ αλλαγι από το δικαιοφχο χωρίσ 
προθγοφμενθ ζγκριςθ από τθ ΓΓΕΞ ςυνιςτά βάςιμθ αιτία διακοπισ χρθματοδότθςθσ. Σι πλθρωμζσ 
που πραγματοποιοφνται ωσ ςυνζπεια αυτισ τθσ αλλαγισ δεν είναι επιλζξιμεσ μζχρι τθν 
αναγνϊριςι τουσ από τθν ΓΓΕΞ. Ωποτροπι του δικαιοφχου ςυνιςτά βάςιμθ αιτία ανάκλθςθσ τθσ 
απόφαςθσ χρθματοδότθςθσ του ζργου και επιβολισ των δθμοςιονομικϊν επιπτϊςεων. 

 
 

13. ΑΞΛΟΡΟΛΘΣΘ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Θ ΓΓΕΞ ζχει δικαίωμα να αξιοποιιςει τα ερευνθτικά αποτελζςματα, που ζχουν προκφψει από 
χρθματοδοτοφμενα ερευνθτικά ζργα, εφόςον τρία χρόνια μετά από τθν ολοκλιρωςθ του ζργου ο 
δικαιοφχοσ τθσ επιχοριγθςθσ δεν προζβθ ςε πράξθ κατοχφρωςθσ ι αξιοποίθςθσ του αντίςτοιχου 
ερευνθτικοφ αποτελζςματοσ. Πε κοινι απόφαςθ τθσ παρ.4 του άρκρου 24 του ν.4310/2014 
κακορίηεται κάκε ςχετικό κζμα για τθν αξιοποίθςθ των ερευνθτικϊν ι τεχνολογικϊν 
αποτελεςμάτων. 

 

 

14. ΡΛΘΟΦΟΘΣΘ 

Θ παροφςα απόφαςθ κα αναρτθκεί ςτθ ΔΛΑΩΓΕΛΑ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΓΓΕΞ (www.gsrt.gr).  

Για περαιτζρω πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτθ Γενικι Γραμματεία 
Ζ&Ξ (ΓΓΕΞ), Διεφκυνςθ Διεκνοφσ Ε&Ψ Χυνεργαςίασ, Ψμιμα Α’ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και 
ςυγκεκριμζνα ςτα ακόλουκα ςτελζχθ τθσ ΓΓΕΞ: 
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-Δρ. Ξόνιαρθσ Πάριοσ, τθλ: 213 1300094, e-mail: m.koniaris[at]gsrt.gr 

-κα Χτακοποφλου Αναςταςία , τθλ: 2131300101, e-mail: a.stathopoulou [at]gsrt.gr 

 

 

 

 

 O Γεληθός Γρακκαηέας Έρεσλας θαη 

Καηλοηοκίας 

  

 

Αζαλάζηος Κσρηαδής 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΑΑΤΘΜΑΤΩΝ 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ Λ ΟΛΣΜΟΛ 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛ ΔΕΛΚΤΕΣ ΔΑΣΘΣ  

ΡΑΑΤΘΜΑ IΛΛ ΟΛΣΜΟΣ ΜΜΕ  

ΡΑΑΤΘΜΑ IV ΟΛΣΜΟΣ ΡΟΒΛΘΜΑΤΛΚΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΘΣ 

ΡΑΑΤΘΜΑ V ΕΡΛΛΕΞΛΜΟΤΘΤΑ ΚΑΛ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ ΕΡΑΛΘΚΕΥΣΘΣ ΔΑΡΑΝΩΝ 

ΡΑΑΤΘΜΑ VI ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ ΚΑΤΑΒΟΛΘΣ ΕΡΛΧΟΘΓΘΣΘΣ  

ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 
VIIΑ & VIIB 

ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΓΚΛΣΘ ΤΘΣ ΑΛΤΘΣΘΣ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘΣ 

ΡΑΑΤΘΜΑ VΛII  ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΔΘΛΩΣΘΣ ΜΜΕ 

ΡΑΑTHMA IX ΑΡΟΔΕΚΤΟΛ ΤΟΡΟΛ ΕΞΟΦΛΘΣΘΣ ΔΑΡΑΝΩΝ 

ΡΑΑTHMA X 
ΟΔΘΓΛΕΣ ΓΛΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΡΟ ΟΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΛΣΤΕΣ & ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ 
ΒΕΒΑΛΩΣΘΣ 

ΡΑΑTHMA XΛ 
ΕΓΚΥΚΛΛΟΣ ΕΥΚΕ «ΚΑΤΛΚΕΣ ΕΝΛΣΧΥΣΕΛΣ ΚΑΛ ΔΘΜΟΣΛΑ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ 
ΕΕΥΝΘΤΛΚΩΝ ΟΓΑΝΛΣΜΩΝ – ΕΕΥΝΘΤΛΚΩΝ ΥΡΟΔΟΜΩΝ» 

ΡΑΑTHMA XΛΛ 
ΔΛΕΥΚΛΝΛΣΕΛΣ ΣΧΕΤΛΚΑ ΜΕ ΗΘΤΘΜΑΤΑ ΕΦΑΜΟΓΘΣ ΤΟΥ ΚΑΝ. ΕΕ 
651/2014 ΩΣ ΡΟΣ ΤΟΝ ΧΑΑΚΤΘΛΣΜΟ ΜΛΑΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΘΣ ΩΣ 
ΡΟΒΛΘΜΑΤΛΚΘΣ 

ΡΑΑΤΘΜΑ XIII 
– Λ.1 

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΑΛΤΘΣΘΣ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘΣ –ΤΜΘΜΑ 1 
(προκφπτει από τθν θλεκτρονικι καταχϊρθςθ ςτο ΡΣΚΕ των ςχετικϊν 
πεδίων από τον δυνθτικό δικαιοφχο) 

ΡΑΑΤΘΜΑ XIII 
– Λ.2 

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΑΛΤΘΣΘΣ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘΣ – ΤΜΘΜΑ 
2 (υποβάλλεται ςε pdf αρχείο ςυνθμμζνο ςτθν θλεκτρονικι υποβολι ςτο 
Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Κρατικϊν Ενιςχφςεων (ΡΣΚΕ) 
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ΡΑΑΤΘΜΑ 1: ΟΛΣΜΟΛ  

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

ηνπο απνδίδεηαη θαησηέξσ: 

 

ΟΡΟ ΔΠΔΞΖΓΖΖ ΟΡΟΤ 

Αίτθμα Επαλικευςθσ 
– Ριςτοποίθςθσ 
Δαπανϊν 

Αίτθμα του δικαιοφχου που αποςτζλλεται ςτθν ΓΓΕΞ για τθν επαλικευςθ και 
πιςτοποίθςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου του ζργου του. 

Ανάκτθςθ 
Θ επιςτροφι των αχρεωςτιτωσ ι παρανόμωσ καταβλθκζντων ποςϊν από το 
λαβόντα για μθ νόμιμθ αιτία. 

Απόςπαςθ 
Θ προςωρινι απαςχόλθςθ προςωπικοφ από δικαιοφχο ενίςχυςθσ με δικαίωμα του 
προςωπικοφ να επιςτρζψει ςτον προθγοφμενο εργοδότθ του. 

Άυλα ςτοιχεία 
ενεργθτικοφ 

Ψα ςτοιχεία ενεργθτικοφ που δεν ζχουν φυςικι ι χρθματοοικονομικι υπόςταςθ, 
όπωσ δικαιϊματα ευρεςιτεχνίασ, άδειεσ εκμετάλλευςθσ, τεχνογνωςία ι άλλθ 
διανοθτικι ιδιοκτθςία. 

Αχρεωςτιτωσ 

Καταβλθκζν Ροςό 

Ξάκε δαπάνθ, ςτθν οποία δεν αντιςτοιχεί ίςθσ αξίασ παραδοκζν προϊόν, ζργο ι 
υπθρεςία, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςχετικισ Απόφαςθσ χρθματοδότθςθσ-
ζνταξθσ, με τθν οποία αναλιφκθκε θ υποχρζωςθ τθσ δαπάνθσ 

Βαςικι Ζρευνα 
H πειραματικι ι κεωρθτικι εργαςία που αναλαμβάνεται κυρίωσ για τθν απόκτθςθ 
νζων γνϊςεων ςχετικά με τα βαςικά αίτια φαινομζνων και παρατθριςιμων 
γεγονότων, χωρίσ να προβλζπεται άμεςθ εμπορικι εφαρμογι ι χριςθ. 

Βιομθχανικι Ζρευνα 

H ςχεδιαςμζνθ ζρευνα ι κριτικι διερεφνθςθ που αποςκοπεί ςτθν απόκτθςθ νζων 
γνϊςεων και δεξιοτιτων για τθν ανάπτυξθ νζων προϊόντων, διεργαςιϊν ι 
υπθρεςιϊν ι για τθ ςθμαντικι βελτίωςθ υφιςτάμενων προϊόντων, διεργαςιϊν ι 
υπθρεςιϊν. Υεριλαμβάνει τθ δθμιουργία ςυςτατικϊν ςτοιχείων πολφπλοκων 
ςυςτθμάτων και μπορεί να περιλαμβάνει τθν καταςκευι πρωτοτφπων ςε 
εργαςτθριακό περιβάλλον ι ςε περιβάλλον προςομοίωςθσ διεπαφϊν με 
υφιςτάμενα ςυςτιματα, κακϊσ και δοκιμαςτικζσ γραμμζσ παραγωγισ, εφόςον 
αυτό κρίνεται αναγκαίο για τθ βιομθχανικι ζρευνα, ιδιαίτερα, δε, για τθν 
κατοχφρωςθ τεχνολογίασ πολλαπλϊν εφαρμογϊν. 

Δθμόςια Δαπάνθ 

Ξάκε δθμόςια ςυνειςφορά ςτθ χρθματοδότθςθ πράξεων από τον κρατικό 
προχπολογιςμό, τον προχπολογιςμό περιφερειακϊν ι τοπικϊν αρχϊν ι τον 
προχπολογιςμό των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων ςτο πλαίςιο των διαρκρωτικϊν 
ταμείων και του Ψαμείου Χυνοχισ, κακϊσ και κάκε παρόμοια δαπάνθ. Ξάκε 
ςυμμετοχι ςτθ χρθματοδότθςθ από τον προχπολογιςμό πράξεων φορζων ι 
ενϊςεων του δθμόςιου τομζα, ενόσ ι περιςςοτζρων περιφερειακϊν ι τοπικϊν 
αρχϊν ι φορζων του δθμόςιου τομζα που ενεργοφν ςφμφωνα µε τθν οδθγία 
2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου, τθσ 26θσ 
Φεβρουαρίου 2014, ςχετικά με τισ δθμόςιεσ προμικειεσ και τθν κατάργθςθ τθσ 
οδθγίασ 2004/18/ΕΞ περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν, νοείται ωσ παρεμφερισ δαπάνθ. 

Δικαιοφχοσ 

Δθμόςιοσ ι ιδιωτικόσ φορζασ αρμόδιοσ για τθν υλοποίθςθ ζργου. Χτο πλαίςιο των 
κακεςτϊτων κρατικϊν ενιςχφςεων δυνάμει του άρκρου 107 τθσ Χυνκικθσ οι 
δικαιοφχοι είναι δθμόςιεσ ι ιδιωτικζσ επιχειριςεισ που εκτελοφν μεμονωμζνο ζργο 
και λαμβάνουν δθμόςια ενίςχυςθ. 

Ετιςια Μονάδα 
Εργαςίασ (Ε.Μ.Ε.) 

Θ μία (1) ετιςια μονάδα εργαςίασ αντιςτοιχεί ςε ζνα άτομο που εργάςτθκε ςτθν 
επιχείρθςθ ι για λογαριαςμό τθσ επιχείρθςθσ, με κακεςτϊσ πλιρουσ απαςχόλθςθσ 
κατά τθ διάρκεια ολόκλθρου του εξεταηόμενου ζτουσ. Θ εργαςία των προςϊπων 
που δεν ζχουν εργαςτεί κακ' όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ ι που εργάςτθκαν με 
κακεςτϊσ μερικισ απαςχόλθςθσ ι εποχιακά, υπολογίηεται ωσ κλάςματα Ε.Π.Ε. 

Ζνταςθ ενίςχυςθσ 
Ψο ακακάριςτο ποςό τθσ ενίςχυςθσ εκφραηόμενο ωσ ποςοςτό των επιλζξιμων 
δαπανϊν, πριν από τθν αφαίρεςθ φόρων ι άλλων επιβαρφνςεων. 
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ΟΡΟ ΔΠΔΞΖΓΖΖ ΟΡΟΤ 

Επιςτθμονικόσ 
Υπεφκυνοσ Ζργου 

Φυςικό πρόςωπο το οποίο ζχει τθν ευκφνθ για το ςυντονιςμό και τθν επίβλεψθ 
του ζργου από επιςτθμονικισ, τεχνικισ και οικονομικισ πλευράσ. 

Επιχείρθςθ 
Ξάκε μονάδα που αςκεί οικονομικι δραςτθριότθτα, ανεξάρτθτα από τθ νομικι τθσ 
μορφι 

Ευρεςιτεχνία διεκνϊσ 
αναγνωριςμζνθ 

Θ ευρεςιτεχνία για τθν οποία ζχει απονεμθκεί ςχετικό δίπλωμα, το οποίο είναι ςε 
ιςχφ και ζχει πιςτοποιθκεί από τον Σργανιςμό Βιομθχανικισ Λδιοκτθςίασ (ΣΒΛ) ότι 
εμπίπτει ςε μία τουλάχιςτον από τισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: α) Ευρωπαϊκό 
Δίπλωμα Ευρεςιτεχνίασ που χορθγείται από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων 
Ευρεςιτεχνίασ (EuropeanPatent Office «EPO») και ζχει κατοχυρωκεί ςτθν Ελλάδα, 
β) Δίπλωμα Ευρεςιτεχνίασ κατοχυρωμζνο ςτθν Ελλάδα (Αποκλειομζνων των 
Υιςτοποιθτικϊν Ωποδείγματοσ Χρθςιμότθτασ (Υ.Ω.Χ.)), και ςε ζνα ακόμθ κράτοσ 
(ενδεικτικά ΘΥΑ, Γερμανία, Ξίνα, Λαπωνία, Γαλλία, Ελβετία), που: αα) ζχει 
προςχωριςει ςτθν Ευρωπαϊκι Χφμβαςθ Διπλωμάτων Ευρεςιτεχνίασ (EPC) ι 
ςυνεργάηεται ςτο πλαίςιο αυτισ ι ββ) είναι μζλοσ του ΣΣΧΑ ι ςε κακεςτϊσ 
υποψιφιασ προσ ζνταξθ χϊρασ (accession candidate country) ι ςε κακεςτϊσ 
ενιςχυμζνθσ δζςμευςθσ (enhanced engagement country). 

Λδιωτικι Συμμετοχι Ξάκε ςυμμετοχι από ιδιωτικά κεφάλαια για τθν υλοποίθςθ ζργου. 

Μελζτθ Σκοπιμότθτασ 

Θ αξιολόγθςθ και ανάλυςθ του δυναμικοφ ενόσ ςχεδίου, με ςτόχο τθν υποςτιριξθ 
τθσ διαδικαςίασ λιψθσ αποφάςεων, αποκαλφπτοντασ κατά τρόπο αντικειμενικό 
και ορκολογικό τα πλεονεκτιματα και τισ αδυναμίεσ του, τισ ευκαιρίεσ και τισ 
απειλζσ που προκφπτουν από αυτό, κακϊσ και προςδιορίηοντασ τουσ πόρουσ που 
απαιτοφνται για τθν εκτζλεςι του και, τελικά, τισ προοπτικζσ επιτυχίασ του. 

Μεταφορά γνϊςθσ 

Ξάκε διαδικαςία με ςτόχο τθν απόκτθςθ, ςυγκζντρωςθ και ανταλλαγι ρθτισ και 
ςιωπθρισ γνϊςθσ, κακϊσ και δεξιοτιτων και προςόντων, ςε οικονομικζσ και μθ-
οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ είναι θ ερευνθτικι ςυνεργαςία, θ παροχι 
ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν, θ αδειοδότθςθ, θ δθμιουργία τεχνοβλαςτϊν, οι 
δθμοςιεφςεισ και θ κινθτικότθτα των ερευνθτϊν και λοιποφ προςωπικοφ που 
ςυμμετζχει ςτισ εν λόγω δραςτθριότθτεσ. Υζραν τθσ επιςτθμονικισ και 
τεχνολογικισ γνϊςθσ, περιλαμβάνει και άλλα είδθ γνϊςθσ, όπωσ γνϊςθ χριςθσ 
προτφπων και κανονιςμϊν που τα περιλαμβάνουν και γνϊςθ περιβαλλόντων 
πραγματικϊν ςυνκθκϊν λειτουργίασ και μεκόδων οργανωτικισ καινοτομίασ, 
κακϊσ και διαχείριςθ γνϊςεων ςχετικά με τον κακοριςμό, τθν απόκτθςθ, τθν 
προςταςία, τθν προάςπιςθ και τθν εκμετάλλευςθ άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων. 

Μικρομεςαία 
επιχείρθςθ (Μ.Μ.Ε.) 

Πικρομεςαία επιχείρθςθ, ςφμφωνα με το οριςμό του Υαραρτιματοσ I του 
Ξανονιςμοφ (ΕΕ) 651/2014. 

Οικονομικι 
δραςτθριότθτα 

Ξάκε δραςτθριότθτα που ςυνίςταται ςτθν παροχι αγακϊν ι υπθρεςιϊν ςε 
δεδομζνθ αγορά. 

Οργανιςμόσ ζρευνασ 
και διάδοςθσ 
γνϊςεων 

Σντότθτα (όπωσ πανεπιςτιμια ι ερευνθτικά ινςτιτοφτα, οργανιςμοί μεταφοράσ 
τεχνολογίασ, ενδιάμεςοι φορείσ καινοτομίασ, ερευνθτικοί ςυνεργαηόμενοι φορείσ 
με φυςικι ι εικονικι παρουςία), ανεξάρτθτα από το νομικό κακεςτϊσ του 
(δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου) ι τον τρόπο χρθματοδότθςισ του, πρωταρχικόσ 
ςκοπόσ τθσ οποίασ είναι θ ανεξάρτθτθ διεξαγωγι βαςικισ ζρευνασ, βιομθχανικισ 
ζρευνασ ι πειραματικισ ανάπτυξθσ ι θ ευρεία διάδοςθ των αποτελεςμάτων των εν 
λόγω δραςτθριοτιτων με τθ διδαςκαλία, τθ δθμοςίευςθ ι τθ μεταφορά γνϊςεων. 
Χτθν περίπτωςθ που θ οντότθτα αυτι αςκεί επίςθσ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ, θ 
χρθματοδότθςθ, οι δαπάνεσ και τα ζςοδα από τισ οικονομικζσ αυτζσ 
δραςτθριότθτεσ πρζπει να δθλϊνονται χωριςτά. Σι επιχειριςεισ που μποροφν να 
επθρεάςουν αποφαςιςτικά μια οντότθτα του είδουσ αυτοφ, π.χ. με τθν ιδιότθτα 
του μετόχου ι του μζλουσ, δεν επιτρζπεται να ζχουν προνομιακι πρόςβαςθ ςτα 
ερευνθτικά τθσ αποτελζςματα.   
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ΟΡΟ ΔΠΔΞΖΓΖΖ ΟΡΟΤ 

Ρειραματικι 
Ανάπτυξθ 

Θ απόκτθςθ, ο ςυνδυαςμόσ, θ διαμόρφωςθ και θ χριςθ υφιςτάμενων 
επιςτθμονικϊν, τεχνολογικϊν, επιχειρθματικϊν και άλλων ςυναφϊν γνϊςεων και 
δεξιοτιτων που αποςκοποφν ςτθν ανάπτυξθ νζων ι βελτιωμζνων προϊόντων, 
διαδικαςιϊν ι υπθρεςιϊν. Πποροφν να περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, και 
άλλεσ δραςτθριότθτεσ με ςτόχο τον εννοιολογικό προςδιοριςμό, το ςχεδιαςμό και 
τθν τεκμθρίωςθ νζων προϊόντων, διεργαςιϊν ι υπθρεςιϊν. Θ πειραματικι 
ανάπτυξθ μπορεί να περιλαμβάνει τθν καταςκευι πρωτοτφπων, τθν επίδειξθ, τθν 
πιλοτικι λειτουργία, τθ δοκιμι και ζγκριςθ νζων ι βελτιωμζνων προϊόντων, 
διεργαςιϊν ι υπθρεςιϊν ςε αντιπροςωπευτικά περιβάλλοντα πραγματικϊν 
ςυνκθκϊν λειτουργίασ, ςτα οποία ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ ςυνίςταται ςτθν 
υλοποίθςθ περαιτζρω τεχνικϊν βελτιϊςεων ςε προϊόντα, διεργαςίεσ ι υπθρεςίεσ 
που δεν ζχουν διαμορφωκεί ουςιαςτικά. Εν προκειμζνω μπορεί να 
περιλαμβάνεται θ ανάπτυξθ πρωτοτφπων ι πιλοτικϊν ζργων που μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν εμπορικά ςτισ περιπτϊςεισ που τα πρωτότυπα ςυνιςτοφν κατ’ 
ανάγκθ το τελικό εμπορικό προϊόν και είναι υπερβολικά δαπανθρό να παραχκοφν 
και να χρθςιμοποιθκοφν μόνο για ςκοποφσ επίδειξθσ και ζγκριςθσ. Θ πειραματικι 
ανάπτυξθ δεν περιλαμβάνει τισ ςυνικεισ ι περιοδικζσ τροποποιιςεισ ςε 
υφιςτάμενα προϊόντα, γραμμζσ παραγωγισ, μεταποιθτικζσ μεκόδουσ, υπθρεςίεσ 
και άλλεσ λειτουργίεσ ςε εξζλιξθ, ακόμθ και αν αυτζσ οι τροποποιιςεισ αποτελοφν, 
ενδεχομζνωσ, βελτιϊςεισ. 

Ρραγματικι 
ςυνεργαςία 

Θ ςυνεργαςία μεταξφ δφο τουλάχιςτον ανεξάρτθτων μερϊν για τθν ανταλλαγι 
γνϊςεων ι τεχνολογίασ ι για τθν επίτευξθ κοινοφ ςτόχου βάςει του καταμεριςμοφ 
τθσ εργαςίασ, ςτθν περίπτωςθ που τα μζρθ κακορίηουν από κοινοφ το αντικείμενο 
του ςυνεργατικοφ ζργου, ςυμβάλλουν ςτθν υλοποίθςι του και αναλαμβάνουν από 
κοινοφ τουσ κινδφνουσ, κακϊσ και τα αποτελζςματά του. Ζνα ι περιςςότερα μζρθ 
μπορεί να επιβαρφνονται με το πλιρεσ κόςτοσ του ζργου και άρα να απαλλάςςουν 
τα λοιπά μζλθ από τουσ χρθματοοικονομικοφσ κινδφνουσ του. Θ ζρευνα επί 
ςυμβάςει και θ παροχι ερευνθτικϊν υπθρεςιϊν δεν κεωροφνται μορφζσ 
ςυνεργαςίασ. 

Σφμβαςθ οριςμζνου 
χρόνου 

Θ ςφμβαςθ ι ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου, θ οποία ςυνάπτεται 
απευκείασ μεταξφ του εργοδότθ και του εργαηομζνου, θ λιξθ τθσ οποίασ 
κακορίηεται από αντικειμενικοφσ όρουσ, όπωσ θ παρζλευςθ ςυγκεκριμζνθσ 
θμερομθνίασ ι θ εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνου ζργου ι θ πραγματοποίθςθ 
ςυγκεκριμζνου γεγονότοσ. 

Συμβουλευτικζσ 
υπθρεςίεσ ςτον τομζα 
τθσ καινοτομίασ 

Σι ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ, θ ςυνδρομι και θ επαγγελματικι εκπαίδευςθ ςτουσ 
τομείσ τθσ μεταφοράσ γνϊςεων, τθσ απόκτθςθσ, τθσ προςταςίασ και τθσ 
εκμετάλλευςθσ άυλων ςτοιχείων ενεργθτικοφ, τθσ χριςθσ προτφπων και 
κανονιςμϊν που τα εμπεριζχουν. 

Τιρθςθ ίςων 
αποςτάςεων 

Χυναλλαγι υπό ςυνκικεσ, ςτισ οποίεσ οι όροι τθσ ςυναλλαγισ μεταξφ των 
ςυμβαλλομζνων μερϊν δεν διαφζρουν από εκείνουσ που κα είχαν οριςτεί μεταξφ 
ανεξάρτθτων επιχειριςεων και δεν περιζχουν κανζνα ςτοιχείο ακζμιτθσ 
ςφμπραξθσ. Ξάκε ςυναλλαγι που προκφπτει από ανοιχτι, διαφανι και χωρίσ 
διακρίςεισ διαδικαςία κεωρείται ότι πλθροί τθν αρχι τθσ τιρθςθσ ίςων 
αποςτάςεων.  

Υποςτθρικτικζσ 
υπθρεςίεσ ςτον τομζα 
τθσ καινοτομίασ 

Θ παροχι χϊρων γραφείων, βάςεων δεδομζνων, βιβλιοκθκϊν, ζρευνασ αγοράσ, 
χριςθσ εργαςτθρίου, ςιμανςθσ ποιότθτασ, δοκιμϊν και πιςτοποίθςθσ με ςκοπό 
τθν ανάπτυξθ αποτελεςματικότερων προϊόντων, διεργαςιϊν ι υπθρεςιϊν. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛ: ΔΕΛΚΤΕΣ ΔΑΣΘΣ 

ΓΕΝΛΚΟΛ ΔΕΛΚΤΕΣ ΔΑΣΘΣ 
Κωδικόσ  Δείκτθσ  Οριςμοί δεικτϊν  

01 Αρικμόσ 
επιχειριςεων που 
ενιςχφονται 

Αρικμόσ επιχειριςεων που χρθματοδοτοφνται  

Επιχείρθςθ: Σργανιςμόσ που παράγει αγακά ι υπθρεςίεσ για 
τθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν τθσ αγοράσ προκειμζνου να 
αποκτιςει κζρδοσ. (Βάςει του Ξανονιςμοφ 651/2014 ωσ 
επιχείρθςθ κεωρείται κάκε οντότθτα, ανεξάρτθτα από τθ 
νομικι τθσ μορφι, που αςκεί οικονομικι δραςτθριότθτα).  

Σ ΑΦΠ τθσ επιχείρθςθσ αποτελεί το ςτοιχείο αναφοράσ με 
βάςθ το οποίο γίνεται θ αποφυγι τθσ πολλαπλισ μζτρθςθσ των 
επιχειριςεων που επιχορθγοφνται. 

02 Αρικμόσ νζων 
επιχειριςεων που 
ενιςχφονται 

Ωποςφνολο του Δείκτθ 01 «Αρικμόσ επιχειριςεων που 
ενιςχφονται». Πία επιχείρθςθ δεν κεωρείται νζα, εάν αλλάξει 
μόνο θ νομικι τθσ μορφι.  Χτθν παροφςα δράςθ, ωσ νζα 
εκλαμβάνεται θ επιχείρθςθ που δεν υπιρχε πζντε χρόνια πριν 
από τθν ζναρξθ του ζργου. Σ ΑΦΠ τθσ επιχείρθςθσ αποτελεί το 
ςτοιχείο αναφοράσ με βάςθ το οποίο γίνεται θ αποφυγι τθσ 
πολλαπλισ μζτρθςθσ των επιχειριςεων που επιχορθγοφνται 

03 Αρικμόσ νζων 
ερευνθτϊν ςε 
οντότθτεσ που 
ενιςχφονται                           
(ςε Λςοδφναμα 
Υλιρουσ 
Απαςχόλθςθσ) 

Πεικτζσ νζεσ κζςεισ εργαςίασ (που δεν προχπιρχαν) για τθν 
άμεςθ εναςχόλθςθ με δραςτθριότθτεσ Ε&Α, ςε ιςοδφναμα 
πλιρουσ απαςχόλθςθσ. Ξάκε κζςθ εργαςίασ κα πρζπει να 
αποτελεί ςυνζπεια τθσ υλοποίθςθσ ι ολοκλιρωςθσ των ζργων, 
κα πρζπει να καλυφκεί (υφιςτάμενεσ κενζσ κζςεισ εργαςίασ δεν 
προςμετροφνται) και κα πρζπει να αυξάνει το ςυνολικό αρικμό 
των ερευνθτικϊν κζςεων εργαςίασ ςτον οργανιςμό. Υροςωπικό 
υποςτιριξθσ για Ε&Α (δθλ. κζςεισ εργαςίασ που δεν ςχετίηονται 
άμεςα με δραςτθριότθτεσ Ε&Α) δεν ςυνυπολογίηεται. Σ δείκτθσ 
εςτιάηει ςτο απαςχολοφμενο προςωπικό, ενϊ θ 
υποςτθριηόμενθ οντότθτα μπορεί να είναι νζα ι υφιςτάμενθ. 

Πεικτζσ κζςεισ εργαςίασ: Πεικτζσ κεωροφνται όλεσ οι κζςεισ 
εργαςίασ που δθμιουργοφνται ανεξαρτιτωσ του αν ο 
εργαηόμενοσ προζρχεται από το εςωτερικό τθσ οργανιςμοφ 
(π.χ. εςωτερικι μετακίνθςθ) ι ζξω από τον οργανιςμό, αρκεί να 
ςυνειςφζρει άμεςα ςτθν αφξθςθ των ςυνολικϊν ερευνθτικϊν 
κζςεων εργαςίασ. Χτθν περίπτωςθ εςωτερικισ μετακίνθςθσ 
απαραίτθτθ προχπόκεςθ για να κεωρθκεί θ κζςθ που 
καλφφκθκε με τθ μετακίνθςθ ωσ νζα κζςθ εργαςία, είναι να 
καλυφκεί και εκείνθ θ κζςθ από όπου μετακινικθκε ο 
εργαηόμενοσ. 

Λςοδφναμα πλιρουσ απαςχόλθςθσ: θ εργαςία μπορεί να είναι 
πλιρθσ ι μερικισ απαςχόλθςθσ ι εποχικι. Σι εποχικζσ και οι 
μερικισ απαςχόλθςθσ κζςεισ εργαςίασ κα πρζπει να 
μετατρζπονται ςε ιςοδφναμα πλιρουσ απαςχόλθςθσ 
χρθςιμοποιϊντασ πρότυπα τθσ Διεκνοφσ Σργάνωςθσ Εργαςίασ 
ι ςτατιςτικά ι άλλα πρότυπα. Στο πεδίο τθσ Ε&Α θ διάρκεια 
τθσ εργαςίασ τείνει να είναι μικρότερθ (“διάρκεια ςχεδίου”). 
Σι κζςεισ εργαςίασ που δθμιουργοφνται για διαφορετικά ζργα 
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ΓΕΝΛΚΟΛ ΔΕΛΚΤΕΣ ΔΑΣΘΣ 
Κωδικόσ  Δείκτθσ  Οριςμοί δεικτϊν  

κα πρζπει να προςτίκενται (υπό τθν προχπόκεςθ ότι όλα τα 
ζργα λαμβάνουν ςτιριξθ), και αυτό δεν κεωρείται ότι αποτελεί 
πολλαπλό υπολογιςμό. 

04 Αρικμόσ 
επιχειριςεων που 
ςυνεργάηονται με 
ερευνθτικά 
ινςτιτοφτα ςε ζργα 
Ε&Α 

Ψουλάχιςτον μία επιχείρθςθ και ζνα ερευνθτικό ινςτιτοφτο 
ςυμμετζχουν ςτο ζργο. Θ ςυνεργαςία μπορεί να είναι νζα ι 
υφιςτάμενθ. Θ ςυνεργαςία κα πρζπει να διαρκζςει τουλάχιςτον 
κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζργου. 

Επιχείρθςθ: οργανιςμόσ που παράγει αγακά ι υπθρεςίεσ για 
τθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν τθσ αγοράσ προκειμζνου να 
επιτφχει κζρδοσ. Σ τόποσ προζλευςθσ τθσ επιχείρθςθσ (εντόσ ι 
εκτόσ τθσ ΕΕ) δεν ζχει ςθμαςία. Χε περίπτωςθ που μία 
επιχείρθςθ είναι επικεφαλισ και άλλεσ είναι υπεργολάβοι που 
ωςτόςο ςυνεργάηονται με το ερευνθτικό ινςτιτοφτο, τότε όλεσ 
οι επιχειριςεισ κα πρζπει να προςμετροφνται. Τλεσ οι 
επιχειριςεισ που ςυνεργάηονται ςε διαφορετικά ζργα κα 
πρζπει να προςμετροφνται (υπό τθν προχπόκεςθ ότι όλα τα 
ζργα λαμβάνουν ςτιριξθ) και αυτό δεν κεωρείται ότι αποτελεί 
πολλαπλό υπολογιςμό. 

Ερευνθτικό ινςτιτοφτο: Σργανιςμόσ ςτον οποίο θ Ε&Α αποτελεί 
πρωταρχικι δραςτθριότθτα. Θ ςυνεργαςία μπορεί να μετρθκεί 
βάςει είτε των δράςεων είτε των ςυμμετεχόντων. Σ 
ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ εςτιάηει ςτισ επιχειριςεισ ωσ 
ςυμμετζχουςεσ. 

Σ ΑΦΠ τθσ επιχείρθςθσ αποτελεί το ςτοιχείο αναφοράσ με 
βάςθ το οποίο γίνεται θ αποφυγι τθσ πολλαπλισ μζτρθςθσ των 
επιχειριςεων που επιχορθγοφνται. 

ΕΛΔΛΚΟΛ ΔΕΛΚΤΕΣ ΔΑΣΘΣ 

Κωδικόσ  Δείκτθσ  

05 Αρικμόσ διακρατικϊν ζργων PRIMA ςτα οποία ςυμμετζχουν ελλθνικοί φορείσ 

06 
Αρικμόσ οργανιςμϊν ζρευνασ και διάδοςθσ γνϊςθσ που ςυμμετζχουν ςε διακρατικά 
ςυνεργατικά ζργα του PRIMA 

07 
Αρικμόσ μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν, υποψιφιων διδακτόρων, μεταδιδακτόρων που 
ςυμμετζχουν ςε δραςτθριότθτεσ κινθτικότθτασ ςτο πλαίςιο του PRIMA 

08 
Αρικμόσ μελϊν ΔΕΥ/ΕΥ, ερευνθτϊν που ςυμμετζχουν ςε δραςτθριότθτεσ 
κινθτικότθτασ ςτο πλαίςιο του PRIMA 

09 
Επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ ςε διεκνι περιοδικά με αξιολόγθςθ ι ςε διεκνι 
ςυνζδρια με αξιολόγθςθ (peer reviewed) 

10 Αιτιςεισ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ ςε εκνικό επίπεδο ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ 

11 Αιτιςεισ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ 

12 Αιτιςεισ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ PCT ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛΛ: ΟΛΣΜΟΣ ΜΜΕ 
*Κανονιςμόσ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 τησ Επιτροπήσ τησ 17ησ Ιουνίου 2014, ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I] 

 

ΟΛΣΜΟΣ ΜΜΕ 

Άρκρο 1 

Επιχείρθςθ 

Επιχείρθςθ κεωρείται κάκε οντότθτα, ανεξάρτθτα από τθ νομικι τθσ μορφι, που αςκεί οικονομικι 
δραςτθριότθτα. Χε αυτζσ περιλαμβάνονται ειδικότερα αυταπαςχολοφμενα άτομα και 
οικογενειακζσ επιχειριςεισ που αςκοφν βιοτεχνικι ι άλλθ δραςτθριότθτα, κακϊσ και προςωπικζσ 
εταιρείεσ ι ενϊςεισ προςϊπων που αςκοφν τακτικά μια οικονομικι δραςτθριότθτα. 

 

Άρκρο 2 

Αρικμόσ απαςχολουμζνων και οικονομικά όρια προςδιορίηοντα τισ κατθγορίεσ επιχειριςεων 

1. Θ κατθγορία των πολφ μικρϊν, μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων («ΠΠΕ») αποτελείται 
από επιχειριςεισ που απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν 
υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρϊ. 

2. Χτθν κατθγορία των ΠΠΕ, ωσ μικρι επιχείρθςθ ορίηεται θ επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί 
λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του 
ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρϊ. 

3. Χτθν κατθγορία των ΠΠΕ, ωσ πολφ μικρι επιχείρθςθ ορίηεται θ επιχείρθςθ θ οποία 
απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το 
ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρϊ. 

 

Άρκρο 3 

Τφποι επιχειριςεων που λαμβάνονται υπόψθ για τον υπολογιςμό του αρικμοφ 
απαςχολουμζνων και των χρθματικϊν Ροςϊν 

 

1. «Ανεξάρτθτθ επιχείρθςθ» είναι κάκε επιχείρθςθ που δεν χαρακτθρίηεται ωσ ςυνεργαηόμενθ 
επιχείρθςθ κατά τθν ζννοια τθσ παραγράφου 2 ι ωσ ςυνδεδεμζνθ επιχείρθςθ κατά τθν ζννοια 
τθσ παραγράφου 3. 

2. «Χυνεργαηόμενεσ επιχειριςεισ» είναι όλεσ οι επιχειριςεισ που δεν χαρακτθρίηονται ωσ 
ςυνδεδεμζνεσ κατά τθν ζννοια τθσ παραγράφου 3 και μεταξφ των οποίων υπάρχει θ ακόλουκθ 
ςχζςθ: μια επιχείρθςθ (ανάντθ επιχείρθςθ) κατζχει, μόνθ ι από κοινοφ με μία ι περιςςότερεσ 
ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια τθσ παραγράφου 3, το 25 % ι περιςςότερο του 
κεφαλαίου ι των δικαιωμάτων ψιφου μιασ άλλθσ επιχείρθςθσ (κατάντθ επιχείρθςθσ). 

Ωςτόςο, μια επιχείρθςθ μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ ανεξάρτθτθ, μθ ζχουςα δθλαδι 
ςυνεργαηόμενεσ επιχειριςεισ, ακόμθ και εάν το όριο του 25 % καλφπτεται ι υπερκαλφπτεται, 
εφόςον το ποςοςτό αυτό ελζγχεται από τισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ επενδυτϊν και υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι αυτοί δεν είναι, μεμονωμζνα ι από κοινοφ, ςυνδεδεμζνοι κατά τθν ζννοια τθσ 
παραγράφου 3 με τθν εν λόγω επιχείρθςθ: 

α) δθμόςιεσ εταιρείεσ ςυμμετοχϊν, εταιρείεσ επιχειρθματικοφ κεφαλαίου, φυςικά πρόςωπα ι 
ομάδεσ φυςικϊν προςϊπων που αςκοφν ςυςτθματικά δραςτθριότθτεσ ςε επενδφςεισ 
επιχειρθματικοφ κεφαλαίου και επενδφουν ίδια κεφάλαια ςε μθ ειςθγμζνεσ ςτο χρθματιςτιριο 
επιχειριςεισ (business angels), εφόςον το ςφνολο τθσ επζνδυςθσ αυτισ ςε μία επιχείρθςθ δεν 
υπερβαίνει τα 1 250 000 ευρϊ· 

β) πανεπιςτιμια ι ερευνθτικά κζντρα μθ κερδοςκοπικοφ ςκοποφ· 

γ) κεςμικοί επενδυτζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των ταμείων περιφερειακισ ανάπτυξθσ· 

ΑΔΑ: 6ΣΣΔ46ΜΤΛΡ-Γ6Θ



δ) αυτόνομεσ τοπικζσ αρχζσ με ετιςιο προχπολογιςμό μικρότερο από 10 εκατ. ευρϊ και με 
λιγότερουσ από 5.000 κατοίκουσ. 

3. «Χυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ» είναι οι επιχειριςεισ που διατθροφν μεταξφ τουσ μία από τισ 
ακόλουκεσ ςχζςεισ: 

α) μια επιχείρθςθ κατζχει τθν πλειοψθφία των δικαιωμάτων ψιφου των μετόχων ι των 
εταίρων άλλθσ επιχείρθςθσ· 

β) μια επιχείρθςθ ζχει το δικαίωμα να διορίηει ι να παφει τθν πλειοψθφία των μελϊν του 
διοικθτικοφ, διαχειριςτικοφ ι εποπτικοφ οργάνου άλλθσ επιχείρθςθσ· 

γ) μια επιχείρθςθ ζχει το δικαίωμα να αςκεί κυριαρχικι επιρροι ςε άλλθ επιχείρθςθ βάςει 
ςφμβαςθσ που ζχει ςυνάψει με αυτιν ι δυνάμει ριτρασ του καταςτατικοφ τθσ τελευταίασ· 

δ) μια επιχείρθςθ που είναι μζτοχοσ ι εταίροσ άλλθσ επιχείρθςθσ ελζγχει μόνθ τθσ, βάςει 
ςυμφωνίασ που ζχει ςυνάψει με άλλουσ μετόχουσ ι εταίρουσ τθσ εν λόγω επιχείρθςθσ, τθν 
πλειοψθφία των δικαιωμάτων ψιφου των μετόχων ι των εταίρων αυτισ τθσ επιχείρθςθσ. 

Ψεκμαίρεται ότι δεν υπάρχει κυριαρχικι επιρροι, εφόςον οι επενδυτζσ που αναφζρονται ςτθν 
παράγραφο 2 δεφτερο εδάφιο δεν υπειςζρχονται άμεςα ι ζμμεςα ςτθ διαχείριςθ τθσ 
εξεταηόμενθσ επιχείρθςθσ, με τθν επιφφλαξθ των δικαιωμάτων που ζχουν με τθν ιδιότθτά τουσ ωσ 
μετόχων ι εταίρων. 

Χυνδεδεμζνεσ κεωροφνται επίςθσ οι επιχειριςεισ που διατθροφν μια από τισ ςχζςεισ που 
αναφζρονται ςτο πρϊτο εδάφιο μζςω μιασ ι περιςςότερων άλλων επιχειριςεων ι μζςω 
οποιουδιποτε από τουσ επενδυτζσ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2. 

Σι επιχειριςεισ που διατθροφν μια από τισ εν λόγω ςχζςεισ μζςω φυςικοφ προςϊπου ι ομάδασ 
φυςικϊν προςϊπων που ενεργοφν από κοινοφ κεωροφνται επίςθσ ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ, 
εφόςον αςκοφν το ςφνολο ι τμιμα των δραςτθριοτιτων τουσ ςτθν ίδια αγορά ι ςε όμορεσ αγορζσ. 

Ωσ «όμορθ αγορά» νοείται θ αγορά προϊόντοσ ι υπθρεςίασ που βρίςκεται αμζςωσ ανάντθ ι 
κατάντθ τθσ ςχετικισ αγοράσ. 

4.Εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ που ορίηονται ςτθν παράγραφο 2 δεφτερο εδάφιο, μια επιχείρθςθ δεν 
μπορεί να κεωρθκεί ΠΠΕ εάν το 25 % ι περιςςότερο του κεφαλαίου τθσ ι των δικαιωμάτων 
ψιφου τθσ ελζγχεται, άμεςα  ι ζμμεςα, από ζναν ι περιςςότερουσ δθμόςιουσ φορείσ, 
μεμονωμζνα ι από κοινοφ. 

5.Πια επιχείρθςθ μπορεί να υποβάλει διλωςθ ςχετικά με τθν ιδιότθτά τθσ ωσ ανεξάρτθτθσ, 
ςυνεργαηόμενθσ ι ςυνδεδεμζνθσ επιχείρθςθσ, κακϊσ και ςχετικά με τα ςτοιχεία που αφοροφν τα 
αρικμθτικά όρια που αναφζρονται ςτο άρκρο 2. Θ διλωςθ αυτι μπορεί να υποβλθκεί ακόμθ και 
εάν θ διαςπορά κεφαλαίου δεν επιτρζπει να κακοριςτεί επακριβϊσ ποιοσ το κατζχει, οπότε θ 
επιχείρθςθ δθλϊνει υπεφκυνα ότι μπορεί εφλογα να υποκζςει ότι δεν ανικει, κατά ποςοςτό 25 % 
ι περιςςότερο, ςε μια επιχείρθςθ ι, από κοινοφ, ςε περιςςότερεσ επιχειριςεισ που είναι 
ςυνδεδεμζνεσ μεταξφ τουσ. Σι δθλϊςεισ αυτζσ πραγματοποιοφνται με τθν επιφφλαξθ των 
ελζγχων και εξακριβϊςεων που προβλζπονται από τισ εκνικζσ ι ενωςιακζσ διατάξεισ. 

 

Άρκρο 4 

Στοιχεία για τον υπολογιςμό του αρικμοφ απαςχολουμζνων και των χρθματικϊν ποςϊν και 
περίοδοσ αναφοράσ 

1. Ψα ςτοιχεία που χρθςιμοποιοφνται για τον υπολογιςμό του αρικμοφ απαςχολουμζνων και των 
χρθματικϊν ποςϊν είναι εκείνα που αφοροφν τθν τελευταία κλειςμζνθ διαχειριςτικι χριςθ και 
υπολογίηονται ςε ετιςια βάςθ. Οαμβάνονται υπόψθ κατά τθν θμερομθνία κλειςίματοσ των 
λογαριαςμϊν. Ψο φψοσ του κφκλου εργαςιϊν υπολογίηεται χωρίσ τον φόρο προςτικζμενθσ 
αξίασ (ΦΥΑ) και χωρίσ άλλουσ ζμμεςουσ φόρουσ. 

2. Τταν, κατά τθν θμερομθνία κλειςίματοσ των λογαριαςμϊν και ςε ετιςια βάςθ, μια επιχείρθςθ 
βρίςκεται πάνω ι κάτω από τα όρια τα ςχετικά με τον αρικμό απαςχολουμζνων ι τα χρθματικά 
όρια που αναφζρονται ςτο άρκρο 2, θ κατάςταςθ αυτι ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν απόκτθςθ ι 
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τθν απϊλεια τθσ ιδιότθτασ τθσ μεςαίασ, μικρισ ι πολφ μικρισ επιχείρθςθσ μόνον εάν θ 
υπζρβαςθ των εν λόγω ορίων επαναλθφκεί επί δφο διαδοχικά οικονομικά ζτθ. 

3. Χτθν περίπτωςθ νεοςφςτατων επιχειριςεων, οι λογαριαςμοί των οποίων δεν ζχουν κλείςει 
ακόμθ, τα ςτοιχεία που λαμβάνονται υπόψθ πρζπει να προκφπτουν από καλόπιςτεσ εκτιμιςεισ 
που πραγματοποιοφνται κατά τθ διάρκεια του οικονομικοφ ζτουσ. 

 

Άρκρο 5 

Ο αρικμόσ απαςχολουμζνων 

Σ αρικμόσ απαςχολοφμενων ατόμων αντιςτοιχεί ςτον αρικμό ετιςιων μονάδων εργαςίασ (ΕΠΕ), 
δθλαδι ςτον αρικμό εργαηομζνων πλιρουσ απαςχόλθςθσ που εργάςτθκαν ςτθν εξεταηόμενθ 
επιχείρθςθ ι για λογαριαςμό αυτισ επί ολόκλθρο το υπόψθ ζτοσ. Ψα άτομα που δεν εργάςτθκαν 
ολόκλθρο το ζτοσ, οι εργαηόμενοι μερικισ απαςχόλθςθσ, ανεξάρτθτα από τθ διάρκεια, και οι 
εργαηόμενοι ςε εποχικι βάςθ αντιςτοιχοφν ςε κλάςματα των ΕΠΕ. Χτον αρικμό απαςχολουμζνων 
περιλαμβάνονται: 

α)  οι μιςκωτοί· 

β)  τα άτομα που εργάηονται για τθν επιχείρθςθ, ζχουν ςχζςθ εξάρτθςθσ προσ αυτιν και 
εξομοιϊνονται με μιςκωτοφσ με βάςθ το εκνικό δίκαιο· 

γ)  οι ιδιοκτιτεσ επιχειρθματίεσ· 

δ)  οι εταίροι που αςκοφν τακτικι δραςτθριότθτα εντόσ τθσ επιχείρθςθσ και προςπορίηονται 
οικονομικά οφζλθ από τθν επιχείρθςθ. 

Σι μακθτευόμενοι ι οι ςπουδαςτζσ που βρίςκονται ςε επαγγελματικι κατάρτιςθ ςτο πλαίςιο 
ςφμβαςθσ μακθτείασ ι επαγγελματικισ κατάρτιςθσ δεν ςυνυπολογίηονται ςτον αρικμό 
απαςχολουμζνων. Θ διάρκεια των αδειϊν μθτρότθτασ ι των γονικϊν αδειϊν δεν ςυνυπολογίηεται. 

 

Άρκρο 6 

Κακοριςμόσ των ςτοιχείων τθσ επιχείρθςθσ 

1. Χτθν περίπτωςθ ανεξάρτθτθσ επιχείρθςθσ, ο κακοριςμόσ των ςτοιχείων, 
ςυμπεριλαμβανομζνου του αρικμοφ απαςχολουμζνων, πραγματοποιείται αποκλειςτικά με 
βάςθ τουσ λογαριαςμοφσ αυτισ τθσ επιχείρθςθσ. 

2. Στθν περίπτωςθ επιχείρθςθσ που ςυνεργάηεται ι ςυνδζεται με άλλεσ επιχειριςεισ, ο 
κακοριςμόσ των ςτοιχείων, ςυμπεριλαμβανομζνου του αρικμοφ απαςχολουμζνων, γίνεται με 
βάςθ τουσ λογαριαςμοφσ και τα λοιπά ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ, ι — εφόςον υπάρχουν— τουσ 
ενοποιθμζνουσ λογαριαςμοφσ τθσ επιχείρθςθσ ι τουσ ενοποιθμζνουσ λογαριαςμοφσ ςτουσ 
οποίουσ περιλαμβάνεται και θ εξεταηόμενθ επιχείρθςθ βάςει ενοποίθςθσ. 

Χτα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο πρϊτο εδάφιο προςτίκενται τα ςτοιχεία των επιχειριςεων που 
ενδεχομζνωσ ςυνεργάηονται με τθν εξεταηόμενθ επιχείρθςθ, οι οποίεσ βρίςκονται αμζςωσ ανάντθ 
ι κατάντθ τθσ εν λόγω επιχείρθςθσ. Ψα ςτοιχεία ςυγκεντρϊνονται κατ' αναλογία προσ το ποςοςτό 
ςυμμετοχισ ςτο κεφάλαιο ι ςτα δικαιϊματα ψιφου (το υψθλότερο από τα δφο αυτά ποςοςτά). Χε 
περίπτωςθ διαςταυρωμζνθσ ςυμμετοχισ, λαμβάνεται υπόψθ το υψθλότερο των ποςοςτϊν αυτϊν. 

Χτα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο πρϊτο και το δεφτερο εδάφιο προςτίκεται το 100 % των 
ςτοιχείων των επιχειριςεων που ενδεχομζνωσ ςυνδζονται άμεςα ι ζμμεςα με τθν εξεταηόμενθ 
επιχείρθςθ και τα οποία δεν περιλαμβάνονται ιδθ ςτουσ λογαριαςμοφσ βάςει ενοποίθςθσ. 

 

3. Για τθν εφαρμογι τθσ παραγράφου 2, τα ςτοιχεία των επιχειριςεων που ςυνεργάηονται με τθν 
εξεταηόμενθ επιχείρθςθ προκφπτουν από τουσ λογαριαςμοφσ και τα λοιπά ςτοιχεία τουσ, 
ενοποιθμζνα εφόςον υπάρχουν. Χε αυτά προςτίκεται το 100 % των ςτοιχείων των επιχειριςεων 
που ςυνδζονται με αυτζσ τισ ςυνεργαηόμενεσ επιχειριςεισ, εκτόσ εάν τα ςτοιχεία τουσ 
περιλαμβάνονται ιδθ βάςει ενοποίθςθσ. 
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Για τθν εφαρμογι επίςθσ τθσ παραγράφου 2, τα ςτοιχεία των επιχειριςεων που ςυνδζονται με τθν 
εξεταηόμενθ επιχείρθςθ προκφπτουν από τουσ λογαριαςμοφσ και τα λοιπά ςτοιχεία τουσ, 
ενοποιθμζνα εφόςον υπάρχουν. Χτα ςτοιχεία αυτά προςτίκενται κατ' αναλογία τα ςτοιχεία των 
επιχειριςεων που ενδεχομζνωσ ςυνεργάηονται με τισ ςυνδεδεμζνεσ αυτζσ επιχειριςεισ, οι οποίεσ 
βρίςκονται αμζςωσ ανάντθ ι κατάντθ αυτϊν, εάν δεν περιλαμβάνονται ιδθ ςτουσ ενοποιθμζνουσ 
λογαριαςμοφσ ςε αναλογία τουλάχιςτον ιςοδφναμθ με το ποςοςτό που ορίηεται ςτθν παράγραφο 
2 δεφτερο εδάφιο. 

Τταν ο αρικμόσ απαςχολοφμενων δεδομζνθσ επιχείρθςθσ δεν προκφπτει από τουσ ενοποιθμζνουσ 
λογαριαςμοφσ, υπολογίηεται ςυγκεντρϊνοντασ κατ' αναλογία τα ςτοιχεία από τισ επιχειριςεισ που 
ςυνεργάηονται με τθν εν λόγω επιχείρθςθ, και προςκζτοντασ τα ςτοιχεία από τισ επιχειριςεισ που 
ςυνδζονται μαηί τθσ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΛV: ΟΛΣΜΟΣ ΡΟΒΛΘΜΑΤΛΚΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΘΣ 
*Κανονιςμόσ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 τησ Επιτροπήσ τησ 17ησ Ιουνίου 2014+ 

 

Α. Οριςμόσ προβλθματικισ επιχείρθςθσ 

Κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 651/2014, Άρκρο 2 - Οριςμοί, παράγραφοσ 18: 

«προβλθματικι επιχείρθςθ»: Θ επιχείρθςθ για τθν οποία ςυντρζχει τουλάχιςτον μία από τισ 
ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 

α) Εάν πρόκειται για εταιρεία περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (πλθν ΠμΕ που δεν ζχει ςυμπλθρϊςει 
τριετία από τθ ςφςταςι τθσ ι, όςον αφορά τθν επιλεξιμότθτα για ενίςχυςθ χρθματοδότθςθσ 
επιχειρθματικοφ κινδφνου, ΠμΕ που δεν ζχει ςυμπλθρϊςει επταετία από τθν πρϊτθ εμπορικι τθσ 
πϊλθςθ, θ οποία πλθροί τα κριτιρια για επενδφςεισ χρθματοδότθςθσ επιχειρθματικοφ κινδφνου 
κατόπιν ελζγχου με τθ δζουςα επιμζλεια από τον επιλεγμζνο ενδιάμεςο χρθματοπιςτωτικό 
οργανιςμό), όταν ζχει απολεςκεί πάνω από το ιμιςυ του εγγεγραμμζνου τθσ κεφαλαίου λόγω 
ςυςςωρευμζνων ηθμιϊν. Αυτό ιςχφει όταν από τθν αφαίρεςθ των ςυςςωρευμζνων ηθμιϊν από τα 
αποκεματικά (και όλα τα άλλα ςτοιχεία που κεωροφνται εν γζνει ωσ μζροσ των ιδίων κεφαλαίων 
τθσ εταιρείασ) προκφπτει αρνθτικό ςωρευτικό ποςό που υπερβαίνει το ιμιςυ του εγγεγραμμζνου 
κεφαλαίου. Για τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ διάταξθσ, ο όροσ «εταιρεία περιοριςμζνθσ ευκφνθσ» 
παραπζμπει ειδικότερα ςτα είδθ εταιρειϊν που αναφζρονται ςτο Υαράρτθμα I τθσ Σδθγίασ 
2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου13 και ο όροσ «κεφάλαιο» 
περιλαμβάνει, ενδεχομζνωσ, και κάκε διαφορά από ζκδοςθ υπζρ το άρτιο· 

β) Εάν πρόκειται για εταιρεία ςτθν οποία τουλάχιςτον οριςμζνα μζλθ ζχουν απεριόριςτθ ευκφνθ 
για τα χρζθ τθσ εταιρείασ (πλθν ΠμΕ που δεν ζχει ςυμπλθρϊςει τριετία από τθ ςφςταςι τθσ ι, 
όςον αφορά τθν επιλεξιμότθτα για ενίςχυςθ χρθματοδότθςθσ επιχειρθματικοφ κινδφνου, ΠμΕ που 
δεν ζχει ςυμπλθρϊςει επταετία από τθν πρϊτθ εμπορικι τθσ πϊλθςθ, θ οποία πλθροί τα κριτιρια 
για επενδφςεισ χρθματοδότθςθσ επιχειρθματικοφ κινδφνου κατόπιν ελζγχου με τθ δζουςα 
επιμζλεια από τον επιλεγμζνο ενδιάμεςο χρθματοπιςτωτικό οργανιςμό), εφόςον ζχει απολεςκεί 
πάνω από το ιμιςυ του κεφαλαίου τθσ, όπωσ εμφαίνεται ςτουσ λογαριαςμοφσ τθσ εταιρείασ, λόγω 
ςυςςωρευμζνων ηθμιϊν. Για τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ διάταξθσ, ο όροσ «εταιρεία ςτθν οποία 
τουλάχιςτον οριςμζνα μζλθ ζχουν απεριόριςτθ ευκφνθ για τα χρζθ τθσ εταιρείασ» παραπζμπει 
ειδικότερα ςτα είδθ εταιρειϊν που αναφζρονται ςτο Υαράρτθμα II τθσ οδθγίασ 2013/34/ΕΕ· 

γ) Εάν πρόκειται για εταιρεία που υπάγεται ςε ςυλλογικι πτωχευτικι διαδικαςία ι πλθροί τισ 
προχποκζςεισ του εκνικοφ δικαίου που τθ διζπει όςον αφορά τθν υπαγωγι τθσ ςε ςυλλογικι 
πτωχευτικι διαδικαςία μετά από αίτθμα των πιςτωτϊν τθσ· 

δ) Εάν πρόκειται για επιχείρθςθ που ζχει λάβει ενίςχυςθ διάςωςθσ και δεν ζχει ακόμθ 
αποπλθρϊςει το δάνειο ι λφςει τθ ςφμβαςθ εγγφθςθσ ι που ζχει λάβει ενίςχυςθ αναδιάρκρωςθσ 
και υπόκειται ακόμθ ςε ςχζδιο αναδιάρκρωςθσ· 

ε) Εάν πρόκειται για άλλθ επιχείρθςθ εκτόσ ΠμΕ, εφόςον τα τελευταία δφο ζτθ: 

 Σ δείκτθσ χρζουσ προσ ίδια κεφάλαια τθσ επιχείρθςθσ είναι υψθλότεροσ του 7,5 και 

 Σ δείκτθσ κάλυψθσ χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων τθσ επιχείρθςθσ (EBITDA interest 
coverage ratio) είναι κάτω του 1,0. 

Θ εξζταςθ μιασ επιχείρθςθσ για να διαπιςτωκεί αν αυτι είναι προβλθματικι, γίνεται τόςο ςε 
επίπεδο αιτοφςασ επιχείρθςθσ όςο και ςε επίπεδο «ενιαίασ» επιχείρθςθσ (αιτοφςα επιχείρθςθ και 

                                                           
13

 Οδεγία 2013/34/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Ηνπλίνπ 2013, ζρεηηθά κε 

ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζπλαθείο εθζέζεηο 

επηρεηξήζεσλ νξηζκέλσλ κνξθψλ, ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2006/43/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ   πκβνπιίνπ θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ 78/660/ΔΟΚ θαη 83/349/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 

182 ηεο 29.6.2013, ζ. 19). 
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τυχόν ςυνδεδεμζνεσ με αυτι επιχειριςεισ), ανεξάρτθτα αν υφίςταται για αυτζσ υποχρζωςθ 
ςφνταξθσ ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων).» 

 

Β) Τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται προκειμζνου να αξιολογθκεί εάν μία επιχείρθςθ είναι 
προβλθματικι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2 ςθμείο 18 του Ξαν. 651/2014 και πρζπει να 
προςκομιςκοφν ανάλογα με τθν ιδιότθτα τθσ επιχείρθςθσ και τα ζτθ λειτουργίασ τθσ είναι τα 
ακόλουκα:  

 

1. Ωφιςτάμενθ ΠΠΕ κάτω τθσ τριετίασ:  

α. Για τον ζλεγχο του εδαφίου (γ) Υιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ 
του τελευταίου εξαμινου από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ του 
Ξ.Ρ. 2190/1920 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει και/ι 

β. Υιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου από 
το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό ειδικι εκκακάριςθ του ν.1892/1990 όπωσ εκάςτοτε 
ιςχφει και/ι  

γ. Υιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου από 
το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό ειδικι εκκακάριςθ ςε λειτουργία του άρκρου 106ια του 
Υτωχευτικοφ Ξϊδικα οφτε ςε κακεςτϊσ προπτωχευτικισ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ του άρκρου 99 
του Υτωχευτικοφ Ξϊδικα κακϊσ και ότι δεν ζχει υποβλθκεί κατά τθσ επιχείρθςθσ αίτθμα για 
υπαγωγι ςτθν πτωχευτικι διαδικαςία.  

 

2. Οοιπζσ υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ ανεξαρτιτωσ χρόνου λειτουργίασ με βιβλία Γ κατθγορίασ:  

α. Για τον ζλεγχο του εδαφίου (γ) Υιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ 
του τελευταίου εξαμινου από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ του 
Ξ.Ρ. 2190/1920 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει και/ι  

β. Υιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου από 
το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό ειδικι εκκακάριςθ του ν.1892/1990 όπωσ εκάςτοτε 
ιςχφει και/ι  

γ. Υιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου από 
το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό ειδικι εκκακάριςθ ςε λειτουργία του άρκρου 106ια του 
Υτωχευτικοφ Ξϊδικα οφτε ςε κακεςτϊσ προπτωχευτικισ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ του άρκρου 99 
του Υτωχευτικοφ Ξϊδικα κακϊσ και ότι δεν ζχει υποβλθκεί κατά τθσ επιχείρθςθσ αίτθμα για 
υπαγωγι ςτθν πτωχευτικι διαδικαςία και  

δ. Για τον ζλεγχο του εδαφίου (α) ι (β) του ωσ άνω ςθμείου ιςολογιςμοφσ τελευταίων τριϊν 
διαχειριςτικϊν χριςεων ι όςων εξ αυτϊν υπάρχουν. Από τα εν λόγω ςτοιχεία κα λαμβάνεται ςαν 
Εγγεγραμμζνο Ξεφάλαιο το Χφνολο των Λδίων Ξεφαλαίων Λςολογιςμοφ και ςαν Απϊλειεσ οι Ηθμίεσ 
βάςθ Ξ.Α.Χ.  

 

3. Οοιπζσ υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ ανεξαρτιτωσ χρόνου λειτουργίασ με βιβλία όχι Γ κατθγορίασ:  

α. Για τον ζλεγχο του εδαφίου (γ) Υιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ 
του τελευταίου εξαμινου από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ του 
Ξ.Ρ. 2190/1920 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει και/ι  

β. Υιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου από 
το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό ειδικι εκκακάριςθ του ν.1892/1990 όπωσ εκάςτοτε 
ιςχφει και/ι  

γ. Υιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου από 
το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό ειδικι εκκακάριςθ ςε λειτουργία του άρκρου 106ια του 
Υτωχευτικοφ Ξϊδικα οφτε ςε κακεςτϊσ προ-πτωχευτικισ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ του άρκρου 99 
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του Υτωχευτικοφ Ξϊδικα κακϊσ και ότι δεν ζχει υποβλθκεί κατά τθσ επιχείρθςθσ αίτθμα για 
υπαγωγι ςτθν πτωχευτικι διαδικαςία και  

δ. Για τον ζλεγχο του εδαφίου (α) ι (β) του ωσ άνω ςθμείου το πιο πρόςφατο κωδικοποιθμζνο 
καταςτατικό και οι τυχόν μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ αυτοφ, μαηί με τα αντίςτοιχα ΦΕΞ 
δθμοςίευςθσ όπου αυτι προβλζπεται και Δθλϊςεισ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ Ε3 των τριϊν (3) 
τελευταίων κλειςμζνων διαχειριςτικϊν χριςεων ι όςων εξ αυτϊν υπάρχουν.  

4. Υροκειμζνου για τισ  μεγάλεσ επιχειριςεισ, ανεξαρτιτωσ νομικισ μορφισ, πλζον των όςων 
απαιτοφνται από το ςθμείο 5 ανωτζρω, απαιτείται θ προςκόμιςθ  Σικονομικϊν καταςτάςεων των 2 
τελευταίων ετϊν (χριςεων), ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ εξζταςθ τιρθςθσ του ςθμείου e) τθσ 
παραγράφου 18 του άρκρου 2 του Ξαν. ΕΕ. 651/2014 

5. Ψο ςφνολο των επιχειριςεων κα δθλϊνουν υπευκφνωσ ότι: «Θ επιχείρθςθ δεν ζχει λάβει 
ενίςχυςθ διάςωςθσ ι αναδιάρκρωςθσ, ι θ επιχείρθςθ ζχει λάβει ενίςχυςθ διάςωςθσ αλλά ζχει 
αποπλθρϊςει το δάνειο και ζχει λφςει τθ ςφμβαςθ εγγφθςθσ ι θ επιχείρθςθ ζχει λάβει ενίςχυςθ 
αναδιάρκρωςθσ θ οποία ζχει ολοκλθρωκεί». 
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ΡΑΑΤΘΜΑ V: ΕΡΛΛΕΞΛΜΟΤΘΤΑ ΚΑΛ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ ΕΡΑΛΘΚΕΥΣΘΣ 
ΔΑΡΑΝΩΝ 

 

Σι επιλζξιμεσ δαπάνεσ για τα ζργα που χρθματοδοτοφνται ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ Δράςθσ με 
τθν εξαίρεςθ τθσ κατθγορίασ 10 «Ζμμεςεσ δαπάνεσ» θ οποία θ είναι επιλζξιμθ μόνο για τουσ 
Σργανιςμοφσ Ζρευνασ και Διάδοςθσ Γνϊςεων, υπολογίηονται ςτθ βάςθ του πραγματικοφ κόςτουσ, 
δθλαδι αντιςτοιχοφν ςε πλθρωμζσ που ζχουν πραγματοποιθκεί από τουσ δικαιοφχουσ, 
δικαιολογοφνται από τουσ όρουσ και τουσ ςτόχουσ των εγκεκριμζνων ζργων, προβλζπονται ςτθν 
απόφαςθ χρθματοδότθςθσ και ςτον Σδθγό Εφαρμογισ  και τεκμθριϊνονται από εξοφλθμζνα 
τιμολόγια ι λογιςτικά ςτοιχεία ιςοδφναμθσ αποδεικτικισ αξίασ14. 

Επιπρόςκετα οι δαπάνεσ κα πρζπει: 

α) να ςυμμορφϊνονται προσ τθν εφαρμοςτζα εκνικι και κοινοτικι νομοκεςία ανά τφπο 
δικαιοφχου και κατθγορία δαπάνθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ φορολογικισ και εργατικισ 
νομοκεςίασ, 

β) να είναι εφλογεσ, δικαιολογθμζνεσ και να ςυμμορφϊνονται προσ τθν αρχι τθσ χρθςτισ 
δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ, ιδίωσ όςον αφορά τθν οικονομία και τθν αποδοτικότθτα. 

 

Για τθν επαλικευςθ των δαπανϊν του ζργου απαιτείται τεκμθρίωςθ με τα ακόλουκα ζγγραφα:  

α) Φωτοαντίγραφα των παραςτατικϊν δαπανϊν ανά δικαιοφχο και κατθγορία δαπάνθσ  

 Ψιμολόγια ι λογιςτικά ζγγραφα ιςοδφναμθσ αποδεικτικισ ιςχφοσ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα 
εκνικι νομοκεςία.  

 Αποδεικτικά εξόφλθςθσ (επιςυνάπτονται μαηί με κάκε υποβαλλόμενο τιμολόγιο)  

 Οογιςτικζσ εγγραφζσ των παραςτατικϊν, κατά προτίμθςθ με τθ μορφι αναλυτικοφ 
κακολικοφ του ξεχωριςτοφ λογαριαςμοφ του ζργου (με υπογραφι του υπεφκυνου λογιςτι 
και ςφραγίδα του φορζα). (Βλ. επεξιγθςθ ςτο τζλοσ του παρόντοσ Υαραρτιματοσ (Οογιςτικι 
απεικόνιςθ δαπανϊν και εξοφλιςεων)  

β) Υπεφκυνθ Διλωςθ του δικαιοφχου, υπογεγραμμζνθ αρμοδίωσ, ςτθν οποία κα αναφζρεται ότι:  

 Ψα υποβαλλόμενα αντίγραφα είναι ακριβι αντίγραφα των πρωτότυπων παραςτατικϊν  

 Ψα πρωτότυπα είναι πάντα ςτθ διάκεςθ τθσ ΓΓΕΞ  

 Ψα παραςτατικά δεν αντιςτοιχοφν ςε δαπάνεσ που ζχουν χρθματοδοτθκεί από άλλο 
πρόγραμμα  

 Σι δαπάνεσ του ζργου παρακολουκοφνται λογιςτικά ςε ξεχωριςτό λογαριαςμό και είναι εισ 
γνϊςθ του υπογράφοντα ότι όςεσ από αυτζσ δεν ζχουν καταχωρθκεί ςτον λογαριαςμό 
αυτόν κα κρικοφν ωσ μθ επιλζξιμεσ  

 Χτθν περίπτωςθ που ο δικαιοφχοσ κάνει χριςθ υπθρεςιϊν Σρκωτοφ Οογιςτι, επιςυνάπτεται 
θ ςχετικι βεβαίωςθ  

 

Ειδικότερα, για κάκε μία από τισ Κατθγορίεσ Δαπανϊν ιςχφουν τα ακόλουκα: 

                                                           
14

Ωο «ινγηζηηθφ έγγξαθν ηζνδχλακεο απνδεηθηηθήο αμίαο» λνείηαη θάζε έγγξαθν ην νπνίν ππνβάιιεη ν 

δηθαηνχρνο θαη ην νπνίν αηηηνινγεί φηη ε ινγηζηηθή εγγξαθή απνηειεί πηζηή θαη αλφζεπηε εηθφλα ησλ εξγαζηψλ 

πνπ εθηειέζηεθαλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4093/2012 «Κψδηθαο Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο 

πλαιιαγψλ (ΚΦΑ)» θαη ηνπ λ. 4308/2014 «Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα, ζπλαθείο ξπζκίζεηο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α 251/24.11.2014) θαη ησλ απνθάζεσλ ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο πνπ εμεηδηθεχνπλ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ, θαζψο θαη ηηο απνδεθηέο ινγηζηηθέο πξαθηηθέο. 
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 Δαπάνεσ προςωπικοφ 

Χτθν κατθγορία αυτι εμπίπτουν οι δαπάνεσ για αμοιβζσ των φυςικϊν προςϊπων τα οποία  
απαςχολοφνται για τθν υλοποίθςθ του ζργου και πιςτοποιοφνται από το δικαιοφχο βάςει 
κατάλλθλων δικαιολογθτικϊν εγγράφων, τα οποία κακιςτοφν εφικτι τθν εξακρίβωςθ του χρόνου 
απαςχόλθςθσ του προςωπικοφ ςτο ζργο και του κόςτουσ του δικαιοφχου για το χρόνο αυτό, 
αντιςτοιχοφν ςε παραδοτζα τθσ πράξθσ και προβλζπονται ςτθν απόφαςθ χρθματοδότθςθσ,  

Ψο προςωπικό που ςυμμετζχει ςτο ζργο κακϊσ και ο χρόνοσ απαςχόλθςισ του ςε αυτό 
κακορίηεται με απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου του δικαιοφχου. Επίςθσ κα πρζπει να 
διαςφαλίηεται τεκμθριωμζνα θ μθ διπλι χρθματοδότθςθ των δαπανϊν από κάκε άλλθ πθγι 
χρθματοδότθςθσ. 

 

α) Διευκρινίςεισ για το ζκτακτο προςωπικό  

Φυςικά πρόςωπα που απαςχολοφνται ςτο ζργο ςτθ βάςθ ςυμβάςεων μίςκωςθσ ζργου 
κεωροφνται ζκτακτο προςωπικό του δικαιοφχου για το χρονικό διάςτθμα τθσ υλοποίθςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ:  

i) Ψο φυςικό πρόςωπο εργάηεται κάτω από τισ οδθγίεσ του δικαιοφχου και, εάν δεν ςυμφωνθκεί 
διαφορετικά, ςτισ εγκαταςτάςεισ του δικαιοφχου. Σ τόποσ εργαςίασ του φυςικοφ προςϊπου, όπωσ 
και οι λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ, προςδιορίηεται ςτθ ςφμβαςθ.  

ii) Ψο αποτζλεςμα τθσ εργαςίασ ανικει ςτον δικαιοφχο. 

iii) Ψο κόςτοσ για τθν αμοιβι του φυςικοφ προςϊπου, ςυμβατικό τίμθμα, κακορίηεται με βάςθ τισ 
προςφερόμενεσ ϊρεσ εργαςίασ και δεν είναι ςθμαντικά διαφορετικό από αυτό που ζχει ο 
δικαιοφχοσ για προςωπικό του το οποίο εκτελεί παρόμοια κακικοντα ι αν δεν ζχει τζτοιο 
προςωπικό, από αυτό που απαντάται ςτθν αγορά για παρόμοια κζςθ και εμπειρία. 

iv)Το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ δεν καλφπτει πάγιεσ και διαρκείσ ανάγκεσ του δικαιοφχου. 

 

Χτθ ςχετικι ςφμβαςθ κα προςδιορίηεται θ αποκλειςτικι απαςχόλθςθ ςτο ζργο, το αντικείμενο που 
κα εκτελεςκεί ςε ςχζςθ με τισ ενζργειεσ και τα παραδοτζα του ζργου και θ αμοιβι. 

Φυςικά πρόςωπα που ςυμμετζχουν ςτθν υλοποίθςθ τθσ πράξθσ ωσ υπεργολάβοι (ςυμβάςεισ 
παροχισ υπθρεςιϊν) δεν κεωροφνται προςωπικό του δικαιοφχου. Ψο προςωπικό του δικαιοφχου 
δεν επιτρζπεται να απαςχολείται ςτθν πράξθ ςτθ βάςθ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν 
(υπεργολάβοσ) ι ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου. 

Θ επιλογι τυχόν ζκτακτου προςωπικοφ για τισ ανάγκεσ του ζργου  με οποιαδιποτε ςχζςθ, γίνεται 
τθρϊντασ τθν ιςχφουςα νομοκεςία και τισ γενικζσ αρχζσ τθσ ςυνκικθσ ΕΞ και ειδικά τθν αρχι τθσ 
ίςθσ μεταχείριςθσ, τθσ μθ διάκριςθσ, τθσ ιςότθτασ των φφλων και τθσ διαφάνειασ.  

Ψο ακαδθμαϊκό/ερευνθτικό προςωπικό του δικαιοφχου ι τρίτων που θ ςυμμετοχι του ςτο ζργο 
κεωρείται ουςιϊδθσ και αξιολογείται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ επιλογισ για τθν 
χρθματοδότθςθ του ζργου, ςυμμετζχει χωρίσ άλλθ διαδικαςία επιλογισ. 

 

β) Υπολογιςμόσ επιλζξιμθσ αμοιβισ 

Θ ςυνολικι επιλζξιμθ αμοιβι ανά εργαηόμενο προςδιορίηεται με βάςθ τον πραγματικό χρόνο που 
αυτόσ απαςχολείται με άμεςθ παροχι εργαςίασ ςτο πλαίςιο του ζργου και το μικτό ωριαίο κόςτοσ 
απαςχόλθςθσ του προςωπικοφ αυτοφ για το δικαιοφχο. 

Το μικτό ωριαίο κόςτοσ απαςχόλθςθσ υπολογίηεται ωσ το πθλίκο του τελευταίου τεκμθριωμζνου 
ετιςιου μικτοφ κόςτουσ απαςχόλθςθσ, όπωσ αυτό ορίηεται από τθν κείμενθ νομοκεςία, και του 
αρικμοφ των 1720  παραγωγικϊν ωρϊν. 

Ψο ετιςιο μικτό κόςτοσ απαςχόλθςθσ περιλαμβάνει τισ μεικτζσ αμοιβζσ του εργαηομζνου, τισ 
εργοδοτικζσ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, τον φόρο ειςοδιματοσ, δϊρα εορτϊν, επίδομα 
αδείασ και επιδόματα, που προβλζπονται από το κεςμικό πλαίςιο του δικαιοφχου όταν αυτόσ είναι 
δθμόςιοσ φορζασ τα οποία χορθγοφνται ςε τακτικι βάςθ και δεν ςυνδζονται με τθν απόδοςθ του 
απαςχολοφμενου 

ΑΔΑ: 6ΣΣΔ46ΜΤΛΡ-Γ6Θ



Ζκτακτεσ αποδοχζσ που δεν προβλζπονται ςτο κεςμικό πλαίςιο του δικαιοφχου ι ςτθ ςφμβαςθ 
εργαςίασ και καταβάλλονται κατά περίπτωςθ (ad hoc) δεν είναι επιλζξιμεσ. Σι δαπάνεσ για 
υπερωριακι αποηθμίωςθ του προςωπικοφ είναι επιλζξιμεσ εφόςον καταβάλλονται για εργαςία 
που παραςχζκθκε πζραν του κανονικοφ ωραρίου εργαςίασ. Σι δαπάνεσ αυτζσ κα πρζπει να 
τεκμθριϊνονται με μιςκολογικζσ καταςτάςεισ του φορζα.  

Χτισ περιπτϊςεισ που το προςωπικό απαςχολείται ςτο ζργο για το ςφνολο του ςυμβατικοφ του 
χρόνου ι για ςτακερό ποςοςτό του ςυμβατικοφ χρόνου απαςχόλθςθσ, οι δαπάνεσ για αμοιβζσ 
προςωπικοφ δφνανται να υπολογίηονται όχι με βάςθ το ωριαίο κόςτοσ απαςχόλθςθσ αλλά ωσ το 
γινόμενο του ςτακεροφ ποςοςτοφ του ςυμβατικοφ χρόνου με το μικτό μθνιαίο κόςτοσ 
απαςχόλθςθσ. 

Ο μζγιςτοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ προςωπικοφ δεν μπορεί να ξεπερνά το άκροιςμα του ςυνικουσ 
ςυμβατικοφ χρόνου πλιρουσ απαςχόλθςθσ των 8 ωρϊν θμερθςίωσ και του μζγιςτου υπερωριακοφ 
χρόνου που προβλζπεται από τθν κάκε φορά κείμενθ νομοκεςία. Θ ανάκεςθ υπερωριακισ 
απαςχόλθςθσ γίνεται ςφμφωνα με τισ κάκε φορά ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

Σι δαπάνεσ για απαςχόλθςθ του προςωπικοφ πζραν του ςυμβατικοφ του χρόνου είναι επιλζξιμεσ 
και καταβάλλονται είτε ωσ αποηθμίωςθ υπερωριακισ απαςχόλθςθσ με βάςθ το εφαρμοηόμενο 
κεςμικό πλαίςιο, είτε ωσ πρόςκετθ αμοιβι, με βάςθ το μικτό ωριαίο κόςτοσ απαςχόλθςθσ. 

 

Οι αποηθμιϊςεισ προςωπικοφ για απαςχόλθςθ πζραν του ςυμβατικοφ χρόνου υπόκεινται ςτα 
κάκε φορά ιςχφοντα ανϊτατα όρια αμοιβϊν. 

Χυγκεκριμζνα:  

 Σι αμοιβζσ μελϊν ΔΕΥ/ΕΥ και ερευνθτϊν των ερευνθτικϊν κζντρων/ινςτιτοφτων ζχουν ωσ 
ανϊτατο όριο μθνιαίων αποδοχϊν τισ μθνιαίεσ αποδοχζσ του Γενικοφ Γραμματζα Ωπουργείου, 
ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ν. 3833/2010 (ΦΕΞ 40/Α/15.3.2010) «Υροςταςία τθσ εκνικισ 
οικονομίασ − Επείγοντα μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ δθμοςιονομικισ κρίςθσ», όπωσ 
τροποποιικθκε από το ν. 3848/2010 (ΦΕΞ 71/Α/19.5.2010) «Αναβάκμιςθ του ρόλου του 
εκπαιδευτικοφ – κακιζρωςθ κανόνων αξιολόγθςθσ και αξιοκρατίασ ςτθν εκπαίδευςθ και λοιπζσ 
διατάξεισ», άρκρο 36. 

 Χτθν περίπτωςθ Σργανιςμϊν ζρευνασ και διάδοςθσ γνϊςεων που εμπίπτουν ςτο πεδίο 
εφαρμογισ του ν. 4310/2014 οι μεταδιδακτορικοί ςυνεργάτεσ που ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ 
του ερευνθτικοφ ζργου απαςχολοφνται δυνάμει ςχζςθσ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου ι 
δυνάμει ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου. Σι  αμοιβζσ που λαμβάνουν βαρφνουν υποχρεωτικά 
πόρουσ εκτόσ τακτικοφ προχπολογιςμοφ και αντιςτοιχοφν κατ’ ελάχιςτο ςτο 90% των 
αντίςτοιχων αμοιβϊν που λαμβάνουν ερευνθτζσ Γϋ βακμίδασ  (άρκρο 18, παρ.  ν. 4310/2014).  

 Σι αποδοχζσ ι μζροσ των αποδοχϊν του τακτικοφ προςωπικοφ των ΑΕΛ, Ερευνθτικϊν Φορζων 
και λοιπϊν δθμοςίων υπθρεςιϊν και Σργανιςμϊν είναι επιλζξιμεσ, εφόςον  αποδεδειγμζνα 
δεν καλφπτονται από τον τακτικό προχπολογιςμό και αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ δραςτθριοτιτων 
τισ οποίεσ ο δικαιοφχοσ δεν κα εκτελοφςε εάν δεν είχε αναλθφκεί θ υλοποίθςθ του ζργου. 

Δαπάνεσ για υποτροφίεσ είναι επιλζξιμεσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο ν. 4310/2014 (αρ.28) και 
τισ ακόλουκεσ επιπρόςκετεσ προχποκζςεισ:  

Φυςικά πρόςωπα (ερευνθτζσ, προπτυχιακοί ι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ, υποψιφιοι διδάκτορεσ) 
που ςυμμετζχουν ςτθν υλοποίθςθ του ζργου ςτθ βάςθ ςφμβαςθσ που προβλζπει τθ χοριγθςθ 
υποτροφίασ ωσ αντάλλαγμα για τθν αποκλειςτικι απαςχόλθςθ του φυςικοφ προςϊπου ςτο ζργο, 
μποροφν να κεωρθκοφν ωσ ζκτακτο προςωπικό του δικαιοφχου, εφόςον πλθροφνται οι ίδιεσ 
προχποκζςεισ με αυτζσ των ςυμβάςεων μίςκωςθσ ζργου και θ χοριγθςθ τθσ υποτροφίασ γίνεται 
ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο του δικαιοφχου. Χπουδαςτζσ που λαμβάνουν υποτροφία, 
από οποιοδιποτε πθγι, με ςκοπό τθν οικονομικι ενίςχυςθ τουσ για τθ ςυνζχιςθ/ολοκλιρωςθ των 
ςπουδϊν τουσ ι τθ βράβευςι τουσ λόγω εξαιρετικϊν επιδόςεων δεν κεωροφνται προςωπικό του 
δικαιοφχου. 
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Τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται για τθν πιςτοποίθςθ των δαπανϊν τθσ Κατθγορίασ 1. 
Δαπάνεσ προςωπικοφ είναι: 

Α. Για το τακτικό προςωπικό του δικαιοφχου 

Α.1 Απόφαςθ τθσ διοίκθςθσ του δικαιοφχου με τθν οποία κακορίηεται το προςωπικό που κα  
απαςχολθκεί ςτο ζργο, τα κακικοντα του ςε ςχζςθ με το φυςικό αντικείμενο του ζργου, ο χρόνοσ 
απαςχόλθςισ και ο τρόποσ απαςχόλθςισ (εντόσ ωραρίου, υπερωριακι απαςχόλθςθ, πρόςκετθ 
απαςχόλθςθ). 

Α.2 Μθνιαία ςυνολικά απολογιςτικά φφλλα χρονοχρζωςθσ (global timesheets), ςτα οποία κα 
αποτυπϊνονται ςε επίπεδο φυςικοφ προςϊπου οι πραγματικζσ ϊρεσ απαςχόλθςισ του ανά θμζρα 
και για κάκε ζργο ι άλλθ δραςτθριότθτα ςτο δικαιοφχο, υπογεγραμμζνα από τον απαςχολοφμενο 
και τον υπεφκυνο τθσ διοίκθςθσ του δικαιοφχου. Για τισ περιπτϊςεισ που το φυςικό πρόςωπο 
απαςχολείται ςτο ζργο για το ςφνολο του ςυμβατικοφ του χρόνου δεν απαιτείται θ ςυμπλιρωςθ 
φφλλων χρονοχρζωςθσ αλλά βεβαίωςθ του υπευκφνου τθσ διοίκθςθσ του δικαιοφχου για τθν 
απαςχόλθςθ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθ ςχετικι απόφαςθ τθσ διοίκθςθσ του δικαιοφχου. 

Α.3 Μιςκολογικζσ καταςτάςεισ του δικαιοφχου ςτισ οποίεσ εμφανίηονται, οι μικτζσ ετιςιεσ 
αποδοχζσ, οι αντίςτοιχεσ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ και τα τυχόν επιδόματα που 
προβλζπονται από το κεςμικό πλαίςιο του δικαιοφχου για το τελευταίο ζτοσ οικονομικισ χριςθσ. 
Χτισ μιςκολογικζσ καταςτάςεισ κα πρζπει να εμφανίηονται διακριτά οι αποηθμιϊςεισ για τθν 
υπερωριακι και τθν πρόςκετθ απαςχόλθςθ του προςωπικοφ.  

Α.4 Αποδεικτικά καταβολισ των αμοιβϊν ςτουσ εργαηόμενουσ, απόδοςθσ των αςφαλιςτικϊν 
ειςφορϊν (όπου απαιτείται) και απόδοςθσ του φόρου ειςοδιματοσ. 

Α.5 Εκκζςεισ για το παραχκζν ζργο τθν αντίςτοιχθ περίοδο. 

 

Β. Για το ζκτακτο προςωπικό που ςυμμετζχει ςτο ζργο με ςφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου 
ι ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου 

Β.1 Σφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου ι ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου15   

Για τουσ φορείσ, που υπάγονται ςτον δθμόςιο τομζα απαιτείται ανοικτι διαδικαςία16 ςτθν οποία 
κα αναφζρονται, πζραν των ςυμβαλλομζνων, το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ προςδιοριηόμενο και 
ςε ςχζςθ με το φυςικό αντικείμενο του ζργου, θ χρονικι διάρκεια, ο τόποσ εργαςίασ του 
αντιςυμβαλλόμενου, ο τρόποσ παραλαβισ του ζργου, το τίμθμα. 

Β.2 Εκκζςεισ για το παραχκζν ζργο τθν αντίςτοιχθ περίοδο. 

Β.3 Βεβαίωςθ παραλαβισ του ζργου, για τισ περιπτϊςεισ ςυμβάςεων μίςκωςθσ ζργου. Χτθν  
περίπτωςθ που θ ςφμβαςθ προςδιορίηει ωριαία αμοιβι, μθνιαία αναλυτικά απολογιςτικά φφλλα 
χρονοχρζωςθσ, ςφμφωνα με το εδάφιο Α.2 ανωτζρω. 

Β.4 Άδεια του αρμόδιου κατά περίπτωςθ οργάνου, για τισ περιπτϊςεισ προςωπικοφ του δθμόςιου 
και  ευρφτερου δθμόςιου τομζα που απαςχολείται ςτθν πράξθ με ςφμβαςθ ζργου. 

Β.5 Μιςκοδοτικι κατάςταςθ του φορζα για το προςωπικό που ςυμμετζχει ςτθν πράξθ με 
ςφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου. 

Β.6 Για τθν περίπτωςθ ςυμβάςεων μίςκωςθσ ζργου απόδειξθ παροχισ υπθρεςιϊν ι τίτλο κτιςθσ 
(πρϊθν απόδειξθ επαγγελματικισ δαπάνθσ) όταν ο αντιςυμβαλλόμενοσ δεν είναι επιτθδευματίασ 
από καμία αιτία, αςκεί ευκαιριακό επάγγελμα και θ αμοιβι του είναι μικρι, ςφμφωνα με τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

                                                           
15

 Χφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ.3 του άρκρου 8 του ν.4325/2015 (ΦΕΞ Α’ 47) οι ςυμβάςεισ μίςκωςθσ 
ζργου που ςυνάπτουν οι φορείσ που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 3861/2010 ςτο πλαίςιο 
επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων του ΕΧΥΑ ι ςτο πλαίςιο άλλων ενωςιακϊν ι διεκνϊν προγραμμάτων, 
αναρτϊνται υποχρεωτικά ςτο πρόγραμμα «Διαφγεια».  
16

Σν αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ ηνπ δηθαηνχρνπ ή ηξίησλ πνπ ε ζπκκεηνρή ηνπ ζην έξγν ζεσξείηαη νπζηψδεο θαη 

αμηνινγείηαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ, ζπκκεηέρεη ρσξίο άιιε 

δηαδηθαζία επηινγήο. 
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Β7. Υλικό τεκμθρίωςθσ τθσ τιρθςθσ τθσ αρχισ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ, τθσ μθ διάκριςθσ, τθσ 
ιςότθτασ των φφλων και τθσ διαφάνειασ, δθλαδι ανοικτισ διαδικαςίασ επιλογισ για τουσ 
Ερευνθτικοφσ Σργανιςμοφσ και φορείσ του δθμόςιου τομζα. Δεν ιςχφει για το 
ακαδθμαϊκό/ερευνθτικό προςωπικό του δικαιοφχου ι τρίτων που αξιολογείται ςτο πλαίςιο τθσ 
διαδικαςίασ επιλογισ για τθν χρθματοδότθςθ του ζργου. 

 

Για τθ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων μιςκοδοςίασ, που αναφζρονται ςτισ μθνιαίεσ μιςκολογικζσ 
καταςτάςεισ των ετϊν που αφοροφν ςτθν υλοποίθςθ του ζργου, κα πρζπει να προςκομίηονται οι 
αντίςτοιχεσ ΑΥΔ.  

Χτισ περιπτϊςεισ μθ-απόδοςθσ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν αλλά υπαγωγισ ςε ρφκμιςθ, πρζπει να 
προςκομίηεται το ζγγραφο του αςφαλιςτικοφ φορζα περί υπαγωγισ ςε ρφκμιςθ καταβολισ 
ειςφορϊν, ςτο οποίο αναγράφονται: το χρονικό διάςτθμα που αφορά θ ρφκμιςθ, το ςυνολικό 
ποςό, το ποςό τθσ κάκε δόςθσ και ο αρικμόσ των δόςεων. Ελζγχεται: θ ςυμβατότθτα ανάμεςα ςτο 
χρονικό διάςτθμα που αναφζρεται ςτο ζγγραφο και ςτθν ελεγχόμενθ περίοδο, κακϊσ και αν οι 
δόςεισ εξυπθρετοφνται κανονικά μζχρι τθν θμερομθνία ελζγχου. Θ δαπάνθ πιςτοποιείται εάν 
πλθροφνται τα δφο αυτά κριτιρια και εφόςον το καταβλθκζν ποςό των ειςφορϊν καλφπτει το 
ποςό που αντιςτοιχεί ςτισ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ τθσ ελεγχόμενθσ περιόδου. Χε περίπτωςθ 
ρφκμιςθσ του φόρου ειςοδιματοσ ιςχφουν τα αναφερόμενα για τθ ρφκμιςθ των αςφαλιςτικϊν 
ειςφορϊν. 

 

 Δαπάνεσ οργάνων και εξοπλιςμοφ 

Χτθν κατθγορία αυτι εμπίπτουν πάγια ςτοιχεία τα οποία με κατάλλθλθ χριςθ και ςυντιρθςθ 
ζχουν ωφζλιμθ ηωι μεγαλφτερθ του ενόσ ζτουσ, διατθροφν το αρχικό τουσ ςχιμα και εμφάνιςθ 
κατά τθ χριςθ, δεν χάνουν τθν ταυτότθτά τουσ με ενςωμάτωςθ ςε άλλο ι πιο ςφνκετο ςτοιχείο και 
καταχωρίηονται, κατά περίπτωςθ, ςτο μθτρϊο παγίων.  

Τταν τα όργανα και ο εξοπλιςμόσ δεν χρθςιμοποιοφνται κακ' όλθ τθ διάρκεια ηωισ τουσ για το 
ζργο, επιλζξιμεσ κεωροφνται μόνον οι δαπάνεσ απόςβεςθσ και εφόςον πλθροφνται οι ακόλουκεσ 
προχποκζςεισ: 

α) τα πάγια ςτοιχεία χρθςιμοποιοφνται για τθν εκτζλεςθ του ζργου, 

β) δεν ζχουν χρθςιμοποιθκεί για τθν αγορά τουσ δθμόςιεσ επιχορθγιςεισ, κοινοτικζσ ι εκνικζσ, 

γ) υπολογίηονται με τουσ κατάλλθλουσ λογιςτικοφσ κανόνεσ και αποτυπϊνονται ςτο λογιςτικό 
ςφςτθμα που τθρεί ο δικαιοφχοσ, 

δ) το ποςό τθσ δαπάνθσ δικαιολογείται με δικαιολογθτικά ζγγραφα που ζχουν ιςοδφναμθ 
αποδεικτικι αξία με τιμολόγια, 

ε) οι δαπάνεσ απόςβεςθσ αφοροφν αποκλειςτικά τθν περίοδο υλοποίθςθσ του ζργου και 
ειδικότερα τθν χρονικι περίοδο που τα πάγια χρθςιμοποιοφνται για τουσ ςκοποφσ του ζργου. 

Θ δαπάνθ ςυντιρθςθσ/επιςκευισ εξοπλιςμοφ που ανικει ςτο δικαιοφχο και χρθςιμοποιείται ςτο 
ζργο είναι επιλζξιμθ εφόςον αυξάνει τθν αξία του παγίου ςτοιχείου ςφμφωνα τα προβλεπόμενα 
ςτθν εκνικι νομοκεςία και θ δαπάνθ απόςβεςθσ του παγίου δεν αποτελεί επιλζξιμθ δαπάνθ ςτο 
πλαίςιο του ζργου.  

Θ δαπάνθ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ του εξοπλιςμοφ και αγοράσ αναλωςίμων για τθν ορκι 
λειτουργία του κατά τθ διάρκεια χριςθσ του εξοπλιςμοφ ςτθν πράξθ δεν είναι επιλζξιμθ. 

 

Ανταλλακτικά ωσ πάγιοσ εξοπλιςμόσ 

Σι δαπάνεσ προμικειασ ανταλλακτικϊν είναι επιλζξιμεσ εφόςον αυτά είναι παρελκόμενα των 
κφριων εξαρτθμάτων του εξοπλιςμοφ που προμθκεφεται ο δικαιοφχοσ, αποτελοφν δθλαδι 
αναπόςπαςτο τμιμα τουσ για τθν ομαλι λειτουργία τουσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ προμικειασ του 
εξοπλιςμοφ που προςφζρει ο προμθκευτισ και δεν υπερβαίνουν, ςε ποςοςτό, το 10% τθσ δαπάνθσ 
απόκτθςθσ τοφ υπό προμικεια εξοπλιςμοφ. 

Λδιοπαραγωγζσ και αυτοπαραδόςεισ 
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Χτισ περιπτϊςεισ που ςτο φυςικό αντικείμενο  του ζργου προβλζπεται ιδιοπαραγωγι παγίων, οι 
ςχετικζσ δαπάνεσ είναι επιλζξιμεσ εφόςον τθροφνται τα προβλεπόμενα ςτθν ιςχφουςα φορολογικι 
νομοκεςία. Ωσ επιλζξιμεσ δαπάνεσ ορίηονται οι πραγματικζσ δαπάνεσ ςτισ οποίεσ υποβάλλεται ο 
δικαιοφχοσ. Χε περίπτωςθ που θ λογιςτικι απεικόνιςθ των δαπανϊν είναι χαμθλότερου φψουσ των 
πραγματικϊν δαπανϊν, ωσ επιλζξιμεσ δαπάνεσ ορίηονται οι δαπάνεσ που προςδιορίηονται με βάςθ 
τθ λογιςτικι τουσ απεικόνιςθ. 

Τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται για τθν πιςτοποίθςθ των δαπανϊν είναι παραςτατικά 
λογιςτθρίου τα οποία πιςτοποιοφν το ποςοςτό απόςβεςθσ του πάγιου εξοπλιςμοφ και 
ειδικότερα: 

 Ξατάλογοσ με τουσ ςειριακοφσ αρικμοφσ (serial numbers) των πάγιων ςτοιχείων  

 Αντίγραφο από το προβλεπόμενο ςτον ΚΦΑΣ βιβλίο (π.χ. Πθτρϊο Υαγίων), όπου ζχει 
καταχωρθκεί το αποκτοφμενο ςτοιχείο παγίου  

 Υαραςτατικά λογιςτθρίου τα οποία πιςτοποιοφν το ποςοςτό απόςβεςθσ  

    Βεβαίωςθ προμθκευτι για το καινουργζσ του οργάνου/εξοπλιςμοφ  

    Χε περίπτωςθ ειςαγωγισ από το εξωτερικό, όλα τα κατά νόμο παραςτατικά.  

 

Στθν περίπτωςθ επιλεξιμότθτασ τθσ αγοράσ17 υποβάλλονται επιπρόςκετα: 

•    Ψα τιμολόγια πϊλθςθσ του προμθκευτι προσ τον φορζα και οι αντίςτοιχεσ εξοφλιςεισ 
τουσ. Χτα παραςτατικά κα πρζπει να αναφζρεται θ επωνυμία του προμθκευτι και να 
περιγράφεται αναλυτικά ο εξοπλιςμόσ ι το λογιςμικό κακϊσ και ο ςειριακόσ αρικμόσ του. 

Εφόςον ο δικαιοφχοσ ανικει ςτον δθμόςιο ι ευρφτερο δθμόςιο τομζα οι δαπάνεσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν, είναι επιλζξιμεσ εφόςον ο δικαιοφχοσ ανακζςει τθ 
ςφμβαςθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο κεςμικό του πλαίςιο και τθ νομοκεςία για τισ “Δθμόςιεσ 
Χυμβάςεισ Ζργων, Υρομθκειϊν και Ωπθρεςιϊν” *ν. 4412/2016 (Α' 147), όπωσ ιςχφει+. 

 

 Δαπάνεσ για κτίρια και γιπεδα  

Τςον αφορά ςτα κτίρια, επιλζξιμεσ κεωροφνται μόνον οι δαπάνεσ απόςβεςθσ που αντιςτοιχοφν 
ςτθ διάρκεια του ζργου, οι οποίεσ υπολογίηονται με βάςθ τισ γενικά αποδεκτζσ λογιςτικζσ αρχζσ. 
Για τα γιπεδα, είναι επιλζξιμεσ οι δαπάνεσ εμπορικισ μεταβίβαςθσ ι οι όντωσ καταβλθκείςεσ 
κεφαλαιουχικζσ δαπάνεσ.  

Για τισ δαπάνεσ για κτίρια και γιπεδα ιςχφουν οι κανόνεσ επιλεξιμότθτασ που αναφζρονται 
ανωτζρω για τισ αποςβζςεισ και οι εξισ πρόςκετεσ προχποκζςεισ:  

Α. Εδαφικζσ Εκτάςεισ 

1. Σι δαπάνεσ για τθν απόκτθςθ των απαραίτθτων για το ζργο εδαφικϊν εκτάςεων είναι επιλζξιμεσ 
εφ' όςον πλθροφνται ςωρευτικά οι ακόλουκοι όροι:  

(α) Θ αξία τθσ εδαφικισ ζκταςθσ πιςτοποιείται από ανεξάρτθτο ειδικευμζνο εμπειρογνϊμονα ι 
δεόντωσ εξουςιοδοτθμζνο επίςθμο φορζα που βεβαιϊνει ότι θ τιμι αγοράσ δεν υπερβαίνει τθν 
εμπορικι αξία τθσ εδαφικισ ζκταςθσ και τθν αντικειμενικι αξία για τισ περιπτϊςεισ όπου 
εφαρμόηεται το ςφςτθμα του αντικειμενικοφ προςδιοριςμοφ. 

(β) Θ ζκταςθ δεν ανικει ςτο δθμόςιο ι ςε νομικό πρόςωπο του ευρφτερου δθμόςιου τομζα. 

(γ) θ επιλζξιμθ δθμόςια δαπάνθ για αγορά μθ οικοδομθμζνθσ και οικοδομθμζνθσ γθσ δεν 
υπερβαίνει το 10% των ςυνολικϊν επιλζξιμων δαπανϊν του ζργου. Για εγκαταλελειμμζνεσ και 
πρϊθν βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ που περιλαμβάνουν κτίρια, το όριο αυτό αυξάνεται ςτο 15%. 
Χε εξαιρετικζσ και δεόντωσ αιτιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, το όριο μπορεί να αυξθκεί υπερβαίνοντασ 
τα αντίςτοιχα προαναφερκζντα ποςοςτά για πράξεισ που αφοροφν διατιρθςθ του περιβάλλοντοσ. 
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 Οργανιςμοί ζρευνασ και διάδοςθσ γνϊςεων που κα χρθματοδοτθκοφν με βάςθ το άρκρο 2.1.1, ςθμείο 
19 τθσ Ανακοίνωςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ «Υλαίςιο ςχετικά με τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ για τθν ζρευνα 
και ανάπτυξθ και τθν καινοτομία» (2014/C 198/01). 
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2.Χε περίπτωςθ απαλλοτριϊςεων, εφαρμόηονται οι όροι που αναφζρονται ςτισ ανωτζρω 
παραγράφουσ (α),(β) και (γ). Ωσ δαπάνθ αγοράσ νοείται θ τιμι τθσ αναγκαςτικισ απαλλοτρίωςθσ, θ 
οποία κακορίηεται από τα αρμόδια δικαςτιρια. 

 

Β. Ακίνθτα 

1. Ψο κόςτοσ για τθν αγορά κτιριακϊν εγκαταςτάςεων και εκτάςεων ςτισ οποίεσ βρίςκονται τα εν 
λόγω κτίρια, δφναται να είναι επιλζξιμο μόνο ςτθν περίπτωςθ που πρόκειται για ιδθ υπάρχοντα 
κτίρια, προςαρμοςμζνα ςτισ ειδικζσ λειτουργικζσ ανάγκεσ ενόσ ζργου και πλθροφνται ςωρευτικά οι 
ακόλουκοι όροι: 

(α) Θ αξία τθσ εδαφικισ ζκταςθσ ι των ακινιτων πιςτοποιείται από ανεξάρτθτο ειδικευμζνο 
εμπειρογνϊμονα ι δεόντωσ εξουςιοδοτθμζνο επίςθμο φορζα που βεβαιϊνει ότι θ τιμι αγοράσ 
δεν υπερβαίνει τθν εμπορικι αξία του ακινιτου και τθν αντικειμενικι αξία για τισ περιπτϊςεισ 
όπου εφαρμόηεται το ςφςτθμα του αντικειμενικοφ προςδιοριςμοφ. 

(β) Ψο ακίνθτο δεν κα πρζπει να ζχει αποτελζςει τα προθγοφμενα δζκα ζτθ αντικείμενο εκνικισ ι 
κοινοτικισ επιχοριγθςθσ. 

(γ) Ψο ακίνθτο οφείλει να χρθςιμοποιείται για το ςκοπό και τθν περίοδο που αναφζρεται ςτθν 
απόφαςθ χρθματοδότθςθσ του ζργου 

(δ) Θ χριςθ του ακινιτου είναι ςφμφωνθ με τουσ ςτόχουσ του ζργου 

(ε) Ψο ακίνθτο δεν χρθςιμοποιείται για κατοικία. 

(ςτ) Θ αγορά ακινιτου από φορζα ο οποίοσ δεν εμπίπτει ςτο δθμόςιο ι ςτον ευρφτερο δθμόςιο 
τομζα ςφμφωνα με τισ οικείεσ διατάξεισ δεν αποτελεί επιλζξιμθ δαπάνθ, με εξαίρεςθ τισ 
περιπτϊςεισ κρατικϊν ενιςχφςεων. 

(η) Ψο ακίνθτο δεν ανικει ςτο δθμόςιο ι ςε νομικό πρόςωπο του ευρφτερου δθμόςιου τομζα. 

2. Σι ειδικζσ επιβαρφνςεισ που αφοροφν ςτθν απαλλοτρίωςθ και ςτθν αγορά κτιριακϊν 
εγκαταςτάςεων, όπωσ είναι θ εκτίμθςθ του εμπειρογνϊμονα, θ νομικι βοικεια και θ προςωρινι 
μίςκωςθ τθσ ζκταςθσ, είναι επιλζξιμεσ. 

 

Γ. Λοιπζσ δαπάνεσ 

Σι δαπάνεσ για τθ χοριγθςθ δουλείασ διόδου ςτον τόπο του ζργου, κατά τθ διάρκεια τθσ 
υλοποίθςισ του, οι αποηθμιϊςεισ απϊλειασ τθσ ςυγκομιδισ και θ αποκατάςταςθ των ηθμιϊν, είναι 
επιλζξιμεσ εφόςον κρίνονται απαραίτθτεσ για τθν υλοποίθςθ τθσ πράξθσ. 

Ψα πρόςκετα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται για τθν πιςτοποίθςθ των δαπανϊν για κτίρια και 
γιπεδα είναι (ανάλογα με το είδοσ τθσ υποβλθκείςασ δαπάνθσ):  

 Τίτλοι κτιςθσ (ςυμβόλαια) του οικοπζδου τθσ εγκατάςταςθσ  

 Άδεια Δόμθςθσ  

 Συμβάςεισ με εργολάβουσ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων και τεχνικϊν ζργων, κεωρθμζνεσ από 
τθν αρμόδια Δ.Σ.Ω.  

 Ραραςτατικά λογιςτθρίου τα οποία πιςτοποιοφν το ποςοςτό απόςβεςθσ κτιριακϊν 
εγκαταςτάςεων  

 Εκτίμθςθ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων (εφόςον απαιτείται για τθν κατθγορία του 
ςυγκεκριμζνου ζργου, Σδθγία 2011/92/ΕΕ)  

 

 Δαπάνεσ για ανάκεςθ ζρευνασ επί ςυμβάςει κλπ 

Θ κατθγορία αφορά ςε υπθρεςίεσ ι αγακά που προμθκεφονται οι δικαιοφχοι από εξωτερικοφσ  
παρόχουσ/αναδόχουσ, και οι οποίοι μπορεί να είναι φυςικά ι νομικά πρόςωπα. Θ προμικεια 
πραγματοποιείται μζςω τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ μεταξφ των δφο μερϊν, το αντικείμενο τθσ οποίασ 
πρζπει να εμπίπτει ςε μία από τισ ακόλουκεσ υποκατθγορίεσ:  
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 Υαροχι υπθρεςιϊν ζρευνασ  (εκτζλεςθ τμιματοσ του ερευνθτικοφ ζργου)18  

 Υρομικεια γνϊςεων ι/και διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ  

 Υαροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν  

Θ ςυναφκείςα ςφμβαςθ αποτελεί το βαςικό δικαιολογθτικό για τθν πιςτοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
δαπάνθσ. Σι ςυμβάςεισ κα πρζπει να αναφζρονται ςαφϊσ ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο 
(τίτλοσ/ακρωνφμιο) και όχι ςε γενικότερθ παροχι υπθρεςιϊν, να ορίηουν με ςαφινεια το φυςικό 
αντικείμενο που κα υλοποιθκεί ςτο πλαίςιο τθσ ςφμβαςθσ, το ποςό τθσ αμοιβισ για το 
ςυγκεκριμζνο ζργο, κακϊσ και τα τελικά ελζγξιμα παραδοτζα του.  

Χε περίπτωςθ που θ ςφμβαςθ περιλαμβάνει περιςςότερα του ενόσ αντικείμενα ι ζργα, κα πρζπει 
να διευκρινίηονται ςαφϊσ το φυςικό αντικείμενο, θ αμοιβι και τα παραδοτζα που αφοροφν ςτο 
ςυγκεκριμζνο ζργο. Σι ςυμβάςεισ πρζπει να ζχουν κατατεκεί και κεωρθκεί από τθν αρμόδια ΔΣΩ, 
εφόςον απαιτείται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

Επιπρόςκετα ςτθ περίπτωςθ δικαιοφχου που ανικει ςτον δθμόςιο ι ευρφτερο δθμόςιο τομζα οι 
δαπάνεσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν, είναι επιλζξιμεσ εφόςον ο 
δικαιοφχοσ ανακζςει τθ ςφμβαςθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο κεςμικό του πλαίςιο και τθ 
νομοκεςία για τισ “Δθμόςιεσ Χυμβάςεισ Ζργων, Υρομθκειϊν και Ωπθρεςιϊν” *Ρ. 4412/2016 (Α' 
147), όπωσ ιςχφει+. 

 

Γνϊςεισ και διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ 

Ψα πρόςκετα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται για τθν πιςτοποίθςθ των δαπανϊν τθσ 
υποκατθγορίασ  αυτισ είναι: 

• Αντίγραφο Ψίτλου προςταςίασ 

• Αντίγραφο Αποςπάςματοσ Βιβλίου Υαγίων , εφόςον ζχουν παγιοποιθκεί. 

• Χυμβάςεισ μεταφοράσ τεχνολογίασ ςφμφωνα με τθν οποία ο εκχωρθτισ εκχωρεί ςτον εκδοχζα το 
δικαίωμα αποκλειςτικισ ι μθ εκμετάλλευςθσ, για μία οριςμζνθ χρονικι περίοδο ι απεριόριςτα. 
Από τθ ςφμβαςθ κα πρζπει να διαςφαλίηεται ότι το φυςικό αντικείμενο προςδιορίηεται με 
ςαφινεια, δεν αφορά ςε γενικότερθ παροχι υπθρεςιϊν και ςχετίηεται με το ςυγκεκριμζνο ζργο. 

• Αποδεικτικά καταβολισ φόρου ειςοδιματοσ (όπου απαιτείται) 

 

 

 Ρρόςκετα γενικά ζξοδα και λοιπζσ λειτουργικζσ δαπάνεσ  

 

i.  Δαπάνεσ ταξιδιϊν  

Στθν υποκατθγορία περιλαμβάνονται οι ακόλουκεσ δαπάνεσ των μελϊν τθσ ομάδασ ζργου:  

α) ζξοδα κίνθςθσ και ειδικότερα το αντίτιμο των ειςιτθρίων των μζςων μαηικισ μεταφοράσ (ι 
ςυγκοινωνιακϊν μζςων), θ δαπάνθ χιλιομετρικισ αποηθμίωςθσ λόγω χριςθσ ιδιόκτθτου ι 
μιςκωμζνου μεταφορικοφ μζςου ςτισ περιπτϊςεισ που επιτρζπεται θ χριςθ του, θ δαπάνθ 
διοδίων, ο ναφλοσ οχιματοσ ςε μετακινιςεισ με καλάςςιο μζςο μεταφοράσ, θ μίςκωςθ οχιματοσ 
ι θ δαπάνθ λόγω χριςθσ επιβατικοφ αυτοκινιτου δθμόςιασ χριςθσ (ταξί) ςτισ περιπτϊςεισ που 
επιτρζπεται θ χριςθ τουσ,  

β) τα ζξοδα διανυκτζρευςθσ για το αναγνωριηόμενο ποςό για κάκε τφπο ξενοδοχειακισ μονάδασ ι 
ενοικιαηόμενου καταλφματοσ και  

γ) τθν θμεριςια αποηθμίωςθ, θ οποία καταβάλλεται ςτον μετακινοφμενο για τθν κάλυψθ των 
εξόδων, τα οποία προκαλοφνται λόγω μετακίνθςθσ και παραμονισ του εκτόσ ζδρασ  

δ) το κόςτοσ ςυμμετοχισ ςε ςυνζδρια, θμερίδεσ κλπ.  
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Ο προχπολογιςμόσ αυτισ τθσ υποκατθγορίασ δεν κα πρζπει να υπερβαίνει το 30% του ςυνολικοφ 
προχπολογιςμοφ του δικαιοφχου 
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Σι ανωτζρω δαπάνεσ είναι επιλζξιμεσ, εφόςον οι μετακινιςεισ είναι απαραίτθτεσ για τθν 
υλοποίθςθ του ζργου, προβλζπονται ςτθν απόφαςθ χρθματοδότθςθσ και πραγματοποιοφνται 
ςφμφωνα με το ςχετικό κεςμικό πλαίςιο που εφαρμόηει ο δικαιοφχοσ.  

Επιπρόςκετα είναι επιλζξιμεσ μζχρι τα ανϊτατα όρια που ορίηονται ςτισ διατάξεισ τθσ 
υποπαραγράφου Δ9 τθσ παραγράφου Δ του άρκρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΞ 94/Α') «Δαπάνεσ 
μετακινοφμενων εντόσ και εκτόσ επικράτειασ», όπωσ αυτζσ ιςχφουν κάκε φορά, εκτόσ εάν 
ορίηονται χαμθλότερα όρια από το κεςμικό πλαίςιο λειτουργίασ των δικαιοφχων. 

Σι δαπάνεσ του δικαιοφχου για τθ μετακίνθςθ φυςικϊν προςϊπων που ςυμμετζχουν ςτθν 
υλοποίθςθ του ζργου βάςει ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου είναι επιλζξιμεσ, εφόςον οι μετακινιςεισ  
δικαιολογοφνται, προςδιορίηονται ςτθ ςχετικι ςφμβαςθ και αποηθμιϊνονται από τον δικαιοφχο 
ςφμφωνα με τα εφαρμοηόμενα για το προςωπικό του δικαιοφχου που ςυμμετζχει ςτο ζργο. 

Χθμειϊνεται ότι ςτθν υποκατθγορία αυτι εμπίπτει το ςφνολο των δαπανϊν των ταξιδιϊν που 
πραγματοποιοφνται ςτο πλαίςιο του ζργου (π.χ. ςυμμετοχι ςε εμπορικι ζκκεςθ, ςυνζδριο, 
ςυναντιςεισ εργαςίασ κλπ).  

Ψα πρόςκετα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται για τθν πιςτοποίθςθ των δαπανϊν τθσ Κατθγορίασ 
5.i. είναι:  

 Εξοδολόγιο/Ζντυπο μετακίνθςθσ για τθ μετακίνθςθ, όπου αναγράφεται το ονοματεπϊνυμο 
των μετακινοφμενων μελϊν, ο ςκοπόσ, ο τόποσ προοριςμοφ και οι δαπάνεσ (αναλυτικά) τθσ 
μετακίνθςθσ  

 Ραραςτατικά για τισ δαπάνεσ που περιλαμβάνονται ςτο ςχετικό Ζντυπο 
μετακίνθςθσ/Εξοδολόγιο (π.χ. ειςιτιρια, τιμολόγιο ξενοδοχείου κλπ)  

 Ραραςτατικά εξοφλιςεων των ανωτζρω τιμολογίων/αποδείξεων, (π.χ. εξοφλθτικζσ 
αποδείξεισ προμθκευτι, αποδεικτικά καταβολισ του οφειλόμενου ποςοφ, καρτζλα 
προμθκευτι, κίνθςθ ταμείου)  

 Υλικό που τεκμθριϊνει τθν ανάγκθ μετακίνθςθσ, τθ ςφνδεςι τθσ με το ζργο ΕΨΑΞ και τθν 
τιρθςθ των κανόνων δθμοςιότθτασ (όπωσ πρόςκλθςθ ςυμμετοχισ, θμεριςια διάταξθ 
ςυνεδρίου/ςυνάντθςθσ, ιςτότοποσ ςυνεδρίου κ.α.)  

 

ii. Δαπάνεσ δθμοςιότθτασ προβολισ του ζργου και διάχυςθσ των αποτελεςμάτων του  

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν επιλεξιμότθτά τουσ είναι θ τιρθςθ των κανόνων δθμοςιότθτασ. 
Θ προχπόκεςθ αυτι ιςχφει και για πικανζσ ανακοινϊςεισ ςε επιςτθμονικά ςυνζδρια, περιοδικά 
κλπ.  

 

iii.  Αναλϊςιμα και ςυναφείσ υπθρεςίεσ. 

Θ υποκατθγορία περιλαμβάνει τισ δαπάνεσ για υλικά, αναλϊςιμα, εφόδια και ςυναφι προϊόντα 
ι/και υπθρεςίεσ (π.χ. μεταφορά δειγμάτων) για τθν κάλυψθ  αναγκϊν που ςχετίηονται άμεςα με 
τθν υλοποίθςθ του ζργου. 

Χτθν περίπτωςθ δικαιοφχου που ανικει ςτον δθμόςιο ι ευρφτερο δθμόςιο τομζα οι δαπάνεσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν, είναι επιλζξιμεσ εφόςον ο δικαιοφχοσ 
ανακζςει τθ ςφμβαςθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο κεςμικό του πλαίςιο και τθ νομοκεςία για τισ 
“Δθμόςιεσ Χυμβάςεισ Ζργων, Υρομθκειϊν και Ωπθρεςιϊν” (ν. 4412/2016 (Α' 147), όπωσ ιςχφει). 

 

iv. Δαπάνεσ που αφοροφν ςτθν αμοιβι ορκωτοφ λογιςτι/ελεγκτι, εγγεγραμμζνου ςτο Πθτρϊο 
Ελεγκτϊν τθσ ΕΟΨΕ για τθν πιςτοποίθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου (δαπανϊν) του ζργου.  

Ψα παραςτατικά δαπάνθσ απαςχόλθςθσ των ορκωτϊν λογιςτϊν που τυχόν κα ελζγξουν το 
οικονομικό αντικείμενο του ζργου, κα είναι επιλζξιμα μζχρι και τρεισ (3) μινεσ από τθ λιξθ κάκε 
ζργου. 
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v. Λοιπζσ λειτουργικζσ δαπάνεσ  

Θ ςυγκεκριμζνθ υποκατθγορία είναι επιλζξιμθ μόνο για επιχειριςεισ και περιλαμβάνει άλλα 
γενικά ζξοδα και λειτουργικζσ δαπάνεσ που δεν εμπίπτουν ςτισ ανωτζρω 
κατθγορίεσ/υποκατθγορίεσ και είναι άμεςο αποτζλεςμα του ζργου. Θ ςυγκεκριμζνθ 
υποκατθγορία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% του προχπολογιςμοφ του δικαιοφχου. 

 

6. Δαπάνεσ διεξαγωγισ μελζτθσ ςκοπιμότθτασ  

Θ ςυναφκείςα ςφμβαςθ αποτελεί το βαςικό δικαιολογθτικό για τθν πιςτοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
δαπάνθσ. Θ ςφμβαςθ κα πρζπει να αναφζρεται ςαφϊσ ςτο χρθματοδοτοφμενο ζργο, να ορίηει με 
ςαφινεια το φυςικό αντικείμενο που κα υλοποιθκεί ςτο πλαίςιο τθσ ςφμβαςθσ και το ποςό τθσ 
αμοιβισ. Θ ςφμβαςθ πρζπει να ζχει κατατεκεί και κεωρθκεί από τθν αρμόδια ΔΣΩ, εφόςον 
απαιτείται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία.  

Χτθν περίπτωςθ δικαιοφχου που ανικει ςτον δθμόςιο ι ευρφτερο δθμόςιο τομζα οι δαπάνεσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν, είναι επιλζξιμεσ εφόςον ο δικαιοφχοσ 
ανακζςει τθ ςφμβαςθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο κεςμικό του πλαίςιο και τθ νομοκεςία για τισ 
“Δθμόςιεσ Χυμβάςεισ Ζργων, Υρομθκειϊν και Ωπθρεςιϊν” (ν. 4412/2016 (Α' 147), όπωσ ιςχφει). 

 

7. Δαπάνεσ καινοτομίασ  

Σι δαπάνεσ τθσ κατθγορίασ αυτισ δεν αφοροφν ςε δικαιοφχουσ – μεγάλεσ επιχειριςεισ και 
εμπίπτουν ςε μία από τισ ακόλουκεσ τρεισ κατθγορίεσ:  

i.  Δαπάνεσ για άυλα ςτοιχεία ενεργθτικοφ  

Σι ςχετιηόμενεσ δαπάνεσ που αφοροφν ςε αμοιβζσ ςυμβοφλων εμπίπτουν ςτθν υποκατθγορία 7.iii. 
Σι δαπάνεσ για τθν αγορά άυλων ςτοιχείων ενεργθτικοφ από εξωτερικζσ πθγζσ εμπίπτει ςτθν 
κατθγορία 4.  

Ψα πρόςκετα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται για τθν πιςτοποίθςθ των δαπανϊν τθσ παροφςασ 
υποκατθγορίασ είναι τα αναφερόμενα δικαιολογθτικά ςτθν κατθγορία 4.ii. «Γνϊςεισ και 
διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ». 

ii.  Δαπάνεσ απόςπαςθσ προςωπικοφ υψθλισ ειδίκευςθσ  

Χφμφωνα με το άρκρο 37 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/ 8.12.2014):  

Ερευνθτικοί οργανιςμοί, τεχνολογικοί φορείσ, επιχειριςεισ και λοιποί φορείσ μποροφν να 
ςυνάπτουν ςυμβάςεισ με τισ οποίεσ το μόνιμο ερευνθτικό προςωπικό τουσ ι ερευνθτικό 
προςωπικό που απαςχολείται με ςυμβάςεισ οριςμζνου ι αορίςτου χρόνου, διατίκεται ςε άλλουσ 
ερευνθτικοφσ οργανιςμοφσ ι επιχειριςεισ ι λοιποφσ φορείσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν ΕΨΑΞ. Θ 
ςφμβαςθ ςυνάπτεται μετά από αίτθςθ οποιουδιποτε των ενδιαφερομζνων μερϊν και απόφαςθ 
των οικείων οργάνων διοίκθςισ τουσ με τουσ ειδικότερουσ όρουσ και προχποκζςεισ που 
προςδιορίηονται ςτθ ςχετικι απόφαςθ και τθ ςφμβαςθ. Αν θ πρόταςθ δεν υποβάλλεται από 
πρόςωπο που προζρχεται από το ερευνθτικό προςωπικό απαιτείται θ ςυναίνεςι του. Θ ιςχφσ τθσ 
ςφμβαςθσ επιτρζπεται να διαρκεί ζωσ τρία ςυνεχόμενα ζτθ με δυνατότθτα παράταςθσ ζωσ τρία 
ακόμθ ζτθ. Ξατά το διάςτθμα αυτό το ωσ άνω προςωπικό αμείβεται από τουσ πόρουσ του 
οργανιςμοφ ςτον οποίο μεταφζρεται και διατθρεί το αςφαλιςτικό του κακεςτϊσ. Πετά από το 
πζρασ τθσ περιόδου αυτισ, το διατεκειμζνο προςωπικό επανζρχεται ςτθν προθγοφμενι του κζςθ. 
Θ ερευνθτικι προχπθρεςία του ςτθν επιχείρθςθ αναγνωρίηεται για τθν υπθρεςιακι του εξζλιξθ.  

iii. Δαπάνεσ για υπθρεςίεσ καινοτομίασ  

Ωσ προσ τθν επιλεξιμότθτα των δαπανϊν τθσ παροφςασ υποκατθγορίασ ιςχφουν τα προβλεπόμενα 
ςτθν Ξατθγορία δαπανϊν 4.  

 

8. Δαπάνεσ ςυμμετοχισ ςε εμπορικζσ εκκζςεισ  

Αφορά ςτισ δαπάνεσ μίςκωςθσ, εγκατάςταςθσ και διαχείριςθσ περιπτζρου για τθ ςυμμετοχι μιασ 
επιχείρθςθσ ςε εμπορικι ζκκεςθ. Σι δαπάνεσ είναι επιλζξιμεσ μόνο ςτθν περίπτωςθ δικαιοφχων 
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που χαρακτθρίηονται ωσ ΠμΕ, και υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ ςυμμετοχι ςτθν ζκκεςθ ςχετίηεται 
άμεςα με το φυςικό αντικείμενο του επιχορθγοφμενου ζργου.  

Δεν περιλαμβάνεται καμία άλλθ ςχετικι δαπάνθ, όπωσ θ δαπάνθ μετακίνθςθσ προςωπικοφ για 
τθν παρουςία ςτθ ςυγκεκριμζνθ ζκκεςθ που καλφπτεται από τθν κατθγορία δαπανϊν ταξιδίων.  

 

9. Δαπάνεσ κινθτικότθτασ  

Απαραίτθτα παραςτατικά:  

α) Θ απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου του δικαιοφχου για τθν ζγκριςθ τθσ μετακίνθςθσ. 

Θ απόφαςθ εκδίδεται πριν από τθν θμερομθνία αναχϊρθςθσ και περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα 
ςτοιχεία του μετακινοφμενου, τθν θμερομθνία αναχϊρθςθσ και επιςτροφισ, τον αρικμό των 
θμερϊν και των διανυκτερεφςεων, τθν πλιρθ και ςαφι αιτιολογία τθσ μετακίνθςθσ, τον τόπο και 
το μζςο αυτισ και το ποςό τθσ εκτιμϊμενθσ δαπάνθσ 

β) Ζντυπο μετακίνθςθσ, παραςτατικά για τισ δαπάνεσ που περιλαμβάνονται ςτο ζντυπο 
μετακίνθςθσ (ειςιτιρια, τιμολόγια κλπ) και παραςτατικά εξοφλιςεων των ανωτζρω 
τιμολογίων/αποδείξεων 

γ) Ζκκεςθ πεπραγμζνων και λοιπό υποςτθρικτικό υλικό  

 

10. Ζμμεςεσ λειτουργικζσ δαπάνεσ  

Λςχφουν όςα αναφζρονται ςτθ ςχετικι ενότθτα του Σδθγοφ Εφαρμογισ 

 

 

Μθ επιλζξιμεσ δαπάνεσ  

Δεν αποτελοφν επιλζξιμεσ δαπάνεσ οι παρακάτω:  

 Χρεωςτικοί τόκοι, εκτόσ επιχορθγιςεων που δίνονται υπό τθ μορφι επιδότθςθσ επιτοκίου ι 
επιδότθςθσ προμθκειϊν εγγφθςθσ, οι προμικειεσ χρθματοπιςτωτικϊν ςυναλλαγϊν, τα ζξοδα 
ςυναλλάγματοσ και οι χρεωςτικζσ ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ, κακϊσ και τα λοιπά κακαρά 
χρθματοοικονομικά ζξοδα του δικαιοφχου  

 Ο φόροσ προςτικζμενθσ αξίασ, εκτόσ τθσ περίπτωςθσ που δεν είναι ανακτιςιμοσ δυνάμει τθσ 
εκνικισ νομοκεςίασ για τον ΦΥΑ. Σ ΦΥΑ είναι επιλζξιμθ δαπάνθ, εφ’ όςον ο δικαιοφχοσ δεν ζχει 
δικαίωμα ζκπτωςθσ του ΦΥΑ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του κϊδικα ΦΥΑ, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει. 
Ειδικότερα, είναι επιλζξιμθ δαπάνθ, εφ’ όςον βαρφνει δαπάνεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν 
άςκθςθ εξαιροφμενων ι απαλλαςςόμενων του ΦΥΑ δραςτθριοτιτων του δικαιοφχου. Σ ΦΥΑ, 
που μπορεί να ανακτθκεί με οποιανδιποτε τρόπο, δεν είναι επιλζξιμθ δαπάνθ, ακόμθ και εάν 
δεν ανακτάται από το δικαιοφχο. Σ ΦΥΑ, που βαρφνει δαπάνεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν 
άςκθςθ δραςτθριοτιτων που υπάγονται ςτα ειδικά κακεςτϊτα κατά αποκοπι καταβολισ του 
φόρου, δεν είναι επιλζξιμθ δαπάνθ. Χτισ περιπτϊςεισ που ο ΦΥΑ βαρφνει δαπάνεσ, οι οποίεσ 
χρθςιμοποιοφνται τόςο για τθν άςκθςθ δραςτθριοτιτων για τισ οποίεσ δεν παρζχεται δικαίωμα 
ζκπτωςθσ, όςο και για τθν άςκθςθ δραςτθριοτιτων για τισ οποίεσ παρζχεται το ςχετικό 
δικαίωμα, ο ΦΥΑ είναι επιλζξιμθ δαπάνθ κατά το ποςοςτό, που δεν μπορεί να ανακτθκεί.  

 Σποιαδιποτε παραςτατικό δαπάνθσ που εκδόκθκε πριν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ 
επιλεξιμότθτασ δαπανϊν ι μετά τθν θμερομθνία λιξθσ του ζργου. Εξαίρεςθ αποτελοφν τα 
παραςτατικά δαπάνθσ απαςχόλθςθσ των ορκωτϊν λογιςτϊν που τυχόν κα ελζγξουν το 
οικονομικό αντικείμενο του ζργου, τα οποία κα είναι επιλζξιμα μζχρι και τρεισ (3) μινεσ από τθ 
λιξθ κάκε ζργου.  

 Δαπάνεσ που αφοροφν ςε παραςτατικά, που δεν ζχουν εξοφλθκεί μζχρι τθν ςφνταξθ τθσ τελικισ 
ζκκεςθσ επαλικευςθσ-πιςτοποίθςθσ από το αρμόδιο όργανο ελζγχου  

 Δαπάνεσ για πρόςτιμα, χρθματικζσ ποινζσ και ζξοδα για τθν επίλυςθ διαφορϊν  
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 Δαπάνεσ που δεν προκφπτουν ωσ άμεςθ ανάγκθ του ςυγκεκριμζνου ζργου αλλά ςχετίηονται με 
άλλεσ δραςτθριότθτεσ ζρευνασ και ανάπτυξθσ των δικαιοφχων ι με τισ ςυνικεισ δραςτθριότθτζσ 
τουσ, εμπορικζσ, ερευνθτικζσ ι άλλεσ  

 Σποιεςδιποτε προβλζψεισ για πικανζσ μελλοντικζσ ηθμίεσ ι υποχρεϊςεισ  

 Ξρατιςεισ υπζρ του ίδιου του δικαιοφχου ι για λογαριαςμό του ι παρακρατιςεισ, που 
επιςτρζφουν ςτο δικαιοφχο με οποιοδιποτε τρόπο  

 Δαπάνεσ διαφιμιςθσ, διανομισ και προϊκθςθσ προϊόντων και εμπορικϊν δραςτθριοτιτων  

 Δαπάνεσ ψυχαγωγίασ  

 

Απϊλεια παραςτατικοφ  

Χτισ περιπτϊςεισ απϊλειασ παραςτατικϊν δαπάνθσ, ο δικαιοφχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 
προςκομίςει:  

α) Αντίγραφο των απολεςκζντων παραςτατικϊν με εμφανι τθ ςφραγίδα του προμθκευτι ςτο 
παραςτατικό και τθν ζνδειξθ "ακριβζσ φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτφπου’’ και  

β) Ω.Δ. ν. 1599/86 με κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ του Ρόμιμου Εκπροςϊπου του 
δικαιοφχου, ςτθν οποία να αναφζρεται: …  

”Ψο παραςτατικό (περιγραφι ςτοιχείων παραςτατικοφ αρικμόσ / θμερομθνία ζκδοςθσ/ 
προμθκευτισ/ περιγραφι δαπάνθσ) ζχει απολεςκεί και προςκομίηεται ακριβζσ φωτοαντίγραφο 
εκ του πρωτοτφπου από τον προμθκευτι. Ψο εν λόγω παραςτατικό δεν ζχει ενιςχυκεί (επιδοτθκεί) 
οφτε κα χρθςιμοποιθκεί ςτο μζλλον για επιδότθςθ από Εκνικό ι Ξοινοτικό Υρόγραμμα.  

 

Λογιςτικι απεικόνιςθ δαπανϊν και εξοφλιςεων  

Χχετικά με τισ λογιςτικζσ εγγραφζσ των παραςτατικϊν τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ανάλογα με 
τθν κατθγορία των λογιςτικϊν βιβλίων είναι:  

Χτθν περίπτωςθ τιρθςθσ διπλογραφικϊν βιβλίων:  

 Αντίγραφα των Αναλυτικϊν Ξακολικϊν (καρτζλεσ) των λογαριαςμϊν λογιςτικισ απεικόνιςθσ 
των δαπανϊν του ζργου  

 Αντίγραφα των λογιςτικϊν άρκρων τθσ καταχϊρθςθσ των δαπανϊν του ζργου και των 
εξοφλιςεων τουσ  

 Αντίγραφα των λογιςτικϊν άρκρων καταχϊρθςθσ τθσ τυχόν λιψθσ προκαταβολισ ι 
ενδιάμεςθσ πλθρωμισ (το αργότερο κατά τθν τελικι πιςτοποίθςθ του ζργου).  

 

Χτθν περίπτωςθ τιρθςθσ απλογραφικϊν βιβλίων:  

 Αντίγραφα των ςελίδων του βιβλίου εςόδων-εξόδων (και των αναλυτικϊν καταςτάςεων των 
εξόδων όπου αυτό απαιτείται κατά περίπτωςθ), ςτα οποία ζχουν καταχωρθκεί τα 
παραςτατικά των δαπανϊν του ζργου  

 Αντίγραφα των λογιςτικϊν καταχωριςεων ςτο Βιβλίο εςόδων – εξόδων τθσ τυχόν λιψθσ 
προκαταβολισ ι ενδιάμεςθσ πλθρωμισ (το αργότερο κατά τθν τελικι πιςτοποίθςθ του 
ζργου).  
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ΡΑΑΤΘΜΑ VI: ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ ΚΑΤΑΒΟΛΘΣ ΕΡΛΧΟΘΓΘΣΘΣ 
 

1. Αποδεικτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ για είςπραξθ χρθμάτων από το Δθμόςιο ι Αποδεικτικό 
ενθμερότθτασ για χρζθ προσ το Δθμόςιο.  

2. Αποδεικτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ για είςπραξθ εκκακαριςμζνων απαιτιςεων από το 
Δθμόςιο ι Βεβαίωςθ παρακράτθςθσ (απόδοςθσ) αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν.  

3. Απόδειξθ είςπραξθσ επιχοριγθςθσ ι ζγγραφο ιςοδφναμθσ αποδεικτικισ αξίασ 

3. (ιςχφει μόνο για επιχειριςεισ) Υιςτοποιθτικό μθ πτϊχευςθσ και μθ αίτθςθσ για πτϊχευςθ, μθ 
κζςθσ ςε εκκακάριςθ, μθ κζςθσ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ. Ψο πιςτοποιθτικό απαιτείται μόνο 
ςτθν πρϊτθ καταβολι τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ και ςτθν τελικι δόςθ (αποπλθρωμι).  

4. (ιςχφει μόνο για επιχειριςεισ) Για λιψθ προκαταβολισ, ιςόποςθ εγγυθτικι επιςτολι ςφμφωνα 
με τα ειδικότερα προβλεπόμενα παρακάτω.  

5. (ιςχφει μόνο για επιχειριςεισ) Ωπεφκυνθ Διλωςθ νόμιμου εκπροςϊπου με γνιςιο υπογραφισ 
ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι (α) δεν ζχει εκχωρθκεί θ επιχοριγθςθ και ότι (β) δεν υπάρχει 
τροποποίθςθ του καταςτατικοφ ςφςταςθσ και τθσ  νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρίασ. 

Εφόςον κάποιο από τα ανωτζρω (α) και (β), ι/και τα δφο, δεν ιςχφουν υποβάλλονται (α) 
Ψροποποιιςεισ ςφςταςθσ/νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ ι/και (β) Χφμβαςθ εκχϊρθςθσ επιχοριγθςθσ 
ζναντι δανείου και βεβαίωςθ εκταμίευςθσ αυτοφ αντίςτοιχα. 

 

Θ καταβολι τθσ κάκε δόςθσ τθσ επιχοριγθςθσ από τθν ΓΓΕΞ γίνεται με τθν κατάκεςθ του 
αντιςτοίχου ποςοφ ςτον τραπεηικό λογαριαςμό που ο δικαιοφχοσ ζχει δθλϊςει ςτθν ΓΓΕΞ.  
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ΡΑΑΤΘΜΑ VΛΛ Α : ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΓΚΛΣΘ ΤΘΣ ΑΛΤΘΣΘΣ 
ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘΣ (ΜΟΝΟ για τισ Προςκλήςεισ ΕΠΕ PRIMA 2018 και 2019) 

 

Δικαιολογθτικά για τθν ζγκριςθ τθσ Αίτθςθσ Χρθματοδότθςθσ 

Ξάκε δυνθτικόσ δικαιοφχοσ που περιλαμβάνεται ςτον προςωρινό κατάλογο δικαιοφχων που κα 
εκδϊςει θ ΓΓΕΞ μετά το πζρασ τθσ αξιολόγθςθσ ςε επίπεδο PRIMA κα κλθκεί να υποβάλει ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα τα ακόλουκα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία:  

1. Υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 (άρκρο 8) υπογεγραμμζνθ από το νόμιμο εκπρόςωπό του 
φορζα, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι: 

α. όλα τα αναφερόμενα ςτοιχεία ςτθν πρόταςθ με τίτλο «……………» είναι αλθκι και ακριβι. 

β. θ πρόταςθ ζργου με τίτλο «……………….», που υποβλικθκε προσ χρθματοδότθςθ, δεν ζχει  
χρθματοδοτθκεί, οφτε κα χρθματοδοτθκεί από άλλουσ φορείσ για μζροσ ι ολόκλθρο το 
αντικείμενό τθσ, εφόςον χρθματοδοτθκεί. Επίςθσ, (διαγράφεται κατά περίπτωςθ): i) το 
προτεινόμενο ζργο ΕΨΑΞ δεν ζχει υποβλθκεί για ζνταξθ και δεν κα υποβλθκεί ςε άλλο πρόγραμμα 
που χρθματοδοτείται από εκνικοφσ ι κοινοτικοφσ πόρουσ πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ 
ζγκριςθσ/απόρριψθσ τθσ Αίτθςθσ Χρθματοδότθςθσ. ii) το ζργο υποβλικθκε ςε άλλο πρόγραμμα 
αλλά α )απορρίφκθκε ςφμφωνα με τθν «……......» απόφαςθ (ςθμειϊνεται θ ςχετικι εκδοκείςα 
απόφαςθ) ι β) ενϊ εγκρίκθκε αρχικά, ζχει οριςτικοποιθκεί και τεκμθριϊνεται θ μθ 
χρθματοδότθςι τουσ ςφμφωνα με το «………...» ζγγραφο (ςθμειϊνεται θ ςχετικι απόφαςθ είτε τθσ 
αρμόδιασ αρχισ ι θ ζγγραφθ διλωςθ προσ τθν αρμόδια αρχι περί τθσ ματαίωςθσ ςυμμετοχισ του 
ενδιαφερόμενου ςτο πρόγραμμα). 

γ. δεν εκκρεμεί διαταγι ανάκτθςθσ εισ βάροσ του δικαιοφχου «……………….», κατόπιν προθγοφμενθσ 
αποφάςεωσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. 

δ. (ιςχφει μόνο για επιχειριςεισ) ο δικαιοφχοσ «……………..….» δεν βρίςκεται υπό πτϊχευςθ, 
εκκακάριςθ ι αναγκαςτικι διαχείριςθ. 

ε. (ιςχφει μόνο για επιχειριςεισ) ο δικαιοφχοσ «……………..….» δεν χαρακτθρίηεται ωσ προβλθματικι 
(κατά τθν ζννοια του ςθμείου 18 του άρκρου 2 του Ξανονιςμοφ αρικ. 651/2014). Για κάκε 
επιχείρθςθ καταγράφονται και υπολογίηονται (ςτθν υπεφκυνθ διλωςθ ι ςε ςυνθμμζνο ςε αυτιν 
ζγγραφο) οι δείκτεσ (ΨΩΥΣΧ 1, ΨΩΥΣΧ 2, ΨΩΥΣΧ 3) που δίνονται ςτο ςτάδιο 4 «Αξιολόγθςθ μιασ 
επιχείρθςθσ ωσ ΠΘ προβλθματικισ βάςει δεικτϊν» του με Α.Υ. 42649/ΕΩΞΕ 5351/10-04-2017 
ζγγραφο τθσ EYKE με κζμα: «Διευκρινίςεισ ςχετικά με ηθτιματα εφαρμογισ του Ξαν. Ε.Ε. 651/2014, 
ωσ προσ τον χαρακτθριςμό μιασ επιχείρθςθσ ωσ προβλθματικισ» (ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ XIΛ) τθσ παροφςασ 
Υρόςκλθςθσ), όπου οι δείκτεσ αυτοί εφαρμόηονται. 

ςτ. (ιςχφει μόνο για ΜμΕ) ςε ςυμφωνία με τον ΕΕ 651/2014 θ επιχείρθςθ είναι ΠμΕ και 
ςυγκεκριμζνα «πολφ μικρι ι μικρι» ι «μεςαία». 

η. (ιςχφει μόνο για επιχειριςεισ) «Θ επιχείρθςθ δεν ζχει λάβει ενίςχυςθ διάςωςθσ ι 
αναδιάρκρωςθσ, ι θ επιχείρθςθ ζχει λάβει ενίςχυςθ διάςωςθσ αλλά ζχει αποπλθρϊςει το δάνειο 
και ζχει λφςει τθ ςφμβαςθ εγγφθςθσ ι θ επιχείρθςθ ζχει λάβει ενίςχυςθ αναδιάρκρωςθσ θ οποία 
ζχει ολοκλθρωκεί.» 

θ. «Αποδζχομαι ότι τα μθνφματα που κα παραλαμβάνω μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου και 
ειδικότερα ςτθ (ισ) διεφκυνςθ (εισ) email που ζχω δθλϊςει ςτο Ζντυπο Ωποβολισ προσ τθν ΓΓΕΞ 
επζχουν κζςθ κοινοποίθςθσ και ςυνεπάγονται τθν ζναρξθ όλων των εννόμων ςυνεπειϊν και 
προκεςμιϊν». 

κ. ςε περίπτωςθ ζγκριςθσ τθσ χρθματοδότθςθσ τουσ ο φορζασ ςυμφωνεί ςτθ δθμοςίευςθ τθσ 
επωνυμίασ του, του τίτλου του ζργου και του ποςοφ τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ ςτον κατάλογο 
των δικαιοφχων που κα δθμοςιευκεί θλεκτρονικά, τουλάχιςτον ςτθν ιςτοςελίδα τθσ  ΓΓΕΞ 
(www.gsrt.gr) ι με άλλο τρόπο,  
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ι. ο φορζασ αποδζχεται οποιοδιποτε ςχετικό ζλεγχο για τθν εξακρίβωςθ των δθλωκζντων από τισ 
αρμόδιεσ αρχζσ, κακϊσ και τθ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων που δθλϊνονται ςτθν αίτθςθ με τα 
ςτοιχεία που παρζχονται από το πλθροφοριακό ςφςτθμα TAXIS και από τα ςυςτιματα των 
αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν 

ια. (ιςχφει για τουσ Οργανιςμοφσ ζρευνασ και διάδοςθσ γνϊςεων) 

i) «θ χρθματοδότθςθ του Σργανιςμοφ ζρευνασ και διάδοςθσ γνϊςεων από τθν Δράςθ αυτι 
αφορά τθν κφρια δραςτθριότθτά του» είτε/και δραςτθριότθτεσ μεταφοράσ γνϊςθσ και «το 
ςφνολο των κερδϊν από τισ δραςτθριότθτεσ μεταφοράσ γνϊςθσ (ερευνθτικι ςυνεργαςία) κα 
επανεπενδυκεί ςτισ κφριεσ δραςτθριότθτεσ του ερευνθτικοφ οργανιςμοφ», προκειμζνου θ 
χρθματοδότθςθ του Σργανιςμοφ ζρευνασ και διάδοςθσ γνϊςεων να κεωρθκεί ωσ μθ κρατικι 
ενίςχυςθ βάςει του άρκρου 2.1.1, ςθμείο 19 τθσ Ανακοίνωςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 
«Υλαίςιο ςχετικά με τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ για τθν ζρευνα και ανάπτυξθ και τθν καινοτομία» 
(2014/C 198/01), και να λάβει χρθματοδότθςθ 100%.  

ii) Κα τθρείται ξεχωριςτι λογιςτικι παρακολοφκθςθ ςτθν περίπτωςθ που ο Φορζασ αςκεί 
δραςτθριότθτεσ οικονομικισ και μθ οικονομικισ φφςθσ. 

iii) «Δεν χορθγείται ζμμεςθ κρατικι ενίςχυςθ ςτισ ςυμμετζχουςεσ ςτο ςυγκεκριμζνο 
ςυνεργατικό ςχιμα επιχειριςεισ λόγω ευνοϊκϊν όρων τθσ ςυνεργαςίασ». 

ιβ. (ιςχφει μόνο για τουσ «Λοιποφσ φορείσ που αντιμετωπίηονται ωσ Σργανιςμοί ζρευνασ και 
διάδοςθσ γνϊςεων») 

 «Δθλϊνω ότι ο φορζασ εμπίπτει ςτθν εξισ κατθγορία (επιλζξτε κατά περίπτωςθ): 

i) Δθμόςιεσ Ωπθρεςίεσ, που ανικουν ςτθν Ξεντρικι Διοίκθςθ κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 1ςτ του 
άρκρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143), 

ii) Ρομικά Υρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου (όπωσ Πουςεία με ανεξάρτθτθ νομικι οντότθτα, 
Δθμόςια Ροςοκομεία, Ακαδθμία Ακθνϊν, Εκνικι Βιβλιοκικθ, Εκνικι Υινακοκικθ, κ.α.), 

iii) Ρομικά Υρόςωπα Λδιωτικοφ Δικαίου, που ζχουν ιδρυκεί με Ρόμο ι ΥΔ και επιχορθγοφνται 
από το Ξράτοσ και 

iv) Ξοινωφελι Λδρφματα που διζπονται από το ν. 4182/2013» 

«Δθλϊνω ότι ο φορζασ πλθροί ακροιςτικά τισ παρακάτω προχποκζςεισ: 

i. Σ Φορζασ εμπίπτει ςτθν ανωτζρω κατθγορία και οι κφριεσ δραςτθριότθτζσ του δεν είναι 
οικονομικζσ, ςφμφωνα με τον οριςμό του κοινοτικοφ δικαίου. 

ii. Ωπάρχει ςτο Ξαταςτατικό του Φορζα πρόβλεψθ για δραςτθριότθτα ζρευνασ. 

iii. Θ ςυμμετοχι του Φορζα ςτο ερευνθτικό ζργο αφορά ςε μθ-οικονομικι δραςτθριότθτα του 
Φορζα και: 

α) Ψα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ κα διαχζονται ευρζωσ ςε μθ αποκλειςτικι και χωρίσ 
διακρίςεισ βάςθ, για παράδειγμα μζςω διδαςκαλίασ, βάςεων δεδομζνων, δθμοςιεφςεων ι 
λογιςμικοφ ανοικτισ πρόςβαςθσ και 

β) τυχόν κζρδθ που προκφπτουν από το ζργο κα επανεπενδφονται ςτισ μθ οικονομικζσ 
δραςτθριότθτεσ του Φορζα.» 

iv. Κα τθρείται ξεχωριςτι λογιςτικι παρακολοφκθςθ ςτθν περίπτωςθ που ο Φορζασ αςκεί 
δραςτθριότθτεσ οικονομικισ και μθ οικονομικισ φφςθσ. 

v. Δεν χορθγείται ζμμεςθ κρατικι ενίςχυςθ ςτισ ςυμμετζχουςεσ ςτο ςυγκεκριμζνο ςυνεργατικό 
ςχιμα επιχειριςεισ λόγω ευνοϊκϊν όρων τθσ ςυνεργαςίασ. 

 

2. (ιςχφει μόνο για επιχειριςεισ) Ρράξεισ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ (νομίμωσ δθμοςιευμζνα)  

Α.Ε.: Υράξθ ςφςταςθσ, ςυγκρότθςθσ Δ.Χ. και Σριςμοφ Ρομίμου Εκπροςϊπου ςε ιςχφ, νομίμωσ 
δθμοςιευμζνα. 

ΕΥΕ: Υράξθ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ ςε ιςχφ, νομίμωσ δθμοςιευμζνα. 

Σ.Ε./Ε.Ε./ΛΞΕ: Υλζον πρόςφατο καταςτατικό επικυρωμζνο από τθν αρμόδια Ωπθρεςία 
(Υρωτοδικείο ι ΓΕΠΘ), ςτο οποίο κα αποτυπϊνεται θ Διαχείριςθ-Εκπροςϊπθςθ. 
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Ξοινωνικζσ Χυνεταιριςτικζσ Επιχειριςεισ του Ρ. 4019/2011 όπωσ ιςχφει: Υράξθ ςφςταςθσ και 
εκπροςϊπθςθσ ςε ιςχφ, νομίμωσ δθμοςιευμζνα και βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Πθτρϊο Ξοινωνικισ 
Επιχειρθματικότθτασ. 

 

Χυνεταιριςτικζσ επιχειριςεισ: Ψα απαιτοφμενα νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και 
εκπροςϊπθςθσ που προβλζπονται με βάςθ το εκάςτοτε ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο 

 

3. (ιςχφει μόνο για επιχειριςεισ)  Οικονομικά ςτοιχεία  

Λςολογιςμοί των τριϊν τελευταίων ετϊν (ι ιςοδφναμα οικονομικά ςτοιχεία). Για επιχειριςεισ με 
λιγότερα από τρία ζτθ λειτουργίασ οι ιςολογιςμοί των αντίςτοιχων ετϊν (ι ιςοδφναμα οικονομικά 
ςτοιχεία). 

Βιβλία Β’ κατθγορίασ: Αντίγραφα Ε3 με θλεκτρονικι υποβολι ι παραλαβι από τθν αρμόδια Δ.Σ.Ω. 
για τισ τρεισ τελευταίεσ κλειςμζνεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ. Για αυτζσ που ζχουν κλείςει λιγότερεσ 
διαχειριςτικζσ χριςεισ θ υποχρζωςθ υποβολισ προςαρμόηεται αντίςτοιχα. 

Βιβλία Γ’ κατθγορίασ: Λςολογιςμοί-αποτελζςματα χριςθσ, φορολογικζσ δθλϊςεισ και αναλυτικά 
ςτοιχεία φορολογίασ (Ε3) για τα τρία τελευταία θμερολογιακά ζτθ (χριςθ). Για αυτζσ που ζχουν 
κλείςει λιγότερεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ θ υποχρζωςθ υποβολισ προςαρμόηεται αντίςτοιχα. 

 

4. (ιςχφει μόνο για ΜΜΕ) Διλωςθ Χτοιχείων Επιχείρθςθσ ςχετικά με τθν ιδιότθτά τθσ ωσ 
Πικρομεςαία Επιχείρθςθ (ΠμΕ) – ςφμφωνα με υπόδειγμα τθσ Επιτροπισ, που περιλαμβάνεται ςτο 
ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ VIII τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. Θ διλωςθ ςυνοδεφεται από:  

- ζντυπο 4. ΥΛΡΑΞΑ ΥΦΣΧΩΥΛΞΣΩ (Χ.ΕΥ.Ε.) και  

- μετοχικι ςφνκεςθ, των τελευταίων δφο (2) ετϊν που προθγοφνται του ζτουσ υποβολισ τθσ 
πρόταςθσ. 

Χτισ περιπτϊςεισ ςυνδεδεμζνων ι/και ςυνεργαηόμενων επιχειριςεων ςφμφωνα τον οριςμό των 
ΠΠΕ του Υαραρτιματοσ Λ του Ξανονιςμοφ (ΕΞ) 651/2014 τθσ Επιτροπισ τθσ 17θσ Λουνίου 2014, κα 
προςκομίηονται τα φορολογικά ςτοιχεία (Ε1, Ε3, Ε5, Ε7, ιςολογιςμοί) και τα κατά περίπτωςθ 
απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ςχετικά με τθν εταιρικι/ μετοχικι ςφνκεςθ, νόμιμθ εκπροςϊπθςθ 
και διαχείριςθ και το ςφνολο των εργαηομζνων για το ςφνολο των επιχειριςεων που είναι 
ςυνεργαηόμενεσ ι/και ςυνδεδεμζνεσ με τθν επιχείρθςθ που ςυμμετζχει ςτθν πρόταςθ για 
χρθματοδότθςθ ςτο παρόν πρόγραμμα. 

5. Υιςτοποιθτικό από τθ Δ/νςθ Υρογραμματιςμοφ & Χυντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν 
Χχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν τυχόν πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε 
βάροσ τθσ επιχείρθςθσ ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ. 

6. Ξαταςτάςεισ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (πίνακασ προςωπικοφ), Ε4 και ΑΥΔ (αποδεικτικό κατάκεςθσ 
και ανάλυςθ) / Ε7 για τα τρία τελευταία ζτθ ι για όςα ζτθ υφίςταται θ επιχείρθςθ. 

7. Φορολογικι ενθμερότθτα ι βεβαίωςθ οφειλϊν για κακζνα από τουσ εταίρουσ του ζργου, από 
τθν οποία να προκφπτει ότι δεν είναι υπόχρεοι ςε ανάκτθςθ παράνομθσ κρατικισ ενίςχυςθσ 
κατόπιν προθγοφμενθσ αποφάςεωσ τθσ Επιτροπισ.  

8. (ιςχφει μόνο για ερευνθτικοφσ οργανιςμοφσ και Λοιποφσ φορείσ που αντιμετωπίηονται ωσ 
ερευνθτικοί οργανιςμοί) ΦΕΞ ίδρυςθσ ι/ και απόφαςθ των αρμοδίων οργάνων του ερευνθτικοφ 
οργανιςμοφ ι/ και ςχετικό απόςπαςμα από τον Ξανονιςμό Οειτουργίασ του οργανιςμοφ περί τθσ 
ίδρυςθσ και λειτουργίασ του τμιματοσ/ ινςτιτοφτου /εργαςτθρίου που ςυμμετζχει ςτθν πρόταςθ. 
Διευκρινίηεται ότι δεν αφορά τθν Μδρυςθ του Ειδικοφ Οογαριαςμοφ του Σργανιςμοφ ζρευνασ και 
διάδοςθσ γνϊςεων, αλλά τθν οντότθτα που εκτελεί το ζργο. Επιπλζον, ςε περίπτωςθ που το ζργο 
εκτελείται όχι ςτθν ζδρα του Σργανιςμοφ ζρευνασ και διάδοςθσ γνϊςεων αλλά ςε παράρτθμά του, 
τότε: ΦΕΞ ίδρυςθσ παραρτιματοσ ςτθν περιφζρεια από τθν οποία αντλεί κονδφλια για τθ 
χρθματοδότθςθ του ζργου (όπωσ θ περιφζρεια δθλϊκθκε ςτθν αίτθςθ χρθματοδότθςθσ). 
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9. (ιςχφει μόνο για επιχειριςεισ) Δικαιολογθτικά που απαιτοφνται προκειμζνου να αξιολογθκεί εάν 
μία επιχείρθςθ είναι προβλθματικι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2 ςθμείο 18 του Ξαν. 
651/2014 (ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ III) και πρζπει να προςκομιςκοφν, ανάλογα με τθν ιδιότθτα τθσ 
επιχείρθςθσ και τα ζτθ λειτουργίασ τθσ, ωσ ακολοφκωσ (εφόςον δεν ζχουν ιδθ προςκομιςκεί 
ςφμφωνα με τα προαναφερκζντα δικαιολογθτικά): 

 

Ωφιςτάμενθ ΠμΕ κάτω τθσ τριετίασ: 

Για τον ζλεγχο του εδαφίου (γ) του άρκρου 2 ςθμείο 18 του Καν. 651/2014 

i. Υιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου από 
το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελεί υπό κοινι εκκακάριςθ του Ξ.Ρ. 2190/1920 όπωσ εκάςτοτε 
ιςχφει και/ι 

ii. Υιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου από 
το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελεί υπό ειδικι εκκακάριςθ του ν.1892/1990 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει 
και/ι  

iii. Υιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου από 
το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελεί υπό ειδικι εκκακάριςθ ςε λειτουργία του άρκρου 106ια του 
Υτωχευτικοφ Ξϊδικα οφτε ςε κακεςτϊσ προπτωχευτικισ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ του άρκρου 99 
του Υτωχευτικοφ Ξϊδικα κακϊσ και ότι δεν ζχει υποβλθκεί κατά τθσ επιχείρθςθσ αίτθμα για 
υπαγωγι ςτθν πτωχευτικι διαδικαςία. 

 

Οοιπζσ υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ ανεξαρτιτωσ του χρόνου λειτουργίασ με βιβλία Γ κατθγορίασ: 

a. Για τον ζλεγχο του εδαφίου (γ) του άρκρου 2 ςθμείο 18 του Καν. 651/2014 

i. Υιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου από 
το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελεί υπό κοινι εκκακάριςθ του Ξ.Ρ. 2190/1920 όπωσ εκάςτοτε 
ιςχφει και/ι 

ii. Υιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου από 
το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελεί υπό ειδικι εκκακάριςθ του ν.1892/1990 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει 
και/ι 

iii. Υιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου από 
το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελεί υπό ειδικι εκκακάριςθ ςε λειτουργία του άρκρου 106ια του 
Υτωχευτικοφ Ξϊδικα οφτε ςε κακεςτϊσ προπτωχευτικισ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ του άρκρου 99 
του Υτωχευτικοφ Ξϊδικα κακϊσ και ότι δεν ζχει υποβλθκεί κατά τθσ επιχείρθςθσ αίτθμα για 
υπαγωγι ςτθν πτωχευτικι διαδικαςία και 

b. Για τον ζλεγχο του εδαφίου (α) ι (β) του άρκρου 2 ςθμείο 18 του Καν. 651/2014 Λςολογιςμοί 
τελευταίων τριϊν διαχειριςτικϊν χριςεων ι όςων εξ αυτϊν υπάρχουν. Από τα εν λόγω ςτοιχεία κα 
λαμβάνεται ςαν Εγγεγραμμζνο Ξεφάλαιο το Χφνολο των Λδίων Ξεφαλαίων Λςολογιςμοφ και ςαν 
Απϊλειεσ οι Ηθμίεσ βάςει Ξατάςταςθσ Αποτελεςμάτων Χριςθσ (Ξ.Α.Χ.). 

 

Οοιπζσ υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ ανεξαρτιτωσ χρόνου λειτουργίασ με βιβλία όχι Γ κατθγορίασ: 

a. Για τον ζλεγχο του εδαφίου (γ) του άρκρου 2 ςθμείο 18 του Καν. 651/2014 

i. Υιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου από 
το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελεί υπό κοινι εκκακάριςθ του Ξ.Ρ. 2190/1920 όπωσ εκάςτοτε 
ιςχφει και/ι 

ii. Υιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου από 
το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελεί υπό ειδικι εκκακάριςθ του ν.1892/1990 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει 
και/ι iii. Υιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 
εξαμινου από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελεί υπό ειδικι εκκακάριςθ ςε λειτουργία του 
άρκρου 106ια του Υτωχευτικοφ Ξϊδικα οφτε ςε κακεςτϊσ προπτωχευτικισ διαδικαςίασ 
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εξυγίανςθσ του άρκρου 99 του Υτωχευτικοφ Ξϊδικα κακϊσ και ότι δεν ζχει υποβλθκεί κατά τθσ 
επιχείρθςθσ αίτθμα για υπαγωγι ςτθν πτωχευτικι διαδικαςία και 

b. Για τον ζλεγχο του εδαφίου (α) ι (β) του άρκρου 2 ςθμείο 18 του Καν. 651/2014 

Ψο πιο πρόςφατο κωδικοποιθμζνο καταςτατικό και οι τυχόν μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ αυτοφ, 
μαηί με τα αντίςτοιχα ΦΕΞ δθμοςίευςθσ όπου αυτι προβλζπεται και Δθλϊςεισ Φορολογίασ 
Ειςοδιματοσ Ε3 των τριϊν τελευταίων κλειςμζνων διαχειριςτικϊν χριςεων ι όςων εξ αυτϊν 
υπάρχουν. 

 

10. (ιςχφει μόνο για Σργανιςμοφσ ζρευνασ και διάδοςθσ γνϊςεων και Λοιποφσ φορείσ που 
αντιμετωπίηονται ωσ Οργανιςμοί ζρευνασ και διάδοςθσ γνϊςεων)  

Ψεκμθρίωςθ τθσ δυνατότθτασ διαχωριςμοφ οικονομικϊν και μθ οικονομικϊν δραςτθριοτιτων. 

Ειδικότερα, για τουσ ερευνθτικοφσ οργανιςμοφσ, θ ανωτζρω τεκμθρίωςθ δφναται να περιλαμβάνει: 
Αντίγραφο του εγγράφου με το οποίο υποβλικθκαν ςτο Ελεγκτικό Χυνζδριο και ςτο Γενικό 
Οογιςτιριο του Ξράτουσ ο απολογιςμόσ του τελευταίου οικονομικοφ ζτουσ, ο απολογιςμόσ 
χρθματοδοτιςεων, ο προχπολογιςμόσ και οι οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ειδικοφ Οογαριαςμοφ 
(Λςολογιςμόσ), ςφμφωνα με ιςχφουςεσ διατάξεισ (παρ. 3 του άρκρου 82 του ν. 4055/2012 και 
άρκρο 41 του ν. 4129/2013 (ΦΕΞ Α 52) όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 2 του άρκρου 29 του 
ν4223/2013 (ΦΕΞ Α 287)), κακϊσ και αντίγραφα των ςχετικϊν ςτοιχείων. 

 

11. Χυμφωνθτικό ςυνεργαςίασ (consortium agreement). 

Ωπογεγραμμζνο ςυμφωνθτικό ςυνεργαςίασ των φορζων που ςυμμετζχουν ςτο διακρατικό ζργο για 
τθν από κοινοφ υλοποίθςθ του ζργου και τουσ όρουσ τθσ μεταξφ τουσ ςυνεργαςίασ. Χτο 
ςυμφωνθτικό κα πρζπει, μεταξφ άλλων, να περιλαμβάνονται οπωςδιποτε ρυκμίςεισ για 
δικαιϊματα διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ και ειδικότερα να διευκρινίηεται εάν οι Σργανιςμοί ζρευνασ 
και διάδοςθσ γνϊςεων διατθροφν τθν κυριότθτα των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ που διεξάγουν 
και το δικαίωμα να τα δθμοςιεφουν ελεφκερα και χωρίσ περιοριςμοφσ. Χε περίπτωςθ που αυτό δεν 
ιςχφει για κάποιουσ (ι όλουσ τουσ) Σργανιςμοφσ ζρευνασ και διάδοςθσ γνϊςεων, κα πρζπει εντόσ 
του Χυμφωνθτικοφ να αποςαφθνίηεται ςε ποιο φορζα/φορείσ τθσ ςφμπραξθσ παρζχεται θ 
κυριότθτα των αποτελεςμάτων και με ποιουσ όρουσ και προχποκζςεισ. 

Στο Συμφωνθτικό κα πρζπει να δθλϊνεται θ πρόκεςθ ςυνεργαςίασ των μερϊν εφόςον το 
ςυνεργατικό ζργο εγκρικεί για χρθματοδότθςθ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ και δεν 
κα πρζπει να είναι δεςμευτικό κείμενο από το οποίο να προκφπτει θ υλοποίθςθ του ζργου 
ανεξάρτθτα από το εάν κα εγκρικεί το ςυνεργατικό ζργο ι όχι προκειμζνου να πλθροίτε ο 
χαρακτιρασ κινιτρου. 

Στθν περίπτωςθ που το ςυμφωνθτικό δεν ζχει υπογραφεί κατά τθν υποβολι τθσ Αίτθςθσ 
Χρθματοδότθςθσ κα πρζπει να υποβλθκεί ςτθ ΓΓΕΚ το αργότερο πριν από τθν καταβολι τθσ 
προκαταβολισ.  

 

12. Ψεχνικό Υαράρτθμα ζργου (ςφμφωνα με ςχετικό υπόδειγμα) 
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ΡΑΑΤΘΜΑ VΛΛ Β : ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΓΚΛΣΘ ΤΘΣ ΑΛΤΘΣΘΣ 
ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘΣ (Προςκλήςεισ ΕΠΕ PRIMA 2020 και εφεξήσ ) 

 

Για τισ αιτιςεισ χρθματοδότθςθσ που υποβάλλονται ςτο πλαίςιο του Ετιςιου Ρρογράμματοσ 
Εργαςίασ 2020 (ΕΡΕ) του PRIMA και εφεξισ ιςχφουν τα εξισ:  

 

Α) Κατά το ςτάδιο υποβολισ τθσ πρόταςθσ οι δυνθτικοί δικαιοφχοι ςυμπλθρϊνουν θλεκτρονικά 
ςτο ΥΧΞΕ τα ςτοιχεία του Υαραρτιματοσ ΧΛΛΛ Λ.1 και επιςυνάπτουν ςτθ ςχετικι πλατφόρμα τα 
ακόλουκα:  

 

1. Ρλιρωσ ςυμπλθρωμζνο το ςυμπλθρωματικό ζντυπο Λ.2 «Ζντυπο υποβολισ πράξθσ-Τμιμα 
2» ςε ςαρωμζνο αντίγραφο (scan) ςε φορθτι μορφι (.pdf). Ψο ςαρωμζνο αντίγραφο κα 
πρζπει να φζρει τισ  υπογραφζσ του Επιςτθμονικοφ Ωπεφκυνου και  του νόμιμου εκπροςϊπου 
του δυνθτικοφ δικαιοφχου και τθ ςφραγίδα του φορζα.  

Υπόδειγμα του εντφπου Λ.2 επιςυνάπτεται ςτον παρόντα Οδθγό (ΡΑΑΤΘΜΑ XIII-I.2) και 
ζχει αναρτθκεί ςε μορφι word  ςτον ιςτότοπο τθσ ΓΓΕΚ (www.gsrt.gr).  

 

2. Υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 (άρκρο 8) υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπό 
του φορζα, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι   

 

α. όλα τα αναφερόμενα ςτοιχεία ςτθν αίτθςθ χρθματοδότθςθσ με τίτλο «……………» και όλα τα 
υποβαλλόμενα δικαιολογθτικά που περιλαμβάνονται ςτον φυςικό φάκελο είναι αλθκι και ακριβι. 

 

β. θ πρόταςθ ζργου με τίτλο «……………….», που υποβλικθκε προσ χρθματοδότθςθ, δεν 
χρθματοδοτείται από άλλθ δθμόςια πθγι για μζροσ ι ολόκλθρο το αντικείμενό τθσ.  

Επίςθσ, (δθλϊνεται κατά περίπτωςθ) ότι : i) το προτεινόμενο ζργο ΕΨΑΞ δεν ζχει υποβλθκεί για 
ζνταξθ και δεν κα υποβλθκεί ςε άλλο πρόγραμμα που χρθματοδοτείται από δθμόςιουσ πόρουσ 
πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ/απόρριψθσ τθσ Αίτθςθσ Χρθματοδότθςθσ. ii) το ζργο 
υποβλικθκε ςε άλλο πρόγραμμα αλλά α) απορρίφκθκε ςφμφωνα με τθν «……......» απόφαςθ 
(ςθμειϊνεται θ ςχετικι εκδοκείςα απόφαςθ) ι β) ενϊ εγκρίκθκε αρχικά, ζχει οριςτικοποιθκεί και 
τεκμθριϊνεται θ μθ χρθματοδότθςι τουσ ςφμφωνα με το «………...» ζγγραφο (ςθμειϊνεται θ 
ςχετικι απόφαςθ είτε τθσ αρμόδιασ αρχισ ι θ ζγγραφθ διλωςθ προσ τθν αρμόδια αρχι περί τθσ 
ματαίωςθσ ςυμμετοχισ του ενδιαφερόμενου ςτο πρόγραμμα). 

 

γ. δεν εκκρεμεί διαταγι ανάκτθςθσ εισ βάροσ του φορζα «……………….», κατόπιν προθγοφμενθσ 
απόφαςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. 

 

δ. (ιςχφει μόνο για επιχειριςεισ) ο δικαιοφχοσ «……………..….» δεν βρίςκεται υπό πτϊχευςθ, 
εκκακάριςθ ι αναγκαςτικι διαχείριςθ οφτε εκκρεμεί ςε βάροσ του ανάκτθςθ καταβλθκείςασ 
δθμόςιασ επιχοριγθςθσ 

 

ε. (ιςχφει μόνο για επιχειριςεισ) ο δικαιοφχοσ «……………..….» δεν χαρακτθρίηεται ωσ προβλθματικι 
(κατά τθν ζννοια του ςθμείου 18 του άρκρου 2 του Ξανονιςμοφ αρικ. 651/2014). Για κάκε 
επιχείρθςθ καταγράφονται και υπολογίηονται (ςτθν υπεφκυνθ διλωςθ ι ςε ςυνθμμζνο ςε αυτιν 
ζγγραφο) οι δείκτεσ (ΨΩΥΣΧ 1, ΨΩΥΣΧ 2, ΨΩΥΣΧ 3) που δίνονται ςτο ςτάδιο 4 «Αξιολόγθςθ μιασ 
επιχείρθςθσ ωσ ΠΘ προβλθματικισ βάςει δεικτϊν» του με Α.Υ. 42649/ΕΩΞΕ 5351/10-04-2017 
ζγγραφο τθσ EYKE με κζμα: «Διευκρινίςεισ ςχετικά με ηθτιματα εφαρμογισ του Ξαν. Ε.Ε. 651/2014, 
ωσ προσ τον χαρακτθριςμό μιασ επιχείρθςθσ ωσ προβλθματικισ» (ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ XIΛ) τθσ παροφςασ 
Υρόςκλθςθσ), όπου οι δείκτεσ αυτοί εφαρμόηονται. 

 

ςτ. (ιςχφει μόνο για ΜμΕ) ςε ςυμφωνία με τον ΕΕ 651/2014 θ επιχείρθςθ είναι ΠμΕ και 
ςυγκεκριμζνα «πολφ μικρι ι μικρι» ι «μεςαία». 

http://www.gsrt.gr/
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η. (ιςχφει μόνο για επιχειριςεισ) «Θ επιχείρθςθ δεν ζχει λάβει ενίςχυςθ διάςωςθσ ι 
αναδιάρκρωςθσ, ι θ επιχείρθςθ ζχει λάβει ενίςχυςθ διάςωςθσ αλλά ζχει αποπλθρϊςει το δάνειο 
και ζχει λφςει τθ ςφμβαςθ εγγφθςθσ ι θ επιχείρθςθ ζχει λάβει ενίςχυςθ αναδιάρκρωςθσ θ οποία 
ζχει ολοκλθρωκεί.» 

 

θ. ο Φορζασ δεν ζχει παραβεί τισ διατάξεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ και δεν εμπίπτει ςτισ 
περιπτϊςεισ του αρ. 40 του Ρ. 4488/2017: 

- Υαράβαςθ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ  (3 πρόςτιμα/3 ζλεγχοι)  

- Αδιλωτθ εργαςία (2 πρόςτιμα / 2 ζλεγχοι) 

 

κ. «Αποδζχομαι ότι τα μθνφματα που κα παραλαμβάνω μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου και 
ειδικότερα ςτθ (ισ) διεφκυνςθ (εισ) email που ζχω δθλϊςει ςτο Ζντυπο Ωποβολισ προσ τθν ΓΓΕΞ 
επζχουν κζςθ κοινοποίθςθσ και ςυνεπάγονται τθν ζναρξθ όλων των εννόμων ςυνεπειϊν και 
προκεςμιϊν». 

ι. «ςε περίπτωςθ ζγκριςθσ τθσ χρθματοδότθςθσ  ςυμφωνϊ ςτθ δθμοςίευςθ τθσ επωνυμίασ του, 
του τίτλου του ζργου και του ποςοφ τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ ςτον κατάλογο των δικαιοφχων 
που κα δθμοςιευκεί θλεκτρονικά, τουλάχιςτον ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΓΓΕΞ (www.gsrt.gr) ι με άλλο 
τρόπο»,  

ια. ο φορζασ αποδζχεται οποιοδιποτε ςχετικό ζλεγχο για τθν εξακρίβωςθ των δθλωκζντων από τισ 
αρμόδιεσ αρχζσ, κακϊσ και τθ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων που δθλϊνονται ςτθν αίτθςθ με τα 
ςτοιχεία που παρζχονται από το πλθροφοριακό ςφςτθμα TAXIS και από τα ςυςτιματα των 
αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν 

 

ιβ. (ιςχφει για τουσ Οργανιςμοφσ ζρευνασ και διάδοςθσ γνϊςεων) 

i) «θ χρθματοδότθςθ του Σργανιςμοφ ζρευνασ και διάδοςθσ γνϊςεων από τθ Δράςθ αφορά τθν 
κφρια δραςτθριότθτά του» είτε/και δραςτθριότθτεσ μεταφοράσ γνϊςθσ και «το ςφνολο των 
κερδϊν από τισ δραςτθριότθτεσ μεταφοράσ γνϊςθσ (ερευνθτικι ςυνεργαςία) κα 
επανεπενδυκεί ςτισ κφριεσ δραςτθριότθτεσ του ερευνθτικοφ οργανιςμοφ», προκειμζνου θ 
χρθματοδότθςθ του Σργανιςμοφ ζρευνασ και διάδοςθσ γνϊςεων να κεωρθκεί ωσ μθ κρατικι 
ενίςχυςθ βάςει του άρκρου 2.1.1, ςθμείο 19 τθσ Ανακοίνωςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 
«Υλαίςιο ςχετικά με τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ για τθν ζρευνα και ανάπτυξθ και τθν καινοτομία» 
(2014/C 198/01), και να λάβει χρθματοδότθςθ 100%.  

ii) Κα τθρείται ξεχωριςτι λογιςτικι παρακολοφκθςθ ςτθν περίπτωςθ που ο Φορζασ αςκεί 
δραςτθριότθτεσ οικονομικισ και μθ οικονομικισ φφςθσ. 

iii) «Δεν χορθγείται ζμμεςθ κρατικι ενίςχυςθ ςτισ ςυμμετζχουςεσ ςτο ςυγκεκριμζνο 
ςυνεργατικό ςχιμα επιχειριςεισ λόγω ευνοϊκϊν όρων τθσ ςυνεργαςίασ». 

 

ιγ. (ιςχφει μόνο για τουσ «Λοιποφσ φορείσ που αντιμετωπίηονται ωσ Σργανιςμοί ζρευνασ και 
διάδοςθσ γνϊςεων») 

 «Δθλϊνω ότι ο φορζασ εμπίπτει ςτθν εξισ κατθγορία (επιλζξτε κατά περίπτωςθ): 

i) Δθμόςιεσ Ωπθρεςίεσ, που ανικουν ςτθν Ξεντρικι Διοίκθςθ κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 1ςτ του 
άρκρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143), 

ii) Ρομικά Υρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου (όπωσ Πουςεία με ανεξάρτθτθ νομικι οντότθτα, 
Δθμόςια Ροςοκομεία, Ακαδθμία Ακθνϊν, Εκνικι Βιβλιοκικθ, Εκνικι Υινακοκικθ, κ.α.), 

iii) Ρομικά Υρόςωπα Λδιωτικοφ Δικαίου, που ζχουν ιδρυκεί με Ρόμο ι ΥΔ και επιχορθγοφνται 
από το Ξράτοσ και 

iv) Ξοινωφελι Λδρφματα που διζπονται από το ν. 4182/2013» 

 

«Δθλϊνω ότι ο φορζασ πλθροί ακροιςτικά τισ παρακάτω προχποκζςεισ: 

i. Σ Φορζασ εμπίπτει ςτθν ανωτζρω κατθγορία και οι κφριεσ δραςτθριότθτζσ του δεν είναι 
οικονομικζσ, ςφμφωνα με τον οριςμό του κοινοτικοφ δικαίου. 

ii. Ωπάρχει ςτο Ξαταςτατικό του Φορζα πρόβλεψθ για δραςτθριότθτα ζρευνασ. 
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iii. Θ ςυμμετοχι του Φορζα ςτο ερευνθτικό ζργο αφορά ςε μθ-οικονομικι δραςτθριότθτα του 
Φορζα και: 

α) Ψα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ κα διαχζονται ευρζωσ ςε μθ αποκλειςτικι και χωρίσ 
διακρίςεισ βάςθ, για παράδειγμα μζςω διδαςκαλίασ, βάςεων δεδομζνων, δθμοςιεφςεων ι 
λογιςμικοφ ανοικτισ πρόςβαςθσ και 

β) τυχόν κζρδθ που προκφπτουν από το ζργο κα επανεπενδφονται ςτισ μθ οικονομικζσ 
δραςτθριότθτεσ του Φορζα.» 

iv. Κα τθρείται ξεχωριςτι λογιςτικι παρακολοφκθςθ ςτθν περίπτωςθ που ο Φορζασ αςκεί 
δραςτθριότθτεσ οικονομικισ και μθ οικονομικισ φφςθσ. 

v. Δεν χορθγείται ζμμεςθ κρατικι ενίςχυςθ ςτισ ςυμμετζχουςεσ ςτο ςυγκεκριμζνο ςυνεργατικό 
ςχιμα επιχειριςεισ λόγω ευνοϊκϊν όρων τθσ ςυνεργαςίασ. 

 

3. Τθν πλιρθ πρόταςθ του ζργου που εγκρίκθκε προσ χρθματοδότθςθ από το PRIMA 

 

4. (μόνο για τουσ Οργανιςμοφσ Ζρευνασ και Διάδοςθσ Γνϊςεων και τουσ λοιποφσ φορείσ που 
αντιμετωπίηονται ωσ Οργανιςμοί Ζρευνασ και Διάδοςθσ γνϊςεων)  

α) Ψεκμθρίωςθ τθσ δυνατότθτασ διαχωριςμοφ οικονομικϊν και μθ-οικονομικϊν δραςτθριοτιτων 
και ςχετικι διαδικαςία  

Θ ανωτζρω τεκμθρίωςθ δφναται να περιλαμβάνει: αντίγραφο του εγγράφου με το οποίο 
υποβλικθκαν ςτο Ελεγκτικό Χυνζδριο και ςτο Γενικό Οογιςτιριο του Ξράτουσ ο απολογιςμόσ του 
τελευταίου οικονομικοφ ζτουσ, ο απολογιςμόσ χρθματοδοτιςεων, ο προχπολογιςμόσ και οι 
οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ειδικοφ Οογαριαςμοφ (Λςολογιςμόσ), ςφμφωνα με ιςχφουςεσ 
διατάξεισ (παρ. 3 του άρκρου 82 του ν. 4055/2012 και άρκρο 41 του ν. 4129/2013 (ΦΕΞ Α 52) όπωσ 
τροποποιικθκε με τθν παρ. 2 του άρκρου 29 του ν4223/2013 (ΦΕΞ Α 287)), κακϊσ και αντίγραφα 
των ςχετικϊν ςτοιχείων. 

β) Ζκκεςθ τεκμθρίωςθσ για τθν μθ φπαρξθ κρατικισ ενίςχυςθσ  

γ) ΦΕΞ ι απόφαςθ των αρμοδίων οργάνων του φορζα περί ίδρυςθσ και λειτουργίασ  του 
Ψμιματοσ/Ψομζα/Λνςτιτοφτου/Εργαςτθρίου που ςυμμετζχει  

Διευκρινίηεται ότι δεν αφορά τθν Μδρυςθ του Ειδικοφ Οογαριαςμοφ του Σργανιςμοφ ζρευνασ και 
διάδοςθσ γνϊςεων, αλλά τθν οντότθτα που εκτελεί το ζργο. Επιπλζον, ςε περίπτωςθ που το ζργο 
εκτελείται όχι ςτθν ζδρα του Σργανιςμοφ ζρευνασ και διάδοςθσ γνϊςεων αλλά ςε παράρτθμά του, 
τότε: ΦΕΞ ίδρυςθσ παραρτιματοσ ςτθν περιφζρεια από τθν οποία αντλεί κονδφλια για τθ 
χρθματοδότθςθ του ζργου (όπωσ θ περιφζρεια δθλϊκθκε ςτθν αίτθςθ χρθματοδότθςθσ). 

δ) Ρομιμοποιθτικό ζγγραφο οριςμοφ του νόμιμου εκπροςϊπου ςε ιςχφ  

ε) Ξαταςτατικό ίδρυςθσ (μόνο ςτθν περίπτωςθ των λοιπϊν φορζων) 

 

5. ((ιςχφει μόνο για επιχειριςεισ) Ρράξεισ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ αναλόγωσ τθσ νομικισ 
μορφισ  (νομίμωσ δθμοςιευμζνα)  

Χφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ςθμείο 2 του Υαραρτιματοσ VΛΛΑ. 
 

Β) Στον φυςικό φάκελο που κα υποβάλουν οι δυνθτικοί δικαιοφχοι περιλαμβάνονται τα 
ακόλουκα δικαιολογθτικά  

 

1. Αίτθςθ χρθματοδότθςθσ (Ζντυπο Λ.1)  

Θ αίτθςθ παράγεται με εκτφπωςθ των που ςυμπλθρϊκθκαν θλεκτρονικά ςτο ΥΧΞΕ και πρζπει να 
φζρει τθν  υπογραφι του νόμιμου εκπροςϊπου και τθ ςφραγίδα του φορζα  

 

2. Ψα ςτοιχεία με α/α  Α1 –Α5 ανωτζρω (πλθν του Α3) που επιςυνάφκθκαν ςτον ΥΧΞΕ κατά τθν 
θλεκτρονικι υποβολι τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ. 

Ψο Ζντυπο Λ2 (ςτοιχείο Α1) αποςτζλλεται και θλεκτρονικά ςτουσ αρμόδιουσ χειριςτζσ ςε μορφι 
word. 

 

3. Ψο Consortium Agreement (CA) εφόςον ζχει ιδθ υπογραφκεί.  

ΑΔΑ: 6ΣΣΔ46ΜΤΛΡ-Γ6Θ



Χτο CA κα πρζπει, μεταξφ άλλων, να περιλαμβάνονται οπωςδιποτε ρυκμίςεισ για δικαιϊματα 
διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ και ειδικότερα να διευκρινίηεται εάν οι Σργανιςμοί ζρευνασ και διάδοςθσ 
γνϊςεων διατθροφν τθν κυριότθτα των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ που διεξάγουν και το 
δικαίωμα να τα δθμοςιεφουν ελεφκερα και χωρίσ περιοριςμοφσ. Χε περίπτωςθ που αυτό δεν ιςχφει 
για κάποιουσ (ι όλουσ τουσ) Σργανιςμοφσ ζρευνασ και διάδοςθσ γνϊςεων, κα πρζπει εντόσ του 
Χυμφωνθτικοφ να αποςαφθνίηεται ςε ποιο φορζα/φορείσ τθσ ςφμπραξθσ παρζχεται θ κυριότθτα 
των αποτελεςμάτων και με ποιουσ όρουσ και προχποκζςεισ. 

Στθν περίπτωςθ που το ςυμφωνθτικό δεν ζχει υπογραφκεί κατά τθν υποβολι τθσ Αίτθςθσ 
Χρθματοδότθςθσ κα πρζπει να υποβλθκεί ςτθ ΓΓΕΚ αμζςωσ μετά τθν υπογραφι του και πάντωσ 
το αργότερο πριν από τθν καταβολι τθσ προκαταβολισ.  

 

4. Χφμφωνο για αγορά τεχνολογίασ –τεχνογνωςίασ με τον προμθκευτι τεχνολογίασ- τεχνογνωςίασ, 
εφόςον υπάρχει/ζχει κακοριςτεί 

 

5. Χφμβαςθ ανάκεςθσ παροχισ υπθρεςιϊν με τα νομικά πρόςωπα που ςυμμετζχουν υλοποιϊντασ 
τμιμα του ζργου (ζρευνα επί ςυμβάςει/υπεργολαβία) ςτισ οποίεσ κα περιγράφεται το 
αντικείμενο τθσ ζρευνασ που κα υλοποιθκεί, τα παραδοτζα και το ςυμβατικό τίμθμα (εφόςον 
υπάρχει/ζχει κακοριςτεί). 

 

6. (ιςχφει μόνο για επιχειριςεισ)  Οικονομικά ςτοιχεία ανάλογα με τθν κατθγορία βιβλίων που 
τθροφν για τισ τρεισ (3) τελευταίεσ κλειςμζνεσ Διαχειριςτικζσ Χριςεισ ι για όςα ζτθ υπάρχουν.  

i. Επιχειριςεισ με τιρθςθ απλογραφικϊν βιβλίων (Β’ Ξατθγορίασ): Ζντυπο Ε3 και ζντυπο Ρ 
με θλεκτρονικι υποβολι ι παραλαβι από τθν αρμόδια ΔΣΩ για κάκε μία από τισ τρεισ χριςεισ 

 

και ιςοηφγιο κλειςίματοσ τελευταίασ βακμίδασ (με ςφραγίδα τθσ επιχείρθςθσ 
υπογεγραμμζνο από το Ρόμιμο εκπρόςωπο και το λογιςτι τθσ επιχείρθςθσ), για κάκε μία 
από τισ τρεισ χριςεισ.  

 

ii. Επιχειριςεισ με τιρθςθ διπλογραφικϊν βιβλίων (Γ’ κατθγορίασ): Λςολογιςμοί-
αποτελζςματα χριςθσ, εγκεκριμζνοι και νομίμωσ δθμοςιευμζνοι ςτο Γ.Ε.Π.Θ (ςτισ 
περιπτϊςεισ που ο νόμοσ απαιτεί δθμοςίευςθ).   

Εάν θ επιχείρθςθ ανικει ςε Τμιλο κα προςκομίηονται και οι ενοποιθμζνοι ιςολογιςμοί του Σμίλου.  

 

7. Λςχφουςα μετοχικι ςφνκεςθ και μετοχικι ςφνκεςθ που υπιρχε ςτισ δφο (2) τελευταίεσ 
κλειςμζνεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ και ςυγκεκριμζνα πιςτοποιθτικό Γ.Ε.Π.Θ. με αναφορά ςτθ 
μετοχικι ςφνκεςθ του κεφαλαίου. Χτθν περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ ζκδοςι του από το 
Γ.Ε.Π.Θ. προςκομίηεται απόςπαςμα Βιβλίου Πετόχων από το οποίο κα προκφπτει θ μετοχικι 
ςφνκεςθ ι Υρακτικό Γενικισ Χυνζλευςθσ μετόχων με τθν κατάςταςθ όλων των μετόχων. Για 
τουσ Χυνεταιριςμοφσ προςκομίηεται αντίγραφο του Βιβλίου Πθτρϊου μελϊν με Ωπεφκυνθ 
Διλωςθ πιςτότθτασ αντιγράφου.  

 

8. (ιςχφει μόνο για ΜΜΕ)  

- Ξαταςτάςεισ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (πίνακασ προςωπικοφ) Ε4 (ςυμπεριλαμβανομζνων 
τυχόν τροποποιιςεων) για τα τρία (3) τελευταία ζτθ ι αναλόγωσ με το χρόνο λειτουργίασ τθσ 
επιχείρθςθσ  

- Αποδεικτικό υποβολισ διλωςθσ αποδοχϊν ι ςυντάξεων μαηί με ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ 
τζλουσ ζτουσ, ςτθν οποία κα αποτυπϊνεται αναλυτικά ο κάκε εργαηόμενοσ με τον αρικμό των 
θμερϊν που απαςχολικθκε για τισ τρεισ (3) τελευταίεσ Διαχειριςτικζσ Χριςεισ που 
προθγοφνται του ζτουσ υποβολισ τθσ Αίτθςθσ Χρθματοδότθςθσ. Χε περίπτωςθ επιχειριςεων 
που λειτουργοφν για μικρότερο χρονικό διάςτθμα προςαρμόηεται αναλόγωσ.  

 

9. Υιςτοποιθτικό από τθ Δ/νςθ Υρογραμματιςμοφ & Χυντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν 
Χχζςεων (ςφμφωνα με το άρκρο 40 του ν.4488/2017) αναφορικά με το αν ζχουν επιβλθκεί 
πρόςτιμα που ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για παραβάςεισ εργατικισ 
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νομοκεςίασ: - παράβαςθ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ (3 πρόςτιμα/3 ζλεγχοι), - 
Αδιλωτθ εργαςία (2 πρόςτιμα/2 ζλεγχοι). 

 

10.  Φορολογικι ενθμερότθτα ι βεβαίωςθ οφειλϊν για κακζνα από τουσ εταίρουσ του ζργου, από 
τθν οποία να προκφπτει ότι δεν είναι υπόχρεοι ςε ανάκτθςθ παράνομθσ κρατικισ ενίςχυςθσ 
κατόπιν προθγοφμενθσ αποφάςεωσ τθσ Ε. Επιτροπισ.  

 

11. (ιςχφει μόνο για ΜΜΕ) Διλωςθ Χτοιχείων Επιχείρθςθσ ςχετικά με τθν ιδιότθτά τθσ ωσ 
Πικρομεςαία Επιχείρθςθ (ΠμΕ) – ςφμφωνα με υπόδειγμα τθσ Επιτροπισ, που περιλαμβάνεται 
ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ VIII τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ.  Θ διλωςθ πρζπει να φζρει τθν ιδιόχειρθ 
υπογραφι του νόμιμου εκπροςϊπου και ςφραγίδα τθσ επιχείρθςθσ 

 

Στισ περιπτϊςεισ ςυνδεδεμζνων ι/και ςυνεργαηόμενων επιχειριςεων ςφμφωνα με τον οριςμό 
των ΜΜΕ του Ραραρτιματοσ Λ του Καν. ΕΕ 651/2014  κα προςκομίηονται τα με α/α  Α5, Β6, Β7 
και Β8 κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για το ςφνολο των επιχειριςεων που είναι 
ςυνεργαηόμενεσ  ι/και ςυνδεδεμζνεσ με τθν επιχείρθςθ που υπζβαλε τθν αίτθςθ 
χρθματοδότθςθσ.  

 

Διευκρινίηεται ότι για τισ επιχειριςεισ που χαρακτθρίηονται ωσ «μεγάλεσ» ςφμφωνα με τθ 
Σφςταςθ 2003/361/ΕΕ τθσ Ε. Επιτροπισ δεν απαιτείται υποβολι ςτοιχείων για τισ 
ςυνεργαηόμενεσ επιχειριςεισ, παρά μόνο για τισ ςυνδεδεμζνεσ.  

Ψα δικαιολογθτικά για τισ τυχόν ςυνδεδεμζνεσ/ςυνεργαηόμενεσ επιχειριςεισ κα πρζπει να 
υποβάλλονται  ωσ προσ τα φορολογικά τουσ ζτθ κατ’ αντιςτοιχία με τα υποβλθκζντα επίςθμα 
φορολογικά ζντυπα τθσ επιχείρθςθσ που αιτείται τθ χρθματοδότθςθ.  

Για τισ ςυνδεδεμζνεσ/ςυνεργαηόμενεσ επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται εκτόσ Ελλάδασ κα 
υποβάλλονται τα αντίςτοιχα ιςοδφναμα δικαιολογθτικά/ζγγραφα που ιςχφουν ςτθν αντίςτοιχθ 
χϊρα.  

 

12. (ιςχφει μόνο για επιχειρήςεισ) Δικαιολογθτικά που απαιτοφνται προκειμζνου να αξιολογθκεί 
εάν μία επιχείρθςθ είναι προβλθματικι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2 ςθμείο 18 του 
Ξαν. 651/2014 (ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ III) και πρζπει να προςκομιςκοφν, ανάλογα με τθν ιδιότθτα τθσ 
επιχείρθςθσ και τα ζτθ λειτουργίασ τθσ, ωσ ακολοφκωσ (εφόςον δεν ζχουν ιδθ προςκομιςκεί 
ςφμφωνα με τα προαναφερκζντα δικαιολογθτικά): 

 

1. Υφιςτάμενθ ΜΜΕ κάτω τθσ τριετίασ:  

Για τον ζλεγχο του εδαφίου (γ) του άρκρου 2 ςθμείο 18 του Καν. (ΕΕ) 651/2014:  
i.  Γενικό Υιςτοποιθτικό του ΓΕΠΘ εκδόςεωσ τρζχοντοσ μθνόσ.  
ii. Υιςτοποιθτικό Υρωτοδικείου περί μθ κζςεωσ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ, και ςε 

διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ  
iii. Υιςτοποιθτικό Υρωτοδικείου ι Ειρθνοδικείου περί μθ κατάκεςθσ δικογράφου διοριςμοφ 

ι αντικατάςταςθσ εκκακαριςτι/ςυνεκκακαριςτι 
iv. Υιςτοποιθτικό Υρωτοδικείου περί μθ κατάκεςθσ δικογράφου αίτθςθσ πτϊχευςθσ / 

διλωςθσ παφςθσ πλθρωμϊν. 
v. Χε περίπτωςθ που από το ανωτζρω πιςτοποιθτικό προκφψει αίτθςθ υπαγωγισ ςε 

πτωχευτικι διαδικαςία / ζκδοςθ πτωχευτικισ απόφαςθσ, απαιτείται επιπλζον 
πιςτοποιθτικό Υρωτοδικείου περί μθ πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ και διαδικαςία κιρυξθσ 
ςε πτωχευτικό ςυμβιβαςμό. 

vi. Υιςτοποιθτικό Υρωτοδικείου περί μθ κατάκεςθσ δικογράφου αίτθςθσ ςυνδιαλλαγισ – 
εξυγίανςθσ  (άρκρο 99 Υτωχευτικοφ Ξϊδικα). 

 

2. Λοιπζσ υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ ανεξαρτιτωσ χρόνου λειτουργίασ με βιβλία Γ κατθγορίασ:  

α. Για τον ζλεγχο του εδαφίου (γ) του άρκρου 2 ςθμείο 18 του Καν. (ΕΕ) 651/2014:  
i.  Γενικό Υιςτοποιθτικό του ΓΕΠΘ εκδόςεωσ τρζχοντοσ μθνόσ.  
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ii. Υιςτοποιθτικό Υρωτοδικείου περί μθ κζςεωσ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ, και ςε 
διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ  

iii. Υιςτοποιθτικό Υρωτοδικείου ι Ειρθνοδικείου περί μθ κατάκεςθσ δικογράφου διοριςμοφ 
ι αντικατάςταςθσ εκκακαριςτι/ςυνεκκακαριςτι 

iv. Υιςτοποιθτικό Υρωτοδικείου περί μθ κατάκεςθσ δικογράφου αίτθςθσ πτϊχευςθσ / 
διλωςθσ παφςθσ πλθρωμϊν. 

v. Χε περίπτωςθ που από το ανωτζρω πιςτοποιθτικό προκφψει αίτθςθ υπαγωγισ ςε 
πτωχευτικι διαδικαςία/ζκδοςθ πτωχευτικισ απόφαςθσ, απαιτείται επιπλζον 
πιςτοποιθτικό Υρωτοδικείου περί μθ πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ και διαδικαςία κιρυξθσ 
ςε πτωχευτικό ςυμβιβαςμό. 

vi. Υιςτοποιθτικό Υρωτοδικείου περί μθ κατάκεςθσ δικογράφου αίτθςθσ ςυνδιαλλαγισ – 
εξυγίανςθσ  (άρκρο 99 Υτωχευτικοφ Ξϊδικα). 

 

 

β. Για τον ζλεγχο του εδαφίου (α) ι (β) του ωσ άνω ςθμείου ιςολογιςμοφσ τελευταίων τριϊν 
διαχειριςτικϊν χριςεων ι όςων εξ αυτϊν υπάρχουν εγκεκριμζνοι και νομίμωσ δθμοςιευμζνοι ςτο 
ΓΕ.ΜΘ (ςτισ περιπτϊςεισ που ο νόμοσ απαιτεί δθμοςίευςθ). Από τα εν λόγω ςτοιχεία κα 
λαμβάνεται ωσ Εγγεγραμμζνο Ξεφάλαιο το Χφνολο των Λδίων Ξεφαλαίων Λςολογιςμοφ και ωσ 
Απϊλειεσ οι Ηθμίεσ βάςθ Κατάςταςθσ Αποτελεςμάτων Χριςθσ (Ξ.Α.Χ.)  

 

3. Λοιπζσ υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ ανεξαρτιτωσ χρόνου λειτουργίασ με βιβλία όχι Γ 
κατθγορίασ:  

α. Για τον ζλεγχο του εδαφίου (γ) ) του άρκρου 2 ςθμείο 18 του Καν. (ΕΕ) 651/2014  

i.  Γενικό Υιςτοποιθτικό του ΓΕΠΘ εκδόςεωσ τρζχοντοσ μθνόσ.  
ii. Υιςτοποιθτικό Υρωτοδικείου περί μθ κζςεωσ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ, και ςε 

διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ  
iii. Υιςτοποιθτικό Υρωτοδικείου ι Ειρθνοδικείου περί μθ κατάκεςθσ δικογράφου διοριςμοφ 

ι αντικατάςταςθσ εκκακαριςτι/ςυνεκκακαριςτι 
iv. Υιςτοποιθτικό Υρωτοδικείου περί μθ κατάκεςθσ δικογράφου αίτθςθσ πτϊχευςθσ / 

διλωςθσ παφςθσ πλθρωμϊν. 
v. Χε περίπτωςθ που από το ανωτζρω πιςτοποιθτικό προκφψει αίτθςθ υπαγωγισ ςε 

πτωχευτικι διαδικαςία / ζκδοςθ πτωχευτικισ απόφαςθσ, απαιτείται επιπλζον 
πιςτοποιθτικό Υρωτοδικείου περί μθ πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ και διαδικαςία κιρυξθσ 
ςε πτωχευτικό ςυμβιβαςμό. 

vi. Υιςτοποιθτικό Υρωτοδικείου περί μθ κατάκεςθσ δικογράφου αίτθςθσ ςυνδιαλλαγισ – 
εξυγίανςθσ  (άρκρο 99 Υτωχευτικοφ Ξϊδικα). 

β. Για τον ζλεγχο του εδαφίου (α) ι (β) του ωσ άνω ςθμείου το πιο πρόςφατο κωδικοποιθμζνο 
καταςτατικό και οι τυχόν μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ αυτοφ, μαηί με τα αντίςτοιχα ΦΕΞ 
δθμοςίευςθσ όπου αυτό προβλζπεται και Δθλϊςεισ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ Ε3 και τα ζντυπα Ρ 
των τριϊν (3) τελευταίων κλειςμζνων διαχειριςτικϊν χριςεων ι όςων εξ αυτϊν υπάρχουν. 

 

4. Ρροκειμζνου για τισ  μεγάλεσ επιχειριςεισ, ανεξαρτιτωσ νομικισ μορφισ, πλζον των όςων 
απαιτοφνται από το ςθμείο 5 ανωτζρω, απαιτείται θ προςκόμιςθ  Σικονομικϊν καταςτάςεων των 2 
τελευταίων ετϊν (χριςεων), ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ εξζταςθ τιρθςθσ του ςθμείου ε) τθσ 
παραγράφου 18 του άρκρου 2 του Ξαν. ΕΕ. 651/2014. 

 

Επιςθμαίνεται ότι : 
α) Ο θλεκτρονικόσ φάκελοσ πρζπει να περιλαμβάνει τα δικαιολογθτικά του τμιματοσ (Α) 
ανωτζρω (κατά περίπτωςθ) ςε μθ επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου (π.χ. αρχείο τφπου pdf). 
Ανϊτατο όριο 10 MB ανά επιςφναψθ (attachment) και ανϊτατο όριο ςυνολικϊν 
επιςυναπτόμενων ανά πρόταςθ 50 MB. 
β)  Θ ΓΓΕΚ διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό ςτοιχείο 
προκειμζνου να διαςταυρωκεί θ ακρίβεια των δθλωκζντων.  
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ΡΑΑΤΘΜΑ VΛΛΛ: ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΔΘΛΩΣΘΣ ΜΜΕ 
ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΕΡΛΧΕΛΘΣΘΣ ΣΧΕΤΛΚΑ ΜΕ ΤΘΝ ΛΔΛΟΤΘΤΑ ΤΘΣ ΩΣ ΜΛΚΟΜΕΣΑΛΑ ΕΡΛΧΕΛΘΣΘ 

(ΜΜΕ) 
 (Διλωςθ ςφμφωνα με το υπόδειγμα 2003/C118/03 τθσ Επιτροπισ) 

 

ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  
ΓΗΑΚΡΗΣΗΚΟ  ΣΗΣΛΟ  
Α.Φ.Μ.  

Γηεχζπλζε εηαηξηθήο 

έδξαο 

ΟΓΟ - ΑΡΗΘΜΟ  
ΣΑΥ. ΚΩΓΗΚΑ  
ΠΟΛΖ  
ΝΟΜΟ  
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ  
ΣΖΛΔΦΩΝΟ  
FAX  
E-mail  
Γηεχζπλζε 

Γηαδηθηχνπ (Web-

site address) 
 

Ολνκαηεπψλπκν θαη ηίηινο ηνπ ή ησλ θχξησλ 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ (Πξφεδξνο, Γεληθφο 

Γηεπζπληήο ή αληίζηνηρε ζέζε) 

Σίηινο Ολνκαηεπψλπκν 

 

 

 

Σίηινο Ολνκαηεπψλπκν 

 

 

 

Σίηινο Ολνκαηεπψλπκν 

 

 

 

ΣΤΠΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  
(σε πεπίπτωση μη ανεξάπτητηρ επισείπησηρ 

σςμπληπώστε το Παπάπτημα τος παπόντορ) 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΖ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΖ 

   

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟΤ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 
(*) ζε ρηιηάδεο επξψ 

Πεξίνδνο αλαθνξάο
19  

Αξηζκφο 

εξγαδνκέλσλ 

(ΔΜΔ) 

Κχθινο εξγαζηψλ (*) χλνιν ηζνινγηζκνχ 

(*) 

   

ε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή 

ρξήζε ππάξρεη κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ελδερνκέλσο λα επηθέξεη αιιαγή ηεο 

θαηεγνξίαο ηεο αηηνχζαο επηρείξεζεο ; 

ΝΑΗ
20  ΟΥΗ  

ΣΟΗΥΔΗΑ ΝΟΜΗΜΟΤ ΔΚΠΡΟΩΠΟΤ 

ΚΑΗ ΤΠΟΓΡΑΦΟΝΣΟ ΣΖΝ ΓΖΛΩΖ  

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ  
ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ  

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΓΟ - ΑΡΗΘΜΟ  
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 Τλα τα ςτοιχεία πρζπει να αφοροφν τθν τελευταία κλειςμζνθ διαχειριςτικι χριςθ και να υπολογίηονται ςε ετιςια 
βάςθ. Χτθν περίπτωςθ νεοςφςτατων επιχειριςεων, τα ςτοιχεία που λαμβάνονται υπόψθ πρζπει να προκφπτουν από 
αξιόπιςτεσ εκτιμιςεισ που πραγματοποιοφνται κατά τθν διάρκεια του οικονομικοφ ζτουσ. 
20

Χτθν περίπτωςθ αυτι να ςυμπλθρωκεί και επιςυναφκεί διλωςθ ςχετικά με τθν προθγοφμενθ διαχειριςτικι χριςθ. 
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ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΠΟΛΖ  
ΣΑΥ. ΚΩΓΗΚΑ  

ΣΖΛΔΦΩΝΟ  
FAX  
Κηλεηφ  
e-mail  

Γειψλσ ππεχζπλα φηη ηα ζηνηρεία ηεο παξνχζαο δήισζεο θαη ησλ ελδερφκελσλ παξαξηεκάησλ ηεο είλαη αθξηβή 

Σφπνο  

Ζκεξνκελία  

Τπνγξαθή λφκηκνπ εθπξνζψπνπ  
 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΣΖ ΓΖΛΩΖ 

(ζσμπληρώνεηαι μόνο για ζσνεργαζόμενες ή ζσνδεδεμένες επιτειρήζεις) 

ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΗΑ ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΖ Ζ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

Περίοδος αλαθοράς
1
:  

 
Αρηζκός Δργαδοκέλωλ 

(ΔΜΔ) 
Κύθιος Δργαζηώλ  
(ζε τηιηάδες εσρώ) 

ύλοιο Ηζοιογηζκού  
(ζε τηιηάδες εσρώ) 

1.ηνηρεία
1
 ηεο αηηνχζαο επηρείξεζεο 

ή ησλ ελνπνηεκέλσλ ινγαξηαζκψλ 

(κεηαθνξά απφ ηνλ πίλαθα Β (1) ηνπ 

παξαξηήκαηνο Β
21

) 

   

2.Καη’ αλαινγία, ζπγθεληξσηηθά 

ζηνηρεία
1
 φισλ ησλ (ελδερνκέλσλ) 

ζπλεξγαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ 

(κεηαθνξά απφ ηνλ πίλαθα Α ηνπ 

παξαξηήκαηνο Α) 

   

3.Άζξνηζκα ζηνηρείσλ
1
  φισλ ησλ 

(ελδερνκέλσλ) ζπλδεδεκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ δελ 

πεξηιακβάλνληαη βάζεη ελνπνίεζεο 

ζηε γξακκή [κεηαθνξά απφ ηνλ 

πίλαθα Β (2) ηνπ παξαξηήκαηνο Β] 

   

ύλοιο    
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 Ψα ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ ςυμπεριλαμβανομζνου του αρικμοφ των εργαηομζνων, υπολογίηονται με 
βάςθ τουσ λογαριαςμοφσ και άλλα ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ, ι –εφόςον υπάρχουν-τουσ ενοποιθμζνουσ 
λογαριαςμοφσ τθσ επιχείρθςθσ ι τουσ ενοποιθμζνουσ λογαριαςμοφσ ςτουσ οποίουσ περιλαμβάνεται θ 
επιχείρθςθ βάςει ενοποίθςθσ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Α 

 

ΣΥΝΕΓΑΗΟΜΕΝΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΘ 

Για κάκε επιχείρθςθ για τθν οποία ςυμπλθρϊνεται «δελτίο εταιρικισ ςχζςθσ» *ζνα δελτίο για κάκε 
επιχείρθςθ ςυνεργαηόμενθ με τθν αιτοφςα επιχείρθςθ και για τισ ςυνεργαηόμενεσ επιχειριςεισ των 
ενδεχόμενων ςυνδεδεμζνων επιχειριςεων, των οποίων τα ςτοιχεία δεν περιλαμβάνονται ακόμθ 
ςτουσ ενοποιθμζνουσ λογαριαςμοφσ1+, τα ςτοιχεία του ςχετικοφ «πίνακα εταιρικισ ςχζςθσ» πρζπει 
λα κεηαθέξνληαη ζηνλ αθφινπζν ζπγθεθαιαησηηθφ πίλαθα: 

 

ΠΗΝΑΚΑ Α
2
 

σλεργαδόκελε επητείρεζε 

(επωλσκία/αθρηβή ζηοητεία) 
Αρηζκός εργαδοκέλωλ 

(ΔΜΔ) 
Κύθιος εργαζηώλ  
(ζε τηιηάδες εσρώ) 

ύλοιο Ηζοιογηζκού 
(ζε τηιηάδες εσρώ) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

ΤΝΟΛΟ    

Σα ζηνηρεία ηεο γξακκήο «χλνιν» ηνπ παξαπάλσ πίλαθα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζηελ γξακκή 2 (ζρεηηθά κε ηηο 

ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο) ηνπ πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο δήισζεο 
 

ΓΔΛΣΗΟ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΔΖ 

1. Αθρηβή ζηοητεία ηες ζσλεργαδόκελες επητείρεζες 

ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  

ΓΗΑΚΡΗΣΗΚΟ  ΣΗΣΛΟ  

Α.Φ.Μ.  

Γηεχζπλζε εηαηξηθήο 

έδξαο  

 

ΟΓΟ - ΑΡΗΘΜΟ  

ΣΑΥ. ΚΩΓΗΚΑ  

ΠΟΛΖ  

ΝΟΜΟ  

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ  

ΣΖΛΔΦΩΝΟ  

FAX  

E-mail  

Γηεχζπλζε 

Γηαδηθηχνπ (Web-

siteaddress) 
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 Ακόμθ και αν τα ςτοιχεία ςχετικά με μια επιχείρθςθ περιλαμβάνονται ςτουσ ενοποιθμζνουσ λογαριαςμοφσ ςε ποςοςτό 

χαμθλότερο από εκείνο που ορίηεται ςτο άρκρο 6 παράγραφοσ 3 του οριςμοφ των ΠμΕ, πρζπει παρόλα αυτά να 
εφαρμόηεται το ποςοςτό που ορίηεται ςτο εν λόγω άρκρο 
2
 Eφόςον χρειάηεται, να προςτεκοφν ςελίδεσ ι να μεγαλϊςει ο πίνακασ 
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Ολνκαηεπψλπκν θαη ηίηινο ηνπ ή ησλ θχξησλ 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ (Πξφεδξνο, Γεληθφο 

Γηεπζπληήο ή αληίζηνηρε ζέζε) 

Σίηινο Ολνκαηεπψλπκν 

  

Σίηινο Ολνκαηεπψλπκν 

  

Σίηινο Ολνκαηεπψλπκν 

  

2. Αθαζάρηζηα ζηοητεία ηες ελ ιόγω  

ζσλεργαδόκελες επητείρεζες 
(*) ζε ρηιηάδεο επξψ 

Πεξίνδνο αλαθνξάο  

Αξηζκφο 

εξγαδνκέλσλ 

(ΔΜΔ) 

Κχθινο εξγαζηψλ  
(*) 

χλνιν ηζνινγηζκνχ  
(*) 

   

3. Τποιογηζκός θαη’ αλαιογία 
α)  
Αθξηβήο αλαθνξά ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο πνπ θαηέρεη ε επηρείξεζε πνπ 

ζπκπιεξψλεη ηελ δήισζε (ή απφ ηελ ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε κέζσ ηεο νπνίαο 

δεκηνπξγείηαη ε ζρέζε κε ηελ ζπλεξγαδφκελε επηρείξεζε) ζηελ ζπλεξγαδφκελε 

επηρείξεζε πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο δειηίνπ 

 

 

Σα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα Α ηνπ Παξαξηήκαηνο Α 
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 Τςον αφορά ςτθ ςυμμετοχι ςτο κεφάλαιο ι ςτα δικαιϊματα ψιφου, λαμβάνεται υπόψθ το υψθλότερο 
ποςοςτό. Χτο ποςοςτό αυτό πρζπει να προςτεκεί το ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτθν ίδια επιχείρθςθ που ανικει 
ςε ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ 

Αλαθνξά θαη ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο
22

 πνπ θαηέρεη ε ζπλεξγαδφκελε επηρείξεζε πνπ 

απνηειεί ην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο δειηίνπ ζηελ επηρείξεζε πνπ θαηαξηίδεη ηελ 

δήισζε (ή ζηελ ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε) 
 

β)  

Πξέπεη λα επηιεγεί ην πςειφηεξν πνζνζηφ απφ ηα δχν πξνεγνχκελα πνζνζηά θαη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηα 

αθαζάξηζηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνεγνχκελν πιαίζην. Σα απνηειέζκαηα ηνπ θαη’ αλαινγία 

ππνινγηζκνχ ζα κεηαθέξνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 

Πίλαθας εηαηρηθής ζτέζες 

Απνηειέζκαηα θαη’ αλαινγία 

 

(*) ζε ρηιηάδεο επξψ 

Πνζνζηφ  

Αξηζκφο 

εξγαδνκέλσλ 

(ΔΜΔ) 

Κχθινο εξγαζηψλ  
(*) 

χλνιν ηζνινγηζκνχ  
(*) 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Β 
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΛΣ 

Α. Προζδηορηζκός ηες περίπηωζες ζηελ οποία σπάγεηαη ε αηηούζα επητείρεζε 

Περίπηωζε 1. Ζ αηηνχζα επηρείξεζε θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο ή πεξηιακβάλεηαη 

βάζεη ελνπνίεζεο ζηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο άιιεο ζπλδεδεκέλεο επηρείξεζεο
23

 [πίλαθαο 

Β(1)] 
 

Περίπηωζε 2. Ζ αηηνχζα επηρείξεζε ή κία ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο δελ θαηαξηίδνπλ 

ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο ή δελ πεξηιακβάλνληαη βάζεη ελνπνίεζεο [πίλαθαο Β(2)]  

Β. Μέζοδοη σποιογηζκού αλάιογα κε ηελ περίπηωζε 

Περίπηωζε 1 

Πίλαθας Β(1) 

 
Αξηζκφο 

εξγαδνκέλσλ 

(ΔΜΔ) 

Κχθινο εξγαζηψλ  
(*) 

χλνιν ηζνινγηζκνχ  
(*) 

χλνιν 
(*) ζε ρηιηάδεο επξψ 

   

 

Σα ζηνηρεία ηεο γξακκήο «χλνιν» ηνπ παξαπάλσ πίλαθα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζηελ γξακκή 1 ηνπ πίλαθα 

ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο δήισζεο 

 

Πξνζδηνξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη βάζεη ελνπνίεζεο 

πλδεδεκέλε επηρείξεζε 
(επσλπκία/αθξηβή 

ζηνηρεία) 

Γηεχζπλζε ηεο 
εηαηξηθήο έδξαο 

ΑΦΜ 
Ολνκαηεπψλπκν θαη 

ηίηινο ηνπ ή ησλ θχξησλ 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ 
Α. 

 

 

   

Β. 

 
   

Γ.    

Γ.    

Δ.    

Περίπηωζε 2 

Πίλαθας Β(2) 

Δπηρείξεζε αξηζ.
24

:  
Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 

(ΔΜΔ) 
Κχθινο εξγαζηψλ (*) χλνιν ηζνινγηζκνχ (*) 

1.    
2.    
3.    
4.    
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Σι ςυνεργαηόμενεσ επιχειριςεισ μιασ παρόμοιασ ςυνδεδεμζνθσ επιχείρθςθσ, που δεν περιλαμβάνονται ιδθ 
βάςει ενοποίθςθσ, πρζπει να αντιμετωπίηονται ωσ άμεςοι εταίροι τθσ αιτοφςασ επιχείρθςθσ. Ψα ςτοιχεία 
τουσ και ζνα «δελτίο εταιρικισ ςχζςθσ» πρζπει ςυνεπϊσ να προςτίκενται ςτο παράρτθμα Α 
24

 Ρα προςτίκεται ζνα «δελτίο ςφνδεςθσ» ανά επιχείρθςθ 
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5.    
χλνιν    

Σα ζηνηρεία ηεο γξακκήο «χλνιν» ηνπ παξαπάλσ πίλαθα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζηελ γξακκή 3 (ζρεηηθά κε ηηο 

ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο) ηνπ πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο δήισζεο 

 

ΔΕΛΤΛΟ ΣΥΝΔΕΣΘΣ 
(μόνο για τθν ςυνδεδεμζνθ επιχείρθςθ που δεν περιλαμβάνεται βάςει ενοποίθςθσ ςτον πίνακα Β) 

1. Αθρηβή ζηοητεία ηες επητείρεζες 

 

ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  

ΓΗΑΚΡΗΣΗΚΟ  ΣΗΣΛΟ  

Α.Φ.Μ.  

Γηεχζπλζε εηαηξηθήο 

έδξαο 

ΟΓΟ - ΑΡΗΘΜΟ  

ΣΑΥ. ΚΩΓΗΚΑ  

ΠΟΛΖ  

ΝΟΜΟ  

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ  

ΣΖΛΔΦΩΝΟ  

FAX  

E-mail  

Γηεχζπλζε 

Γηαδηθηχνπ (Web-

siteaddress) 
 

Ολνκαηεπψλπκν θαη ηίηινο ηνπ ή ησλ θχξησλ 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ (Πξφεδξνο, Γεληθφο 

Γηεπζπληήο ή αληίζηνηρε ζέζε) 

Σίηινο Ολνκαηεπψλπκν 

  

 

Σίηινο Ολνκαηεπψλπκν 

  

Σίηινο Ολνκαηεπψλπκν 

  

2. ηοητεία ηες ελ ιόγω επητείρεζες 

 

 

Πεξίνδνο αλαθνξάο  

Αξηζκφο 

εξγαδνκέλσλ 

(ΔΜΔ) 

Κχθινο εξγαζηψλ  
(*) 

χλνιν ηζνινγηζκνχ  
(*) 

χλνιν 
(*) ζε ρηιηάδεο επξψ 

   

 

Σα ζηνηρεία ηεο γξακκήο «χλνιν» ηνπ παξαπάλσ πίλαθα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα Β(2) ηνπ 

παξαξηήκαηνο Β 

Σθμαντικι ςθμείωςθ: Ψα ςτοιχεία των επιχειριςεων που είναι ςυνδεδεμζνεσ με τθν αιτοφςα 
επιχείρθςθ προκφπτουν από τουσ λογαριαςμοφσ τουσ και άλλα ςτοιχεία, ι, εφόςον υπάρχουν, από 
τουσ ενοποιθμζνουσ λογαριαςμοφσ. Χτα ςτοιχεία αυτά ςυγκεντρϊνονται κατ’ αναλογία τα ςτοιχεία 
των ενδεχόμενων ςυνεργαηόμενων επιχειριςεων με τισ εν λόγω ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ, που 
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βρίςκονται ακριβϊν ανάντθ ι κατάντθ τθσ αιτοφςασ επιχείρθςθσ, εφόςον δεν περιλαμβάνονται 
ιδθ βάςει ενοποίθςθσ.25 

Υαρόμοιεσ ςυνεργαηόμενεσ επιχειριςεισ πρζπει να αντιμετωπίηονται ωσ άμεςοι εταίροι τθσ 
αιτοφςασ επιχείρθςθσ. Ψα ςτοιχεία τουσ και ζνα «δελτίο εταιρικισ ςχζςθσ»  πρζπει ςυνεπϊσ να 
προςτίκενται ςτο παράρτθμα Α. 

 

 

                                                           
25

 Ακόμθ και αν τα ςτοιχεία ςχετικά με μια επιχείρθςθ περιλαμβάνονται ςτουσ ενοποιθμζνουσ λογαριαςμοφσ 
ςε ποςοςτό χαμθλότερο από εκείνο που ορίηεται ςτο άρκρο 6 παράγραφοσ 3 του οριςμοφ των ΠμΕ, πρζπει 
παρόλα αυτά να εφαρμόηεται το ποςοςτό που ορίηεται ςτο εν λόγω άρκρο. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΧ: ΑΡΟΔΕΚΤΟΛ ΤΟΡΟΛ ΕΞΟΦΛΘΣΘΣ ΔΑΡΑΝΩΝ 
Α.  Αποδεκτοί τρόποι εξόφλθςθσ μζςω τραπεηικοφ μζςου πλθρωμισ 
Ωσ τραπεηικό μζςο πλθρωμισ, νοείται: 

 κατάκεςθ ςε τραπεηικό λογαριαςμό του προμθκευτι, είτε με μετρθτά είτε με μεταφορά 
μεταξφ λογαριαςμϊν (ζμβαςμα, θλεκτρονικό ι μθ) 

 καταβολι ςε ταυτοποιθμζνο λογαριαςμό πλθρωμϊν του προμθκευτι, που τθρείται ςε 
Υάροχο Ωπθρεςιϊν Υλθρωμϊν του ν. 3862/2010 (ιτοι Υιςτωτικό Μδρυμα, Μδρυμα Υλθρωμϊν ι 
Μδρυμα Θλεκτρονικοφ Χριματοσ), είτε με μετρθτά, είτε με μεταφορά μεταξφ λογαριαςμϊν 
πλθρωμϊν (μεταφορά εντόσ του ίδιου Λδρφματοσ ι ζμβαςμα). 

 χριςθ χρεωςτικϊν ι πιςτωτικϊν καρτϊν του δικαιοφχου που πραγματοποιεί τθν πλθρωμι 
ι/και όποιασ άλλθσ κάρτασ ςυνδζεται με ονομαςτικό ταυτοποιθμζνο λογαριαςμό πλθρωμϊν 
του λιπτθ τθσ ενίςχυςθσ (δικαιοφχου) που τθρείται ςε Υάροχο Ωπθρεςιϊν Υλθρωμϊν του ν. 
3862/2010 (ιτοι Υιςτωτικό Μδρυμα, Μδρυμα Θλεκτρονικοφ Χριματοσ ι Μδρυμα Υλθρωμϊν) 

 ζκδοςθ επιταγισ του δικαιοφχου από νόμιμα λειτουργοφςα ςτθν Ελλάδα τράπεηα 

  χριςθ ταχυδρομικισ επιταγισ – ταχυπλθρωμισ. 
 

Χε περίπτωςθ που καταβάλλονται προκαταβολζσ ζναντι τθσ αξίασ του προσ αγορά αγακοφ ι 
υπθρεςίασ ι όταν πραγματοποιοφνται τμθματικζσ καταβολζσ που αφοροφν παραςτατικό κακαρισ 
αξίασ άνω των 500€, απαιτείται θ χριςθ τραπεηικοφ μζςου, ανεξαρτιτωσ του ποςοφ τθσ κάκε 
τμθματικισ καταβολισ ι προκαταβολισ.  
Σθμειϊνεται ότι για τισ εξοφλιςεισ των δαπανϊν που πραγματοποιοφνται ςτο πλαίςιο ενόσ 
ζργου, κα λαμβάνονται κάκε φορά υπόψθ τα οριηόμενα ςτισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ νομοκετικζσ 
και κανονιςτικζσ πράξεισ που ρυκμίηουν το πλαίςιο πραγματοποίθςθσ ςυναλλαγϊν και 
κζςπιςθσ τυχόν 
περιοριςμϊν ςε αυτζσ. Σι ανωτζρω περιοριςμοί αποτυπϊνουν το ιςχφον κανονιςτικό πλαίςιο το 
οποίο 
διζπει τθν πραγματοποίθςθ ςυναλλαγϊν κατά τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ Υρόςκλθςθσ. 
Χτο πλαίςιο τθσ παροφςασ Δράςθσ δεν είναι αποδεκτζσ εξοφλιςεισ μζςω επιταγϊν τρίτων ι 
ςυναλλαγματικϊν, ανεξάρτθτα από ενδεχόμενεσ μελλοντικζσ μεταβολζσ ςτο εκνικό πλαίςιο με το 
οποίο ρυκμίηεται θ πραγματοποίθςθ οικονομικϊν ςυναλλαγϊν. 
 
Χε ςχζςθ με τα απαιτοφμενα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για ςυναλλαγζσ που εξοφλοφνται μζςω 
τραπεηικοφ μζςου πλθρωμισ ιςχφουν τα ακόλουκα: 
 
1. Μεταφορά Ροςοφ από τον Λογαριαςμό του Ζργου ςε λογαριαςμό του προμθκευτι (εταιρικό 
τραπεηικό λογαριαςμό ι ςε επαγγελματικό λογαριαςμό πλθρωμϊν που τθρείται ςε Υάροχο 
Ωπθρεςιϊν 
Υλθρωμϊν). Για τθν πιςτοποίθςθ τθσ πλθρωμισ απαιτείται αντίγραφο του εγγράφου τθσ τράπεηασ 
ι του Υαρόχου Ωπθρεςιϊν Υλθρωμϊν για μεταφορά χρθμάτων από το οποίο κα προκφπτουν τα 
ςτοιχεία των λογαριαςμϊν δικαιοφχου και προμθκευτι. 
2. Κατάκεςθ Μετρθτϊν ςτον τραπεηικό λογαριαςμό ι ςε ταυτοποιθμζνο λογαριαςμό πλθρωμϊν 
του 
προμθκευτι. Για τθν πιςτοποίθςθ τθσ πλθρωμισ απαιτείται αντίγραφο κατάκεςθσ του ποςοφ ςτον 
τραπεηικό λογαριαςμό ι ςτον λογαριαςμό πλθρωμϊν που τθρείται ςε Υάροχο Ωπθρεςιϊν 
Υλθρωμϊν 
από το οποίο κα προκφπτει ωσ δικαιοφχοσ του λογαριαςμοφ ο προμθκευτισ των αγακϊν και 
υπθρεςιϊν προσ τον λιπτθ τθσ ενίςχυςθσ (δικαιοφχο) και ο κατακζτθσ – δικαιοφχοσ. 
3. Θλεκτρονικι Συναλλαγι (κίνθςθ web-banking ι κίνθςθ μεταφοράσ μζςω web από και προσ 
ταυτοποιθμζνο λογαριαςμό πλθρωμϊν που τθρείται ςε Υάροχο Ωπθρεςιϊν Υλθρωμϊν). Για τθν 
πιςτοποίθςθ τθσ πλθρωμισ απαιτείται αντίγραφο τθσ θλεκτρονικισ ςυναλλαγισ από το οποίο κα 
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προκφπτει ο λιπτθσ του ποςοφ πλθρωμισ, δθλαδι ο προμθκευτισ των αγακϊν και υπθρεςιϊν και 
ο 
πλθρωτισ/κατακζτθσ, δθλαδι ο δικαιοφχοσ τθσ ενίςχυςθσ. 
4. Ζκδοςθ Τραπεηικισ Επιταγισ από τον δικαιοφχο προσ τον προμθκευτι. Υρόκειται για επιταγζσ 
που 
εκδίδονται από νόμιμα λειτουργοφςα ςτθν Ελλάδα τράπεηα, είτε με αντίςτοιχθ κατάκεςθ 
μετρθτϊν ςτθν τράπεηα από το δικαιοφχο, είτε με χρζωςθ του Οογαριαςμοφ του Ζργου. Κα πρζπει 
να ζχει εξοφλθκεί ςε χρόνο προγενζςτερο τθσ θμερομθνίασ πιςτοποίθςθσ τθσ δαπάνθσ. Για τθν 
πιςτοποίθςθ τθσ πλθρωμισ απαιτείται αντίγραφο του ςϊματοσ τθσ επιταγισ. 
5. Εξόφλθςθ μζςω Κάρτασ Ρλθρωμϊν (χρεωςτικισ, πιςτωτικισ, προπλθρωμζνθσ). Υροχπόκεςθ 
για τθν πιςτοποίθςθ τθσ πλθρωμισ είναι θ κάρτα να ζχει εκδοκεί ςτο όνομα του δικαιοφχου τθσ 
ενίςχυςθσ, είτε να ςυνδζεται απαραιτιτωσ με λογαριαςμό πλθρωμϊν που τθρείται ςε Υάροχο 
Ωπθρεςιϊν Υλθρωμϊν ςτο όνομα του δικαιοφχου τθσ ενίςχυςθσ. Χε κάκε περίπτωςθ πρζπει να 
υπάρχει επαρκισ διαδρομι ελζγχου, δθλαδι να αποδεικνφεται θ αγορά των αντίςτοιχων 
αγακϊν/υπθρεςιϊν και θ χρζωςθ τθσ κάρτασ του Δικαιοφχου (ανεξάρτθτα εάν θ ςυναλλαγι αυτι 
πραγματοποιείται με δόςεισ ι με εφάπαξ καταβολι). Για τθν πιςτοποίθςθ απαιτείται αντίγραφο 
κίνθςθσ κάρτασ όπου αποτυπϊνονται οι ςχετικζσ κινιςεισ και ςτο οποίο εμφαίνονται οι δόςεισ ι θ 
εφάπαξ καταβολι για τθ ςυναλλαγι. 
6. Ζκδοςθ Ταχυδρομικισ Επιταγισ – Ταχυπλθρωμισ. Υραγματοποιείται με κατάκεςθ μετρθτϊν 
του δικαιοφχου ςτα ΕΟΨΑ για εξόφλθςθ του προμθκευτι, ςε χρόνο προγενζςτερο τθσ θμερομθνίασ 
πιςτοποίθςθσ τθσ δαπάνθσ. Για τθν πιςτοποίθςθ τθσ πλθρωμισ απαιτείται αποδεικτικό ζκδοςθσ 
και 
είςπραξθσ τθσ ταχυδρομικισ επιταγισ, όπου κα αναγράφονται τα ςτοιχεία του δικαιοφχου και του 
προμθκευτι. 
 
Για τθν επιβεβαίωςθ τθσ εξόφλθςθσ των ανωτζρω ςυναλλαγϊν ο δικαιοφχοσ κα πρζπει να 
προςκομίηει 
υποχρεωτικά 

 τιμολόγια ι λογιςτικά ζγγραφα ιςοδφναμθσ αξίασ για κάκε μία από τισ υποβαλλόμενεσ 
δαπάνεσ  

 αντίγραφο κίνθςθσ (extrait) του Οογαριαςμοφ του Ζργου για το ςφνολο τθσ ελεγχόμενθσ 
χρονικισ περιόδου αναλυτικό κακολικό (καρτζλα) προμθκευτι (λογαριαςμόσ 50) για το ςφνολο 
των προμθκευτϊν που ςχετίηονται με τισ δθλωκείςεσ δαπάνεσ 

Χτισ περιπτϊςεισ όπου από τα ωσ άνω περιγραφόμενα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τισ 
εξοφλιςεισ με τθ χριςθ τραπεηικοφ μζςου πλθρωμισ, δεν προκφπτουν εμφανϊσ τα ςτοιχεία των 
αντιςυμβαλλομζνων ι για εξοφλιςεισ δαπανϊν ειδικοφ τφπου (π.χ. εξοφλιςεισ ενοικίων) δφναται 
να ηθτείται επιπλζον απόδειξθ είςπραξθσ ι ζγγραφο ιςοδφναμθσ αποδεικτικισ αξίασ π.χ. βεβαίωςθ 
προμθκευτι περί εξόφλθςθσ τθσ ςυναλλαγισ. 
 
Β.  Αποδεκτοί τρόποι εξόφλθςθσ με μετρθτά 
Χε περίπτωςθ εξόφλθςθσ παραςτατικοφ μζςω μετρθτϊν (κακαρισ αξίασ ζωσ και 500 €) τα 
απαιτοφμενα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι (εκτόσ του τιμολογίου αγοράσ αγακϊν ι παροχισ 
υπθρεςιϊν) απόδειξθ είςπραξθσ του προμθκευτι ι ζγγραφο ιςοδφναμθσ αποδεικτικισ αξίασ π.χ. 
βεβαίωςθ προμθκευτι περί εξόφλθςθσ τθσ ςυναλλαγισ. 
Ψο ςφνολο των ωσ άνω ςυναλλαγϊν πρζπει να ςυνοδεφεται από τισ κατά περίπτωςθ και ςφμφωνα 
με τθν τθροφμενθ κατθγορία λογιςτικϊν βιβλίων τθσ επιχείρθςθσ (Απλογραφικά ι Διπλογραφικά), 
λογιςτικζσ καταχωριςεισ βάςει των Ελλθνικϊν Οογιςτικϊν Υροτφπων (ν. 4308/2014 (Α251), όπωσ 
εκάςτοτε ιςχφει). 
Χτθν περίπτωςθ τιρθςθσ απλογραφικϊν λογιςτικϊν βιβλίων (χειρόγραφθ ι μθχανογραφικι 
τιρθςθ) πρζπει να είναι διακζςιμα αντίγραφα των λογιςτικϊν καταχωριςεων των 
παραςτατικϊν/ςτοιχείων του ζργου (π.χ. τιμολογίων, τιμολογίων παροχισ υπθρεςιϊν, κλπ.) ςτο 
βιβλίο εςόδων-εξόδων τθσ επιχείρθςθσ. 
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Χτθν περίπτωςθ τιρθςθσ διπλογραφικϊν λογιςτικϊν βιβλίων πρζπει να είναι διακζςιμα 
αντίγραφα των 
λογιςτικϊν καταχωριςεων των παραςτατικϊν τιμολόγθςθσ και εξόφλθςθσ των δαπανϊν, ςτα 
αναλυτικά κακολικά των οικείων λογαριαςμϊν (π.χ. εξόδων, παγίων, προμθκευτϊν, ταμείου, κλπ.), 
ςτα αντίςτοιχα ιςοηφγια κακϊσ και ςτο γενικό θμερολόγιο. 
 
Γ. Γενικοί όροι και επιςθμάνςεισ 
α) Σι δαπάνεσ του ζργου είναι επιλζξιμεσ εφόςον, μεταξφ άλλων, ςυμμορφϊνονται προσ τισ 
απαιτιςεισ τθσ εφαρμοςτζασ φορολογικισ και εργατικισ νομοκεςίασ. 
β) Σ δικαιοφχοσ υποχρεοφται ςτθν τιρθςθ ξεχωριςτισ λογιςτικισ μερίδασ για τθν πράξθ ςτθν 
οποία κα καταχωρίηονται όλεσ οι ςχετικζσ δαπάνεσ και επιχορθγιςεισ του ζργου. Χε περίπτωςθ μθ 
τιρθςθσ ξεχωριςτισ λογιςτικισ μερίδασ κα πρζπει να είναι διακριτό το ςφνολο των δαπανϊν του 
ζργου. 
γ) Δεν επιτρζπεται κατακερματιςμόσ τθσ δαπάνθσ που οδθγεί ςε αποφυγι των υποχρεϊςεων για 
τουσ 
αποδεκτοφσ τρόπουσ εξόφλθςθσ (δθλαδι δεν επιτρζπεται ζκδοςθ μεγαλφτερου αρικμοφ 
τιμολογίων με 
ςκοπό τθν μετάπτωςθ ςε κατθγορία για τθν οποία θ εξόφλθςθ των δαπανϊν αυτϊν προβλζπεται 
να 
γίνεται με μετρθτά). 
δ) Δεν είναι επιτρεπτι θ εξόφλθςθ προμθκευτι μζςω λογαριαςμϊν και παραςτατικϊν των 
εταίρων/μετόχων τθσ δικαιοφχου επιχείρθςθσ. 
ε) Δεν γίνεται δεκτι εξόφλθςθ δαπανϊν με χριςθ επιταγϊν τρίτων ι ςυναλλαγματικϊν. 
ςτ) Για να είναι επιλζξιμεσ οι δαπάνεσ οργάνων & εξοπλιςμοφ κα πρζπει τα επιχορθγοφμενα πάγια 
(υλικά και άυλα) να ζχουν καταχωρθκεί ςτο μθτρϊο παγίων του δικαιοφχου ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτα Ελλθνικά Οογιςτικά Υρότυπα και οι αποςβζςεισ να διενεργοφνται με βάςθ τθν 
εκνικι φορολογικι νομοκεςία (Ξ.Φ.Ε.). 
 η) Σ δικαιοφχοσ μπορεί να λαμβάνει και να εκδίδει θλεκτρονικά τιμολόγια26. Για τουσ ςκοποφσ 
πιςτοποίθςθσ των δαπανϊν του ζργου, τα θλεκτρονικά τιμολόγια κα πρζπει ςε κάκε περίπτωςθ να 
εκτυπϊνονται. 
θ) Χε περιπτϊςεισ προμθκειϊν από το εξωτερικό, για τα τιμολόγια που είναι ξενόγλωςςα (εκτόσ 
αγγλικισ) μπορεί να ηθτθκεί θ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα από επίςθμο φορζα, ϊςτε 
να καταςτεί δυνατι θ πιςτοποίθςθ τθσ επιλεξιμότθτασ τθσ δαπάνθσ. Επίςθσ, κα πρζπει να 
προςκομίηονται για τθν πιςτοποίθςθ των δαπανϊν όλα τα ςυνοδευτικά ζγγραφα και οι αντίςτοιχεσ 
τραπεηικζσ ςυναλλαγζσ, ϊςτε να είναι δυνατι θ φπαρξθ αξιόπιςτθσ διαδρομισ ελζγχου για τθν 
προμικεια, τθ διακίνθςθ και τθν παράδοςθ των προϊόντων και τθν εξόφλθςθ του προμθκευτι. 
κ) Θ ΓΓΕΞ ζχει το δικαίωμα περικοπισ δαπανϊν κατά τθν πιςτοποίθςθ τουσ, αν αυτζσ κρικοφν ότι 
δεν 
αφοροφν ςτο ζργο ι κρικοφν υπερβολικζσ ωσ προσ το κόςτοσ τουσ. 
 
Δαπάνεσ προςωπικοφ 
Χτο μιςκολογικό κόςτοσ υφιςτάμενου ι νζου προςωπικοφ περιλαμβάνονται όλεσ οι νόμιμεσ 
αποδοχζσ & αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ, ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ, κακϊσ και οι 
υποχρεϊςεισ τθσ επιχείρθςθσ προσ τουσ φορείσ του Δθμοςίου, εξαιρουμζνθσ τθσ αποηθμίωςθσ 
απόλυςθσ. Σι δαπάνεσ που αφοροφν ςε αμοιβζσ προςωπικοφ ειδικά, εξοφλοφνται αποκλειςτικά 
με τθ χριςθ τραπεηικοφ μζςου πλθρωμισ. 
Χθμειϊνεται τζλοσ ότι τα αναφερόμενα ςτο παρόν Υαράρτθμα δικαιολογθτικά αφοροφν ςτθν 
επιβεβαίωςθ τθσ εξόφλθςθσ των υποβαλλόμενων δαπανϊν και δεν ςυνκζτουν το ςφνολο των 
ςτοιχείων που είναι απαραίτθτα για τθν πιςτοποίθςθ τθσ επιλεξιμότθτάσ τουσ 

                                                           
26

 Θλεκτρονικό τιμολόγιο είναι οποιοδιποτε τιμολόγιο περιζχει τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται από τα 
Ελλθνικά Οογιςτικά Υρότυπα (ν. 4308/2014) και το οποίο ζχει εκδοκεί και λθφκεί ςε θλεκτρονικι μορφι. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ X: ΟΔΘΓΛΕΣ ΓΛΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΡΟ ΟΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΛΣΤΕΣ & 
ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΒΕΒΑΛΩΣΘΣ 

 

Α. Οδθγίεσ για τον ζλεγχο των δαπανϊν από Ορκωτοφσ ελεγκτζσ-λογιςτζσ 

1. Είναι επιλζξιμθ θ δαπάνθ για αμοιβι ορκωτοφ λογιςτι ι εταιρείασ Σρκωτϊν Οογιςτϊν για τθ 
διενζργεια ελζγχου των δαπανϊν χρθματοδοτοφμενου ζργου.  

2. Για τθν υλοποίθςθ τθσ κάκε εργαςίασ κα υπογράφεται υποχρεωτικά ςφμβαςθ μεταξφ του 
δικαιοφχου και του ορκωτοφ ελεγκτι-λογιςτι ι ελεγκτικισ εταιρείασ. Ψα παραςτατικά δαπάνθσ 
απαςχόλθςθσ των ορκωτϊν λογιςτϊν είναι επιλζξιμα μζχρι και τρεισ (3) μινεσ από τθ λιξθ κάκε 
ζργου.  

3. Σ ζλεγχοσ κα πραγματοποιείται με βάςθ το ΧΧΧ Υρότυπο  και θ ζκκεςθ ελζγχου κα υπογράφεται 
από ορκωτό ελεγκτι-λογιςτι, ο οποίοσ κα είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο Δθμόςιο Πθτρϊο τθσ ΕΟΨΕ.  

4. Ψο ζργο του ορκωτοφ ελεγκτι-λογιςτι ςυνίςταται ςτον ζλεγχο των παρακάτω πεδίων:  

i. Ζλεγχοσ (ςφμφωνα με τον ΞΦΑΧ, τον ΞΦΕ και τον Ξϊδικα του ΦΥΑ) τθσ νομιμότθτασ και 
κανονικότθτασ τθσ ζκδοςθσ και εξόφλθςθσ κάκε τιμολογίου/παραςτατικοφ, το οποίο 
περιλαμβάνεται ςτθν ζκκεςθ προόδου και ζλεγχοσ τθσ ορκισ λογιςτικισ καταχϊρθςθσ 
αυτϊν. Θ ζκκεςθ προόδου ςυντάςςεται από τον δικαιοφχο τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ 
ςτθν προκακοριςμζνθ θλεκτρονικι φόρμα και ςτο αντίςτοιχο προκακοριςμζνο ζντυπο, που 
ζχουν οριςκεί από τθ ΓΓΕΞ . Ψα παραςτατικά των δαπανϊν, που τίκενται υπόψθ του 
ορκωτοφ ελεγκτι-λογιςτι, κα πρζπει να είναι πρωτότυπα, να φζρουν ςφραγίδα με τον 
κωδικό του ζργου και, αφοφ ελεγχκοφν, να ςφραγίηονται και να μονογράφονται από τον 
ορκωτό ελεγκτι-λογιςτι.  

ii. Ζλεγχοσ για κάκε δαπάνθ ότι αφορά το εγκεκριμζνο ζργο, ότι πραγματοποιικθκε εντόσ τθσ 
επιλζξιμθσ χρονικισ περιόδου και ότι είναι ςτα όρια του προχπολογιςμοφ τθσ κατθγορίασ 
δαπάνθσ, που εντάςςεται.  

iii. Ζλεγχοσ τθσ τιρθςθσ των κανόνων επιλεξιμότθτασ, που τίκενται από τον Σδθγό Εφαρμογισ 
και τουσ Εκνικοφσ Ξανόνεσ Χυμμετοχισ. Επιςθμαίνεται ιδιαίτερα ο ζλεγχοσ τθσ τιρθςθσ των 
ανϊτατων ορίων τθσ εκτόσ ζδρασ αποηθμίωςθσ, των εξόδων μετακίνθςθσ και 
διανυκτζρευςθσ, κακϊσ και ο ζλεγχοσ των μθνιαίων αναλυτικϊν απολογιςτικϊν φφλων 
χρονοχρζωςθσ για τισ δαπάνεσ προςωπικοφ του δικαιοφχου με εξθρτθμζνθ ςχζςθ εργαςίασ.  

5. Υροκειμζνου να ανταποκρικεί ο ορκωτόσ ελεγκτισ-λογιςτισ ςτο ανωτζρω ζργο κα πρζπει να του 
τίκενται υπόψθ του τα παρακάτω δθμόςια ζγγραφα:  

i. Θ απόφαςθ χρθματοδότθςθσ του αντίςτοιχου ζργου, το εγκεκριμζνο Ψεχνικό Υαράρτθμα Ζργου 
και οι τροποποιιςεισ αυτϊν, εφόςον υπάρχουν,  

ii. O Σδθγόσ Εφαρμογισ τθσ Δράςθσ και οι Εκνικοί Ξανόνεσ Χυμμετοχισ 

 

6. Σ ορκωτόσ ελεγκτισ-λογιςτισ κα αναπαραγάγει τισ ςελίδεσ τθσ ζκκεςθσ προόδου, που 
αναφζρονται ςτα οικονομικά ςτοιχεία του ζργου και κα προςκζτει δφο ςτιλεσ: ςτθν πρϊτθ κα 
αναγράφεται το αποδεχόμενο φψοσ ποςοφ κάκε παραςτατικοφ και ςτθν δεφτερθ κα 
αποτυπϊνονται ςχόλια/παρατθριςεισ για τισ περιπτϊςεισ, που απορρίπτεται ζνα παραςτατικό ι 
μειϊνεται το επιλζξιμο φψοσ αυτοφ. Χε περίπτωςθ αποδοχισ του παραςτατικοφ και του φψουσ 
αυτοφ δεν απαιτείται να διατυπϊνεται κάποιο ςχόλιο ςτθ ςτιλθ των παρατθριςεων, αλλά απλϊσ 
κα επαναλαμβάνεται ςτθν πρϊτθ ςτιλθ το ποςό του παραςτατικοφ, ενϊ ςτθν περίπτωςθ 
απόρριψθσ ι μείωςθσ του φψουσ αυτοφ κα πρζπει να διατυπϊνεται ςτθν δεφτερθ ςτιλθ ςχετικό 
ςχόλιο. Ξάκε ςελίδα τθσ ζκκεςθσ προόδου, που ελζγχκθκε, κα εκτυπϊνεται και κα μονογράφεται 
από τον ορκωτό ελεγκτι-λογιςτι και κα τίκεται θ ςφραγίδα του. Πε τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου 
ο ορκωτόσ ελεγκτισ-λογιςτισ ςυντάςςει ςχετικι ζκκεςθ/βεβαίωςθ ελζγχου, τθν οποία υποβάλει 
προσ το δικαιοφχο εισ διπλοφν με ςυνθμμζνεσ ςε αυτιν τισ ςελίδεσ, που ιλεγξε. Θ 
ζκκεςθ/βεβαίωςθ ελζγχου του ορκωτοφ ελεγκτι-λογιςτι κα περιλαμβάνει εδάφιο, ςτο οποίο κα 
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αναφζρεται ότι του ετζκθςαν και ζλαβε υπ’ όψιν του τα ζγγραφα του ςθμείου 5 του παρόντοσ και 
ότι πραγματοποίθςε τον ζλεγχο, που ορίηεται ςτο ςθμείο 4 του παρόντοσ.  

7. Χτθ ςυνζχεια ο δικαιοφχοσ τθσ χρθματοδότθςθσ διαμορφϊνει τθν ζκκεςθ προόδου 
προςαρμοςμζνθ ςτισ παρατθριςεισ του ορκωτοφ ελεγκτι-λογιςτι και μονογράφει τθν κάκε ςελίδα 
αυτισ, ενϊ  οι ςελίδεσ τθσ ζκκεςθσ, που αναφζρονται ςτα οικονομικά ςτοιχεία του ζργου και 
ελζγχκθκαν από τον ορκωτό ελεγκτι-λογιςτι, μονογράφονται και από τον ορκωτό ελεγκτι-λογιςτι 
και τίκεται θ ςφραγίδα του. Θ ωσ ανωτζρω διαμορφωκείςα ζκκεςθ προόδου του ζργου 
υποβάλλεται από τον δικαιοφχο προσ τθ ΓΓΕΞ μαηί με ζνα αντίγραφο τθσ υποβλθκείςασ ςε αυτόν 
ζκκεςθσ/βεβαίωςθσ ελζγχου του ορκωτοφ ελεγκτι-λογιςτι (με τισ ςυνθμμζνεσ και 
υπογεγραμμζνεσ ςελίδεσ, που ιλεγξε).  Θ ζκκεςθ προόδου του ζργου υποβάλλεται ταυτόχρονα και 
ςε θλεκτρονικι μορφι ςτον αρμόδιο χειριςτι τθσ δράςθσ για τθν περαιτζρω προϊκθςθ και 
ολοκλιρωςθ τθσ πιςτοποίθςθσ του ζργου.  

Ξατά τα λοιπά ιςχφουν όςα προβλζπονται ςτθν Σδθγό Εφαρμογισ τθσ Δράςθσ ςχετικά με τα 
ςυνυποβαλλόμενα παραδοτζα και παραςτατικά των εκκζςεων προόδου, κακϊσ και τθ διαδικαςία 
διενζργειασ των επαλθκεφςεων/πιςτοποιιςεων. 

 

 

Β. Υπόδειγμα Ζκκεςθσ/Βεβαίωςθσ ελζγχου Ορκωτοφ Ελεγκτι –Λογιςτι Ρροςυμφωνθμζνων 
Διαδικαςιϊν 

 

 

ΕΚΚΕΣΘ/ ΒΕΒΑΛΩΣΘ 

Ελζγχου Σρκωτοφ Ελεγκτι-Οογιςτι Υροςυμφωνθμζνων Διαδικαςιϊν (υπόδειγμα) 

Υροσ τθν ‘‘….. επωνυμία δικαιοφχου ……’’, 

για τον ζλεγχο των αιτοφμενων δαπανϊν του ζργου με τίτλο 

«……………………………………………..» ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ 

«……………………………………………………………………………….» 

 

1. Διενεργιςαμε τισ διαδικαςίεσ, που ςυμφωνικθκαν με βάςθ τθν από …/…/…. ςφμβαςθ 
ανάκεςθσ, ςε ςχζςθ με τον ςυνθμμζνο «Υίνακα Δαπανϊν», τθσ περιόδου από …/…../….. μζχρι 
…/……/….. ςυνολικοφ ποςοφ …………… €, ο οποίοσ καταρτίςτθκε με ευκφνθ τθσ «……. επωνυμία 
δικαιοφχου …….» (εφεξισ αναφερόμενοσ και ωσ ‘δικαιοφχοσ’).  

2. Θ εργαςία μασ ζγινε με βάςθ το ΧΧΧΧ Υρότυπο  

3. Σ ζλεγχοσ αφορά τισ δαπάνεσ, που περιζχονται ςτο ςυνθμμζνο «Υίνακα Δαπανϊν» και 
διενεργικθκε με βάςθ:  

- Ψθ Γενικι Υρόςκλθςθ τθσ Δράςθσ (Σδθγό Εφαρμογισ),  

- τθν απόφαςθ χρθματοδότθςθσ και εγκεκριμζνο Ψεχνικό Υαράρτθμα Ζργου (και τισ τροποποιιςεισ 
αυτϊν, εφόςον υπάρχουν) και  

- τουσ εκάςτοτε ιςχφοντεσ Εκνικοφσ Ξανόνεσ Χυμμετοχισ.  

4. Χυνοπτικά ςκοπόσ του ελζγχου ιταν να διαπιςτωκοφν τα ακόλουκα:  

i.  Θ νομιμότθτα και κανονικότθτα τθσ ζκδοςθσ και εξόφλθςθσ (ςφμφωνα με τον ΞΦΑΧ, τον ΞΦΕ και 
τον Ξϊδικα ΦΥΑ) κάκε τιμολογίου/παραςτατικοφ, το οποίο περιλαμβάνεται ςτον «Υίνακα 
Δαπανϊν» και θ ορκι λογιςτικι καταχϊρθςθσ αυτϊν.  

ii.  Ττι κάκε δαπάνθ αφορά το εγκεκριμζνο ζργο και πραγματοποιικθκε εντόσ τθσ επιλζξιμθσ 
χρονικισ περιόδου.  

iii.  Θ τιρθςθ των κανόνων επιλεξιμότθτασ, που τίκενται από τον Σδθγό Εφαρμογισ τθσ Δράςθσ και 
τουσ Εκνικοφσ Ξανόνεσ Χυμμετοχισ.  
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5. Από τθ διενζργεια των προαναφερόμενων διαδικαςιϊν ελζγχου δεν προζκυψαν διαφορζσ ςτο 
φψοσ των δθλωκειςϊν δαπανϊν (ι: προζκυψαν διαφορζσ φψουσ ……..…. € και θ ςχετικι 
αιτιολόγθςθ αποτυπϊνεται ςτισ ςυνθμμζνεσ και υπογεγραμμζνεσ ςελίδεσ του Υίνακα Δαπανϊν).  

6. Επειδι οι ανωτζρω διαδικαςίεσ ελζγχου δεν ςυνιςτοφν ζλεγχο ι επιςκόπθςθ Σικονομικϊν 
Ξαταςτάςεων, ςφμφωνα με τα Διεκνι Ελεγκτικά Υρότυπα ι τα Διεκνι Υρότυπα Ανακζςεων 
Επιςκόπθςθσ, δεν εκφράηουμε γνϊμθ με βάςθ τα πρότυπα αυτά. Θ ζκκεςθ ελζγχου μασ 
καταρτίςτθκε αποκλειςτικά για το ςκοπό που αναφζρουμε ςτθ ειςαγωγι τθσ ζκκεςθσ και όχι για 
οποιοδιποτε άλλο ςκοπό ι για διανομι ςε άλλα μζρθ. Αυτι θ ζκκεςθ ελζγχου αφορά μόνο τισ 
δαπάνεσ που περιλιφκθκαν ςτον «Υίνακα Δαπανϊν» και δεν επεκτάκθκε ςτισ Σικονομικζσ 
Ξαταςτάςεισ τθσ «……. επωνυμία δικαιοφχου …….» ωσ ςφνολο.  

 

 

       Σ Σρκωτόσ Ελεγκτισ-Οογιςτισ  

           (Ωπογραφι + ςφραγίδα)  

        Σνοματεπϊνυμο 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΧΛ:  
 

ΕΓΚΥΚΛΛΟΣ ΕΥΚΕ «ΚΑΤΛΚΕΣ ΕΝΛΣΧΥΣΕΛΣ ΚΑΛ ΔΘΜΟΣΛΑ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ 
ΕΕΥΝΘΤΛΚΩΝ ΟΓΑΝΛΣΜΩΝ – ΕΕΥΝΘΤΛΚΩΝ ΥΡΟΔΟΜΩΝ» 

ΓΕΝΛΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΛΑ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΡΑ 

 
 
 ΚΕΜΑ: ΚΑΤΛΚΕΣ ΕΝΛΣΧΥΣΕΛΣ ΚΑΛ ΔΘΜΟΣΛΑ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ΕΕΥΝΘΤΛΚΩΝ 
               ΟΓΑΝΛΣΜΩΝ – ΕΕΥΝΘΤΛΚΩΝ ΥΡΟΔΟΜΩΝ 
 
Χτο πλαίςιο υλοποίθςθσ των δράςεων τθσ RIS3 ςτα Ε.Υ. θ υπθρεςία μασ εξζδωςε και απζςτειλε 
ςτισ Ε.Ω.Δ. με το 115970/ΕΩΞΕ203/13-11-2015 ζγγραφο Σδθγό «Κρατικζσ ενιςχφςεισ και RIS3». Χε 
ςυνζχεια του Σδθγοφ αυτοφ και λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τα ερωτιματα Ε.Ω.Δ και τισ διευκρινίςεισ 
τθσ Ε.Ε. ςε ςεμινάριο «StateAidin RDI projectsco-financedfromthe ESIF» ςτο παρόν ζγγραφο 
αναλφονται οι δυνατότθτεσ που υπάρχουν προκειμζνου μία δθμόςια χρθματοδότθςθ ςε 
ερευνθτικό οργανιςμό (εφεξισ Ε.Σ.) ι/και ερευνθτικι υποδομι (εφεξισ Ε.Ω.) να μπορεί να 
κεωρθκεί ωσ μθ-κρατικι ενίςχυςθ. Ψονίηεται ότι το παρόν ζγγραφο δεν αφορά ςε καμία 
περίπτωςθ ςτθ χρθματοδότθςθ επιχειριςεων για δράςεισ ζρευνασ. 
 
ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΕΣ Ε.Ο./Ε.Υ. ΜΘ-ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΦΥΣΘΣ 
Χφμφωνα με τθ νομολογία προκειμζνου μια ενίςχυςθ να χαρακτθριςτεί ωσ κρατικι ενίςχυςθ 
δυνάμει του άρκρου 107 παράγραφοσ 1 τθσ ΧΟΕΕ, απαιτοφνται ςωρευτικά τα εξισ: φπαρξθ μιασ 
επιχείρθςθσ, δυνατότθτα καταλογιςμοφ του μζτρου ςτο Δθμόςιο, χοριγθςθ πλεονεκτιματοσ, 
επιλεκτικότθτα του μζτρου και δυνθτικζσ επιπτϊςεισ τθσ ςτον ανταγωνιςμό και ςτισ ςυναλλαγζσ 
εντόσ τθσ Ζνωςθσ. Ωσ επιχειριςεισ ορίηονται, ςφμφωνα με τθ νομολογία του ΔΕΞ, οι οντότθτεσ που 
αςκοφν οικονομικι δραςτθριότθτα, ανεξάρτθτα από το νομικό κακεςτϊσ που τισ διζπει, τον τρόπο 
χρθματοδότθςισ τουσ και από το εάν ζχουν, ι όχι, κερδοςκοπικό ςκοπό. Ψο μόνο κακοριςτικό 
κριτιριο που λαμβάνεται υπόψθ είναι εάν θ οντότθτα αςκεί οικονομικι δραςτθριότθτα. Ωσ 
οικονομικι δραςτθριότθτα λογίηεται κάκε δραςτθριότθτα που ςυνίςταται ςτθν παροχι αγακϊν 
και υπθρεςιϊν ςε δεδομζνθ αγορά. 
Για τισ δράςεισ Ζρευνασ, Ανάπτυξθσ και Ξαινοτομίασ (Ε.Α.Ξ.) και για τουσ Σργανιςμοφσ ερευνϊν και 
διάχυςθσ γνϊςθσ και τισ ερευνθτικζσ υποδομζσ ςφμφωνα με το ςθμείο 19 τθσ Ανακοίνωςθσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ «Πλαίςιο ςχετικά με τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ για τθν ζρευνα και ανάπτυξθ 
και τθν καινοτομία» (2014/C 198/01) κεωροφνται ωσ μθ-οικονομικισ φφςθσ οι εξισ 
δραςτθριότθτεσ: 
α) κφριεσ δραςτθριότθτεσ ερευνθτικϊν Σργανιςμϊν και ερευνθτικϊν υποδομϊν, και ιδιαίτερα: 
- δραςτθριότθτεσ εκπαίδευςθσ για τθν εξαςφάλιςθ περιςςότερων και πιο ειδικευμζνων 

ανκρϊπινων πόρων 
- ανεξάρτθτθ Ε&Α για περιςςότερθ γνϊςθ και καλφτερθ κατανόθςθ 

ΕΚΝΛΚΘ ΑΧΘ ΣΥΝΤΟΝΛΣΜΟΥ 
ΕΛΔΛΚΘ ΥΡΘΕΣΛΑ ΚΑΤΛΚΩΝ ΕΝΛΣΧΥΣΕΩΝ Ακινα, 13-5-2016 

Αρικ. Υρωτ.:49939/ΕΩΞΕ1942 

Ψαχ. Δ/νςθ : Ρίκθσ 10Ακινα Υροσ: Υίνακα Αποδεκτϊν 
 

(ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΔΛΕΞΥΕΦΑΛΩΧΘ) 
Ψαχ. Ξϊδικασ : 105 63 

Υλθροφορίεσ : Ε. Χτουραΐτθσ, 
Η. Γεωργοποφλου 

Ψθλ: 210 3742073, 210 3742085 
Fax : 210 3742063 

 

E-mail :stateaid_unit@mnec.gr  
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- ευρεία διάχυςθ των ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων ςε μθ-αποκλειςτικι και χωρίσ διακρίςεισ 
βάςθ 

β) δραςτθριότθτεσ μεταφοράσ γνϊςθσ, όταν το ςφνολο των κερδϊν από τισ δραςτθριότθτεσ αυτζσ 
επανεπενδφεται ςτισ κφριεσ δραςτθριότθτεσ του ερευνθτικοφ Σργανιςμοφ ι τθσ ερευνθτικισ 
υποδομισ. 
Επίςθσ ςφμφωνα με το ςθμείο 20 τθσ Ανακοίνωςθσ Ε.Ε. (2014/C 198/01): 
Χε περίπτωςθ που ζνασ ερευνθτικόσ Σργανιςμόσ ι μια ερευνθτικι υποδομι χρθςιμοποιείται τόςο 
για οικονομικζσ, όςο και για μθ-οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ, θ δθμόςια χρθματοδότθςθ εμπίπτει 
ςτο πεδίο εφαρμογισ των κανόνων για τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ μόνο ςτον βακμό που καλφπτει 
δαπάνεσ που ςυνδζονται με τισ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ. Εάν ο ερευνθτικόσ Σργανιςμόσ ι θ 
ερευνθτικι υποδομι χρθςιμοποιείται ςχεδόν αποκλειςτικά για μθ-οικονομικι δραςτθριότθτα, θ 
χρθματοδότθςι του/τθσ μπορεί να μθν εμπίπτει κακόλου ςτο πεδίο εφαρμογισ των κανόνων για 
τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ, εφόςον θ οικονομικι δραςτθριότθτα είναι αμιγϊσ επικουρικι, δθλαδι 
ςυνδζεται άμεςα με τθ δραςτθριότθτα του ερευνθτικοφ Σργανιςμοφ ι τθσ ερευνθτικισ υποδομισ 
και είναι απαραίτθτθ για αυτιν ι είναι ςυνυφαςμζνθ με τθν κφρια μθ-οικονομικι χριςθ του/τθσ, 
και είναι περιοριςμζνου πεδίου εφαρμογισ. Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ πλαιςίου, θ Επιτροπι 
κα κεωρεί ότι όντωσ πρόκειται για τθν ωσ άνω περίπτωςθ όταν οι οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ 
καταναλίςκουν ακριβϊσ τουσ ίδιουσ πόρουσ (όπωσ υλικό, εξοπλιςμό, εργαςία και ςτακερό 
κεφάλαιο) με τισ μθ-οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ και θ δυναμικότθτα που διατίκεται κάκε ζτοσ για 
τζτοιου είδουσ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ δεν υπερβαίνει το 20 % τθσ ςυνολικισ ετιςιασ 
δυναμικότθτασ του φορζα. 
 
ΔΘΜΟΣΛΑ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ΕΕΥΝΘΤΛΚΩΝ ΥΡΟΔΟΜΩΝ 
Α) Τςον αφορά ςτθ δθμόςια χρθματοδότθςθ για καταςκευι νζασ ι επζκταςθ υφιςτάμενθσ 
ερευνθτικισ υποδομισ, εφόςον πλθροφνται οι ανωτζρω προχποκζςεισ του ςθμείου 19 τθσ 
Ανακοίνωςθσ τθσ Ε.Ε. και θ ερευνθτικι υποδομι χρθςιμοποιείται μόνο για μθ-οικονομικζσ 
δραςτθριότθτεσ, θ χρθματοδότθςι τθσ κεωρείται ωσ μθ-κρατικι ενίςχυςθ. 
Β) Τταν θ Ε.Ω. αςκεί τόςο μθ-οικονομικζσ όςο και οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ αλλά: 
i) θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ε.Ω. εμπίπτει εντόσ των αναγραφομζνων ςτο ςθμείο 19.α τθσ 
Ανακοίνωςθσ Ε.Ε. (2014/C 198/01) 
ii) οι οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ είναι αμιγϊσ επικουρικζσ, ςυνδζονται άμεςα με τθ 
δραςτθριότθτα τθσ ερευνθτικισ υποδομισ και είναι απαραίτθτεσ για αυτιν, 
iii) καταναλίςκουν τουσ ίδιουσ ακριβϊσ πόρουσ με τισ μθ-οικονομικζσ και 
iv) είναι ςε μικρό ποςοςτό που δεν υπερβαίνει το 20% τθσ ςυνολικισ ετιςιασ δυναμικότθτασ του 
φορζα, 
τότε θ χρθματοδότθςι τθσ Ε.Ω. δεν εμπίπτει ςτο πεδίο εφαρμογισ των κανόνων για τισ κρατικζσ 
ενιςχφςεισ. 
Υροκειμζνου να γίνει χριςθ τθσ παραπάνω πρόνοιασ εκτόσ των ανωτζρω προχποκζςεων που κζτει 
το ςθμείο 20 τθσ Ανακοίνωςθσ Ε.Ε. (2014/C 198/01) κα πρζπει να διευκρινιςτοφν τα ακόλουκα: 
i)Θ μζτρθςθ τθσ ςυνολικισ ετιςιασ δυναμικότθτασ, ςφμφωνα με τισ διευκρινίςεισ τθσ Ε.Ε., δεν 
γίνεται με οικονομικά ςτοιχεία αλλά με ςτοιχεία όπωσ αρικμόσ ωρϊν απαςχόλθςθσ 
εξειδικευμζνου προςωπικοφ, ϊρεσ χριςθσ εξοπλιςμοφ κτλ. Θ Ε.Ε. δεν ζχει προςδιορίςει ακριβϊσ 
ςυγκεκριμζνουσ τρόπουσ μζτρθςθσ τθσ ςυνολικισ ετιςιασ δυναμικότθτασ και είναι ςτθν ευχζρεια 
τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ να προςδιορίςει ςτο πλαίςιο τθσ πρόςκλθςθσ, με ποιον τρόπο και με 
βάςθ ποια ςτοιχεία κα γίνεται ο υπολογιςμόσ. 
ii) Σ φορζασ χοριγθςθσ τθσ ενίςχυςθσ, ςτο πλαίςιο πρόςκλθςθσ για δθμόςια χρθματοδότθςθ για 
καταςκευι νζασ ι επζκταςθ υφιςτάμενθσ ερευνθτικισ υποδομισ, πρζπει να λαμβάνει από τον 
δικαιοφχο τθσ ενίςχυςθσ επιχειρθςιακό ςχζδιο από το οποίο να προκφπτει θ χριςθ που κα ζχει θ 
υποδομι ζπειτα από τθν καταςκευι/επζκταςι τθσ και ςτο ςχζδιο αυτό να αναφζρονται τα 
ποςοςτά χριςθσ τθσ για μθ-οικονομικζσ και οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ ςε ετιςια βάςθ από τθν 
ολοκλιρωςθ του ςυγκεκριμζνου ζργου και μετά. Χε περίπτωςθ που διαπιςτϊνεται, ςτθ βάςθ των 
ετιςιων προβλζψεων του επιχειρθςιακοφ ςχεδίου, ότι υπάρχει ενδεχόμενο ςε δεδομζνθ χρονικι 
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ςτιγμι οι οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ να υπερβοφν το 20 % τθσ ςυνολικισ ετιςιασ δυναμικότθτασ, 
τότε πρζπει να τεκεί ςε εφαρμογι, από τον φορζα χοριγθςθσ τθσ ενίςχυςθσ, μθχανιςμόσ 
παρακολοφκθςθσ και ανάκτθςθσ (claw–backmechanism) με τον οποίο κα μπορεί να ανακτάται το 
τμιμα τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ το οποίο αφορά ςε οικονομικι δραςτθριότθτα, κακϊσ 
εφόςον θ οικονομικι δραςτθριότθτα υπερβαίνει το 20% τότε παφει να κεωρείται επικουρικι και 
υπόκειται πλζον ςτουσ κανόνεσ κρατικϊν ενιςχφςεων. 
Γ) Χτθν περίπτωςθ που ο ίδιοσ φορζασ αςκεί δραςτθριότθτεσ οικονομικισ και μθ-οικονομικισ 
φφςθσ, προκειμζνου θ δθμόςια χρθματοδότθςθ των μθ-οικονομικϊν δραςτθριοτιτων να μθν 
κεωρθκεί ωσ κρατικι ενίςχυςθ πρζπει τα δφο είδθ δραςτθριοτιτων, κακϊσ και οι δαπάνεσ, θ 
χρθματοδότθςθ και τα ζςοδά τουσ, να διαχωρίηονται ςαφϊσ και με λογιςτικι παρακολοφκθςθ, 
ϊςτε να αποφεφγεται ουςιαςτικά θ επιδότθςθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ να καλφπτεται 
από τθν επιδότθςθ τθσ μθ-οικονομικισ (ςταυροειδισ επιδότθςθ). Αποδεικτικά ςτοιχεία για τθν 
τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ κατανομισ των δαπανϊν, τθσ χρθματοδότθςθσ και των εςόδων μπορεί 
να ςυνιςτοφν οι ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του οικείου φορζα. Επιςθμαίνεται ότι θ ζλλειψθ 
ςαφοφσ διαχωριςμοφ κακιςτά το ςφνολο των δραςτθριοτιτων του φορζα εντόσ του πεδίου 
εφαρμογισ των κανόνων για τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ ςφμφωνα με το ςθμείο 18 τθσ Ανακοίνωςθσ 
Ε.Ε. (2014/C 198/01). 
Δ) Τταν μια ερευνθτικι υποδομι κα χρθςιμοποιθκεί για δραςτθριότθτεσ και οικονομικισ και μθ-
οικονομικισ φφςθσ και οι δραςτθριότθτεσ οικονομικισ φφςθσ δεν μποροφν να κεωρθκοφν 
επικουρικζσ, τότε το τμιμα των μθ οικονομικϊν δραςτθριοτιτων κεωρείται μθ-κρατικι ενίςχυςθ, 
ενϊ το τμιμα των οικονομικϊν δραςτθριοτιτων εμπίπτει ςτο πεδίο εφαρμογισ των κανόνων 
κρατικϊν ενιςχφςεων και μπορεί να ενιςχυκεί με το άρκρο 26 του Ξαν. 651/2014 «Επενδυτικζσ 
Ενιςχφςεισ για ερευνθτικζσ υποδομζσ» ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 
αυτοφ και του Ξανονιςμοφ όπωσ ζχουν αναλυτικά αναφερκεί ςτον Σδθγό «Ξρατικζσ ενιςχφςεισ και 
RIS3». 
 
ΔΥΝΑΤΟΤΘΤΕΣ ΚΕΩΘΣΘΣ ΩΣ ΜΘ-ΚΑΤΛΚΘΣ ΕΝΛΣΧΥΣΘΣ ΣΕ Ερευνθτικοφσ Οργανιςμοφσ ΣΕ 
ΡΕΛΡΤΩΣΕΛΣ ΣΥΝΕΓΑΣΛΑΣ ΜΕ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΛΣ Ι ΕΕΥΝΑ ΓΛΑ ΛΟΓΑΛΣΜΟ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ 
Θ χρθματοδότθςθ διεξαγωγισ ζρευνασ από Ερευνθτικοφσ Σργανιςμοφσ για λογαριαςμό 
επιχειριςεων, κακϊσ και θ περίπτωςθ ςυνεργαςίασ του Ερευνθτικοφ Σργανιςμοφ με επιχειριςεισ, 
οι οποίεσ επθρεάηουν τουσ ςτόχουσ τθσ ζρευνασ τθσ εν λόγω ςυνεργαςίασ, κεωροφνται γενικά ότι 
υπόκεινται ςτουσ κανόνεσ περί κρατικϊν ενιςχφςεων. 
Ωςτόςο όταν ζνασ Ερευνθτικόσ Σργανιςμόσ (Ε.Σ.) πλθροί τα κριτιρια των ςθμείων 19 ι 20 του 
Υλαιςίου ΕΑΞ, όπωσ προαναφζρκθκαν πριν, τότε μπορεί να κεωρθκεί ότι θ χρθματοδότθςθ του 
Ερευνθτικοφ Σργανιςμοφ δεν υπόκειται ςτουσ κανόνεσ κρατικϊν ενιςχφςεων. 
Υαραδείγματοσ χάριν για Ε.Σ. με κφρια δραςτθριότθτα που εμπίπτει ςτο ςθμείο 19.1 όταν το 
ςφνολο των κερδϊν του Ε.Σ από δραςτθριότθτεσ μεταφοράσ γνϊςθσ επανεπενδφεται ςτισ κφριεσ 
δραςτθριότθτεσ του οι οποίεσ είναι μθ-οικονομικζσ ι όταν τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ 
διαχζονται ευρζωσ ςε μθ-αποκλειςτικι και χωρίσ διακρίςεισ βάςθ. 
Επίςθσ μπορεί να κεωρθκεί ότι θ χρθματοδότθςθ του Ε.Σ. δεν υπόκειται ςτουσ κανόνεσ κρατικϊν 
ενιςχφςεων, όταν ζνασ Ε.Σ. μετακυλφει ςτουσ τελικοφσ αποδζκτεσ (επιχειριςεισ) το οποιοδιποτε 
πλεονζκτθμα (βλ. Σδθγόσ Ξρατικζσ Ενιςχφςεισ και RIS3 κεφ. 2) προκφπτει μζςω τθσ 
χρθματοδότθςθσ αυτισ όπωσ π.χ. τθν μετακφλιςθ του (ποςοτικοποιθμζνου) πλεονεκτιματοσ ςτισ 
επιχειριςεισ μζςω μειωμζνων τιμϊν θ οποία οφείλει να εξαςφαλίηεται με τθν φπαρξθ κατάλλθλου 
μθχανιςμοφ. 
Πε βάςθ τα παραπάνω είναι απαραίτθτο ςτο πλαίςιο ζκδοςθσ προςκλιςεων να εξετάηεται κατά 
πόςον μποροφν να πλθροφνται οι ωσ άνω προχποκζςεισ από τουσ Ε.Σ. προκειμζνου να μθν 
κεωρείται θ χρθματοδότθςθ αυτι κρατικι ενίςχυςθ και να μθν αντιμετωπίηουν προβλιματα οι 
Ε.Σ./Ε.Ω με τθν πλιρωςθ των προχποκζςεων του ςθμείου 20 τθσ Ανακοίνωςθσ Ε.Ε. (2014/C 
198/01) όταν αυτό απαιτείται. 
Τταν δεν πλθροφνται τα ανωτζρω τότε οι δραςτθριότθτεσ διεξαγωγισ ζρευνασ από Ε.Σ. για 
λογαριαςμό επιχειριςεων ι ςυνεργαςίασ του Ε.Σ. με επιχειριςεισ υπόκεινται ςτουσ κανόνεσ 
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κρατικϊν ενιςχφςεων και οι Ε.Σ. μποροφν να ενιςχυκοφν με άρκρα του Ξαν. 651/2014 ςφμφωνα με 
τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του Ξανονιςμοφ όπωσ ζχουν αναλυτικά αναφερκεί ςτον Σδθγό 
«Ξρατικζσ ενιςχφςεισ και RIS3». 
Επιςθμαίνεται ότι, όταν ζνασ Ε.Σ. ςυμμετζχει π.χ. ςε μία ςυνεργαςία με επιχείρθςθ, εξετάηεται 
αυτι κακαυτι θ ενιςχυόμενθ δραςτθριότθτα. Εφόςον αυτι μπορεί να υπαχκεί ςτισ μθ-οικονομικζσ 
δραςτθριότθτεσ του Ε.Σ. (ςφμφωνα με όλα τα προαναφερόμενα ςτοιχεία) τότε θ χρθματοδότθςθ 
του Ε.Σ μπορεί να κεωρθκεί ότι δεν ενζχει ςτοιχεία κρατικισ ενίςχυςθσ, ανεξάρτθτα από τα 
ςυνολικά ποςοςτά δραςτθριοποίθςθσ του Ε.Σ. ςε οικονομικζσ και μθ-οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ, 
τα οποία ςτθν περίπτωςθ αυτι δεν εξετάηονται. Υαραδείγματοσ χάριν, χρθματοδότθςθ για 
ςυνεργαςία επιχείρθςθσ με Ε.Σ. ο οποίοσ αςκεί ςυνολικά 70% μθ οικονομικζσ (ςφμφωνα με ςθμείο 
19 τθσ Ανακοίνωςθσ Ε.Ε. (2014/C 198/01)) και 30% οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ, και όπου το 
ςφνολο των κερδϊν του Ε.Σ από τθν ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα ςυνεργαςίασ (π.χ. μεταφορά 
γνϊςθσ) επανεπενδφεται ςτισ κφριεσ δραςτθριότθτεσ του, οι οποίεσ είναι μθ-οικονομικζσ, μπορεί 
να κεωρθκεί ότι δεν ενζχει ςτοιχεία κρατικισ ενίςχυςθσ. 
Ψζλοσ υπενκυμίηουμε τθν δυνατότθτα του Υλθροφοριακοφ Χυςτιματοσ Ξρατικϊν Ενιςχφςεων 
(Υ.Χ.Ξ.Ε.) να διαχειρίηεται τισ Δράςεισ είτε είναι κρατικι ενίςχυςθ και προσ τον Ε.Σ./Ε.Ω. και τθν 
επιχείρθςθ είτε είναι Δράςθ που αποτελεί κρατικι ενίςχυςθ μόνο για τθν επιχείρθςθ και όχι για 
τον Ε.Σ./Ε.Ω. με πλιρθ υλοποίθςθ των δράςεων μζςω αυτοφ και ςτισ 2 περιπτϊςεισ. 
Σι Ε.Ω.Δ. ςτισ οποίεσ αποςτζλλεται το παρόν παρακαλοφνται όπωσ τον κοινοποιιςουν ςτουσ 
φορείσ αρμοδιότθτασ τουσ οι οποίοι εμπλζκονται ςτθν υλοποίθςθ των δράςεων RIS3. 
 

Ο ΓΕΝΛΚΟΣ ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΡΑ 
ΡΑΝΑΓΛΩΤΘΣ ΚΟΚΟΛΘΣ 
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ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΔΘΠΣΞΦΑΨΛΑ 
ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΞΑΛ ΕΥΕΡΔΩΧΕΩΡ 
ΓΕΡΛΞΘ ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑ ΕΦΕΩΡΑΧ & ΞΑΛΡΣΨΣΠΛΑΧ 
ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΔΛΕΚΡΣΩΧ ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΘΧ ΞΑΛ 
ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΞΘΧ ΧΩΡΕΦΓΑΧΛΑΧ  
TΠΘΠΑ ΕΩΦΩΥΑΛΞΘΧ ΕΡΩΧΘΧ 
Ψαχ.Δ/νςθ: Πεςογείων 14-18, 11527 Ακινα 
 

 

Ρρόγραμμα PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) 
ΔΑΣΘ ΕΚΝΛΚΘΣ ΕΜΒΕΛΕΛΑΣ 

«Χρθματοδότθςθ ελλθνικϊν φορζων που ςυμμετζχουν επιτυχϊσ ςτισ προςκλιςεισ υποβολισ 
προτάςεων τθσ Ενότθτασ 2 του PRIMA:  

«Δραςτθριότθτεσ που επιλζγονται κατόπιν διακρατικϊν, ανοικτϊν και ανταγωνιςτικϊν 
προςκλιςεων υποβολισ προτάςεων που διοργανϊνονται από το Μδρυμα PRIMA και 

χρθματοδοτοφνται από τουσ εκνικοφσ φορείσ χρθματοδότθςθσ των ςυμμετεχόντων ςτο PRIMA 
κρατϊν»  

 

ΡΑΑΤΘΜΑ I.1  
ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΑΛΤΘΣΘΣ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘΣ ΡΟΥ ΥΡΟΒΑΛΕΤΑΛ ΕΝΤΟΣ 

ΡΛΘΟΦΟΛΑΚΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΚΑΤΛΚΩΝ  ΕΝΛΣΧΥΣΕΩΝ 
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ΚΩΔΛΚΟΣ ΕΓΟΥ: (δίνεται αυτόματα από το ΡΣΚΕ)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Σν Πξφγξακκα PRIMA είλαη κηα πξσηνβνπιία 

ηνπ άξζξνπ 185 ηεο πλζήθεο Λεηηνπξγίαο ηεο 

Δ. Έλσζεο θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ 

«Οξίδνληα 2020», ην Πξφγξακκα Πιαίζην ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ Έξεπλα θαη ηελ 

Καηλνηνκία 
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1. ΓΕΝΛΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΔΥΝΘΤΛΚΟΥ ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΥ 

 

Α/Α Φορζα   

Συντονιςτισ ΡΑΛ/ΣΧΛ 

Είδοσ Φορζα α.  Σργανιςμόσ Ζρευνασ και Διάδοςθσ Γνϊςεων  
β.  Επιχείρθςθ  
γ. Οοιποί Φορείσ που αντιμετωπίηονται ωσ 

Σργανιςμοί Ζρευνασ και  Διάδοςθσ 
Γνϊςεων 

 

ΓΕΝΛΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ 

Είδοσ Επιχείρθςθσ (ςυμπλθρϊνεται μόνο για επιχειριςεισ) 

Α.Φ.Μ.  

V.A.T. (εκτόσ Ελλάδοσ)  

Επωνυμία Δυνθτικοφ Δικαιοφχου  

Επωνυμία Δυνθτικοφ Δικαιοφχου (Αγγλικά) (δεν εφαρμόηεται) 

¨Εμφάνιςθ Ονομαςίασ Φορζα 
ςτα Επιςυναπτόμενα Ζγγραφα" 

Υροκφπτει αυτόματα από το ςφςτθμα 

Συνοπτικι Ραρουςίαςθ Δυνθτικοφ 
Δικαιοφχου  

 

Διακριτικόσ Τίτλοσ Δυνθτικοφ Δικαιοφχου  

Θμερομθνία ζναρξθσ εργαςιϊν 
επιχείρθςθσ (Βάςει ζναρξθσ απο ΔΟΥ) 

 

Νομικι Μορφι Επιλογι από λίςτα 

Δ.Ο.Υ. Επιλογι από λίςτα 

Είδοσ Βιβλίων Επιλογι από λίςτα 

Μζγεκοσ Επιχείρθςθσ – Φορζα Επιλογι από λίςτα 

Θ επιχείρθςθ είναι spin-off ΡΑΛ/ΣΧΛ 

                                                                                   ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΕΔΑΣ  

Χϊρα Επιλογι από λίςτα 

Δθμοτικι – Τοπικι Κοινότθτα Επιλογι από λίςτα 

Οδόσ - Αρικμόσ  

Ρόλθ  

Ταχ. Κωδικόσ  

Τθλζφωνο Επικοινωνίασ  

Λςτοχϊροσ (Website)  

Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ (e-mail)  

 

2. ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΕΚΡΟΣΩΡΩΝ 

Δθλϊνονται ο Ρόμιμοσ Εκπρόςωποσ του φορζα ο «Επιςτθμονικόσ Ωπεφκυνοσ Ζργου» και ο 
«Ωπεφκυνοσ Επικοινωνίασ του φορζα» για διοικθτικά και οικονομικά κζματα 

 

ΓΕΝΛΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ 

Δικαιοφχοσ Επιλογι από λίςτα 

Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ ΡΑΛ/ΣΧΛ 

Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ Φορζα  
ΡΑΛ/ΣΧΛ 
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Υπεφκυνοσ Επικοινωνίασ Φορζα για το ζργο 
ΡΑΛ/ΣΧΛ 

Επϊνυμο  

Πνομα  

Α.Φ.Μ.  

Κζςθ ςτον Φορζα  

ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ 

Χϊρα Επιλογι από λίςτα 

Δθμοτικι – Τοπικι Κοινότθτα Επιλογι από λίςτα 

Ταχ. Κωδικόσ  

Οδόσ - Αρικμόσ  

Ρόλθ  

Τθλζφωνο (Στακερό)  

Τθλζφωνο (Κινθτό)  

e-mail  

 

3. ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Ι ΕΤΑΛΩΝ ΤΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΘΣ 
(ςυμπλθρϊνεται μόνο για επιχειριςεισ) 

Ψο άκροιςμα του ποςοςτοφ των μετόχων κα πρζπει να είναι ίςο με 100%. Χε περίπτωςθ πολυμετοχικϊν 
ςχθμάτων, κατά τθν υποβολι τθσ Αίτθςθσ Χρθματοδότθςθσ καταχωροφνται όςοι εκ των μετόχων κατζχουν 
ποςοςτό μετοχϊν μεγαλφτερο ι ίςο του 25% ι οι πζντε με το μεγαλφτερο ποςοςτό αν υπάρχουν 
εκατοντάδεσ μικρομζτοχοι.  
Επιχείρθςθ που ςτο μετοχικό κεφάλαιο τθσ ςυμμετζχει το Δθμόςιο ι Δθμόςιοσ φορζασ ςυμπλθρϊνει το 
ΑΦΠ του εποπτεφοντοσ υπουργείου ι του δθμόςιου φορζα αντίςτοιχα. 
Για μζτοχο εκτόσ Ελλάδοσ, ςτο πεδίο ΔΣΩ όπωσ δθλωκεί θ επιλογι '1125-ΞΑΨΣΛΞΩΡ ΕΩΨΕΦΛΞΣΩ' 
 

ΓΕΝΛΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ 

Δικαιοφχοσ Επιλογι από λίςτα 

Είδοσ Ρροςϊπου (Μετόχου) Ρομικό Υρόςωπο/Φυςικό πρόςωπο 

Μζτοχοσ εκτόσ Ελλάδασ ΡΑΛ/ΣΧΛ 

Α.Φ.Μ. Μετόχου  

V.A.T.  

Δ.Ο.Υ. Επιλογι από λίςτα 

Ροςοςτό Συμμετοχισ (%)  

Κζςθ Εταίρου ι Μετόχου ςτον Φορζα  

Ονοματεπϊνυμο ι Επωνυμία  

Χϊρα εγκατάςταςθσ/διαμονισ Επιλογι από λίςτα 

Ζτοσ Μδρυςθσ Επιχείρθςθσ  

 

Ονοματεπϊνυμο Νόμιμου Εκπρόςωπου  

Α.Φ.Μ./VAT Νομίμου Εκπροςϊπου  

Κζςθ Εταίρου ι Μετόχου ςτον Φορζα  

ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ 

Χϊρα Εγκατάςταςθσ / Διαμονισ Επιλογι από λίςτα 

Δθμοτικι – Τοπικι Κοινότθτα Επιλογι από λίςτα 

Οδόσ - Αρικμόσ  

Ταχ. Κωδικόσ  
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Ρόλθ  

Τθλζφωνο Επικοινωνίασ  

Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ (e-mail)  

 
4. ΚΩΔΛΚΟΣ ΑΣΚΘΣΘΣ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΑΣ (Κ.Α.Δ)  ΜΕ ΒΑΣΘ ΤΟΝ ΟΡΟΛΟ ΚΑ ΚΑΤΑΤΑΧΚΕΛ Θ ΕΡΛΧΕΛΘΣΘ 

ΣΤΘΝ ΑΝΤΛΣΤΟΛΧΘ ΚΑΤΘΓΟΛΑ 
(ςυμπλθρϊνεται μόνο για επιχειριςεισ) 

Δικαιοφχοσ Επιλογι από λίςτα 

Κφριοσ Κ.Α.Δ. Επιλογι 

Κ.Α.Δ. ζργου ΕΤΑΚ  ΡΑΛ/ΣΧΛ 

Κ.Α.Δ. Επιλογι από λίςτα 

  Είναι ο ΦΡΑ ανακτιςιμοσ  ΡΑΛ/ΣΧΛ 

Θμερομθνία Ενεργοποίθςθσ  

 
5. ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΕΓΟΥ  

Ακρωνφμιο πρόταςθσ  

Τίτλοσ Ρρόταςθσ  

Τίτλοσ Ρρόταςθσ (Αγγλικά)  

Διάρκεια ςε μινεσ  

 
6. ΒΑΣΛΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΤΟΡΟΥ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΕΓΟΥ 

A/A  

Δικαιοφχοσ Επιλογι από λίςτα 

Δθμοτικι-Τοπικι Κοινότθτα Επιλογι από λίςτα 

Τοποκεςία  

Οδόσ - Αρικμόσ  

Ταχ.Κωδικόσ  

 
7. ΤΘΘΣΘ ΕΚΝΛΚΩΝ ΚΑΛ ΕΝΩΣΛΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ (ΚΛΤΘΛΑ ΑΡΟΚΛΕΛΣΜΟΥ) 

Τιρθςθ των εκνικϊν και ενωςιακϊν κανόνων για τθ δθμοςιότθτα, τθν 
πλθροφόρθςθ και τθ διάχυςθ των αποτελεςμάτων 

1.Σ δικαιοφχοσ δεςμεφεται ότι το ζργο περιλαμβάνει ςαφείσ 
και ςυγκεκριμζνεσ δεςμεφςεισ ωσ προσ τθν τιρθςθ των 
εκνικϊν και ενωςιακϊν κανόνων περί δθμοςιότθτασ και 
πλθροφόρθςθσ 

ΡΑΛ/ΣΧΛ 

2. Σ δικαιοφχοσ δεςμεφεται να τθριςει τουσ εκνικοφσ και 
ενωςιακοφσ κανόνεσ που αφοροφν τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ 
κατά το ςτάδιο τθσ πρόςκλθςθσ, τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ και 
πικανϊν τροποποιιςεων αυτισ; 

ΡΑΛ/ΣΧΛ 

ΟΛΗΟΝΤΛΕΣ ΡΟΛΛΤΛΚΕΣ 

3.1 ΩΥΑΦΧΣΩΡ ΩΥΣΔΣΠΕΧ ΔΛΕΩΞΣΟΩΡΧΘΧ (ΞΨΛΦΛΑΞΕΧ Θ ΑΟΟΕΧ 
ΑΡΑΟΣΓΑ ΨΛ ΑΥΑΛΨΕΛΨΑΛ) ΥΦΣΧΒΑΧΘΧ ΨΩΡ ΑΠΕΑ, Θ ΕΦΣΧΣΡ 
ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΣΩΡ ΥΦΣΞΕΛΨΑΛ ΡΑ ΔΘΠΛΣΩΦΓΘΚΣΩΡ; 

ΡΑΛ/ΔΕΡ 
ΕΦΑΦΠΣΗΕΨΑΛ 

3.2 ΕΛΔΣΧ ΩΦΛΧΨΑΠΕΡΘΧ ΩΥΣΔΣΠΘΧ ΑμεΑ ΥΣΩ ΔΛΑΚΕΨΕΛ Θ 
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΘ Ι ΥΣΩ ΥΦΣΞΕΛΨΑΛ ΡΑ ΔΘΠΛΣΩΦΓΘΚΕΛ 
(Υεριγραφι) 

 

3.3 Θ ΥΦΑΘ ΧΩΡΕΞΨΛΠΑ ΞΑΛ ΥΦΣΑΧΥΛΗΕΛ ΨΘΡ ΑΦΧΘ ΨΘΧ 
ΛΧΣΨΘΨΑΧ ΠΕΨΑΩ ΑΡΔΦΩΡ ΞΑΛ ΓΩΡΑΛΞΩΡ; 

ΡΑΛ/ΔΕΡ 
ΕΦΑΦΠΣΗΕΨΑΛ 
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3.4 Θ ΥΦΑΘ ΑΥΣΨΦΕΥΕΛ ΞΑΚΕ ΔΛΑΞΦΛΧΘ ΟΣΓΩ ΦΩΟΣΩ, ΦΩΟΘΧ, 
ΕΚΡΣΨΛΞΘΧ ΞΑΨΑΓΩΓΘΧ, ΚΦΘΧΞΕΛΑΧ, ΥΕΥΣΛΚΘΧΕΩΡ, 
ΑΡΑΥΘΦΛΑΧ, ΘΟΛΞΛΑΧ, ΓΕΡΕΨΘΧΛΣΩ ΥΦΣΧΑΡΑΨΣΟΛΧΠΣΩ; 

ΡΑΛ/ΔΕΡ 
ΕΦΑΦΠΣΗΕΨΑΛ 

3.5 Θ ΥΦΑΘ ΧΕΒΕΨΑΛ ΨΘΡ ΑΦΧΘ ΨΘΧ ΑΕΛΦΣΦΣΩ ΑΡΑΥΨΩΘΧ 
ΞΑΛ ΔΛΑΧΦΑΟΛΗΕΛ ΨΘΡ ΥΦΣΩΚΘΧΘ ΨΩΡ ΑΥΑΛΨΘΧΕΩΡ 
ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΛΞΘΧ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ, ΑΥΣΔΣΧΘΧ ΥΣΦΩΡ, 
ΠΕΨΦΛΑΧΠΣΩ ΞΟΛΠΑΨΛΞΘΧ ΑΟΟΑΓΘΧ ΞΑΛ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ 
ΒΛΣΥΣΛΞΛΟΣΨΘΨΑΧ, ΣΥΣΩ ΕΦΑΦΠΣΗΕΨΑΛ; 

ΡΑΛ/ΔΕΡ 
ΕΦΑΦΠΣΗΕΨΑΛ 

 

8. ΣΥΝΤΟΜΘ ΡΕΛΓΑΦΘ ΕΓΟΥ  

1. Αληηθείκελν θαη ζηφρνη ηνπ έξγνπ  

2. Δπηθνηλσληαθή πεξηγξαθή ηεο επέλδπζεο - χληνκε 

πεξηγξαθή 

 

3. Μεζνδνινγία πινπνίεζεο έξγνπ  

4. Αλακελφκελα απνηειέζκαηα  

5, Πεξηγξαθή ελνηήησλ εξγαζίαο   

6. Γξαζηεξηφηεηεο δηάρπζεο θαη δεκνζηφηεηαο   

7. Οηθνλνκηθή θαη εκπνξηθή αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ  

8.Οξγαλσηηθή δνκή θαη δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ/ Πεξηγξαθή 

ζχκπξαμεο ζπλεξγαηηθνχ έξγνπ 

 

9.Πεξηγξαθή δξαζηεξηνηήησλ θαη εξεπλεηηθψλ 

ελδηαθεξφλησλ ηπρφλ ππεξγνιάβνπ 

 

 

9. ΑΝΑΛΥΣΘ ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΥ ΑΝΑ ΦΟΕΑ ΚΑΛ  ΚΑΤΘΓΟΛΑ ΕΡΛΛΕΞΛΜΘΣ ΔΑΡΑΝΘΣ 

Δικαιοφχοσ Επιλογι από λίςτα 

Κατθγορία Επιλζξιμθσ Δαπάνθσ Επιλογι από λίςτα (άρκρο και κατθγορία 
δαπάνθσ) 

Kακεςτϊσ ενίςχυςθσ Επιλογι από λίςτα (κατθγορία 
δραςτθριότθτασ-ζνταςθ ενίςχυςθσ από πίνακα 
προκιρυξθσ) 

ΚΑΔ   

Τόποσ Υλοποίθςθσ Επιλογι από λίςτα 

Είδοσ δαπάνθσ Δεν ςυμπλθρϊνεται 

Ζνταςθ Ενίςχυςθσ (%)  

Επιλζξιμο ποςό (€)  

Μθ Επιλζξιμο ποςό (€) Δεν ςυμπλθρϊνεται 

Ροςό ΦΡΑ  Δεν ςυμπλθρϊνεται 

Δθμόςια Δαπάνθ (€) Υροκφπτει αυτόματα από το ςφςτθμα 

Τεκμθρίωςθ  

10. ΣΥΓΚΕΝΤΩΤΛΚΟΣ ΡΛΝΑΚΑΣ ΔΑΡΑΝΩΝ  

(Προκύπτει αυτόματα από το σύστημα) 

 

Κατθγορία Δαπάνθσ Συνολικό 
Κόςτοσ(€) 

Μθ επιλζξιμο Κόςτοσ Επιλζξιμο 
Κόςτοσ(€) 

Δθμόςια 
Δαπάνθ(€) 

  Δεν ςυμπλθρϊνεται   

ΑΔΑ: 6ΣΣΔ46ΜΤΛΡ-Γ6Θ



Συνολικά     

 
11. ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΛΚΟ ΣΧΘΜΑ 

Χρθματοδότθςθ Υοςό (€) % του ςυνολικοφ π/υ 

Α. Λδιωτικι ςυμμετοχι (Α1+Α2)   

A1. Μδια κεφάλαια   

A2. Δάνεια   

Β. Αιτοφμενθ Επιχοριγθςθ   

Γ. Επιχορθγοφμενοσ Προχπολογιςμόσ =(Α+Β)  

Δ. Μθ Επιχορθγοφμενοσ Προχπολογιςμόσ Δεν ςυμπλθρϊνεται  

Χυνολικόσ Υροχπολογιςμόσ  =(Γ+Δ)  

 
12. ΔΕΛΚΤΕΣ ΕΚΟΘΣ ΤΘΣ ΔΑΣΘΣ 

ΔΕΛΚΤΘΣ ΤΛΜΘ 

01: Αρικμόσ επιχειριςεων που ενιςχφονται
27

  

02: Αρικμόσ νζων επιχειριςεων που ενιςχφονται
28

  

03: Αρικμόσ νζων ερευνθτϊν ςε οντότθτεσ που ενιςχφονται
29

  

04: Αρικμόσ επιχειριςεων που ςυνεργάηονται με ερευνθτικά ινςτιτοφτα (νοείται 
ερευνθτικοφσ οργανιςμοφσ και αφορά ςυνεργατικά ζργα και όχι υπεργολαβία)

30
 

 

05: Αρικμόσ διακρατικϊν ζργων PRIMA ςτα οποία ςυμμετζχουν ελλθνικοί φορείσ  

06: Αρικμόσ οργανιςμϊν ζρευνασ και διάδοςθσ γνϊςθσ που ςυμμετζχουν 
ςυμμετζχουν ςε διακρατικά ςυνεργατικά ζργα του PRIMA 

 

07: Αρικμόσ μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν, υποψιφιων διδακτόρων, μεταδιδακτόρων 
που ςυμμετζχουν ςε δραςτθριότθτεσ κινθτικότθτασ ςτο πλαίςιο του PRIMA 

 

08: Αρικμόσ μελϊν ΔΕΥ/ΕΥ, ερευνθτϊν που ςυμμετζχουν ςε δραςτθριότθτεσ 
κινθτικότθτασ ςτο πλαίςιο του PRIMA 

 

09: Επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ ςε διεκνι περιοδικά με αξιολόγθςθ ι ςε διεκνι 
ςυνζδρια με αξιολόγθςθ (peer reviewed)

 31
 

 

10: Αιτιςεισ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ ςε εκνικό επίπεδο ςτο πλαίςιο τθσ 
δράςθσ

32
 

 

11: Αιτιςεισ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο ςτο πλαίςιο τθσ 
δράςθσ

33
 

 

12: Αιτιςεισ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ PCT ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ34  

 
 
 

                                                           
27

 Αρικμόσ των επιχειριςεων που ςυμμετζχουν ςτο ζργο 
28

 Aρικμόσ νζων επιχειριςεων που ενιςχφονται (από τθν θμερ/νία ίδρυςθσ- ωσ νζα εκλαμβάνεται θ 
επιχείρθςθ που δεν υπιρχε πζντε χρόνια πριν από τθν θμερ/νία υποβολισ τθσ Αίτθςθσ Χρθματοδότθςθσ). 
29

 Αρικμόσ νζων ερευνθτϊν ςε οντότθτεσ που ενιςχφονται = Πεικτζσ νζεσ κζςεισ εργαςίασ που δεν 
προχπιρχαν (μπορεί να πάρει και μθδενικι τιμι) 
30

 Αρικμόσ επιχειριςεων που ςυνεργάηονται με ερευνθτικά ινςτιτοφτα (νοείται ερευνθτικοφσ οργανιςμοφσ 
και αφορά ςυνεργατικά ζργα και όχι υπεργολαβία) (μπορεί να πάρει και μθδενικι τιμι) 
31

 Επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ ςε διεκνι περιοδικά με αξιολόγθςθ ι ςε διεκνι ςυνζδρια με αξιολόγθςθ 
(peer reviewed), (μπορεί να πάρει και μθδενικι τιμι) 
32

 Αιτιςεισ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ ςε εκνικό επίπεδο ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ (μπορεί να πάρει και 
μθδενικι τιμι) 
33

 Αιτιςεισ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ (μπορεί να πάρει και 
μθδενικι τιμι) 
34

 Αιτιςεισ  διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ PCT ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ (μπορεί να πάρει και μθδενικι τιμι) 

ΑΔΑ: 6ΣΣΔ46ΜΤΛΡ-Γ6Θ



13. ΑΡΟΔΟΧΘ ΠΩΝ ΚΑΛ ΡΟΫΡΟΚΕΣΕΩΝ 

Σ δικαιοφχοσ αποδζχεται ότι τα μθνφματα που κα αποςτζλλονται από τθν ΓΓΕΞ μζςω θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου και ειδικότερα ςτθ διεφκυνςθ email που ζχει δθλϊςει ςτο ςθμείο Ζντυπο Ωποβολισ, 
επζχουν κζςθ κοινοποίθςθσ και ςυνεπάγονται τθν ζναρξθ όλων των εννόμων ςυνεπειϊν και 
προκεςμιϊν Θ αίτθςθ χρθματοδότθςθσ επζχει κζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ του άρκρου 8 του 
ν.1599/1986 (ΦΕΞ Αϋ75) για τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςε αυτιν. Χυνεπϊσ, κα πρζπει να 
εμφανίηει ταυτότθτα περιεχομζνου με τα ςχετικά δικαιολογθτικά. Θ ανακρίβεια των ςτοιχείων 
που δθλϊνονται ςτθν αίτθςθ επιςφρει τισ προβλεπόμενεσ ποινικζσ και διοικθτικζσ κυρϊςεισ. 
Σι δικαιοφχοι φζρουν τθν ευκφνθ τθσ πλιρουσ και ορκισ ςυμπλιρωςθσ τθσ θλεκτρονικισ τουσ 
αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ. Διόρκωςθ ι τροποποίθςθ ι ςυμπλιρωςθ των αιτιςεων, ςυμπλιρωςθ 
τυχόν ελλειπόντων ςτοιχείων, ζςτω και ςυμπλθρωματικϊν ι διευκρινιςτικϊν, δεν επιτρζπεται μετά 
τθν ολοκλιρωςθ τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ αίτθςθσ 

Αποδζχομαι όλουσ τουσ παραπάνω όρουσ ΑΥΣΔΕΧΣΠΑΛ 

 
14. ΣΥΝΘΜΜΕΝΑ ΕΓΓΑΦΑ 

 
Επιςυνάπτονται:  
α) Ψο ζντυπο Λ.2 αρμοδίωσ υπογεγραμμζνο και με ςφραγίδα του φορζα 
β) Ωπεφκυνθ διλωςθ του ν.1599/1986 (άρκρο 8) του νόμιμου εκπροςϊπου του φορζα ςτθν οποία κα 
δθλϊνονται κατά περίπτωςθ τα αναφερόμενα ςτο ςθμείο 1 του Υαραρτιματοσ VIIB τθσ Γενικισ Υρόςκλθςθσ 
– Σδθγοφ Εφαρμογισ (.pdf) 
Θ Ω.Δ. κα είναι ςαρωμζνθ (scan) ςε μορφι (.pdf), υπογεγραμμζνθ από το νόμιμο εκπρόςωπο και κα φζρει τθ 
ςφραγίδα του φορζα 
γ) Θ πλιρθσ πρόταςθ του ζργου όπωσ εγκρίκθκε από το PRIMA 
ε) Ψα δικαιολογθτικά με α/α Α4 και Α5 του Υαραρτιματοσ VIIΒ τθσ  Γενικισ Υρόςκλθςθσ – Σδθγοφ 
Εφαρμογισ, ςε μορφι (.pdf) ι zip 

 

Αρχείο Μζγεκοσ Ρεριγραφι Σχόλια 

    

    

Θμερομθνία  
Ωπογραφι 
Χφραγίδα 
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ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΔΘΠΣΞΦΑΨΛΑ 
ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΞΑΛ ΕΥΕΡΔΩΧΕΩΡ 
ΓΕΡΛΞΘ ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑ ΕΦΕΩΡΑΧ & ΞΑΛΡΣΨΣΠΛΑΧ 
ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΔΛΕΚΡΣΩΧ ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΘΧ ΞΑΛ 
ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΞΘΧ ΧΩΡΕΦΓΑΧΛΑΧ  
TΠΘΠΑ ΕΩΦΩΥΑΛΞΘΧ ΕΡΩΧΘΧ 
Ψαχ.Δ/νςθ: Πεςογείων 14-18, 11527 Ακινα 
 

 

 

Ρρόγραμμα PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) 
 

ΔΑΣΘ ΕΚΝΛΚΘΣ ΕΜΒΕΛΕΛΑΣ 
«Χρθματοδότθςθ ελλθνικϊν φορζων που ςυμμετζχουν επιτυχϊσ ςτισ προςκλιςεισ υποβολισ 

προτάςεων τθσ Ενότθτασ 2 του PRIMA:  
«Δραςτθριότθτεσ που επιλζγονται κατόπιν διακρατικϊν, ανοικτϊν και ανταγωνιςτικϊν 

προςκλιςεων υποβολισ προτάςεων που διοργανϊνονται από το Μδρυμα PRIMA και 
χρθματοδοτοφνται από τουσ εκνικοφσ φορείσ χρθματοδότθςθσ των ςυμμετεχόντων ςτο PRIMA 

κρατϊν»  
 

ΡΑΑΤΘΜΑ I.2 
«Ζντυπο υποβολισ πράξθσ-Τμιμα 2» 

 
 

 
ΑΚΩΝΥΜΛΟ:  
ΤΛΤΛΟΣ:  
ΔΥΝΘΤΛΚΟΣ ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΣ:  
ΚΩΔΛΚΟΣ ΕΓΟΥ: (δίνεται αυτόματα από το ΡΣΚΕ)  
 

 
 

Σν Πξφγξακκα PRIMA είλαη κηα πξσηνβνπιία 

ηνπ άξζξνπ 185 ηεο πλζήθεο Λεηηνπξγίαο ηεο 

Δ. Έλσζεο θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ 

«Οξίδνληα 2020», ην Πξφγξακκα Πιαίζην ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ Έξεπλα θαη ηελ 

Καηλνηνκία 
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Λ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑΣ ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΥ 
 

Λ .1. ΓΕΝΛΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΕΓΟΥ 
 

Δράςθ 
Χρθματοδότθςθ ελλθνικϊν φορζων που ςυμμετζχουν επιτυχϊσ 
ςτισ προςκλιςεισ υποβολισ προτάςεων τθσ Ενότθτασ 2 του 
PRIMA. 

Τίτλοσ Ρρόταςθσ (Ελλθνικά)  

Proposal Title (Αγγλικά)  

Ακρωνφμιο Ρρόταςθσ   

Διάρκεια (μινεσ)  

Κεματικι Ρεριοχι
35

  

Κεματικόσ Τομζασ (topic)  

Λζξεισ κλειδιά
3637

  

Keywords  

Συντονιςτισ  

Ρροχπολογιςμόσ  

Δθμόςια Δαπάνθ  

Ρερίλθψθ Ρρόταςθσ (Ελλθνικά)
38

 

 

Proposal Abstract (Αγγλικά) 

 

 

Λ.2. ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΥ ΦΟΕΑ39 
 

Ι.2.1 τοιχεία Σαυτότητασ Φορζα 

Είδοσ Φορζα
40

  

Επωνυμία Φορζα  

Συντομογραφία Φορζα  

Διακριτικόσ Τίτλοσ Φορζα  

Συνοπτικι Ραρουςίαςθ Δικαιοφχου Φορζα 

 

                                                           
35

 Σι Κεματικζσ Υεριοχζσ και Ψομείσ είναι αυτά που αναφζρονται ςτθν αντίςτοιχθ πρόςκλθςθ του PRIMA για 
τθν Ενότθτα 2. 
36

 Ενδζχεται να δθμοςιοποιθκοφν. 
37

 Οζξεισ ι φράςεισ κλειδιά ωσ προσ το περιεχόμενο του φυςικοφ αντικειμζνου (ζωσ 10 πεδία). 
38

 Ενδζχεται να δθμοςιοποιθκεί. 
39

 Επωνυμία Φορζα, Διακριτικόσ Ψίτλοσ, Θμερ/νία Μδρυςθσ, Δ/νςθ Ζδρασ: βάςει εγγράφου Δ.Σ.Ω. 
40

 (α) Σργανιςμόσ ζρευνασ και διάδοςθσ γνϊςεων, (β) Οοιποί φορείσ που αντιμετωπίηονται ωσ Σργανιςμοί 
ζρευνασ και διάδοςθσ γνϊςεων, (γ) Επιχείρθςθ. 
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Α.Φ.Μ.  

Δ.Ο.Υ.  

Θμερομθνία Μδρυςθσ  

Νομικι Μορφι  

Κφρια Δραςτθριότθτα 
Οργανιςμοφ ζρευνασ και 
διάδοςθσ γνϊςεων

41
 

 

Εάν θ απάντθςθ ςτθν 
προθγοφμενθ ερϊτθςθ 
είναι "Άλλθ“ 
προςδιορίςτε 

 

Μζγεκοσ Επιχείρθςθσ
42

  

Τομζασ δραςτθριότθτασ 
κατά NACE

43
 

 

Κ.Α.Δ
44

  

ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΕΔΑΣ 

Δθμοτικι - Τοπικι 
Κοινότθτα 

 

Οδόσ - Αρικμόσ  

Ρόλθ  

Ταχ. Κωδικόσ  

Τθλζφωνο Επικοινωνίασ  

Λςτοχϊροσ (Website)  

Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ 
(e-mail) 

 

 

Λ.2.2 Στοιχεία Λοιπϊν Φορζων Συνεργατικοφ Ζργου 

Χυντομογραφία Επωνυμία Υροχπολογιςμόσ (€) Χϊρα 

    

 

Λ.2.3 Βαςικά Στοιχεία Τόπου Υλοποίθςθσ Ζργου - Στοιχεία Ραραρτιματοσ το οποίο 
Υλοποιεί το Ζργο 

Δθμοτικι - Ψοπικι 
Ξοινότθτα 

Σδόσ - Αρικμόσ Ψαχ. Ξωδικόσ Υόλθ 

    

 

                                                           
41

 Αφορά μόνο τουσ Σργανιςμοφσ ζρευνασ και διάδοςθσ γνϊςεων. 
- Δραςτθριότθτεσ εκπαίδευςθσ για τθν εξαςφάλιςθ περιςςότερων και πιο ειδικευμζνων ανκρϊπινων πόρων. 
- Ανεξάρτθτθ Ε&Α για περιςςότερθ γνϊςθ και καλφτερθ κατανόθςθ. 
- Ευρεία διάχυςθ των ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων ςε μθ αποκλειςτικι και χωρίσ διακρίςεισ βάςθ, για 
παράδειγμα μζςω διδαςκαλίασ, βάςεων δεδομζνων, δθμοςιεφςεων ι λογιςμικοφ ανοιχτισ πρόςβαςθσ. 
- Άλλθ. 
42

 Αφορά μόνο τισ Επιχειριςεισ. Πικρι/Πεςαία/Πεγάλθ (επάγεται από τα ςτοιχεία που ζχουν ειςαχκεί ςτον 
Υίνακα Λ.4.5 Χυγκεντρωτικά Χτοιχεία Πεγζκουσ Επιχείρθςθσ). Ψο μζγεκοσ τθσ επιχείρθςθσ κα επιβεβαιωκεί 
κατά τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ζνταξθσ τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ. Σ οριςμόσ τθσ ΠμΕ είναι 
ςφμφωνοσ με το Υαράρτθμα I του ΕΕ 651/2014 (βλ. ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ IΛ τθσ Αναλυτικισ Υρόςκλθςθσ τθσ Δράςθσ) 
43

 Αφορά μόνο τισ Επιχειριςεισ. 
44

 Αφορά μόνο τισ Επιχειριςεισ. Χυμπλθρϊνεται ο ςχετικότεροσ με το ζργο ΞΑΔ, τον οποίο ιδθ διακζτει θ 
επιχείρθςθ κατά τθν υποβολι. Δεν απαιτείται ζκδοςθ νζου ΞΑΔ ειδικά για τθ Δράςθ 
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Λ.2.4 Δραςτθριότθτα Λοιπϊν Φορζων που αντιμετωπίηονται ωσ Οργανιςμοί ζρευνασ και 
διάδοςθσ γνϊςεων45 
Σ φορζασ ανικει ςε μία από τισ  ακόλουκεσ κατθγορίεσ: 
α) Δθμόςιεσ Ωπθρεςίεσ, που ανικουν ςτθν Ξεντρικι Διοίκθςθ κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 1ςτ του 
άρκρου 14 του Ρ. 4270/2014 (Α' 143), 
β) Ρομικά Υρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου (όπωσ Πουςεία με ανεξάρτθτθ νομικι οντότθτα, Δθμόςια 
Ροςοκομεία, Ακαδθμία Ακθνϊν, Εκνικι Βιβλιοκικθ, Εκνικι Υινακοκικθ, κ.α.),   
γ) Ρομικά Υρόςωπα Λδιωτικοφ Δικαίου, που ζχουν ιδρυκεί με Ρόμο ι ΥΔ και επιχορθγοφνται από το 
Ξράτοσ και 
δ) Ξοινωφελι Λδρφματα που διζπονται από το Ρ. 4182/2013 
ΡΑΛ/ΣΧΛ 
Θ κφρια δραςτθριότθτά του είναι μθ οικονομικι, ςφμφωνα με τθν Ανακοίνωςθ για τθν ζννοια 
Ξρατικϊν Ενιςχφςεων 2016/C262/01 

ΡΑΛ/ΣΧΛ 
Ωπάρχει ςτο Ξαταςτατικό του πρόβλεψθ για δραςτθριότθτα ζρευνασ 

ΡΑΛ/ΣΧΛ 
Ψα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ κα διαχζονται ευρζωσ ςε μθ αποκλειςτικι και χωρίσ διακρίςεισ βάςθ, 
για παράδειγμα μζςω διδαςκαλίασ, βάςεων δεδομζνων, δθμοςιεφςεων ι λογιςμικοφ ανοικτισ 
πρόςβαςθσ 

ΡΑΛ/ΣΧΛ 
Ψυχόν κζρδθ από το ερευνθτικό ζργο κα επανεπενδφονται ςτισ κφριεσ μθ οικονομικζσ 
δραςτθριότθτεσ του Φορζα 

ΡΑΛ/ΣΧΛ 
Κα τθρείται διακριτι λογιςτικι παρακολοφκθςθ για το ςυγκεκριμζνο ζργο, κακϊσ και διακριτι 
λογιςτικι παρακολοφκθςθ των μθ οικονομικϊν και (εάν υπάρχουν) οικονομικϊν δραςτθριοτιτων 
του φορζα 

ΡΑΛ/ΣΧΛ 
Δεν κα χορθγείται ζμμεςθ κρατικι ενίςχυςθ ςτισ ςυμμετζχουςεσ ςτο ςυγκεκριμζνο ςυνεργατικό 
ςχιμα επιχειριςεισ λόγω ευνοϊκϊν όρων τθσ ςυνεργαςίασ 

ΡΑΛ/ΣΧΛ 
Εκκρεμεί εισ βάροσ του Οοιποφ Φορζα που αντιμετωπίηονται ωσ Σργανιςμόσ ζρευνασ και διάδοςθσ 
γνϊςεων εκτζλεςθ προθγοφμενθσ απόφαςθσ ανάκτθςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ επιτροπισ για 
αχρεωςτιτωσ ι παρανόμωσ καταβλθκείςεσ κρατικζσ ενιςχφςεισ; 

ΡΑΛ/ΣΧΛ 
Εάν Ραι, αρικμόσ απόφαςθσ ανάκτθςθσ 

 
 

 

Λ.3. ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΕΡΑΦΩΝ 
 

Λ.3.1 Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ Ζργου 

Κζςθ ςτον Φορζα 
(ι Είδοσ Χυνεργαςίασ) 

 

Επϊνυμο  

Τνομα  

Δθμοτικι - Ψοπικι 
Ξοινότθτα 

 

Σδόσ - Αρικμόσ  
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 Αν θ απάντθςθ ςε μία από τισ παρακάτω ερωτιςεισ (εκτόσ τθσ τελευταίασ) είναι ΣΧΛ, κα πρζπει ο 
δυνθτικόσ δικαιοφχοσ να επιςτρζψει ςτον πίνακα Λ.2.1 και να δθλϊςει ορκά το είδοσ του φορζα ςτον οποίο 
ανικει, εξετάηοντασ εάν ο φορζασ είναι επιχείρθςθ 
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Ψαχ. Ξωδικόσ  

Υόλθ  

Ψθλζφωνο (Χτακερό)  

Ψθλζφωνο (Ξινθτό)  

E-mail  

 

Λ.3.2 Στοιχεία Νόμιμου Εκπροςϊπου 

Κζςθ ςτον Φορζα 
(ι Είδοσ Χυνεργαςίασ) 

 

Επϊνυμο  

Τνομα  

Δθμοτικι - Ψοπικι 
Ξοινότθτα 

 

Σδόσ - Αρικμόσ  

Ψαχ. Ξωδικόσ  

Υόλθ  

Ψθλζφωνο (Χτακερό)  

Ψθλζφωνο (Ξινθτό)  

E-mail  

 

Λ.3.3 Υπεφκυνοσ Επικοινωνίασ του Φορζα για το Ζργο 

Κζςθ ςτον Φορζα 
(ι Είδοσ Χυνεργαςίασ) 

 

Επϊνυμο  

Τνομα  

Δθμοτικι - Ψοπικι 
Ξοινότθτα 

 

Σδόσ - Αρικμόσ  

Ψαχ. Ξωδικόσ  

Υόλθ  

Ψθλζφωνο (Χτακερό)  

Ψθλζφωνο (Ξινθτό)  

E-mail  
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Λ.4. ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΕΤΑΛΩΝ / ΜΕΤΟΧΩΝ / ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ 
 

Λ.4.1 Στοιχεία Μετόχων ι Εταίρων46 
Α.Φ.Π. Πετόχου  V.A.T.  
Δ.Σ.Ω.  
Χϊρα Εγκατάςταςθσ / 
Διαμονισ 

 

Υοςοςτό Χυμμετοχισ (%)  
Κζςθ Εταίρου ι Πετόχου 
ςτον Φορζα 

 

Είδοσ Υροςϊπου 
(Πετόχου) 

     Φυςικό Υρόςωπο  
     Ρομικό Υρόςωπο 

Επϊνυμο ι Επωνυμία  
Τνομα  
Α.Φ.Π. Ρόμιμου 
Εκπροςϊπου 

 
V.A.T. Ρόμιμου 
Εκπροςϊπου 

 

Χϊρα Εγκατάςταςθσ / 
Διαμονισ Ρόμιμου 
Εκπροςϊπου 

 
Ζτοσ Μδρυςθσ 
Επιχείρθςθσ 

 

Σδόσ - Αρικμόσ  
Ψαχ. Ξωδικόσ  
Υόλθ  
Ψθλζφωνο Επικοινωνίασ  
E-mail  

 

Λ.4.2 Συμμετοχζσ Φορζα ι Εταίρου ι Μετόχου ςε άλλεσ Επιχειριςεισ47 
Επωνυμία Επιχείρθςθσ  
Α.Φ.Π. Επιχείρθςθσ  
Ζτοσ Μδρυςθσ Επιχείρθςθσ  
Αντικείμενο Επιχείρθςθσ  
Υοςοςτό Χυμμετοχισ (%)  
Κζςθ Φορζα ι Πετόχου 
ςτθν Επιχείρθςθ 

 

Λ.4.3 Συνδεδεμζνεσ Επιχειριςεισ (Συμπεριλαμβανομζνων των offshore)48 
Χυνδεδεμζνθ Επιχείρθςθ  
Α.Φ.Π. Επιχείρθςθσ  V.A.T.  
ΧΩΦΑ  

Υερίοδοσ Αναφοράσ  

Απαςχολοφμενοι (ΕΠΕ)  

Χφνολο Ενεργθτικοφ  

Ξφκλοσ Εργαςιϊν  

 

                                                           
46

Χε περίπτωςθ πολυμετοχικϊν ςχθμάτων, κατά τθν υποβολι τθσ Αίτθςθσ Χρθματοδότθςθσ να 
καταχωροφνται όςοι εκ των μετόχων κατζχουν ποςοςτό μετοχϊν μεγαλφτερο ι ίςο του 25% ι οι πζντε με το 
μεγαλφτερο ποςοςτό αν υπάρχουν εκατοντάδεσ μικρομζτοχοι. Επιχείρθςθ που ςτο μετοχικό κεφάλαιο τθσ 
ςυμμετζχει το Δθμόςιο ι Δθμόςιοσ φορζασ ςυμπλθρϊνει το ΑΦΠ του εποπτεφοντοσ υπουργείου ι του 
δθμόςιου φορζα αντίςτοιχα. 
47

 Δεν απαιτείται να ςυμπλθρωκεί από τισ μεγάλεσ επιχειριςεισ. Αφορά τουσ μετόχουσ που δθλϊκθκαν ςτθν 
καρτζλα Λ.4.1. και κατζχουν ποςοςτό μετοχϊν μεγαλφτερο ι ίςο του 25% ςε άλλεσ επιχειριςεισ. 
48

 Δεν απαιτείται να ςυμπλθρωκεί από τισ μεγάλεσ επιχειριςεισ. 

ΑΔΑ: 6ΣΣΔ46ΜΤΛΡ-Γ6Θ



Λ.4.4 Συνεργαηόμενεσ Επιχειριςεισ (Συμπεριλαμβανομζνων των offshore)49 
Χυνεργαηόμενθ Επιχείρθςθ  
Α.Φ.Π. Επιχείρθςθσ  V.A.T.  
ΧΩΦΑ  
Υερίοδοσ Αναφοράσ  
Απαςχολοφμενοι (ΕΠΕ)  
Χφνολο Ενεργθτικοφ  
Ξφκλοσ Εργαςιϊν  

 

Λ.4.5 Συγκεντρωτικά Στοιχεία Μεγζκουσ Επιχείρθςθσ τριϊν τελευταίων ετϊν 
(Συμπεριλαμβάνονται και τα ςτοιχεία ςυνδεδεμζνων και ςυνεργαηόμενων επιχειριςεων 
ςφμφωνα με τον οριςμό των ΜμΕ)50 

 20ΧΧ 20ΧΧ 20ΧΧ 

Χυνολικόσ Ξφκλοσ Εργαςιϊν (€)    

Χφνολο Ετιςιου Λςολογιςμοφ (€)    

Αρικμόσ Απαςχολοφμενων (ςε ΕΠΕ)    

 

 

Λ.5. ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΘΣ 
 

Λ.5.1 Ανάκτθςθ Ρροθγοφμενθσ Ενίςχυςθσ - Ρροβλθματικι Επιχείρθςθ51 
Εκκρεμεί εισ βάροσ τθσ επιχείρθςθσ εκτζλεςθ προθγοφμενθσ απόφαςθσ 
ανάκτθςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ επιτροπισ για αχρεωςτιτωσ ι παρανόμωσ 
καταβλθκείςεσ κρατικζσ ενιςχφςεισ; 

ΡΑΛ/ΣΧΛ 

Εάν Ραι, αρικμόσ απόφαςθσ ανάκτθςθσ 
 

 

Είναι θ επιχείρθςθ προβλθματικι, ςφμφωνα με το άρκρο 2 του 
Ξανονιςμοφ ΕΞ 651/2014 (ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ III τθσ αναλυτικισ πρόςκλθςθσ 
τθσ Δράςθσ); 

ΡΑΛ/ΣΧΛ 

Εάν Ραι, επεξθγιςεισ (προαιρετικά)  
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 Δεν απαιτείται να ςυμπλθρωκεί από τισ μεγάλεσ επιχειριςεισ. 
50

 Εάν θ επιχείρθςθ δεν είναι ανεξάρτθτθ (ςφμφωνα με τον οριςμό τθσ ΠμΕ) να ςυμπλθρωκοφν τα πεδία με 
ςτοιχεία από τουσ αντίςτοιχουσ ενοποιθμζνουσ ιςολογιςμοφσ. Χυμπεριλαμβάνονται και τα ςτοιχεία 
ςυνδεδεμζνων και ςυνεργαηόμενων επιχειριςεων ςφμφωνα με τον οριςμό των ΠμΕ. Χε περίπτωςθ που το 
Δθμόςιο κατζχει άνω του 25% μίασ επιχείρθςθσ, τότε αυτι κεωρείται Πεγάλθ. Χε αυτι τθν περίπτωςθ 
ειςάγεται το πλικοσ των εργαηομζνων ςε ΕΠΕ του Δθμοςίου. Για τθν Ελλάδα δφναται να εξαχκεί από τον 
ιςτοχϊρο Πθτρϊο Ανκρϊπινου Δυναμικοφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου όπου τον 12/2015 είχε καταγραφεί ςτα 
566.913 μιςκωτϊν. 
Υ.χ. αν θ θμερομθνία ίδρυςθσ τθσ επιχείρθςθσ είναι πριν τθν 1/1/2017 υποχρεωτικι είναι θ ςυμπλιρωςθ 
των ςτοιχείων του 2017, 2018 και του 2019. 
Αν θ θμερομθνία ίδρυςθσ τθσ επιχείρθςθσ είναι πριν τθν 1/1/2018 υποχρεωτικι είναι θ ςυμπλιρωςθ των 
ςτοιχείων του 2018 και του 2019. Για το 2017 ςυμπλθρϊνεται τιμι μθδζν (0). 
Αν θ θμερομθνία ίδρυςθσ τθσ επιχείρθςθσ είναι εντόσ του 2018 (από τθν 1/1/2018 και ζωσ τθν 31/12/2018) 
τότε υποχρεωτικι είναι θ ςυμπλιρωςθ μόνο των ςτοιχείων 2019. Για τα ζτθ 2017 και 2018 ςυμπλθρϊνεται 
τιμι μθδζν (0).  
Για τισ υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ με βιβλία όχι Γϋ Ξατθγορίασ να ςυμπλθρωκοφν τα πεδία των ετϊν 2017, 
2018, 2019 ωσ ακολοφκωσ: Χφνολο Ετιςιου Λςολογιςμοφ = Χυνολικόσ κφκλοσ εργαςιϊν.  
Χε άλλεσ περιπτϊςεισ, δφναται να ςυμπλθρϊνονται ιςοδφναμα οικονομικά ςτοιχεία (κατά τθν κρίςθ του 
δυνθτικοφ δικαιοφχου).  
Εάν διαπιςτωκεί ςφάλμα ςε ςτοιχεία που δεν επθρεάηουν τθν επιλεξιμότθτα ι τθν αξιολόγθςθ τθσ Αίτθςθσ 
Χρθματοδότθςθσ (π.χ. μζγεκοσ επιχείρθςθσ ςφμφωνα με το Υαράρτθμα I του ΕΕ Ξαν 651/2014), αυτά 
διορκϊνονται από τθ ΓΓΕΞ ςφμφωνα με τα προκφπτοντα εκ του φακζλου αλθκι ςτοιχεία. 
51

 Βλ. Υαραρτιματα IV και XIΛ του Σδθγοφ Εφαρμογισ. 
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Θ επιχείρθςθ ζχει λάβει ενίςχυςθ Διάςωςθσ ι αναδιάρκρωςθσ; ΡΑΛ/ΣΧΛ 
Εάν Ραι, επεξθγιςεισ (προαιρετικά)  
 

ΛΛ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑΣ ΕΓΟΥ ΕΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ 
ΚΑΛ ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΑΣ 

 

ΛΛ.1. ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΦΥΣΛΚΟΥ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟΥ 

ΛΛ.1.1 Αναλυτικά Στοιχεία του Ζργου ωσ προσ το Φυςικό Αντικείμενο και τα Αναμενόμενα 
Αποτελζςματα52 

1.1.α  Αντικείμενο και Στόχοι του Ζργου 

 

1.1.β  Μεκοδολογία Υλοποίθςθσ του Ζργου 

 

1.1.γ  Αναμενόμενα Αποτελζςματα  

 

1.1.δ  Ρεριγραφι ενοτιτων εργαςίασ και παραδοτζων
53

 

EE1 (Τίτλοσ) 

(περιγραφι) 

EE2 (Τίτλοσ) 

(περιγραφι) 

EE3 (Τίτλοσ) 

(περιγραφι) 

1.1.ε  Δραςτθριότθτεσ Διάχυςθσ και Δθμοςιότθτασ 

 

1.1.ςτ  Συνοπτικι Ρεριγραφι τθσ ςφμπραξθσ του διακρατικοφ ςυνεργατικοφ ζργου
54
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 Αναφερκείτε ςτθν ςυνειςφορά του φορζα ςασ ςτθν υλοποίθςθ του ζργου, τθ μεκοδολογία που κα 
ακολουκιςετε για τθν εκτζλεςθ των ενοτιτων εργαςίασ ςτισ οποίεσ  εμπλζκεςκε και ςτα προςδοκϊμενα 
αποτελζςματα περιλαμβανομζνθσ τυχόν εμπορικισ αξιοποίθςθσ. Χε κάκε πεδίο, παρακαλοφμε 
ςυμπλθρϊςτε κείμενο ζωσ 4000 χαρακτιρεσ ςυμπεριλαμβανομζνων των κενϊν. 
53

 Αναφερκείτε ςτισ Ενότθτεσ Εργαςίασ ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει ο δικόσ ςασ φορζασ. Για κάκε ενότθτα 
εργαςίασ (ΕΕ) αναφζρατε τουσ ςτόχουσ, τα αναμενόμενα αποτελζςματα και τισ εργαςίεσ που κα 
πραγματοποιθκοφν για τθν επίτευξι τουσ. Αναφζρατε τα παραδοτζα που ζχετε αναλάβει για κάκε ενότθτα 
εργαςίασ.  
54

 Υεριγράψτε τα ςτοιχεία τθσ διακρατικισ ςυνεργαςίασ ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ PRIMA 
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ΛΛ.1.2 Ρίνακασ Ενοτιτων Εργαςίασ55 

Α/Α 
Ψίτλοσ 
Ενότθτασ 
Εργαςίασ 

Ξατθγορία 
Δραςτθριό
τθτασ

56
 

Ζναρξθ 
(μινασ)

57
 

Ψζλοσ 
(μινασ)

58
 

Ανκρωπο-
μινεσ 
(ΛΥΑ)

59
 

Υροχπολο-
γιςμόσ (€) 

Δθμόςια 
Δαπάνθ 
(€) 

Δθμόςια 
Δαπάνθ 
(ποςοςτό 
%) 

  (Επιλζξτε)       

         

         

         

ΧΩΡΣΟΑ     

 

ΛΛ.1.3 Ρίνακασ Ραραδοτζων60 

Α/Α 
Ψίτλοσ 
Υαραδοτζου 

Χφντομθ 
Υεριγραφι 

Είδοσ 
Υαραδοτζου

61
 

Α/Α Ενότθτασ 
Εργαςίασ 

Υαράδοςθ 
(μινασ)

62
 

Ξόςτοσ 
παραδοτζου (€) 

   (Επιλογι από 
λίςτα) 

   

       

       

ΧΩΡΣΟΑ  
 

ΛΛ.1.4 Ρροςαφξθςθ Ροςοςτοφ Ενίςχυςθσ για Ζργα Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ 
Ψο ζργο προβλζπει πραγματικι ςυνεργαςία: 
- μεταξφ επιχειριςεων από τισ οποίεσ τουλάχιςτον μία είναι ΠμΕ ι πραγματοποιείται ςε τουλάχιςτον δφο 

κράτθ μζλθ ι ςε ζνα κράτοσ μζλοσ και ςε ζνα ςυμβαλλόμενο μζροσ τθσ ςυμφωνίασ ΕΣΧ και καμία 
μεμονωμζνθ επιχείρθςθ δεν φζρει άνω του 70 % των επιλζξιμων δαπανϊν,  

ι 
- μιασ επιχείρθςθσ και ενόσ θ περιςςοτζρων οργανιςμϊν ζρευνασ και διάδοςθσ γνϊςεων, οι οποίοι φζρουν 

τουλάχιςτον το 10% των επιλζξιμων δαπανϊν και ζχουν δικαίωμα να δθμοςιεφουν τα αποτελζςματα των 
ερευνϊν τουσ 

ΡΑΛ/ΣΧΛ 
ΕΑΡ ΡΑΛ ΨΕΞΠΘΦΛΩΧΘ (ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ) 

 

Ψα αποτελζςματα του ζργου διαδίδονται ευρζωσ μζςω ςυνεδρίων, δθμοςιεφςεων, αποκετθρίων ελεφκερθσ 
πρόςβαςθσ ι μζςω δωρεάν λογιςμικοφ ι λογιςμικοφ ανοικτισ πθγισ; 

ΡΑΛ/ΣΧΛ 

ΕΑΡ ΡΑΛ ΨΕΞΠΘΦΛΩΧΘ (ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ) 
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 Ξαταγράψτε τισ Ενότθτεσ Εργαςίασ ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει ο φορζασ ςασ. 
56

 ΒΑΧ: Βαςικι ζρευνα, ΒΛΕ: Βιομθχανικι Ζρευνα , ΥΕΑ: Υειραματικι Ανάπτυξθ, ΠΨΧ: Πελζτεσ Ψεχνικισ 
Χκοπιμότθτασ (Άρκρο 25), 

   ΞΑΛΡΠΠΕ: Ενιςχφςεισ Ξαινοτομίασ για ΠΠΕ (Άρκρο 28), 
   ΕΞΚΠΠΕ: Ενιςχφςεισ για Χυμμετοχι ΠΠΕ ςε εμπορικζσ εκκζςεισ (Άρκρο 19) 
   ΞΛΡ: Δραςτθριότθτεσ κινθτικότθτασ (μόνο για Σργανιςμοφσ ζρευνασ και διάδοςθσ γνϊςεων) 
57

 Ενδεικτικά ςυμπλθρϊνεται ο μινασ που ξεκινά θ ςυγκεκριμζνθ Ενότθτα Εργαςίασ (π.χ. 1
οσ

) 
58

 Ενδεικτικά ςυμπλθρϊνεται ο μινασ που προβλζπεται να λιξει θ ςυγκεκριμζνθ Ενότθτα Εργαςίασ (π.χ. 36
οσ

) 
59

 Ενδεικτικά ςυμπλθρϊνονται οι ανκρωπομινεσ (ΛΥΑ) που αναλογοφν ςτθν Ενότθτα Εργαςίασ 
60

 Ξαταγράψτε τα παραδοτζα που ζχει αναλάβει ο φορζασ ςασ για κάκε ενότθτα εργαςίασ ι τθ ςυνειςφορά 
του ςε κάποιο παραδοτζο τθσ ενότθτασ εργαςίασ 
61

 Ζκκεςθ, Δθμοςίευςθ, Υιλοτικι καταςκευι, Υρότυπο, Οογιςμικό, Λςτότοποσ, Πελζτθ ωσ αποτζλεςμα 
ςυμβουλευτικισ υπθρεςίασ, Πελζτθ Χκοπιμότθτασ, Χυμμετοχι ΠΠΕ ςε εμπορικι ζκκεςθ, Άλλο 
62

 Ενδεικτικά ςυμπλθρϊνεται ο μινασ που προβλζπεται να παραδοκεί το παραδοτζο, που δεν μπορεί να 
ξεπερνά το πζρασ τθσ αντίςτοιχθσ Ενότθτασ Εργαςίασ 
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ΛΛ.1.5 Χρθματοδότθςθ Οργανιςμϊν ζρευνασ και διάδοςθσ γνϊςεων 
Θ χρθματοδότθςθ του Ερευνθτικοφ Σργανιςμοφ από το ζργο αφορά τθν κφρια δραςτθριότθτά του που είναι 
μία εκ των: 
α. δραςτθριότθτεσ εκπαίδευςθσ για τθν εξαςφάλιςθ περιςςότερων και πιο ειδικευμζνων ανκρϊπινων πόρων;  
β. ανεξάρτθτθ Ε&Α για περιςςότερθ γνϊςθ και καλφτερθ κατανόθςθ; 
γ. ευρεία διάχυςθ των ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων ςε μθ αποκλειςτικι και χωρίσ διακρίςεισ βάςθ, για 

παράδειγμα μζςω διδαςκαλίασ, βάςεων δεδομζνων, δθμοςιεφςεων ι λογιςμικοφ ανοιχτισ πρόςβαςθσ; 
ΡΑΛ/ΣΧΛ 
Ψο ςφνολο των τυχόν κερδϊν από τισ δραςτθριότθτεσ μεταφοράσ γνϊςθσ (π.χ. ερευνθτικι ςυνεργαςία) 
επανεπενδφεται ςτισ κφριεσ δραςτθριότθτεσ του ερευνθτικοφ οργανιςμοφ ι τθσ ερευνθτικισ υποδομισ που 
είναι μια εκ των (α), (β) ι (γ) 

ΡΑΛ/ΣΧΛ 
Εκκρεμεί εισ βάροσ του Ερευνθτικοφ Σργανιςμοφ εκτζλεςθ προθγοφμενθσ απόφαςθσ ανάκτθςθσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ επιτροπισ για αχρεωςτιτωσ ι παρανόμωσ καταβλθκείςεσ κρατικζσ ενιςχφςεισ; 

ΡΑΛ/ΣΧΛ 

Εάν Ραι, αρικμόσ απόφαςθσ ανάκτθςθσ 
Κα τθρείται διακριτι λογιςτικι παρακολοφκθςθ για το ςυγκεκριμζνο ζργο, κακϊσ και διακριτι λογιςτικι 
παρακολοφκθςθ των μθ οικονομικϊν και (εάν υπάρχουν) οικονομικϊν δραςτθριοτιτων του φορζα 

ΡΑΛ/ΣΧΛ 

Δεν κα χορθγείται ζμμεςθ κρατικι ενίςχυςθ ςτισ ςυμμετζχουςεσ ςτο ςυγκεκριμζνο ςυνεργατικό 
ςχιμα επιχειριςεισ λόγω ευνοϊκϊν όρων τθσ ςυνεργαςίασ 

ΡΑΛ/ΣΧΛ 
 

ΛΛ.2. ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 
 

ΛΛ.2.1 Ανάλυςθ Ρροχπολογιςμοφ ανά Κατθγορία Δαπάνθσ 

 
Α. Ζργα ζρευνασ και ανάπτυξθσ 
 

ΛΛ.2.1.Α.1 Δαπάνεσ προςωπικοφ63 

Α/Α 
Σνοματε
πϊνυμο 

Πόνιμοσ,-θ 
/ζκτακτοσ,-θ 

Ειδικότθτα 
/Κζςθ 
εργαςίασ 

Αντικείμε
νο

64
 

Α/Α 
ςχετικισ 
Ε.Ε. 

Α/Π 
(ΛΥΑ)
65

 

Πζςο 
Ξόςτοσ 
ανά Α/Π 
(€) 

Χυνολικι 
Αμοιβι (€) 

         

         

ΧΩΡΣΟΑ    

 

ΛΛ.2.1.Α.2 Δαπάνεσ οργάνων και εξοπλιςμοφ 
Α/Α Υεριγραφι Ψεκμθρίωςθ 

Αναγκαιότθτασ 
Ζτοσ 

κτιςθσ 
Ξόςτοσ 

Αγοράσ (€) 
Διάρκεια Απόςβεςθσ 

(μινεσ) 
Αξία 

απόςβεςθσ (€) 
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 Αναφζρατε ονομαςτικά κάκε μζλοσ τθσ ερευνθτικισ ομάδασ. Αν κατά τθ ςφνταξθ του παρόντοσ δεν ζχει 
ακόμα προςδιοριςτεί ονομαςτικά, ςυμπλθρϊςτε τα υπόλοιπα πεδία του πίνακα. Ψα μζλθ τθσ ερευνθτικισ 
ομάδασ που δεν ζχουν δθλωκεί κατά τθν ζναρξθ του ζργου πρζπει οπωςδιποτε να δθλωκοφν ονομαςτικά με 
τθν υποβολι αιτιματοσ τροποποίθςθσ ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ τθσ Ενότθτασ 10 του Σδθγοφ 
Εφαρμογισ, προκειμζνου να κρικοφν επιλζξιμεσ οι δαπάνεσ για τθν αμοιβι τουσ. 
64

 Χυμπλθρϊςτε επιγραμματικά τισ εργαςίεσ που κα εκτελζςει το ςυγκεκριμζνο μζλοσ ςτο πλαίςιο 
υλοποίθςθσ τθσ πρόταςθσ. 
65

 Ενδεικτικά ςυμπλθρϊνονται οι ανκρωπομινεσ (ΛΥΑ) που αναλογοφν ςτθν Ενότθτα Εργαςίασ. 
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ΧΩΡΣΟΣ  

 

ΛΛ.2.1.Α.3 Δαπάνεσ για κτίρια και γιπεδα 
Α/Α Υεριγραφι Ψεκμθρίωςθ 

Αναγκαιότθτασ 
Ζτοσ 

κτιςθσ 
Ξόςτοσ 

Αγοράσ (€) 
Διάρκεια Απόςβεςθσ 

(μινεσ) 
Αξία 

απόςβεςθσ (€) 

       

       

       

ΧΩΡΣΟΣ  

 

ΛΛ.2.1.Α.4 Δαπάνεσ για ζρευνα επί ςυμβάςει, γνϊςεισ και διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ, 
ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ 

i. Ζρευνα επί ςυμβάςει (υπεργολαβίεσ)66 

Α/Α Υεριγραφι 
Ψεκμθρίωςθ 

Αναγκαιότθτασ 
Επωνυμία υπεργολάβου/ παρόχου 

υπθρεςιϊν 
Δαπάνθ (€) 

     

     

ii. Αγορά διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ 

Α/Α Υεριγραφι 
Ψεκμθρίωςθ 

Αναγκαιότθτασ 
Επωνυμία εκχωρθτι  Δαπάνθ (€) 

     

     

iii. Συμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ67 

Α/Α Υεριγραφι 
Ψεκμθρίωςθ 

Αναγκαιότθτασ 
Επωνυμία παρόχου υπθρεςιϊν Δαπάνθ (€) 

     

     

ΧΩΡΣΟΣ  

 

ΛΛ.2.1.Α.5 Ρρόςκετα γενικά ζξοδα και λοιπζσ λειτουργικζσ δαπάνεσ 
Α/Α Ωποκατθγορία Ψεκμθρίωςθ Δαπάνθ (€) 

i.  Δαπάνεσ ταξιδίων   

ii.  Δαπάνεσ δθμοςιότθτασ, προβολισ του ζργου 
και διάχυςθσ των αποτελεςμάτων του 

  

iii.  Αναλϊςιμα   

iv.  Δαπάνεσ που οφοροφν ςτθν αμοιβι ορκωτοφ 
λογιςτι/ελεγκτι 

  

v.  Οοιπζσ λειτουργικζσ δαπάνεσ (μόνο για 
επιχειριςεισ)

68
 

  

ΧΩΡΣΟΣ  

 

                                                           
66

 Υεριλαμβάνει δαπάνεσ από ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ που ανατίκενται από το δικαιοφχο μζςω 
ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν (υπεργολαβίεσ) ςε φυςικά πρόςωπα ι νομικά πρόςωπα. Σ 
υπεργολάβοσ/πάροχοσ υπθρεςιϊν ονοματίηεται κατά τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ (εφόςον είναι γνωςτόσ). Θ 
ανάκεςθ υποεργολαβίασ επιτρζπεται ζωσ το 30% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ. 
67

 Δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνεσ για μελζτθ ςκοπιμότθτασ (κατθγορία 6) και οι ςυμβουλευτικζσ 
υπθρεςίεσ καινοτομίασ (Δραςτθριότθτα Β) 
68

 Θ ςυγκεκριμζνθ υποκατθγορία είναι επιλζξιμθ μόνο για επιχειριςεισ και περιλαμβάνει άλλα γενικά ζξοδα 
και λειτουργικζσ δαπάνεσ που δεν εμπίπτουν ςτισ ανωτζρω κατθγορίεσ/υποκατθγορίεσ  και είναι άμεςο 
αποτζλεςμα του ζργου. Θ ςυγκεκριμζνθ υποκατθγορία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% του 
προχπολογιςμοφ του δικαιοφχου. 
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ΛΛ.2.1.Α.6 Δαπάνεσ για μελζτεσ τεχνικισ ςκοπιμότθτασ69 
Α/Α Υεριγραφι Δαπάνθ (€) 

   

   

ΣΥΝΟΛΟ  
 

Β. Δαπάνεσ καινοτομίασ 
 

ΛΛ.2.1.Β.1 Δαπάνεσ για ενιςχφςεισ καινοτομίασ για ΜμΕ 
Α/Α Ωποκατθγορία Ψεκμθρίωςθ Δαπάνθ (€) 

i. 
Δαπάνεσ για άυλα 
ςτοιχεία ενεργθτικοφ 

  

ii. 
Δαπάνεσ απόςπαςθσ 
προςωπικοφ υψθλισ 
ειδίκευςθσ 

  

iii. 
Δαπάνεσ για υπθρεςίεσ 
καινοτομίασ 

  

ΣΥΝΟΛΟ  
 

Γ. Δαπάνεσ ςυμμετοχισ ΜμΕ ςε εμπορικζσ εκκζςεισ 
 

ΛΛ.2.1.Γ.1 Δαπάνεσ ςυμμετοχισ ΜμΕ ςε εμπορικζσ εκκζςεισ70 
Α/Α Υεριγραφι Δαπάνθ (€) 

   

   

ΣΥΝΟΛΟ  

 
Δ. Δαπάνεσ για δράςεισ κινθτικότθτασ 
 

ΛΛ.2.1.Δ.1 Δαπάνεσ κινθτικότθτασ (μόνο για Οργανιςμοφσ ζρευνασ και διάδοςθσ γνϊςεων)
71

 

Α/Α Υεριγραφι Πινεσ Δαπάνθ (€)/μινα
72

  Δαπάνθ (€) 

     

     

ΣΥΝΟΛΟ  

 

Ε. Ζμμεςεσ Λειτουργικζσ δαπάνεσ 
 

ΛΛ.2.1.Ε.1 Ζμμεςεσ Λειτουργικζσ δαπάνεσ73 

Χυνολικι Δαπάνθ (€)  

 
 
 
 
 

                                                           
69

 Χυμπλθρϊνεται το αντικείμενο τθσ μελζτθσ τεχνικισ ςκοπιμότθτασ 
70

 Σι δαπάνεσ είναι επιλζξιμεσ μόνο ςτθν περίπτωςθ δικαιοφχων που χαρακτθρίηονται ωσ ΠμΕ και υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι θ ςυμμετοχι ςτθν ζκκεςθ ςχετίηεται άμεςα με το φυςικό αντικείμενο του επιχορθγοφμενου 
ζργου. 
71

 Σι δαπάνεσ είναι επιλζξιμεσ μόνο ςτθν περίπτωςθ Σργανιςμϊν ζρευνασ και διάδοςθσ γνϊςεων υπό τισ 
προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτον Σδθγό Εφαρμογισ. 
72

 Ψο μζγιςτο επιχορθγοφμενο μικτό κόςτοσ αμά άτομο τον μινα ανζρχεται ςτο ποςό των 3.000€. 
73

 Σι ζμμεςεσ δαπάνεσ αφοροφν μόνο τουσ Σργανιςμοφσ ζρευνασ και διάδοςθσ γνϊςεων. 
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ΛΛ.2.2. Ρροχπολογιςμόσ ανά Ενότθτα Εργαςίασ και Κατθγορία Δραςτθριότθτασ 
Ενότθτα 
Εργαςίασ 

Ξατθγορία 
Δραςτθριότθτασ

74
 

Υροχπολογιςμόσ (€) Δθμόςια Δαπάνθ (€)
75

 
Ζνταςθ 
Ενίςχυςθσ

76
 

     

     

     

ΧΩΡΣΟΣ    

 
 

ΛΛ.2.3. Κατανομι Ρροχπολογιςμοφ ανά Κατθγορία Δαπάνθσ77 

Κατθγορία Δαπάνθσ 
Σφνολο Επιλζξιμου 

Ρροχπολογιςμοφ (€) 
Επιλζξιμθ Δθμόςια 

Δαπάνθ (€) 
ΛΛ.2.1.Α.1 Δαπάνεσ προςωπικοφ   
ΛΛ.2.1.Α.2 Δαπάνεσ οργάνων και εξοπλιςμοφ   
ΛΛ.2.1.Α.3 Δαπάνεσ για κτίρια και γιπεδα   
ΛΛ.2.1.Α.4 Δαπάνεσ για ζρευνα επί ςυμβάςει, 
γνϊςεισ και διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ, 
ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ 

  

ΛΛ.2.1.Α.5 Υρόςκετα γενικά ζξοδα και λοιπζσ 
λειτουργικζσ δαπάνεσ 

  

ΛΛ.2.1.Α.6 Δαπάνεσ για μελζτεσ τεχνικισ 
ςκοπιμότθτασ 

  

ΛΛ.2.1.Β.1 Δαπάνεσ για ενιςχφςεισ καινοτομίασ 
για ΠμΕ 

  

ΛΛ.2.1.Γ.1 Δαπάνεσ ςυμμετοχισ ΠμΕ ςε 
εμπορικζσ εκκζςεισ 

  

ΛΛ.2.1.Δ.1 Δαπάνεσ κινθτικότθτασ (μόνο για 
Σργανιςμοφσ ζρευνασ και διάδοςθσ γνϊςεων) 

  

ΛΛ.2.1.Ε.1 Ζμμεςεσ Οειτουργικζσ δαπάνεσ   

ΧΩΡΣΟΑ   

 
 

ΛΛΛ ΔΕΛΚΤΕΣ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘΣ – ΑΡΟΤΛΜΘΣΘΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ – ΣΥΜΒΟΛΘ ΣΤΘΝ ΕΡΛΤΕΥΞΘ ΤΩΝ 
ΓΕΝΛΚΟΤΕΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΘΣ ΔΑΣΘΣ 

 

ΛΛΛ.1. ΔΕΛΚΤΕΣ 

 

ΛΛΛ.1.1 Δείκτεσ Εκροισ τθσ Δράςθσ78 

01: Αρικμόσ επιχειριςεων που ενιςχφονται79  

02: Αρικμόσ νζων επιχειριςεων που ενιςχφονται80  

                                                           
74

 Θ Ξατθγορία Δραςτθριότθτασ για κάκε Ενότθτα Εργαςίασ επάγεται από τον πίνακα ΛΛ.1.2 ”Υίνακασ 
Ενοτιτων Εργαςίασ“ 
75

 Θ Δθμόςια Δαπάνθ υπολογίηεται από τθν ζνταςθ ενίςχυςθσ. 
76

 Θ Ζνταςθ Ενίςχυςθσ υπολογίηεται ςε ςχζςθ με τθν κατθγορία δραςτθριότθτασ, το είδοσ του φορζα και το 
μζγεκοσ τθσ επιχείρθςθσ (ςφμφωνα με τον ΕΕ 651/2014) 
77

 Χτον Υίνακα αυτό ακροίηονται οι Υ/Ω ανά Ξατθγορία Δαπάνθσ 
78

 Επεξιγθςθ των δεικτϊν εκροισ δίνονται ςτο ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΛΛ τθσ πρόςκλθςθσ. Χυμπλθρϊνονται οι τιμζσ-
ςτόχοι των εξισ δεικτϊν ςε επίπεδο ζργου. 
79

 Αρικμόσ των επιχειριςεων που ςυμμετζχουν ςτο ζργο 
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03: Αρικμόσ νζων ερευνθτϊν ςε οντότθτεσ που ενιςχφονται81  

04: Αρικμόσ επιχειριςεων που ςυνεργάηονται με ερευνθτικά ινςτιτοφτα 
(νοείται ερευνθτικοφσ οργανιςμοφσ και αφορά ςυνεργατικά ζργα και όχι 
υπεργολαβία)82 

 

05: Αρικμόσ διακρατικϊν ζργων PRIMA ςτα οποία ςυμμετζχουν ελλθνικοί 
φορείσ 

 

06: Αρικμόσ οργανιςμϊν ζρευνασ και διάδοςθσ γνϊςθσ που ςυμμετζχουν 
ςυμμετζχουν ςε διακρατικά ςυνεργατικά ζργα του PRIMA 

 

07: Αρικμόσ μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν, υποψιφιων διδακτόρων, 
μεταδιδακτόρων που ςυμμετζχουν ςε δραςτθριότθτεσ κινθτικότθτασ ςτο 
πλαίςιο του PRIMA 

 

08: Αρικμόσ μελϊν ΔΕΥ/ΕΥ, ερευνθτϊν που ςυμμετζχουν ςε δραςτθριότθτεσ 
κινθτικότθτασ ςτο πλαίςιο του PRIMA 

 

09: Επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ ςε διεκνι περιοδικά με αξιολόγθςθ ι ςε 
διεκνι ςυνζδρια με αξιολόγθςθ (peer reviewed) 83 

 

10: Αιτιςεισ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ ςε εκνικό επίπεδο ςτο πλαίςιο τθσ 
δράςθσ84  

11: Αιτιςεισ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο ςτο πλαίςιο 
τθσ δράςθσ85  

12: Αιτιςεισ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ PCT ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ86 
 

 

ΛΛΛ.1.2 Τιρθςθ Εκνικϊν και Ενωςιακϊν Κανόνων 

Ψιρθςθ των εκνικϊν και ενωςιακϊν κανόνων για τθ δθμοςιότθτα, τθν πλθροφόρθςθ και τθ 
διάχυςθ των αποτελεςμάτων 

Σ δικαιοφχοσ δεςμεφεται ότι το επιχειρθματικό ςχζδιο περιλαμβάνει ςαφείσ 
και ςυγκεκριμζνεσ δεςμεφςεισ ωσ προσ τθν τιρθςθ των εκνικϊν και 
ενωςιακϊν κανόνων περί δθμοςιότθτασ και πλθροφόρθςθσ. 

ΡΑΛ/ΣΧΛ 

Ψιρθςθ των κατευκυντθρίων αρχϊν που προβλζπονται από τουσ Ξανονιςμοφσ και αφοροφν 
ςτθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν και τθσ μθ διάκριςθσ  

Σ δικαιοφχοσ δεςμεφεται να τθριςει τισ ςχετικζσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ 
και να λάβει τα απαιτοφμενα μζτρα. 

ΡΑΛ/ΣΧΛ 

 
Θ υποβολι Αίτθςθσ Χρθματοδότθςθσ επζχει κζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ του άρκρου 8 του 
ν.1599/1986 (Αϋ75) όςον αφορά τθν αλικεια, ακρίβεια και πλθρότθτα των ςτοιχείων που 
αναφζρονται ςε αυτιν. Συνεπϊσ, κα πρζπει να εμφανίηει ταυτότθτα περιεχομζνου με τα 
ηθτοφμενα δικαιολογθτικά του ςχετικοφ Ραραρτιματοσ τθσ Ρρόςκλθςθσ για τθν ζκδοςθ τθσ 
απόφαςθσ χρθματοδότθςθσ. Ανακρίβεια ςτοιχείων που δθλϊνονται ςτθν αίτθςθ επιςφρει τισ 
προβλεπόμενεσ ποινικζσ και διοικθτικζσ κυρϊςεισ. 

                                                                                                                                                                                    
80

 Aρικμόσ νζων επιχειριςεων που ενιςχφονται (από τθν θμερ/νία ίδρυςθσ- ωσ νζα εκλαμβάνεται θ 
επιχείρθςθ που δεν υπιρχε πζντε χρόνια πριν από τθν θμερ/νία υποβολισ τθσ Αίτθςθσ Χρθματοδότθςθσ). 
81

 Αρικμόσ νζων ερευνθτϊν ςε οντότθτεσ που ενιςχφονται = Πεικτζσ νζεσ κζςεισ εργαςίασ που δεν 
προχπιρχαν (μπορεί να πάρει και μθδενικι τιμι) 
82

 Αρικμόσ επιχειριςεων που ςυνεργάηονται με ερευνθτικά ινςτιτοφτα (νοείται ερευνθτικοφσ οργανιςμοφσ 
και αφορά ςυνεργατικά ζργα και όχι υπεργολαβία) (μπορεί να πάρει και μθδενικι τιμι) 
83

 Επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ ςε διεκνι περιοδικά με αξιολόγθςθ ι ςε διεκνι ςυνζδρια με αξιολόγθςθ 
(peer reviewed), (μπορεί να πάρει και μθδενικι τιμι) 
84

 Αιτιςεισ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ ςε εκνικό επίπεδο ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ (μπορεί να πάρει και 
μθδενικι τιμι) 
85

 Αιτιςεισ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ (μπορεί να πάρει και 
μθδενικι τιμι) 
86

 Αιτιςεισ  διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ PCT ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ (μπορεί να πάρει και μθδενικι τιμι) 
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Οι δικαιοφχοι φζρουν τθν ευκφνθ τθσ πλιρουσ και ορκισ ςυμπλιρωςθσ τθσ θλεκτρονικισ τουσ 
αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ.  
 

Ο Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ του Δικαιοφχου Ο Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ 

 
 

(Ωπογραφι και ςφραγίδα) 
 
 

 
 

(Ωπογραφι) 
 
 
 

(ΣΡΣΠΑΨΕΥΩΡΩΠΣ) (ΣΡΣΠΑΨΕΥΩΡΩΠΣ) 

 
ΘΠΕΦΣΠΘΡΛΑ 
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