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Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης  

   14/02/2018 
 Αριθ. Πρ.:      18898/ΕΥΚΕ246 
 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής Ενίσχυσης σχεδίων έρευνας ανάπτυξης & 

καινοτομίας για την «Προώθηση Διεθνικών Ερευνητικών Έργων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, έτους 

2018» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 
με το Άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005, ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005 

2. Το ν. 4314/2014 «Για τη Διαχείριση, το έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 
την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό Δίκαιο, 
τροποποίηση του ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 265/23-12-2014).  

3. Τις  διατάξεις του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουργείων……, του Υπουργείου 
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού……… Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού». 

4. Το  Π.Δ.  73/2015  (4Ε.  Α  116)  «Διορισμός  Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,  Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών 

5. Την υπ. αριθμ. 105755/14.10.2015 απόφαση (4Ε. Β 2222/15.10.2015) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξανδρο Χαρίτση». 

6. Την υπ. αριθμ. 32681/ΕΥΘΥ335/23-03-2015 (ΦΕΚ 713/Β/24-4-2015 Υπουργική Απόφαση, με θέμα 
«Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, 
σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ. 
41546/Γ΄ΚΠΣ/281/ΚΥΑ/8.12.2000 (ΦΕΚ 1501/Β) ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 
Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.  
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8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση 
ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006.  

9. Τα άρθρα 87, 88 και 89 της Συνθήκης περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περί κρατικών 
ενισχύσεων 

10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των Αρθρων 107 και 
108 της Συνθήκης. 

11. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την 
έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία» (2014/C 198/01) 

12. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής 2007/C/272/05 για την αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων 
της Επιτροπής με τις οποίες τα κράτη μέλη διατάσσονται να ανακτήσουν παράνομες και 
ασυμβίβαστες κρατικές ενισχύσεις 

13. Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, σύμφωνα με την υπ’ Αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712 Απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. 

14. Την υπ. Αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712 (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015) Υπουργική Απόφαση, Εθνικοί Κανόνες 
επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων 
συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και 
Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων. 

15. Η με αριθμ. 126829 ΕΥΘΥ 1217(1) ΚΥΑ (ΦΕΚ 2784 Β’, 21-12-2015) Σύστημα δημοσιονομικών 
διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από 
πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων 
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν.4314/2014. 

16. Την Υ.Α. με Α.Π. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 «Στοιχεία συστήματος για τον _έλεγχο σώρευσης 
κρατικών ενισχύσεων», όπως ισχύει. 

17. Το με αριθμό C (2014) 3542 final/23.5.2014 εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο 
Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης).  

18. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-7-2010). 

19. Το Π.Δ. 132/2010, «Περί Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος» ΦΕΚ 225Α /2010 
20. Την με αριθμ 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των 

αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 18ης και 25ης Μάιου 2014 και το από 25/08/2014 
πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 

21. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10161 final/18-12-2014 που αφορά την 
έγκριση του Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020».  

22. Την από 18/6/2015 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-
2020», με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης 
του ΕΠ, καθώς και ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ’ 
έτος στόχοι.  

23. Την από 7/10/2016 απόφαση της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-
2020», με την οποία εγκρίθηκαν η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων του Άξονα 
Προτεραιότητας 1, όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνημμένο στην πρόσκληση 
έγγραφο,  

24. Την με αρ. πρωτ. 7347/ΕΥΚΕ43/22-01-2018 θετική έκφραση γνώμης της ΕΥΚΕ. 
25. Την με αριθμ. πρωτ. 259/25-01-2018 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Την προκήρυξη της Δράσης «Χρηματοδοτική Ενίσχυση σχεδίων έρευνας ανάπτυξης & καινοτομίας 

για την Προώθηση Διεθνικών Ερευνητικών Έργων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, έτους 2018 στο 

πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» και συγκεκριμένα του 

Άξονα 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση 

στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας 

προστιθέμενης αξίας», Θεματικό Στόχο 1, Επενδυτική προτεραιότητα: 1b – «Προαγωγή 

επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών 

μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, 

στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις 

εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα 

συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και 

στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης 

επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε 

βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής» και στον Ειδικό Στόχο: 

1.β.1 - Αύξηση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην έρευνα και καινοτομία 

2. Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης «Χρηματοδοτική Ενίσχυση σχεδίων έρευνας 

ανάπτυξης & καινοτομίας για την Προώθηση Διεθνικών Ερευνητικών Έργων για Μικρομεσαίες 

Επιχειρήσεις, έτους 2018 ανέρχεται στο ποσό των 800.000€ 

3. Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ 

ΕΛΛΑΔΑ» του ΕΣΠΑ 2014-2020 

4. Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται ερευνητικά έργα χρονικής διάρκειας έως 24 μηνών με μέγιστο 

π/υ συνολικής Δημόσιας Δαπάνης έως 300.000€ εφόσον συμμετέχουν έως 2 επιχειρήσεις και με 

προσαύξηση 50% για πάνω από 3 επιχειρήσεις. 

5. Η διάρκεια υλοποίησης των ερευνητικών έργων δε θα μπορεί να είναι υπερβαίνει τους 24 μήνες. 

6. Δικαιούχοι της Δράσης είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική  

Πρόσκληση της Δράσης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης. 

7. Η ένταξη των ερευνητικών έργων θα γίνει με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας 
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8. Τα ερευνητικά έργα που θα ενταχθούν, θα υλοποιηθούν σύμφωνα με την εγκεκριμένη Αναλυτική 

Πρόσκληση της Δράσης. Στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης περιγράφονται αναλυτικά, οι 

προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των ερευνητικών 

προτάσεων, η διαδικασία αξιολόγησής τους, η ένταξη τους για χρηματοδότηση, ο τρόπος 

καταβολής των χρηματοδοτήσεων, η διαδικασία έλεγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης 

των ερευνητικών έργων, οι υποχρεώσεις των Δικαιούχων και οι λοιποί όροι της Δράσης. 

9. Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των ερευνητικών προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα 

Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται το διάστημα από 20/02/2018 έως και την 

καταληκτική ημερομηνία 30/03/2018 ώρα 16:00. 

10. Η πρόσκληση της Δράσης θα δημοσιευθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να αναρτηθεί στις 

ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΕ www.dytikiellada.gr και του ΕΣΠΑ www.espa.gr  

11. Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Μονάδα Α’, Τηλ: 2613 611 400 , E-

mail: dytikiellada@mou.gr URL:http://www.dytikiellada.gr 

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης  

 

Αλέξανδρος Χαρίτσης 

 

 

Συνημμένα: 

Αναλυτική Πρόσκληση με τα παραρτήματά της 

 

Κοινοποίηση: 

 Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας 

 ΕΥΔ ΕΠ Δυτικής Ελλάδας 

Εσωτερική Διανομή 

 Γραφείο Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης  

 Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης  

 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημ. Επενδύσεων & ΕΣΠΑ 

 Γραφείο Προϊσταμένου Εθνικής Αρχής Συντονισμού 

http://www.ependyseis.gr/mis
http://www.dytikiellada.gr/
http://www.espa.gr/
mailto:dytikiellada@mou.gr
http://www.dytikiellada.gr/
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής  Ανάπτυξης 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των 

επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση 

της εγχώριας προστιθέμενης αξίας» 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΤΟΧΟΣ 01 : «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας» 

Επενδυτική Προτεραιότητα 1.b: «Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, 

ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και 

υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις 

εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα 

φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και 

εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων 

ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των 

τεχνολογιών γενικής εφαρμογής» 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 1.b.1.3-a 

Προώθηση Διεθνικών Ερευνητικών Έργων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, έτους 2018 

Κωδικός Πρόσκλησης: ΠΔΕ0101C-2 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2018 

Έκδοση 1
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ΟΡΙΣΜΟΙ 

Για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης, οι χρησιμοποιούμενοι όροι και συντμήσεις έχουν την 

έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω: 

ΟΡΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ   ΟΡΟΥ 

Ε.Π.   
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα – έγγραφο που καθορίζει μια αναπτυξιακή στρατηγική 

µε τη χρήση ενός συνεκτικού συνόλου προτεραιοτήτων. 

Δράση 

Σύνολο ενεργειών που πραγματοποιούνται για την υλοποίηση των στόχων που 

τίθενται από τους άξονες προτεραιότητας του ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020. Κάθε 

δράση, μπορεί να υλοποιείται μέσω μίας ή περισσότερων πράξεων. 

Πράξη του Ε.Π.  
Έργο (Έρευνας Τεχνολογικής Ααναπτυξης ή Καινοτομίας) που υλοποιείται από έναν 

ή περισσότερους δικαιούχους. 

Διεθνικό Ερευνητικό Έργο 

Ερευνητική πρόταση που έχει λάβει θετική αξιολόγηση στα πλαίσια διεθνούς κοινής 

πρόσκλησης ερευνητικών έργων, όπου συμμετέχουν κοινοπραξίες εθνικών ή 

περιφερειακών φορέων χρηματοδότησης ερευνητικών δράσεων ή παρόμοιων 

οργανισμών προώθησης της έρευνας και καινοτομίας 

Δικαιούχος 

Δημόσιος ή ιδιωτικός  φορέας που εκτελεί έργο και λαμβάνει δημόσια ενίσχυση. 

Είναι ο τελικός αποδέκτης της δημόσιας δαπάνης. Στο πλαίσιο της παρούσας 

δράσης ως δικαιούχος νοείται κάθε φορέας που συνεργάζεται για την υλοποίηση 

του έργου. 

Σύμπραξη Συνεργασία δικαιούχων για την υλοποίηση έργου 

Συντονιστής (Συντονιστής Φορέας) 
Ο φορέας/δικαιούχος που δρα ως κοινός εκπρόσωπος της σύμπραξης υλοποίησης 

έργου 

Ενίσχυση/Δημόσια Δαπάνη Κάθε δημόσια συνεισφορά στη χρηματοδότηση πράξεων/έργων 

Ιδιωτική συμμετοχή Κάθε συμμετοχή από ιδιωτικά κεφάλαια για την υλοποίηση έργου 

Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου 
Φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει την ευθύνη για το συντονισμό και την επίβλεψη του 

έργου από επιστημονικής, τεχνικής και οικονομικής  πλευράς. 

Υπεύθυνος Συντονισμού & 

Επικοινωνίας Έργου 

Φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει την ευθύνη για το συντονισμό του έργου σε επίπεδο 

διοικητικό και σε επίπεδο επικοινωνίας μεταξύ των φορέων της σύμπραξης και της 

σύμπραξης συνολικά με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρησης του Πρόγράμματος. 

Δημοσιονομική διόρθωση 
Η ακύρωση του συνόλου ή μέρους της Κοινοτικής ή/και της Εθνικής συμμετοχής σε 

ένα έργο ή σε μία πράξη 

Αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό 

Κάθε δαπάνη στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας παραδοθέν προϊόν, έργο ή 

υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης ή απόφασης με την 

οποία αναλήφθηκε η υποχρέωση της δαπάνης. 
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Ανάκτηση 
Η επιστροφή των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από το 

λαβόντα 

Βιομηχανική Έρευνα 

Η σχεδιασμένη έρευνα ή κριτική διερεύνηση που αποσκοπεί στην απόκτηση νέων 

γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, διεργασιών ή 

υπηρεσιών ή για τη σημαντική βελτίωση υφιστάμενων προϊόντων, διεργασιών ή 

υπηρεσιών. Περιλαμβάνει τη δημιουργία συστατικών στοιχείων πολύπλοκων 

συστημάτων και μπορεί να περιλαμβάνει την κατασκευή πρωτοτύπων σε 

εργαστηριακό περιβάλλον ή σε περιβάλλον προσομοίωσης διεπαφών με 

υφιστάμενα συστήματα, καθώς και δοκιμαστικές γραμμές παραγωγής, εφόσον 

αυτό κρίνεται αναγκαίο για τη βιομηχανική έρευνα, ιδιαίτερα δε για την 

κατοχύρωση τεχνολογίας πολλαπλών εφαρμογών 

Πειραματική Ανάπτυξη 

Η απόκτηση, ο συνδυασμός, η διαμόρφωση και η χρήση υφιστάμενων επιστη 

μονικών, τεχνολογικών, επιχειρηματικών και άλλων συναφών γνώσεων και 

δεξιοτήτων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, 

διαδικασιών ή υπηρεσιών. Μπορούν να περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, και 

άλλες δραστηριότητες με στόχο τον εννοιολογικό προσδιορισμό, τον σχεδιασμό και 

την τεκμηρίωση νέων προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών. Η πειραματική 

ανάπτυξη μπορεί να περιλαμβάνει την κατασκευή πρωτοτύπων, την επίδειξη, την 

πιλοτική λειτουργία, τη δοκιμή και έγκριση νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, 

διεργασιών ή υπηρεσιών σε αντιπροσωπευτικά περιβάλλοντα πραγματικών 

συνθηκών λειτουργίας, στα οποία ο πρωταρχικός στόχος συνίσταται στην 

υλοποίηση περαιτέρω τεχνικών βελτιώσεων σε προϊόντα, διεργασίες ή υπηρεσίες 

που δεν έχουν διαμορφωθεί ουσιαστικά. Εν προκειμένω μπορεί να περιλαμβάνεται 

η ανάπτυξη πρωτοτύπων ή πιλοτικών έργων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

εμπορικά στις περιπτώσεις που τα πρωτότυπα συνιστούν κατ’ ανάγκη το τελικό 

εμπορικό προϊόν και είναι υπερβολικά δαπανηρό να παραχθούν και να 

χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς επίδειξης και έγκρισης. Η πειραματική 

ανάπτυξη δεν περιλαμβάνει τις συνήθεις ή περιοδικές τροποποιήσεις σε 

υφιστάμενα προϊόντα, γραμμές παραγωγής, μεταποιητικές μεθόδους, υπηρεσίες 

και άλλες λειτουργίες σε εξέλιξη, ακόμη και αν αυτές οι τροποποιήσεις αποτελούν, 

ενδεχομένως, βελτιώσεις 

Έναρξη εργασιών 

Το πρώτο χρονικά μεταξύ είτε της έναρξης των εργασιών που αφορούν την 

επένδυση (ερευνητική δραστηριότητα) είτε της πρώτης νομικά δεσμευτικής 

ανάληψης υποχρέωσης για την παραγγελία εξοπλισμού είτε άλλης ανάληψης 

υποχρέωσης που καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση (ερευνητική 

δραστηριότητα). Η αγορά γης και οι προπαρασκευαστικές εργασίες, όπως η λήψη 

αδειών και η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, δεν θεωρούνται έναρξη των 

εργασιών. 
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Μεταφορά γνώσης 

Νοείται κάθε διαδικασία με στόχο την απόκτηση, συγκέντρωση και ανταλλαγή 

ρητής και σιωπηρής γνώσης, καθώς και δεξιοτήτων και προσόντων, σε οικονομικές 

και μη οικονομικές δραστηριότητες, όπως είναι η ερευνητική συνεργασία, η παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών, η αδειοδότηση, η δημιουργία τεχνοβλαστών, οι 

δημοσιεύσεις και η κινητικότητα των ερευνητών και λοιπού προσωπικού που 

συμμετέχει στις εν λόγω δραστη ριότητες. Πέραν της επιστημονικής και 

τεχνολογικής γνώσης, περιλαμβάνει και άλλα είδη γνώσης, όπως γνώση χρήσης 

προτύπων και κανονισμών που τα περιλαμβάνουν και γνώση περιβαλλόντων 

πραγματικών συνθηκών λειτουρ γίας και μεθόδων οργανωτικής καινοτομίας, καθώς 

και διαχείριση γνώσεων σχετικά με τον καθορισμό, την απόκτηση, την προστασία, 

την προάσπιση και την εκμετάλλευση άυλων περιουσιακών στοιχείων· 

Μελέτη σκοπιμότητας 

Η αξιολόγηση και ανάλυση του δυναμικού ενός σχεδίου, με στόχο την υποστήριξη 

της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, αποκαλύπτοντας κατά τρόπο αντικειμενικό και 

ορθολογικό τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες του, τις ευκαιρίες και τις απειλές 

που προκύπτουν από αυτό, καθώς και προσδιορίζοντας τους πόρους που 

απαιτούνται για την εκτέλεσή του και, τελικά, τις προοπτικές επιτυχίας του. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η δράση «Προώθηση Διεθνικών Ερευνητικών Έργων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» χρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφεριακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» (ΠΕΠΔΕ) του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Εντάσεται στον Άξονα 01 του ΠΕΠΔΕ «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, 

μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης 

αξίας» και ειδικότερα συμβάλει στον Ειδικό Στόχο 1.β.1 «Αύξηση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην έρευνα 

και καινοτομία» 

1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ – ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

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

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το 

άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005). 

2.  Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (αρθ. 110 παρ. 2 στοιχ. α,  

αρθ. 115, αρθ. 125 παρ.2 στοιχ. γ και παρ.3, Παράρτημα ΧΙΙ). 

3. Ο Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014). 

4. Η υπ. αριθμ. 32681/ΕΥΘΥ335/23-03-2015 (ΦΕΚ 713/Β/24-4-2015 Υπουργική Απόφαση, με θέμα 

«Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με το 

άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ. 41546/Γ΄ΚΠΣ/281/ΚΥΑ/8.12.2000 (ΦΕΚ 1501/Β) 

ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

5. Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-7-2010). 

6. Το Π.Δ. 132/2010, «Περί Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος» ΦΕΚ 225Α /2010. 

7. Η με αριθμ 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των 

αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 18ης και 25ης Μάιου 2014 και το από 25/08/2014 

πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 

8. Η Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10161 final/18-12-2014 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. 

«ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020». 

9. Η με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31-7-2015 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας για 

τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων 

πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των 

αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως τροποποιήθηκαν με την αρ. πρωτ. 110427/EΥΘΥ/1020/20-10-

2016 Υπουργική Απόφαση 

10.  Η από 18/6/2015 απόφαση της 1ης  Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020», με 

την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του ΕΠ, καθώς και ο 

προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ’ έτος στόχοι, όπως 

επικαιροποιήθηκαν με την από 7/10/2016 απόφαση της 2ης  Επιτροπής Παρακολούθησης 

11. Η από 18/6/2015 απόφαση της 1ης  Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020», με 

την οποία εγκρίθηκαν η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων του Άξονα Προτεραιότητας 3, 

όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνημμένο στην πρόσκληση έγγραφο. 

12. Η με Α.Π. 6982/31-12-2015 απόφαση έγκρισης μέσω γραπτής διαδικασίας της 2ης έκδοσης του εντύπου 

Εξειδικευσης Εφαρμογής του Επιχειρισιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 και 

επιλογής κριτηρίων επιλογής πράξεων 

13. Ο Ν.4310/2014 (ΦΕΚ Α 258/8-12-2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις.») 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 

14. Οι διατάξεις του Ν.1783/1987(ΦΕΚ Α171/1987) για την «Μεταφορά τεχνολογίας εφευρέσεις, τεχνολογική  

καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας» 

15. τα εγχειρίδια Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακών προγραμμάτων 2014-20 και ειδικότερα το 

εγχειρίδιο διαδικασιών και ελέγχου πράξεων κρατικών ενισχύσεων 
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16. ο Κανονισμός 651/2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική 

αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 

17. το ΠΔ 274/2000 (ΦΕΚ 225/Α/17.10.2000) “Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χρηματοδότησης 

(επιχορήγησης ή συνδρομής) έργων και προγραμμάτων που υποβάλλονται από βιομηχανικές ή άλλες 

παραγωγικές μονάδες" όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 

18. Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 

Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών 

διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 

19. Η με αριθμ. 126829 ΕΥΘΥ 1217(1) ΚΥΑ (ΦΕΚ 2784 Β’, 21-12-2015) Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και 

διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού 

προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συνχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-

2020 σύμφωνα με το το αρ. 22 του Ν.4314/2014. 

20. Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και 

ανάπτυξη και την καινοτομία» (2014/C 198/01) 

21. Η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο 

άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01). 

 

 

Το θεσμικό πλαίσιο χορήγησης των κρατικών ενισχύσεων της παρούσας πρόσκλησης είναι τo άρθρo 25, του 

τμήματος 4 «Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη και καινοτομία» του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 651 της Επιτροπής 

της της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ’ 

εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής κατά κατηγορία)  L 187/1 της 26-6-

2014. 

Σημειώνονται τα εξής: 

1. Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στη δράση θα πρέπει να λαμβάνουν μέριμνα για τη διευκόλυνση της 

πρόσβασης σε αυτές ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού 

γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το 

Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. 

2. Η κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων σε Μεγάλες, Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές γίνεται σύμφωνα με 

το Παράρτημα Ι του Καν. Ε.Ε. 651/2014 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV:  της παρούσας πρόσκλησης)  

3. Το κράτος υποχρεούται να αναστείλει την χορήγηση νέας ενίσχυσης σε επιχείρηση κατά της οποίας 

εκκρεμεί διαταγή ανάκτησης, κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση 

κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά 

4. Θα πρέπει να τηρηθούν οι απαιτήσεις δημοσιότητας, όπως ορίζονται στα άρθρα 115-117 και στο 

Παράρτημα ΧΙΙ του ΕΕ1303/2014 και το Κεφάλαιο ΙΙ του Εκτελεστικού Κανονισμού 821/2014, καθώς και στον 

Επικοινωνιακό Οδηγό για το ΕΣΠΑ 2014 – 2020, Εθνική Αρχή Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, 

Ναυτιλίας και Τουρισμού, Μάιος 2015  και οι απαιτήσεις του Καν. 651/2014. Η υποβολή αιτήσεων των δικαιούχων 

στο πλαίσιο της πρόσκλησης σημαίνει και αποδοχή από μέρους τους των όρων δημοσιότητας. 

5. Στοιχεία των εγκεκριμένων προς χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων, όπως αυτά προβλέπονται στο 

Παράρτημα XII του Καν. 1303/2013 και στην κατά περίπτωση εφαρμοζόμενη νομική βάση του Ανταγωνισμού, θα 

αποτελέσουν αντικείμενο δημοσιοποίησης. 

6. Για τα όρια και τις μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό της ενίσχυσης.  

• εάν ενωσιακή χρηματοδότηση (που δεν τελεί υπό τον έλεγχο του κράτους μέλους) συνδυάζεται με κρατική 

ενίσχυση, για να εξακριβωθεί κατά πόσον τηρούνται τα όρια κοινοποίησης και οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης ή τα 

μέγιστα ποσά ενίσχυσης, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι κρατικές ενισχύσεις, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό 

ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες δεν υπερβαίνει το πλέον 

ευνοϊκό ποσοστό χρηματοδότησης που καθορίζουν οι ισχύοντες κανόνες της ενωσιακής νομοθεσίας  
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• οι απαλλασσόμενες ενισχύσεις μπορούν να σωρευθούν με οποιεσδήποτε άλλες κρατικές ενισχύσεις, εάν 

πρόκειται για διαφορετικές προσδιορίσιμες δαπάνες  

• δεν επιτρέπεται η σώρευση των απαλλασσόμενων ενισχύσεων με οποιεσδήποτε άλλες ενισχύσεις για τις ίδιες 

επιλέξιμες δαπάνες, οι οποίες επικαλύπτονται πλήρως ή εν μέρει, εάν το αποτέλεσμα υπερβαίνει την υψηλότερη 

ένταση ενίσχυσης/το υψηλότερο ποσό ενίσχυσης που εφαρμόζεται στην ενίσχυση αυτή  

• οι κρατικές ενισχύσεις που τυγχάνουν απαλλαγής δυνάμει του ΓΑΚ δεν σωρεύονται με οποιεσδήποτε ενισχύσεις 

ήσσονος σημασίας που αφορούν τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, εάν η σώρευση αυτή θα οδηγήσει σε υπέρβαση της 

έντασης ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο III του Καν. 651/2014 

7. Στην εκτέλεση των έργων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία σχετικά με την 

προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ειδικότερα: 

Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία 

των δεδομένων αυτών. 

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

όπως ισχύει σήμερα. 

8. Στην διαμόρφωση του παρόντος οδηγού εφαρμογής ελήφθησαν υπόψη οι απαιτήσεις της  Στρατηγικής  Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020. 

9. Οι ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει της παρούσας πρόσκλησης  συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά κατά 

την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 2 ή 3 της Συνθήκης και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης 

του άρθρου 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης, εφόσον οι ενισχύσεις αυτές πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του 

κεφαλαίου Ι του Καν. (Ε.Ε.) 651/2014. 

 

2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  

Στόχο της δράσης αποτελεί η αύξηση της έρευνας και της καινοτομίας στον επιχειρηματικό τομέα και η περαιτέρω 

ενσωμάτωση της έρευνας και της καινοτομίας διεθνούς επιπέδου στην παραγωγική διαδικασία μέσω της 

προώθησης διεθνικών ερευνητικών έργων. 

Η προώθηση Διεθνικών ερευνητικών έργων για ΜΜΕ περιλαμβάνει την ενίσχυση έργων διεθνικών συνεργασιών σε 

τομείς του Ορίζοντα 2020, που εντάσσονται στο πλαίσιο ευρωπαϊκών δικτύων ERA-NET ή παρόμοιων (ή και 

λειτουργική συνέχεια αυτών) στα οποία συμμετέχει η ΠΔΕ κ.α., την ενίσχυση συμπληρωματικών δράσεων για τη 

συνεργασία με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια της Δ.Ελλάδας ώστε να προκύπτουν 

προϊόντα και υπηρεσίες από την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων και καινοτομιών έργων του προγράμματος 

Ορίζον 2020, την ανάπτυξη συνεργασιών και συνεργατικών δράσεων, την υποστήριξη διεθνούς δικτύωσης 

επιχειρήσεων της Περιφέρειας, ιδίως ΜΜΕ, με επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού. 

Έμφαση θα δοθεί σε προγράμματα έρευνας και καινοτομίας στους τομείς NMP (Nanotechnology – Μaterials – 

Production) με εστίαση σε προϊόντα ή και υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας. Οι τομείς αυτοί συνδέονται με την 

σχετική θεματική περιοχή προτεραιότητας της RIS3. Προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση των ερευνητικών 

προτάσεων είναι η θετική τους αξιολόγηση στα πλαίσια διεθνούς κοινής πρόσκλησης ερευνητικών έργων ιδιαίτερα 

από ευρωπαϊκά προγράμματα ERANET (MANUNET I & II , LEADERA και INCOMERA), ή παρόμοια. 

Η χρηματοδότηση θα γίνει σύμφωνα με το Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΓΑΚ) (651/2014) και τις κατευθυντήριες 

γραμμές της ΕΕ για έργα Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας. 

Ο Ειδικός Στόχος του Ε.Π. που ικανοποιείται είναι η αύξηση της παραγωγικότητας των φορέων έρευνας και 

καινοτομίας σε τομείς προτεραιότητας της περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης 

Στόχο επίσης αποτελεί η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η ενίσχυση της 

απασχόλησης και  της ποιότητας ζωής μέσω  της υλοποίησης έργων  Ε&ΤΑΚ σε συγκεκριμένους τομείς και 

δραστηριότητες που:  

α) ενδιαφέρουν τον παραγωγικό ιστό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και θα συμβάλουν άμεσα ή έμμεσα στην 

παραγωγή νέων ή βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών και στη διείσδυση σε νέες αγορές,  

β) υποστηρίζουν τις ανάγκες της κοινωνίας και των πολιτικών σε διάφορους τομείς όπως εφαρμογές 

Μικροηλεκτρονικής & προηγμένα Υλικά, αγροδιατροφή, τουρισμός-πολιτισμός, ενεργειακές εφαρμογές, 

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών κλπ  
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γ) παράγουν νέα γνώση που μπορεί να αξιοποιηθεί.  
Η δράση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 και ειδικότερα από τον 
Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.) 01 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, 
μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης 
αξίας». 
Ο κύριος ρόλος του ΕΤΠΑ είναι η υποστήριξη της μετατροπής της γνώσης σε 
επιχειρηματικές ευκαιρίες, δηλαδή, η εφαρμοσμένη έρευνα, η συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων Ε&Α και 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, η μεταφορά τεχνολογίας, η δημιουργία 
γραμμών πιλοτικής παραγωγής και επικύρωσης προϊόντων, καθώς και πρώτης παραγωγής, κλπ. 
Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε  800.000 €.  
Η δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους. Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη χρηματοδότηση ενισχύσεων για την 
τόνωση της οικονομικής, κοινωνικής και Εδαφικής συνοχής μέσω της μείωσης της περιφερειακών ανισοτήτων και 
της υποστήριξης των διαρθρωτικών βελτιώσεων και προσαρμογών των περιφερειακών οικονομιών, 
συμπεριλαμβανομένης και της ανασυγκρότησης βιομηχανικών περιοχών που παρακμάζουν. 
Η παρούσα προκήρυξη της δράσης αφορά την ΠΡΑΞΗ 1.b.1.3-a: «Προώθηση Διεθνικών ερευνητικών έργων για 
ΜΜΕ», αφορά το έτος 2018 και έργα χρονικής διάρκειας έως 24 μηνών το μέγιστο. 
Σε περίπτωση συνεργασίας επιχείρησης με Φορείς Τεχνολογικής Έρευνας - ΦΤΕ (Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα, 
Ερευνητικά Ιδρύματα) κύριος εταίρος του έργου θα πρέπει να είναι Μικρομεσαία Επιχείρηση, έχοντας την ευθύνη 
για την άρτια υλοποίηση του έργου, με τον ορισμό κατάλληλου επιστημονικού υπεύθυνου. 
Κάθε Δικαιούχος  έχει δικαίωμα έγκρισης για χρηματοδότηση μόνο πράξεων τις οποίες πρέπει να αποδείξει κατά τη 
διάρκεια της αξιολόγησης, ότι θα μπορέσει να τις υλοποιήσει. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης περισσοτέρων θα 
κληθεί να αιτιολογήσει επαρκώς τον τρόπο της υλοποίησης της πράξης. 
Η αξιολόγηση των έργων θα γίνει σε έναν κύκλο.  
Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής των προτάσεων, παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

Έναρξη υποβολής προτάσεων Λήξη υποβολής προτάσεων 

  20/02/2018 30/03/2018 ώρα 16:00 
 
Η ΕΥΔ Δυτικής Ελλάδας διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των ανωτέρω ημερομηνιών και κατανομής των ποσών 
με βάση την πορεία υλοποίησης των έργων στο Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020. Κάθε τροποποίηση των ανωτέρω 
στοιχείων θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 (www.dytikiellada.gr) και του ΕΣΠΑ 
(www.espa.gr). 
Η δράση υλοποιείται σε όλα τα στάδια (υποβολή, αξιολόγηση, ενστάσεις, υπαγωγή, έλεγχος, πιστοποίηση, 
τροποποίηση, πληρωμή, έλεγχος μακροχρονίων υποχρεώσεων κ.λ.π.) μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος 
Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) η πρόσβαση στο οποίο δίνεται στους δικαιούχους των ενισχύσεων μέσω της 
ιστοσελίδας www.ependyseis.gr/mis και στο οποίο υποχρεωτικά οι δικαιούχοι των ενισχύσεων υποβάλουν το 
σύνολο των αιτημάτων προς την ΕΥΔΕΠΠΔΕ (π.χ. αιτήματα υποβολών, ενστάσεις, αιτήματα ελέγχου, αιτήματα 
τροποποίησης κ.λ.π.)  
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Κωδικός πρόσκλησης ΠΔΕ0101C-2 

Τίτλος και περιγραφή Δράσης Προώθηση Διεθνικών ερευνητικών έργων για ΜΜΕ 

Προτεραιότητα «έξυπνης εξειδίκευσης»  

Δείκτες εκροών CO26: «Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά 

ινστιτούτα», συνολικός στόχος ΕΠ: 32 

Γεωγραφικές Ενότητες υλοποίησης Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Συνολική διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη 800.000 € 

Ανώτατο όριο κατανομής συνολικής 

διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης 

800.000 € 

Κατηγορία ενίσχυσης Ερευνητικά έργα 

Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων Επιχορήγηση (Grant) 

Καθεστώς ενίσχυσης 651/2014 ΓΑΚ/SA 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

3. ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Φορέας Προκήρυξης της πιο πάνω δράσης είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

Η ΕΥΔΕΠΠΔΕ έχει εκδόσει στο παρελθόν παρόμοιες προκηρύξεις στο πλαίσιο των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης.   

4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Α. Ως «Δικαιούχος Φορέας» χαρακτηρίζεται νομικό πρόσωπο (Επιχείρηση, Ερευνητικός φορέας) που φέρει την ευθύνη 

έναντι της ΕΥΔΕΠΠΔΕ για την καλή εκτέλεση του τμήματος του έργου (σε περίπτωση συνεργατικού σχήματος), που έχει 

αναλάβει. 

Ανάλογα με τον αριθμό των εταίρων σε ένα έργο, η ΕΥΔΕΠΠΔΕ εκδίδει Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης του έργου 

με ξεχωριστά υποέργα ανά εταίρο. Επίσης η ΕΥΔΕΠΠΔΕ δύναται να τροποποιεί την Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης 

του έργου, όσο αναφορά την υποκατάσταση συμμετέχοντος εταίρου σε περίπτωση σχετικού αιτήματος του κυρίου 

εταίρου του έργου. 

 

Β. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου προέρχεται από τον Δικαιούχο Φορέα και έχει την γενική εποπτεία του 

τμήματος του έργου, που έχει αναλάβει να εκτελέσει ο Φορέας του. Στις αρμοδιότητές του συμπεριλαμβάνονται η 

ευθύνη της οικονομικής και διοικητικής υποστήριξής του έργου, ο συντονισμός των δραστηριοτήτων του Φορέα του με 

τους υπόλοιπους εταίρους του έργου. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου κάθε Φορέα αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά υλοποίησης του προγράμματος, καθώς και την τήρηση όλων των 

παραστατικών, που αφορούν το έργο. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Κύριου Φορέα του έργου είναι υπεύθυνος για 

την εκπροσώπηση της κοινοπραξίας για την επικοινωνία με την ΕΥΔΕΠΠΔΕ καθώς και για την αρτιότητα των 

παραδοτέων του έργου. 

 
Γ. Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι 

παρακάτω φορείς: 

1) Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα,  

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:  

• Να είναι μικρές,  ή πολύ μικρές ή  μεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με το Παράρτημα I του Καν. (ΕΕ) αριθ. 

651/2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή 

των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της παρούσας πρόσκλησης) 

 να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν, μέχρι την χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης, καθώς  

και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 
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 να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού 

χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία 

και Ι.Κ.Ε) και ατομικές επιχειρήσεις, 

 να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,  

 να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: Ορισμός 

προβληματικών » της παρούσας πρόσκλησης, 

 να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης  κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με 

την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά, 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι   

θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές, ως κύριοι εταίροι. 

Οι επιχειρήσεις με δικαίωμα συμμετοχής θα πρέπει να έχουν ιδρυθεί πριν την ημερομηνία της δημοσίευσης της 

πρόσκλησης 

2) Φορείς Τεχνολογικής Έρευνας: κάθε οντότητα με ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, όπως πανεπιστήμια ή 

ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα, ερευνητικοί συνεργαζόμενοι φορείς με φυσική ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς 

(δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησης, πρωταρχικός σκοπός των οποίων είναι η ανεξάρτητη 

διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης.  

Οι ενισχύσεις που χορηγούνται στα πλαίσια της παρούσης Προκήρυξης θεωρείται ότι έχουν χαρακτήρα κινήτρου, 

εάν ο δικαιούχος υπέβαλε αίτηση για ενίσχυση στο πλαίσιο της Κοινής Ευρωπαικής Προκήρυξης πριν την έναρξη 

εργασιών για το έργο. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του ερευνητικού έργου καθίσταται μη επιλέξιμο προς 

χρηματοδότηση..  

 

5. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά στην Προώθηση Διεθνικών ερευνητικών έργων για 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. 

Προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση των ερευνητικών προτάσεων είναι η θετική τους αξιολόγηση στα πλαίσια 

διεθνούς κοινής πρόσκλησης ερευνητικών έργων ιδιαίτερα από ευρωπαϊκά προγράμματα ERANET (MANUNET I & II, 

LEADERA, INCOMERA) ή παρόμοια ευρωπαϊκά προγράμματα, και ιδιαίτερα στους θεματικούς τομείς NMP 

(Nanotechnology – Μaterials – Production). 

Ο εν λόγω τομέας παρουσιάζει ιδιαίτερη δυναμική για την Περιφέρεια, καθώς χαρακτηρίζεται τόσο  από 

συγκέντρωση επιχειρηματικού, καινοτομικού και ερευνητικού δυναμικού που θα μπορούσε να τροφοδοτήσει την 

παραγωγική δραστηριότητα, όσο  και σημαντικού ερευνητικού δυναμικού που θα μπορούσε να οδηγήσει σε 

ανάπτυξη σημαντικού οικοσυστήματος με πολύ υψηλή προστιθέμενη αξία προϊόντων καθώς και υπηρεσιών, έτσι 

ώστε ο τομέας να αποτελέσει μοχλό δυναμικής ανάπτυξης για την Περιφέρεια Δ. Ελλάδας. 

Ουσιαστικές προτεραιότητες της δράσεις είναι η προώθηση της διασύνδεσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στον εν λόγω τομέα με αντίστοιχες επιχειρήσεις του 

ευρωπαϊκού χώρου αλλά και ευρύτερα για την ανάπτυξη διεθνώς ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών στις 

περιοχές ενδιαφέροντος της RIS3. 

Στόχος είναι να προκύψουν ερευνητικά αποτελέσματα σε επίπεδο από TRL 5 σε TRL 7. Επίσης είναι δυνατή και η 

στήριξη επιδεικτικών/πιλοτικών δράσεων σε TRL 8 για την επιβεβαίωση και επίλυση προβλημάτων εφαρμογής για 

τη διαμόρφωση έργου αναφοράς από της πλευράς των εταιριών που θα εκμεταλλευτούν τα αποτελέσματα των 

έργων. 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες : 

Ι) Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης (αρ. 25 του Καν. Ε.Ε. 651/2014) όπου το ενισχυόμενο μέρος του έργου 

έρευνας και ανάπτυξης πρέπει να εμπίπτει πλήρως σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες: 

βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας. 
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Η κάθε πράξη μπορεί να αφορά είτε μόνο μια από τις ως άνω αναφερόμενες κατηγορίες είτε συνδυασμό 

περισσοτέρων. 

 

6. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

6.1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  

Από τους πόρους της συγκεκριμένης δράσης καλύπτονται οι δαπάνες των επιλεγμένων έργων κατά κατηγορία 

δαπανών για τους φορείς τόσο του Δημοσίου όσο και του Ιδιωτικού τομέα. Ανάλογα το άρθρο του Καν. Ε.Ε. 

651/2014 βάσει του οποίου υλοποιείται σύμφωνα με το Άρθρο 25 Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης. 

Οι επιλέξιμες δαπάνες των έργων έρευνας και ανάπτυξης αφορούν συγκεκριμένη κατηγορία έρευνας και ανάπτυξης 

καιείναι οι εξής: 

α) δαπάνες προσωπικού: ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό στον βαθμό που απασχολούνται 

στο έργο· 

β) δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο· Όταν τα όργανα 

και ο εξοπλισμός δεν χρησιμοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια ζωής τους για το έργο, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον 

οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου, οι οποίες υπολογίζονται με βάση τις γενικά 

αποδεκτές λογιστικές αρχές· 

γ) δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με 

άδεια εκμετάλλευση από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για 

συμβουλευτικές και ισοδύναμες υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο· 

δ) πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων 

και συναφών προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου. 

ε) Επιλέξιμες δαπάνες για τις μελέτες σκοπιμότητας είναι οι δαπάνες διεξαγωγής της μελέτης. 

 

6.1.1. Πρόσθετες διευκρινίσεις για τις επιλέξιμες δαπάνες 

6.1.1.1. Δαπάνες προσωπικού 

Δαπάνες προσωπικού, μόνιμο ή ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση μίσθωσης έργου στις οποίες εξειδικεύεται η φύση 

της προσφερόμενης εργασίας σε σχέση με το έργο: ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό στον 

βαθμό, που   απασχολούνται στο έργο. 

Η αμοιβή του προσωπικού είναι επιλέξιμη μέχρι το όριο, που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις.  

Οι δαπάνες του προσωπικού υπολογίζονται βάσει των συνολικών αποδοχών του προσωπικού 

συμπεριλαμβανομένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των επιδομάτων, που προβλέπονται από το 

θεσμικό πλαίσιο του δικαιούχου, όταν αυτός είναι δημόσιος φορέας. 

Επιπλέον αποδοχές που δεν προβλέπονται στη σύμβαση εργασίας και καταβάλλονται κατά περίπτωση (ad hoc) δεν 

είναι επιλέξιμες. 

Όλες οι ανωτέρω δαπάνες θα πρέπει να τεκμηριώνονται με μισθολογικές καταστάσεις του φορέα και να 

προκύπτουν  από τα αναλυτικά απολογιστικά φύλλα χρονοχρέωσης ανά μέλος της ομάδας  υλοποίησης. 

Επισημαίνεται ότι οι αποδοχές ή μέρος των αποδοχών του τακτικού προσωπικού των ΑΕΙ, Ερευνητικών Φορέων και 

λοιπών δημοσίων υπηρεσιών και οργανισμών είναι επιλέξιμες εφόσον αποδεδειγμένα δεν καλύπτονται από τον 

Τακτικό προϋπολογισμό.  

Για την τεκμηρίωση των δαπανών που βαρύνουν το έργο και οι οποίες καταβάλλονται στο προσωπικό, απαιτούνται 

τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Επιλέξιμες Δαπάνες 

Για την παρακολούθηση του έργου, που υλοποιούν διαφορετικοί ανάδοχοι στο πλαίσιο της ίδιας κοινοπραξίας θα 

πρέπει να είναι καθορισμένη η ομάδα έργου, να διασφαλίζεται η μη παράλληλη απασχόληση / χρέωση των μελών 

της. Η ομάδα έργου θα πρέπει να δηλωθεί από τους φορείς στον συνημμένο Πίνακα Β2 (ονομαστικά για το υπάρχον 

προσωπικό και ανά ειδικότητα για το νέο). 

Οι κατηγορίες ερευνητικού προσωπικού είναι: Έμπειρος Ερευνητής, Ερευνητής, τεχνικό προσωπικό, βοηθητικό 

προσωπικό και έχουν μέγιστο όριο μικτού κόστους ανά ανθρωπομήνα:  
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 Έως 4.000 ευρώ/ανθρωπομήνα χωρίς ΦΠΑ (για έμπειρο ερευνητή). 

 Έως 2.500 ευρώ/ανθρωπομήνα χωρίς ΦΠΑ (για ερευνητή). 

 Έως 1.500 ευρώ/ανθρωπομήνα χωρίς ΦΠΑ (για τεχνικό προσωπικό). 

 Έως 1.000 ευρώ/ανθρωπομήνα χωρίς ΦΠΑ (για βοηθητικό προσωπικό). 

 

6.1.1.2. Δαπάνες τρίτων 

Είναι επιλέξιμες δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει από ΦΤΕ και εκτός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  

Συμβουλευτικές υπηρεσίες είναι  η συνδρομή και η επαγγελματική κατάρτιση στους τομείς της μεταφοράς 

γνώσεων, της απόκτησης, της προστασίας και της εκμετάλλευσης άυλων στοιχείων ενεργητικού, της χρήσης 

προτύπων και κανονισμών, που τα εμπεριέχουν· υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας είναι η 

παροχή χώρων γραφείων, βάσεων δεδομένων, βιβλιοθηκών, έρευνας αγοράς, χρήσης εργαστηρίου, σήμανσης 

ποιότητας, δοκιμών και πιστοποίησης  

6.1.1.3. Γενικά έξοδα 

Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και 

συναφών προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου. Δαπάνες μετακίνησης – διαμονής – αποζημίωσης 

των μελών της ερευνητικής ομάδας (ερευνητών, τεχνικού ή άλλου είδους προσωπικού) στο εξωτερικό στο βαθμό 

που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου, όπως και η δαπάνη μετακίνησης - διαμονής – αποζημίωσης των 

μελών της ερευνητικής ομάδας για μετακινήσεις εντός Ελλάδος (εργασίες πεδίου) στο πλαίσιο του συγκεκριμένου 

έργου. Έξοδα φιλοξενίας καθώς και έξοδα διοργάνωσης συναντήσεων, που σχετίζονται άμεσα με το έργο, δαπάνες 

για συμμετοχή σε εκθέσεις και οποιεσδήποτε δραστηριότητες διάχυσης των αποτελεσμάτων, έξοδα προβολής, 

προώθησης και δικτύωσης με άλλους φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Συστήνεται τα αποτελέσματα των έργων να προβάλλονται σε καθιερωμένες κατάλληλες εκθέσεις μεταφοράς 

τεχνογνωσίας. 

Δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων 

στοιχείων ενεργητικού· Οι ανωτέρω δαπάνες είναι επιλέξιμες, εφόσον  αποδεικνύονται από τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά και παραστατικά, που τηρούνται στα λογιστήρια του Αναδόχου φορέα του έργου, έχουν εκδοθεί 

κατά  την προβλεπόμενη διάρκεια του έργου και συνάδουν με το φυσικό αντικείμενο.  

 

6.1.2. Δαπάνες Ορκωτών Λογιστών 

Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για τη χρήση ορκωτών λογιστών για την πιστοποίηση των δηλούμενων δαπανών 

σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 11.2.2. 

 

6.2. Μη επιλέξιμες δαπάνες 

Δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες οι παρακάτω: 

i. χρεωστικοί τόκοι, εκτός επιχορηγήσεων που δίνονται υπό τη μορφή επιδότησης επιτοκίου ή επιδότησης 

προμηθειών εγγύησης, οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγματος και οι 

χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές, καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του δικαιούχου 

ii. η αγορά μη οικοδομημένης και οικοδομημένης γης  

iii. ο φόρος προστιθέμενης αξίας, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής 

νομοθεσίας για τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη, εφ’ όσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης 

του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ, όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερα, είναι επιλέξιμη δαπάνη 

εφ’ όσον βαρύνει δαπάνες που χρησιμοποιούνται για την άσκηση εξαιρούμενων ή απαλλασσόμενων του ΦΠΑ 

δραστηριοτήτων του δικαιούχου.Ο ΦΠΑ, που μπορεί να ανακτηθεί με οποιανδήποτε τρόπο δεν είναι επιλέξιμη 

δαπάνη ακόμη και εάν δεν ανακτάται από το δικαιούχο. Ο ΦΠΑ, που βαρύνει δαπάνες, που χρησιμοποιούνται 

για την άσκηση δραστηριοτήτων, που υπάγονται στα ειδικά καθεστώτα κατά αποκοπή καταβολής του φόρου 

δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη. Στις περιπτώσεις που ο ΦΠΑ βαρύνει δαπάνες οι οποίες χρησιμοποιούνται τόσο για 
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την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης, όσο και για την άσκηση 

δραστηριοτήτων για τις οποίες παρέχεται το σχετικό δικαίωμα, ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη κατά το ποσοστό, 

που δεν μπορεί να ανακτηθεί. (ΣΔΕ, άρθρο 22, Κ. 1303/2013, άρθρο 69, παρ.3) 

iv. Οι δαπάνες που  αφορούν σε παραστατικά, που δεν έχουν εξοφληθεί τουλάχιστον 30 ημέρες μετά την 

ημερομηνία ολοκλήρωσης του κάθε έργου 

v. Κρατήσεις υπέρ του ίδιου του δικαιούχου ή για λογαριασμό του ή παρακρατήσεις, που επιστρέφουν στο 

δικαιούχο με οποιοδήποτε τρόπο 

vi. Οι δαπάνες για πρόστιμα, χρηματικές ποινές και έξοδα για την επίλυση διαφορών 

vii. Οι δαπάνες αγοράς μεταχειρισμένου εξοπλισμού 

 

6.3. Όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης των δαπανών 

Όλες οι δαπάνες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκτέλεση ενός έργου, οφείλουν να πραγματοποιούνται 

σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές προβλέψεις των επί μέρους διατάξεων, που διέπουν κάθε κατηγορία δαπάνης, 

όπως αναφέρονται ειδικότερα στο Παράρτημα ΙΙΙ. 

 

6.4. Προυπολογισμός έργων – διάρκεια υλοποίησης 

6.4.1. Προϋπολογισμός έργων 

Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης είναι 800.000€. Ο προϋπολογισμός Δημόσιας 

Δαπάνης κάθε έργου εξαρτάται από το επιδιωκόμενο ερευνητικό αντικείμενο, ενώ θα χρηματοδοτηθούν έργα με 

δημόσια δαπάνη έως 300.000€ εφόσον συμμετέχουν έως 2 επιχειρήσεις και με προσαύξηση 50% για πάνω από 3 

επιχειρήσεις.  

 

6.4.2.  Διάρκεια των έργων 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων, ανάλογα με το αντικείμενο, είναι έως 2 έτη.  

Ως ημερομηνία έναρξης κάθε έργου μπορεί να ορίζεται στη πρόταση του φορέα.  

 

Παράταση της διάρκειας υλοποίησης των έργων, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 της αρχικής διάρκειας 

του έργου, μπορεί να δοθεί μετά από αξιολόγηση τεκμηριωμένου αιτήματος, που υποβάλλεται στην ΕΥΔΕΠΠΔΕ 

τουλάχιστον 1 μήνα πριν τη λήξη του έργου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγκριση της παράτασης από την 

εκάστοτε Υπηρεσία Διαχείρισης και η τροποποίηση της αντίστοιχης Απόφασης Ένταξης-Χρηματοδότησης. 

7. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 

7.1. Χρηματοδότηση Πρόσκλησης 

Η συνολική μέγιστη Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 800.000 €. Εφόσον κριθεί 

απαραίτητο ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός μπορεί να αυξηθεί, ενώ ο μη διατεθιμένος προϋπολογισμός θα 

μπορεί να μεταφερεθεί σε άλλες παρόμοιες προσκλήσεις. 

Η Δημόσια Δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή. Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη χρηματοδότηση ενισχύσεων για την 

τόνωση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής μέσω της μείωσης των περιφερειακών ανισοτήτων και 

της υποστήριξης των διαρθρωτικών βελτιώσεων και προσαρμογών των περιφερειακών οικονομιών, 

συμπεριλαμβανομένης και της ανασυγκρότησης βιομηχανικών περιοχών που παρακμάζουν. 

Επισημαίνουμε ότι, τα εγκεκριμένα έργα θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» 2014-20, Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.) 01 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 

εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση 

της εγχώριας προστιθέμενης αξίας» 
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7.2. Ένταση της ενίσχυσης 

Η ένταση της ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις και τους Φορείς Τεχνολογικής Έρευνας προσδιορίζεται στις υπόλοιπες 

ενότητες του κεφαλαίου.  

 

Ειδικά για τους Φορείς Τεχνολογικής Έρευνας, σύμφωνα με το σημείο 19 της  Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Ειδικά 
για τους Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων και τους φορείς που αντιμετωπίζονται σαν τέτοιοι στο 
πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης και δυνάμει Εθνικής Νομοθεσίας,  σύμφωνα με το σημείο 19 της  Ανακοίνωσης 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την 
καινοτομία» (2014/C 198/01), όταν ένας Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων έχει τις εξής προϋποθέσεις: 
 Οι κύριες δραστηριότητες του είναι:  
- δραστηριότητες εκπαίδευσης για την εξασφάλιση περισσότερων και πιο ειδικευμένων ανθρώπινων πόρων.  
- ανεξάρτητη Ε&Α για περισσότερη γνώση και καλύτερη κατανόηση,  
-ευρεία διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε μη αποκλειστική και χωρίς διακρίσεις βάση. 
και είτε 
-η χρηματοδότηση αφορά τις κύριες δραστηριότητες του 
 είτε 
-το σύνολο των τυχόν κερδών από τις δραστηριότητες μεταφοράς γνώσης επανεπενδύεται στις κύριες 
δραστηριότητες του ερευνητικού οργανισμού ή της ερευνητικής υποδομής, 
τότε 
μπορεί να θεωρηθεί ότι η χρηματοδότηση του Οργανισμού έρευνας και διάδοσης γνώσεων δεν υπόκειται στους 
κανόνες κρατικών ενισχύσεων και η χρηματοδότηση μπορεί να θεωρηθεί ως μη κρατική ενίσχυση βάσει του 
σημείου 19 της  Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την 
έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία» (2014/C 198/01), και να λάβει χρηματοδότηση 100% για το σύνολο των 
επιλέξιμων δαπανών. 
 
Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις τότε ο Οργανισμός έρευνας και διάδοσης γνώσεων 
χρηματοδοτείται για την παρούσα δράση ως επιχείρηση, θα πρέπει να πληρεί το σύνολο των προϋποθέσεων 
που θέτουν οι Κανονισμοί κρατικών ενισχύσεων με το οποίο χρηματοδοτούνται οι επιχειρήσεις και ακολουθεί τις 
προβλεπόμενες εντάσεις ενίσχυσης για επιχειρήσεις του κεφ. 7.2. της παρούσας. 
Στις περιπτώσεις συνεργασίας δεν πρέπει να χορηγείται (πέραν της ενίσχυσης που προβλέπεται στις επόμενες 

ενότητες του κεφαλαίου με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο), έμμεση κρατική ενίσχυση στις συμμετέχουσες 

επιχειρήσεις μέσω των Φορέων Τεχνολογικής Έρευνας λόγω των ευνοϊκών όρων της συνεργασίας πιο συγκεκριμένα 

θα πρέπει να τηρείται μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις φέρουν το βάρος του κόστους ολόκληρου του έργου ή 

β) τα αποτελέσματα της συνεργασίας που δεν δημιουργούν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας δύνανται να 

διαδοθούν ευρέως και οποιοδήποτε δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας προκύπτει από τις δραστηριότητες των 

Φ.Τ.Ε. χορηγείται πλήρως στους φορείς αυτούς ή 

γ) οποιοδήποτε δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας προκύπτει από το έργο, καθώς και τα σχετικά δικαιώματα 

πρόσβασης, χορηγούνται στους διάφορους συνεργαζόμενους εταίρους κατά τρόπον ώστε να αντανακλώνται 

επαρκώς οι αντίστοιχες δέσμες εργασιών, οι συμμετοχές και τα αντίστοιχα συμφέροντά τους, ή 

δ) οι Φ.Τ.Ε. τυγχάνουν αποζημίωσης ισοδύναμης της τιμής της αγοράς για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας 

που προκύπτουν από τις δραστηριότητές τους και ανατίθενται στις συμμετέ χουσες επιχειρήσεις ή για τα οποία 

χορηγούνται δικαιώματα πρόσβασης στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις. Το απόλυτο ποσό της αξίας οποιασδήποτε 

συμμετοχής, τόσο οικονομικής όσο και μη οικονομικής, των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στις δαπάνες των 

δραστηριοτήτων των ερευνητικών οργανισμών ή των ερευνητικών υποδομών που προκύπτει από τα σχετικά 

δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας μπορεί να αφαιρεθεί από την αποζημίωση αυτή. 

 

Για τις επιχειρήσεις 

Η δράση αναφέρεται σε ενισχύσεις της κατηγορίας που αφορούν βιομηχανική έρευνα ή/και πειραματική ανάπτυξη 

ή και μελέτες σκοπιμότητας. 

Η ένταση της ενίσχυσης ή της χρηματοδότησης με δημόσιους πόρους ανά κατηγορία έρευνας και είδος φορέα και 

συνεργασίας μεταξύ φορέων και συγκεκριμένα για τις επιχειρήσεις παρουσιάζεται παρακάτω. Σε κάθε περίπτωση, 

η ένταση της ενίσχυσης, σε όρους παρούσας αξίας κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης, δεν υπερβαίνει τα 

κατωτέρω αναφερόμενα ποσοστά , σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Καν. Ε.Ε. 651/2014. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ 

/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Μεσαίες 

Επιχειρήσεις 

Μικρές 

Επιχειρήσεις 

Βιομηχανική/Εφαρμοσμένη Έρευνα 

(Industrial/Αpplied Research) 
Έως 60% Έως 70% 

Βιομηχανική Έρευνα, εφόσον καλύπτεται μία από τις τρεις 

παρακάτω προϋποθέσεις: 
Αύξηση κατά 15 εκατοστιαίες μονάδες και μέχρι 80%, εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

i) το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία: 

— μεταξύ επιχειρήσεων από τις οποίες τουλάχιστον μία είναι ΜΜΕ και καμία μεμονωμένη 

επιχείρηση δεν φέρει άνω του 70 % των επιλέξιμων δαπανών, ή  

— μεταξύ μιας επιχείρησης και ενός ή περισσοτέρων οργανισμών έρευνας και διάδοσης 

γνώσεων, οι οποίοι φέρουν τουλάχιστον το 10 % των επιλέξιμων δαπανών και έχουν 

δικαίωμα να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους· 

ii) τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, 

αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής 

πηγής. 

Έως 75% Έως 80% 

Πειραμaτική Ανάπτυξη 

(Experimental development) 
Έως 35% Έως 45% 

Πειραματική Ανάπτυξη, αυξημένη κατά 15%, εφόσον καλύπτονται οι 

προϋποθέσεις  i) ή ii) του αυξημένου ύψους ενίσχυσης βιομηχ. έρευνας (βλ. ανωτέρω) 
Έως 50% Έως 60% 

Μελέτες σκοπιμότητας Έως 60% Έως 70% 
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7.2.1. Διάρθρωση Προϋπολογισμού 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ερευνητικού έργου, περιλαμβανομένων και αυτού των Ερευνητικών Φορέων θα 

πρέπει να διαμορφώνεται σύμφωνα με τους περιορισμούς που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΥ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ Π/Υ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Δαπάνες Προσωπικού  

1.1: Αμοιβές ήδη απασχολούμενου ερευνητικού προσωπικού με 

μισθωτή σχέση εργασίας Έως 35%  

1.2 : Αμοιβές νέου προσωπικού με  σύμβαση εξαρτημένης 

εργασίας- μισθωτή σχέση εργασίας Έως 90% 

1.3 : Αμοιβές προσωπικού με ΔΠΥ /ανάθεση έργου 
Έως 60% 

2. Δαπάνες για όργανα & εξοπλισμό Έως 20% 

3. Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει και δαπάνες ΦΤΕ1 (Αμοιβές 

τρίτων – Υπεργολαβίες) 
έως 40%  

4. Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας Έως 5% 

5. Δαπάνες για αγορά τεχνογνωσίας Έως 10% 

6. Συμπληρωματικές Δαπάνες (δημοσιότητα, ορκωτοί λογιστές, 

μετακινήσεις κλπ) 
Έως 20% 

7. Δαπάνες Υλικών Έως 20% 

8. Δαπάνες Αναλωσίμων Έως 5% 

9. Δαπάνες για δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας για ΜΜΕ Έως 20% 

 

                                                                 

1
 Συμπεριλαμβάνονται και οι προϋπολογισμοί των ΦΤΕ σε περίπτωση που είναι ανεξάρτητοι εταίροι του έργου 
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8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Η έναρξη υποβολής αιτήσεων για την καταβολή της επιχορήγησης στο πλαίσιο της Δράσης «Προώθηση Διεθνικών 

Ερευνητικών Έργων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» θα γίνει αμέσως μετά την ανοικτή πρόσκληση που θα 

ανακοινωθεί στον ιστότοπο της ΕΥΔΕΠΠΔΕ.  

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από σύμφωνα με τις ημερομηνίες που αναφέρονται στον πίνακα του  

κεφαλαίου 2. «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ» της παρούσας πρόσκλησης.  

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων στην διεύθυνση: 

www.ependyseis.gr 

με την ένδειξη: «Δράση ΕΤΑΚ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας: Προώθηση Διεθνικών Ερευνητικών Έργων για 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» 

Τα σχετικά έντυπα υποβολής μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα προμηθευτούν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή από τον 

Δικτυακό τόπο της ΕΥΔΕΠΠΔΕ: www.dytikiellada.gr. 

Αιτήσεις χρηματοδότησης στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του 

ΠΣΚΕ, δεν θα είναι δυνατό να υποβληθούν. 

Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, δεν γίνεται 

αποδεκτή καμία υποβολή επενδυτικού σχεδίου. 

Οι δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης 

χρηματοδότησης. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων 

στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, δεν θα επιτρέπεται μετά την ολοκλήρωση της 

ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης. 

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στη δράση συνιστά επίσης εξουσιοδότηση προς την ΕΥΔΕΠΠΔΕ, για την περαιτέρω 

επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες, των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των 

ευαίσθητων, τα οποία και τηρούνται: 

 για τις ανάγκες υλοποίησης της παρούσας δράσης (ενδεικτικά: έλεγχοι και διασταυρώσεις κατά την υποβολή, 

αξιολόγηση, παρακολούθηση τήρησης των υποχρεώσεων των Δικαιούχων),  

 για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων (δεικτών), καθώς και  

 για το σκοπό της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση της εν λόγω δράσης.  

Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται η τήρηση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων βάσει του Ν 2472/97. 
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9. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ) ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Απαραίτητα στοιχεία και λοιπά δικαιολογητικά για την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης : 

1. Το έντυπο υποβολής, το οποίο αποτελεί και Αίτηση για ένταξη στη Δράση (βλ. Παράρτημα) ηλεκτρονικά 

υποβεβλημένο 

2. Εγγραφο από το Διεθνές Έργο Ερευνητικής Συνεργασίας για τη θετική αξιολόγηση της πρότασης   

3. Συμπληρωματικό κείμενο για την καλύτερη περιγραφή της πρότασης (με σχήματα, εικόνες κλπ) 

(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ) 

4. Υπεύθυνη Δήλωση του κάθε φορέα σύμφωνα με το υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ) 

5. Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα ότι δεν έχει χρηματοδοτηθεί ή δεν θα χρηματοδοτηθεί στο μέλλον από 

άλλες δράσεις (εθνικές ή κοινοτικές) για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες και το ίδιο ερευνητικό αντικείμενο. 

Σε περίπτωση υποβολής του αντίκειμένου και σε άλλο ελληνικό ή ευρωπαϊκό προγραμμα θα πρέπει να 

αναφερθεί. (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ) 

6. Δήλωση σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ κάθε επιχείρησης (Υπόδειγμα Παράρτημα 

IV). (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ για τις επιχειρήσεις που δηλώνονται στην πρόταση ως ΜΜΕ) 

7. Προσύμφωνο συνεργασίας ή υπεργολαβίας με Ερευνητικό Ίδρυμα ή άλλη εταιρία. Σε περίπτωση επιλογής 

του έργου θα πρέπει να κατατεθεί συμφωνητικό συνεργασίας πριν την πριν την καταβολή της α΄ δόσης 

επιχορήγησης, επισυναπτόμενο (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ) 

8. Προσφορές ή άλλη αιτιολόγηση για τις κατηγορίες δαπανών όπως προβλέπονται στην αίτηση 

χρηματοδότησης (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ όπου απαιτείται σύμφωνα με το υπόδειγμα εντύπου υποβολής) 

9. Βιογραφικά κύριων μελών ερευνητικών ομάδων και επιστημονικών υπευθύνων (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ) 

 

 

Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (εκτός του εντύπου υποβολής, το οποίο παράγεται μέσω του ΠΣΚΕ) θα 

αναρτηθούν στο ΠΣΚΕ σε pdf αρχεία. 
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10. ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Με το πέρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, ακολουθεί η διαδικασία αξιολόγησής των 

υποβληθέντων σχεδίων, η οποία πραγματοποιείται μέσω του ΠΣΚΕ. 

Η αξιολόγηση είναι συγκριτική  και περιλαμβάνει: 

• έλεγχο πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής 

• έλεγχο ποιότητας, πληρότητας και ωριμότητας του Ερευνητικού Σχεδίου. 

Η βαθμολογία των κριτηρίων προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολογίας του κάθε υποκριτηρίου. Η τελική 

βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογούμενων κριτηρίων. 

Μετά το πέρας της αξιολόγησης των υποβληθέντων σχεδίων γίνεται βαθμολογική κατάταξη αυτών και 

επιχορηγούμενα είναι τα σχέδια με φθίνουσα κατάταξη μέχρι εξάντλησης του Π/Υ της δημόσιας δαπάνης.    

Σε περίπτωση ισοβαθμίας τελευταίων στην κατάταξη σχεδίων η ΕΥΔΕΠΠΔΕ δύναται να αυξήσει το διαθέσιμο 

προϋπολογισμό της πρόσκλησης για τη χρηματοδότησή τους. 

Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται από Επιτροπή Αξιολόγησης όπως αναφέρεται αναλυτικά στην παράγραφο 

10.1, η οποία ορίζεται από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με εισήγηση της ΕΥΔΕΠΠΔΕ. Μέλη της Επιτροπής 

Αξιολόγησης δύναται  να αποτελούν κατάλληλα στελέχη της ΕΥΔΕΠΠΔΕ καθώς και ανεξάρτητοι, εγνωσμένου κύρους 

επιστήμονες στο επιστημονικό πεδίο της κάθε πρότασης. Με βάση τη βαθμολόγηση των προτάσεων, η Επιτροπή 

Αξιολόγησης συντάσσει προσωρινό πίνακα ιεράρχησής τους και προτείνει αυτές που κρίνει πως πρέπει να 

χρηματοδοτηθούν. 

Πριν την τελική επιλογή προς χρηματοδότηση των αξιολογημένων προτάσεων ακολουθεί Στάδιο Ελέγχου 

Ορθότητας των στοιχείων και δεδομένων που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά ή υπήρξε δέσμευση για υποβολή 

αναλυτικών στοιχείων των υποψηφίων δικαιούχων και οριστικοποιείται ο πίνακας ιεράρχισης των προτάσεων. 

Τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης δε θα μπορούν να ασχοληθούν με την παρακολούθηση και την παραλαβή των 

αποτελεσμάτων των έργων. 

Η τελική επιλογή των προς χρηματοδότηση προτάσεων γίνεται μετά από απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης με 

εισήγησή της προς τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας. 

 

10.1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Η αξιολόγηση διενεργείται από τριμελή επιτροπή η οποία ορίζεται από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και η 

οποία δύναται να αποτελείται είτε από εξωτερικούς αξιολογητές από τη βάση αξιολογητών της ΓΓΕΤ είτε από 

στελέχη της ΕΥΔΕΠΠΔΕ είτε και από συνδυασμό των 2 κατηγοριών. 

Τα κριτήρια βάσει των οποίων αξιολογούνται οι προτάσεις είναι τα εξής: 

 ευθυγράμμιση με τις προτεραιότητες της RIS3 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  

 ικανοποίηση τυπικών προϋποθέσεων από πλευράς δικαιούχων 

 Η πρόταση έχει αξιολογηθεί θετικά από Διεθνές Έργο Ερευνητικής Συνεργασία σύμφωνα με την προσκληση 

 

1. Επιστημονική και τεχνική αρτιότητα του προτεινόμενου έργου 

 Η βασιμότητα της ιδέας και η ποιότητα και σαφήνεια των στόχων του προτεινόμενου έργου 

 Ποιότητα και καταλληλότητα της προτεινόμενης επιστημονικής μεθοδολογίας υλοποίησης  

 Η πρωτοτυπία και καινοτομία της πρότασης 

 Τεκμηρίωση και ορθότητα των προτεινόμενων ειδών έρευνας 

 Σαφήνεια των παραδοτέων 

 

2. Εμπειρία και αξιοπιστία της σύμπραξης και ποιότητα, ικανότητα του τρόπου υλοποίησης του έργου 

 Καταλληλότητα οργανωτικού σχήματος  

 Επάρκεια Υποδομών & Ανθρώπινου Δυναμικού 

 Επάρκεια Οικονομικών Πόρων 

 Εμπειρία των συμμετεχόντων φορέων & ατόμων 

 Εμπειρία του συντονιστή 
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 Εμπειρία των συμμετεχόντων επιχειρήσεων 

 

3. Αποτελέσματα του προτεινόμενου έργου - Επιπτώσεις 

 Συνεισφορά στους στόχους προκήρυξης 

 Βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων  

 Ικανότητα εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων  

 Διαχείριση πνευματικής ιδιοκτησίας  

 Θέσεις Εργασίας 

 Αριστεία 

 Μεταφορά τεχνολογίας/τεχνογνωσίας 

 

Αναλυτικά τα κριτήρια και ο τρόπος υπολογισμού της βαθμολογίας της πρότασης αναφέρονται στο  

«
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Παράρτημα VI  Κριτήρια αξιολόγησης» 

 

10.2. Διαδικασία Ενστάσεων 

Συστήνεται Επιτροπή Ενστάσεων με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Η διαδικασία ενστάσεων 

ακολουθεί το άρθρο 43 παρ. 7 της υπ’ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 Υπουργικής Απόφασης των 

«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ/712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015) 

Υπουργικής Απόφασης για τους Εθνικούς  Κανόνες Επιλεξιμότητας Δαπανών για τα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020» 

(ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016). Ο ενδιαφερόμενος δύναται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίηση 

των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης να υποβάλει διοικητική ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή με την έννοια του 

άρθρου Ν. 25 του 2690/1999) σχετικά με την απόρριψη της αίτησης, τη βαθμολόγησή της και τους όρους έγκρισής 

της, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων όπου και επισυνάπτονται τα σχετικά 

δικαιολογητικά τεκμηρίωσης προκειμένου να εξεταστούν από την Επιτροπή Ενστάσεων. 

Η εξέταση των ενστάσεων γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων. Η έκδοση των 

αποφάσεων επί των ενστάσεων εκδίδονται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών και γνωστοποιούνται στην 

ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ για την οριστικοποίηση του πίνακα ιεράρχησης και την τελική επιλογή των προς χρηματοδότηση 

αιτήσεων.  Επίσης στους ενδιαφερομένους οι αποφάσεις της επιτροπής κοινοποιούνται με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο αλλά και μέσω του ΠΣΚΕ, ώστε να λαμβάνουν εγκαίρως γνώση για τα αποτελέσματα εξέτασης της 

ένστασης 

 

10.3. Υποβολή πλήρων δικαιολογητικών 

Μετά την ενημέρωση για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης και μόνο για τις δυνητικά εντασσόμενες πράξεις, κάθε 

δυνητικός δικαιούχος υποβάλλει φάκελο με πλήρη συμπληρωμένα τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά, όπως 

περιγράφονται στο Παράρτημα VII της πρόσκλησης και τη σχετική επιστολή της ΕΥΔΕΠΠΔΕ προς το δυνητικό 

δικαιούχο. 

Σε περίπτωση υποβολής του φακέλου δικαιολογητικών ιδιοχείρως, αυτά θα πρωτοκολλούνται κατά την παραλαβή 

τους, ως εισερχόμενα έγγραφα στο πρωτόκολλο της ΕΥΔΕΠΠΔΕ. Η ημερομηνία πρωτοκόλλησης αυτών θεωρείται 

αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης υποβολής. 

Σε περίπτωση αποστολής, ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα 

αποστολής ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ – συστημένη επιστολή) ή στο παραστατικό αποστολής της εταιρείας 

ταχυμεταφοράς, η οποία θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη. Η απόδειξη αποστολής των ΕΛΤΑ ή της  εταιρείας 

ταχυμεταφοράς θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης υποβολής. 

Σε περίπτωση υποβολής και αποστολής (ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) ο φάκελος θα φέρει εξωτερικά την 

ακόλουθη ένδειξη: 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 

«…………………………...» 

Επωνυμία επιχείρησης : ……………………………………………………………….. 

ΑΦΜ : …………………………………………………………..  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ : ……………………………………… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ : ……………………………………………………… 

 

Με την εμπρόθεσμη υποβολη και παραλαβή του φακέλου δικαιολογητικών ο δικαιούχος ενημερώνεται μέσω του 

ΠΣΚΕ για την παραλαβή του και αρχίζει άμεσα από την ΕΥΔΕΠΠΔΕ η διαδικασία ταυτοποίησης των στοιχείων της 

αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών.  

Σε περίπτωση μη προσκόμισης φακέλου δικαιολογητικών το επενδυτικό σχέδιο παραπέμπεται στην Επιτροπή 

Αξιολόγησης με εισήγηση για απορριψη. 

Σε περίπτωση διαπιστωθέντων ελλείψεων στο φάκελο δικαιολογητικών η ΕΥΔΕΠΠΔΕ ειδοποιεί ηλεκτρονικά τον 

δυνητικό δικαιούχο να προσκομίσει εντός 15 ημερολογιακών τα συμπληρωματικά στοιχεία που απαιτούνται. Σε 

περίπτωση μη ανταπόκρισης του δυνητικού δικαιούχου το επενδυτικό σχέδιο παραπέμπεται στην Επιτροπή 

Αξιολόγησης με εισήγηση για απορριψη. 
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Σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης στοιχείων που αφορούν τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής, το επενδυτικό 

σχέδιο παραπέμπεται από την ΕΥΔΕΠΠΔΕ στην Επιτροπή Αξιολόγησης με εισήγηση για απόρριψη.  

Σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης στοιχείων που αφορούν στα βαθμολογούμενα κριτήρια η Επιτροπή 

Αξιολόγησης προχωρά στη διόρθωση της βαθμολόγησης και εκδίδει νέους πίνακες βαθμολογικής κατάταξης. Εάν η 

βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου είναι χαμηλότερη του κατώτατου ορίου ένταξης, το επενδυτικό σχέδιο  

παραπέμπεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης με εισήγηση για απορριψη.    

Κάθε δυνητικός δικαιούχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε απόκλιση μεταξύ των στοιχείων της αίτησης και 
των δικαιολογητικών και η ΕΥΔΕΠΠΔΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ενέργειες ή δαπάνες στις οποίες έχει 
υποβληθεί. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών, προκύπτουν οι τελικοί πίνακες βαθμολογικής 

κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων. Η ΕΥΔΕΠΠΔΕ με εισήγησή της αποστέλλει τα τελικά αποτελέσματα στην 

Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία με τη σειρά της προβαίνει στην επικύρωση των αποτελεσμάτων.  

Το πρακτικό αξιολόγησης διαβιβάζεται από την ΕΥΔΕΠΠΔΕ με σχετική εισήγηση στον Περιφερειάρχη Δυτικής 

Ελλάδας για να εκδόσειαπόφασή του με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και τον οριστικό  κατάλογο δικαιούχων. 

Η απόφαση του Περιφερειάρχη δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΕΠΠΔΕ (www.dytikiellada.gr).  

Κάθε δυνητικός δικαιούχος ενημερώνεται ηλεκτρονικά, αλλά και μέσω του ΠΣΚΕ  για το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών.  

 

10.4. Έγκριση 

10.4.1. Διαδικασία έγκρισης 

Η ένταξη των έργων στη Δράση γίνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας μετά από εισήγηση της 

ΕΥΔΕΠΠΔΕ και των αποτελεσμάτων της επιτροπής αξιολόγησης 

 

10.4.2. Δημοσιότητα ενταγμένων έργων 

Η ΕΥΔΕΠΠΔΕ δημοσιοποιεί τουλάχιστον στην ιστοσελίδα της συνοπτικά στοιχεία για κάθε εγκεκριμένο έργο, 

αναφέροντας τον αριθμό αναφοράς του μέτρου ενίσχυσης, την κατηγορία παρέμβασης και τον στόχο αυτού, την 

επωνυμία του χρηματοδοτούμενου, το είδος της επιχείρησης (ΜΜΕ ή μη ΜΜΕ), τον τίτλο του έργου και  σύνοψη 

αυτού, την ημερομηνία, το είδος (επιχορήγηση, επιδότηση, επιστρεπτέα επιχορήγηση, εγγύηση, φορολογική 

απαλλαγή ή άλλο), το ύψος της χρηματοδότησης και το ποσοστό συμμετοχής της Ε.Ε., την Περιφέρεια 

εγκατάστασης και τον τομέα δραστηριότητας κατά NACE. Τα στοιχεία των μη εγκεκριμένων έργων δεν 

δημοσιοποιούνται. 
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11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

11.1. Εξόφληση δαπανών υλοποίησης  

11.1.1. Τρόπος Εξόφλησης Παραστατικών 

Η εξόφληση κάθε δαπάνης (τμηματική ή ολική), για να είναι επιλέξιμη, πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις 

της φορολογικής νομοθεσίας και μπορεί να γίνει ως ακολούθως : 

 Φορολογικά στοιχεία αξίας ή λοιπά έγγραφα που εκδίδονται ή συντάσσονται αντί φορολογικών στοιχείων, 

συνολικής αξίας κάτω των πεντακοσίων ευρώ (με ΦΠΑ), εξοφλούνται απευθείας στον προμηθευτή με 

μετρητά ή επιταγές της επιχείρησης ή μέσω τραπεζικών λογαριασμών (όπου θα αποδεικνύεται η εξόφλησή 

τους και μέσω του λογαριασμού όψεως της εταιρείας). 

 Φορολογικά στοιχεία αξίας ή λοιπά έγγραφα που εκδίδονται ή συντάσσονται αντί φορολογικών στοιχείων, 

συνολικής αξίας άνω των πεντακοσίων  (500) ευρώ (με ΦΠΑ), τα οποία εκδίδονται για συναλλαγές μεταξύ 

επιτηδευματιών εξοφλούνται μέσω επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών του εκδότη-πωλητή αγαθών 

ή υπηρεσιών και του λήπτη των αντίστοιχων στοιχείων ή επιταγών που εξοφλούνται μέσω των ιδίων 

λογαριασμών. Δεν επιτρέπεται εξόφληση των στοιχείων αυτών με μετρητά. 

Αποδεκτοί τρόποι εξόφλησης είναι : 

 Έκδοση τραπεζικής επιταγής από τον εταιρικό λογαριασμό του λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχου) προς τον 

προμηθευτή, που πρέπει να έχει εξοφληθεί σε χρόνο προγενέστερο της συμβατικής ημερομηνίας 

ολοκλήρωσης του έργου. Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται τουλάχιστον: (α) τα σχετικά με την 

εκδοθείσα τραπεζική επιταγή έντυπα κίνησης των επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών (extrait) της 

επιχορηγούμενης επιχείρησης καθώς και του προμηθευτή αυτής ή βεβαίωση της τράπεζας ότι έχει 

εξοφληθεί (αριθμός επιταγής-ημερομηνία-ποσό) (β) φωτοαντίγραφο του σώματος της επιταγής, (γ) 

απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή και (δ) καρτέλα προμηθευτή (λογαριασμός 50). 

 Κατάθεση μετρητών στον τραπεζικό λογαριασμό του  προμηθευτή, από τον λήπτη της ενίσχυσης 

(δικαιούχο). Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται τουλάχιστον: (α) το αντίγραφο κατάθεσης του 

ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό από τον οποίο θα φαίνεται ως δικαιούχος του λογαριασμού ο 

προμηθευτής των αγαθών και υπηρεσιών προς τον λήπτη της Ενίσχυσης (δικαιούχο),  ο καταθέτης – 

επενδυτής, καθώς και τα στοιχεία του εξοφλούμενου παραστατικού, (β) καρτέλα ταμείου (λογαριασμός 

38) ή/και extrait εταιρικού λογαριασμού από όπου θα διαπιστώνεται η ανάληψη των μετρητών, (γ) 

απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή και (δ) καρτέλα προμηθευτή (λογαριασμός 50). 

 Μεταφορά από τον εταιρικό λογαριασμό του λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχου) σε εταιρικό λογαριασμό 

του προμηθευτή. Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται τουλάχιστον: (α) αντίγραφο του εγγράφου 

της τράπεζας για μεταφορά χρημάτων όπου φαίνονται τα στοιχεία των λογαριασμών (β) απόδειξη 

είσπραξης του προμηθευτή (γ) καρτέλα προμηθευτή (λογαριασμός 50). 

 Έκδοση Τραπεζικής Επιταγής από την επιχορηγούμενη επιχείρηση προς τον  προμηθευτή. Πρόκειται για 

επιταγές που εκδίδονται από νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα τράπεζα, με αντίστοιχη κατάθεση 

μετρητών στην τράπεζα από την επιχορηγούμενη επιχείρηση. Για την πιστοποίηση της πληρωμής 

αποδεικτικά εκτός των άλλων (π.χ. καταθετήριο) αποτελούν τα έγγραφα της τράπεζας για την έκδοση της 

επιταγής προς τον προμηθευτή, αντίγραφο και φωτοτυπία του σώματος της αντίστοιχης επιταγής. 

 Είναι δυνατή και η χρήση ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών (π.χ. ηλεκτρονική κατάθεση) για τις 

εξοφλήσεις των παραστατικών αρκεί να προσκομιστεί σφραγισμένο από την Τράπεζα έντυπο κίνησης του 

τραπεζικού λογαριασμού (extrait) (δύναται να ζητούνται και τα αντίγραφα της ηλεκτρονικής συναλλαγής 

σφραγισμένα από την Τράπεζα) και συναφή με τις ως άνω τραπεζικές συναλλαγές αποδεικτικά στοιχεία.  

 Είναι δυνατή η πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα, εφόσον αυτή είναι στο όνομα της Εταιρίας και οι σχετικές 

δαπάνες έχουν πλήρως εξοφληθεί στα πλάισια της χρονικής υλοποίησης του έργου (με την υποβολή 

σχετικής κίνησης λογαριασμού - extrait) 

 

Επισημαίνεται ότι: 
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Δεν επιτρέπεται κατακερματισμός της δαπάνης που οδηγεί σε αποφυγή της παραπάνω υποχρέωσης (δηλαδή δεν 

επιτρέπεται τμηματική πληρωμή τιμολογίου, με σκοπό την μετάπτωση σε μικρότερη κατηγορία τρόπου εξόφλησης 

δαπανών). 

Για τους ανωτέρω τρόπους εξόφλησης δαπανών απαιτούνται οι αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στα βιβλία της 

επιχείρησης. 

Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι : 

 Δεν είναι επιτρεπτή η εξόφληση δαπανών με επιταγές τρίτων. 

 Το σύνολο των δαπανών θα πρέπει να εξοφληθεί πριν από την υποβολή τελικής έκθεσης προόδου της 

επένδυσης. 

 

11.2. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

11.2.1. Λογιστική παρακολούθηση 

Όσον αφορά τη διαχείριση του έργου τονίζεται ιδιαίτερα ότι είναι απαραίτητη η τήρηση ξεχωριστού λογαριασμού 

στα λογιστικά βιβλία για τις δαπάνες και οι επιχορηγήσεις  του ερευνητικού έργου σύμφωνα με το ΕΓΛΣ. Θα πρέπει, 

δηλαδή, να τηρούνται για το έργο τελευταίας βαθμίδας λογαριασμοί, όπου θα φαίνονται αναλυτικά οι δαπάνες 

κατά κατηγορία και οι επιχορηγήσεις. Αυτό ισχύει για όλους τους δικαιούχους. Στην περίπτωση φορέων που τηρούν 

Β’ κατηγορίας βιβλία, η επιχορήγηση (έσοδα) και οι δαπάνες θα πρέπει να παρακολουθούνται σε ιδιαίτερες στήλες 

του βιβλίου εσόδων – εξόδων και να εμφανίζονται χωριστά από την λοιπή δραστηριότητα στα αναλυτικά στοιχεία 

δήλωσης  φορολογίας εισοδήματος. Οι λογιστικές καταχωρήσεις στα βιβλία των φορέων θα παρέχουν πλήρη, 

ακριβή και διακριτή εικόνα των στοιχείων των παραστατικών , που αφορούν το έργο. 

Τονίζεται ότι η μη τήρηση ξεχωριστού λογαριασμού για κάποιες (ή όλες τις) κατηγορίες δαπανών θα έχει ως 

συνέπεια να κριθούν οι σχετικές δαπάνες μη επιλέξιμες. Όλα τα δικαιολογητικά, πρωτότυπα τιμολόγια κ.λπ. 

παραστατικά στοιχεία δαπανών του έργου τηρούνται από τον αντίστοιχο δικαιούχο και τίθενται, οποτεδήποτε αυτό 

ζητηθεί, συγκεντρωμένα στη διάθεση της ΕΥΔΕΠΠΔΕ και των λοιπών αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων, που 

προβλέπονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Φωτοαντίγραφα των τηρουμένων πρωτοτύπων 

παραστατικών θα τηρούνται σε ιδιαίτερους φακέλους του λογιστηρίου του δικαιούχου ανά έργο, φέροντας ένδειξη 

του φακέλου όπου βρίσκεται το πρωτότυπο. Τα παραστατικά δαπανών συνοδεύονται υποχρεωτικά από 

εξοφλημένα τιμολόγια ή από λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής ισχύος σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία. Τα πρωτότυπα των παραστατικών δαπανών πρέπει να σφραγίζονται με την ακόλουθη ένδειξη: «ΠΕΠ ΔΕ 

2014-2020- (κωδικός και ακρωνύμιο του έργου)». 

Όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν την εκτέλεση του έργου πρέπει να τηρούνται, τόσο κατά τη διάρκεια της 

περιόδου εκτέλεσης του έργου όσο και μετά απ’ αυτή, για χρόνο τουλάχιστον τεσσάρων ετών μετά την τελευταία 

καταβολή της δημόσιας επιχορήγησης και πάντως όχι μικρότερο από το χρόνο παραγραφής της αξίωσης του 

Δημοσίου για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Η προαναφερθείσα υποχρέωση τήρησης των 

πρωτοτύπων δικαιολογητικών του έργου εξακολουθεί να υπάρχει ακόμη και αν από φορολογικές διατάξεις της 

εθνικής νομοθεσίας προκύπτει ότι ο φορέας απέκτησε δικαίωμα καταστροφής των σχετικών στοιχείων μετά από 

φορολογικό έλεγχο. Μη τήρηση των στοιχείων, που θα έχει ως συνέπεια την αδυναμία ελέγχου των πράξεων από 

τα προβλεπόμενα εθνικά ή κοινοτικά όργανα ελέγχου, θα οδηγήσει σε ανάκληση των σχετικών αποφάσεων ένταξης 

και επιστροφή του συνόλου της δημόσιας δαπάνης. 

Η τεχνική και οικονομική παρακολούθηση των έργων γίνεται από την ΕΥΔΕΠΠΔΕ.  

Εφόσον ο φορέας ασκεί επιλέξιμη και μη επιλέξιμη για τον Καν. 651/2014 δραστηριότητα, με τη διακριτή λογιστική 

παρακολούθηση επιβεβαιώνεται η μη σταυροειδής ενίσχυση των μη επιλέξιμων δραστηριοτήτων. 

11.2.2. Τεχνική παρακολούθηση 

Η τεχνική παρακολούθηση των έργων θα γίνεται από την ΕΥΔΕΠΠΔΕ.  Η ΕΥΔΕΠΠΔΕ καθώς και άλλα 

εξουσιοδοτημένα όργανα ελέγχου διατηρούν το δικαίωμα, να ελέγχουν όποτε κρίνεται απαραίτητο, την πορεία του 

φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου του έργου.  

Οι επιτροπές ελέγχου και πιστοποίησης της ΕΥΔΕΠΠΔΕ, ορίζονται από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και 

δύναται να απαρτίζονται από: 

 ειδικούς εμπειρογνώμονες, 
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 στελέχη της ΕΥΔΕΠΠΔΕ ή / και συνεργάτες της ΕΥΔΕΠΠΔΕ 

 Εναλλακτικά ο δικαιούχος, όσον αφορά το οικονομικό αντικείμενο, δύναται να αναθέτει την πιστοποίηση 

των δαπανών σε ορκωτούς λογιστές / ελεγκτές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Ελεγκτών της Ε.Λ.Τ.Ε. Το 

έργο του ορκωτού λογιστή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την υποβολή έκθεσης ελέγχου που αφορά τον 

έλεγχο της νομιμότητας και της κανονικότητας διενέργειας και εξόφλησης των δαπανών και της ορθής 

λογιστικής καταχώρησής τους, την πραγματοποίηση των δαπανών εντός της επιλέξιμης περιόδου, την 

ύπαρξη επαρκών δικαιολογητικών για τον συσχετισμό αυτών με το συγκεκριμένο έργο, καθώς και τη 

συμμόρφωση με τους όρους της απόφασης χρηματοδότησης. Οι ορκωτοί λογιστές / ελεγκτές επιλέγονται 

από τον δικαιούχο και η δαπάνη για την απασχόλησή τους είναι επιλέξιμη στην οικεία δράση μέχρι και 

τρεις (3) μήνες από τη λήξη κάθε έργου. Η ΕΥΔΕΠΠΔΕ εκδίδει ειδικότερες οδηγίες για το περιεχόμενο και 

τις διαδικασίες υποβολής της έκθεσης ελέγχου 

Οι έλεγχοι μπορεί να πραγματοποιούνται, είτε με επισκέψεις στο χώρο εκτέλεσης του έργου και στην έδρα του 

φορέα, είτε από τα δηλωθέντα στις ετήσιες εκθέσεις προόδου, την τελική έκθεση  και τα φωτοαντίγραφα των 

παραστατικών των φορέων. 

Ειδικότερα, η Κοινοπραξία του έργου, σαν σύνολο, υποβάλει ενδιάμεσες εκθέσεις προόδου και τελικές εκθέσεις 

(φυσικού και οικονομικού αντικειμένου) στην ΕΥΔΕΠΠΔΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προκήρυξη. Η 

πιστοποίηση της ομαλής διεξαγωγής του έργου στο σύνολό του από την ΕΥΔΕΠΠΔΕ συνιστά ουσιαστική παράμετρο 

για την τελική πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των εταίρων σύμφωνα με τη διαδικασία που 

αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω.  

Ο δικαιούχος φορέας υποβάλει ενδιάμεσες εκθέσεις προόδου και τελική έκθεση στην ΕΥΔΕΠΠΔΕ. Η υποβολή των 

εκθέσεων – αιτημάτων ελέγχου γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ενώ το 

σύνολο των δικαιολογητικών αποστέλλεται στην ΕΥΔΕΠΠΔΕ σε φυσική μορφή. Η έκθεση φυσικού αντικείμενου 

εστιάζεται κυρίως στο έργο που έχει αναλάβει να υλοποιήσει ο Ανάδοχος σε σχέση με τους υπόλοιπους εταίρους 

του έργου, που αποτελεί τμήμα του συνολικού έργου. Η υποβολή των ενδιάμεσων εκθέσεων προόδου στην 

ΕΥΔΕΠΠΔΕ γίνεται ανάλογα με την πρόοδο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου και την 

προβλεπόμενη συνολική χρονική διάρκεια αυτού, όπως προβλέπεται ανά περίπτωση στην Ενότητα 6.4 και σε κάθε 

περίπτωση το αργότερο εντός 30 ημερών από τη συμπλήρωση του μισού  χρόνου υλοποίησης του κάθε έργου (για 

τα έργα που προβλέπεται ενδιάμεση καταβολή χρηματοδότησης). Η υποβολή των τελικών εκθέσεων στην 

ΕΥΔΕΠΠΔΕ γίνεται το αργότερο εντός 30 ημερών από τη ολοκλήρωση του χρόνου υλοποίησης του κάθε έργου. 

Μετά την υποβολή των ενδιάμεσων εκθέσεων προόδου και της τελικής έκθεσης ακολουθεί έλεγχος όπου: 

 επαληθεύεται η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου σε σχέση 

με τις υποχρεώσεις της κοινοπραξίας, όπως αυτές προκύπτουν από την Απόφαση χρηματοδότησης και το 

Τεχνικό Δελτίο του έργου 

 κρίνεται η επιλεξιμότητα των πραγματοποιηθεισών δαπανών για τις οποίες διαπιστώνεται η σχέση τους με το 

έργο, η νομιμότητα τους το εύλογο του κόστους και τέλος η επιλεξιμότητά τους σε σχέση με την απόφαση 

χρηματοδότησης, τον Οδηγό Εφαρμογής και το Τεχνικό Δελτίο του έργου καθώς και το βαθμό υλοποίησης του 

φυσικού αντικειμένου του έργου. 

Στη συνέχεια, συντάσσεται έκθεση επαλήθευσης στην οποία αποτυπώνονται τα στοιχεία αυτά μέσω του 

Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ),. Η συνταχθείσα από το όργανο διενέργειας της 

επαλήθευσης Έκθεση Επαλήθευσης υποβάλλεται για έγκριση (αποδοχή των αποτελεσμάτων) από ιεραρχικά 

ανώτερο και διαφορετικό όργανο. Σε περίπτωση διαφωνίας με (ή λάθους σε) πεδία της Έκθεσης Επαλήθευσης, 

παρέχεται η δυνατότητα να εκτελεστούν οι όποιες διορθώσεις σε αυτή, από το αρμόδιο όργανο με την αντίστοιχη 

τεκμηρίωση.  

Με την οριστικοποίηση της έκθεσης πιστοποίησης η οποία συντάσσεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος 

Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ): 

 ο δικαιούχος ενημερώνεται γραπτώς για τα αποτελέσματα της πιστοποίησης με την αποστολή της σχετικής 

έκθεσης, 

 ο δικαιούχος αποκτά δικαίωμα λήψης δημόσιας επιχορήγησης.. Στην περίπτωση, που ο δικαιούχος 

διαφωνεί με τα αποτελέσματα της έκθεσης πιστοποίησης, μπορεί να υποβάλει τυχόν ενστάσεις στην 

ΕΥΔΕΠΠΔΕ το αργότερο εντός 7 ημερών μετά την κοινοποίηση των  αποτελεσμάτων του ελέγχου από την 

ΕΥΔΕΠΠΔΕ. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής θα θεωρείται ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν αποδεχτεί 
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τα αποτελέσματα και δεν θα γίνεται δεκτή η υποβολή ενστάσεων. Οι ενστάσεις θα εξετάζονται κατά 

περίπτωση από την επιτροπή διενέργειας του ελέγχου ή την επιτροπή ενστάσεων που θα ορίζεται από τον 

Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.  

Όταν από τον έλεγχο διαπιστώνεται ότι το έργο δεν εκτελείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές, ή ότι τα ως εκείνη τη 

στιγμή διαθέσιμα αποτελέσματα δεν εγγυώνται την επιτυχία του έργου στο σύνολό του, ή ότι στην κατάσταση των 

δαπανών έχουν συμπεριληφθεί μη επιλέξιμες δαπάνες, η ΕΥΔΕΠΠΔΕ μπορεί να εισηγηθεί τη διακοπή του έργου, 

την περικοπή αντίστοιχου ποσού ή/και την επιστροφή της ήδη καταβληθείσας ενίσχυσης. 

Η θετική αξιολόγηση των ενδιάμεσων εκθέσεων προόδου αποτελεί την προϋπόθεση καταβολής της επόμενης 

δόσης της χρηματοδότησης. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται, το αργότερο εντός 30 

ημερών, να υποβάλλει στην ΕΥΔΕΠΠΔΕ τελική έκθεση προόδου και αίτηση αποπληρωμής του έργου. Εκδίδεται 

έκθεση τελικής πιστοποίησης και Απόφαση Ολοκλήρωσης της πράξης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος 

Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)η οποία αποτελεί την προϋπόθεση καταβολής της τελικής δόσης της χρηματοδότησης 

και αποπληρωμής των έργων. 

Το έργο απεντάσσεται σε περίπτωση υπέρβασης κατά 2 μήνες των προθεσμιών που ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο 

και αφορούν στην υποβολή των τελικών εκθέσεων (φυσικού και οικονομικού αντικειμένου) και των αιτήσεων 

καταβολής των δόσεων και της αποπληρωμής.  

11.3. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Η Δημόσια Δαπάνη (Εθνική επιχορήγηση) κάθε εγκεκριμένου έργου ανέρχεται, κατά μέγιστο, στο ποσό το οποίο 

περιγράφεται στη Σύμβαση του έργου (ανάμεσα στην ΕΥΔΕΠΠΔΕ και το «Συμβαλλόμενο Μέρος» / Ελληνικό φορέα 

εταίρο του έργου).  

Η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται σε στάδια (δόσεις) κατά τη διάρκεια του έργου. Κάθε δόση αντιστοιχεί σε 

συγκεκριμένο ποσοστό της συνολικής εγκεκριμένης ενίσχυσης – το ποσοστό αυτό ισχύει τόσο για το σύνολο των 

εταίρων σύμπραξης όσο και κάθε δικαιούχο χωριστά. Η τελευταία δόση (αποπληρωμή) καταβάλλεται μετά τη λήξη 

και οριστική παραλαβή του έργου και το ύψος της δεν είναι προκαθορισμένο, αλλά εξαρτάται από τις συνολικές 

πιστοποιημένες δαπάνες του κάθε δικαιούχου για το σύνολο του έργου.  

Η καταβολή της κάθε δόσης της ενίσχυσης από την ΕΥΔΕΠΠΔΕ γίνεται με την κατάθεση του αντιστοίχου ποσού στον 

τραπεζικό λογαριασμό,  που ο δικαιούχος έχει δηλώσει στην ΕΥΔΕΠΠΔΕ και θα πραγματοποιείται ανάλογα με τη 

ροή χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). 

Το σύνολο των ενεργειών για τις καταβολές ενίσχυσης (αίτημα προκαταβολής, έγκριση χορήγησης 
προκαταβολής, ενδιάμεση καταβολή, αποπληρωμή, εκταμιεύσεις) διενεργούνται μέσω του ΠΣΚΕ με την 
συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων του. 

11.3.1.  Καταβολή Α΄ δόσης ενίσχυσης 

Η πρώτη δόση καταβάλλεται μετά την υπογραφή της απόφασης χρηματοδότησης και ανέρχεται στο 40% της 

εγκεκριμένης ενίσχυσης. 

Για την είσπραξη της α' δόσης απαιτείται η υποβολή από τον δικαιούχο των παρακάτω δικαιολογητικών: 

α) Αθεώρητο τιμολόγιο (επιχορηγήσεων) του άρθρου 6 παρ. 3 του Κώδικα  Φορολογικής Απεικόνισης Στοιχείων 

(ΚΦΑΣ) ή έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας 

β) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα  

γ) Επωνυμία της Τράπεζας του δικαιούχου και σχετικό αριθμό ΙΒΑΝ.  

δ) Μόνο από τις επιχειρήσεις, εγγυητική επιστολή προκαταβολής ίση με το ποσό της προκαταβολής που αντιστοιχεί 

στο δικαιούχο. Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν συσταθεί κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 3 παρ.5 του 

Νόμου 1514/1985 και των τροποποιήσεων αυτού. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής θα απελευθερώνεται μετά 

από την πιστοποίηση δαπανών ύψους ίσου ή μεγαλύτερου του 40% του συνολικού προϋπολογισμού του 

δικαιούχου (σύμφωνα με τη διαδικασία ελέγχων, που προβλέπεται στην Ενότητα 11.2).  

Εναλλακτικά:  

1. στην περίπτωση, που η επιχείρηση δεν επιθυμεί να καταθέσει εγγυητική επιστολή, η α’ δόση ενίσχυσης δεν θα 

καταβάλλεται μέχρι την πιστοποίηση δαπανών ίσων με το 40% του συνολικού προϋπολογισμού του δικαιούχου, 

2. Η εγγυητική επιστολή αποδίδεται εφόσον δεν συντρέχει λόγος κατάπτωσής της μετά από την προσήκουσα 

εκτέλεση του έργου, την εκπόνηση της μελέτης ή την υλοποίηση του προγράμματος και την αξιολόγησή τους. 
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3. Η εκταμίευση των προκαταβολών των συγχρηματοδοτούμενων έργων μπορεί να γίνεται και χωρίς την κατάθεση 

εγγύησης προκαταβολής, μέσω ειδικών τραπεζικών λογαριασμών με τη μορφή “Aνοιχτών Καταπιστευτικών 

Λογαριασμών Εscrow Accounts”. Oι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, σχετικά 

με την λειτουργία των ως άνω λογαριασμών και τη μέσω αυτών εκταμίευση των προκαταβολών, ρυθμίζονται με 

απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας. 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν το αργότερο σε ένα μήνα από τη σχετική ειδοποίηση της 

ΕΥΔΕΠΠΔΕ. Στην αντίθετη περίπτωση, ή εάν η ΕΥΔΕΠΠΔΕ κρίνει ότι δεν έχουν αρχίσει οι εργασίες υλοποίησης μέσα 

σε δύο μήνες από την ημερομηνία έναρξης του έργου, μπορεί να εξετάσει την περίπτωση διακοπής της 

χρηματοδότησης του έργου. 

Τα Αιτήματα Προκαταβολής υποβάλλονται από το δικαιούχο ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ καταχωρώντας τα σχετικά 
πεδία του σημείου «ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ» του ΠΣΚΕ. Ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει σε φυσική 
μορφή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παραστατικά όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα VII 
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ».  

H προκαταβολή θα πρέπει να καλύπτεται από τις δαπάνες που καταβάλλονται από το δικαιούχο στο πλαίσιο της 

υλοποίησης του έργου και να δικαιολογούνται με εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης 

αποδεικτικής αξίας εντός τριών ετών από το έτος καταβολής της προκαταβολής, εάν η ημερομηνία αυτή είναι 

προγενέστερη, ή την 31η Δεκεμβρίου 2023. 

11.3.2. Καταβολή ενδιάμεσης δόσης ενίσχυσης 

Ο χρόνος καταβολής της ενδιάμεσης δόσης εξαρτάται από την διάρκεια του έργου. Συγκεκριμένα: 

● για έργα διάρκειας ως 18 μήνες προβλέπεται μία ενδιάμεση καταβολή, ύψους 40% της εγκεκριμένης ενίσχυσης 

μετά τους πρώτους 6 μήνες υλοποίησης του έργου. 

● για έργα διάρκειας από 19 μήνες ως 24 μήνες προβλέπεται μία ενδιάμεση καταβολή, ύψους 40% της 

εγκεκριμένης ενίσχυσης, μετά το 1ο έτος υλοποίησης του έργου 

Η ενδιάμεση δόση καταβάλλεται μετά την υποβολή της ενδιάμεσης έκθεσης προόδου και τον αντίστοιχο ενδιάμεσο 

έλεγχο, όπως προβλέπεται στην Ενότητα 11.2, και εφόσον οι πιστοποιημένες δαπάνες του έργου καλύπτουν 

ποσοστό του προϋπολογισμού ίσο ή μεγαλύτερο του 80% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. Σε 

περίπτωση, που δεν υποβληθεί η προβλεπόμενη ενδιάμεση έκθεση προόδου ή η απορρόφηση είναι χαμηλότερη 

από το 80% της ήδη καταβληθείσας δόσης, η αντίστοιχη δόση δεν καταβάλλεται έως την υποβολή της επόμενης 

έκθεσης και τη διενέργεια του αντίστοιχου ελέγχου.. 

Για την είσπραξη κάθε δόσης  υποβάλλονται από κάθε δικαιούχο τα α) , β) και γ) δικαιολογητικά της παραγράφου 

11.3. 

11.3.3. Καταβολή αποπληρωμής 

Το υπόλοιπο (20%) της εγκεκριμένης ενίσχυσης καταβάλλεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του ερευνητικού 

έργου, την υποβολή της τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης, την πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου από την ΕΥΔΕΠΠΔΕ, την έκδοση της έκθεσης τελικής πιστοποίησης και της Απόφασης Ολοκλήρωσης 

της πράξης 

Για την είσπραξη κάθε δόσης  υποβάλλονται από κάθε δικαιούχο τα α) , β) και γ) δικαιολογητικά της παραγράφου 

11.3. 

Εάν κατά την ολοκλήρωση ή παύση των εργασιών του έργου διαπιστωθεί ότι η συνολική ενίσχυση, που έχει ήδη 

καταβληθεί από την ΕΥΔΕΠΠΔΕ, σε κάποιο δικαιούχο είναι μεγαλύτερη από αυτή, που του οφείλεται βάσει της 

προόδου του φυσικού αντικειμένου ή/και των συνολικών δαπανών του, όπως αυτά προκύπτουν από τις σχετικές 

εκθέσεις πιστοποίησης, τότε ο δικαιούχος επιστρέφει στην ΕΥΔΕΠΠΔΕ τη διαφορά, σύμφωνα με τις εκάστοτε 

ισχύουσες διατάξεις περί ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και είσπραξης δημοσίων εσόδων για την 

περίπτωση έργων εθνικής και κοινοτικής χρηματοδότησης. 

 

Σε περίπτωση χορήγησης προκαταβολής και προκειμένου να μην υπάρξει υπέρβαση της έντασης της ενίσχυσης, οι 

καταβολές των ενισχύσεων και οι επιλέξιμες δαπάνες ανάγονται στην αξία τους κατά το χρόνο χορήγησης της 

ενίσχυσης (με βάση το προεξοφλητικό επιτόκιο που ισχύει κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης). Ο υπολογισμός 

αυτός πραγματοποιείται πριν την τελική δόση –αποπληρωμή του έργου 
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12. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

12.1. Διαδικασία τροποποίησης 

Αιτήματα τροποποίησης υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), 

σύμφωνα με τυποποιημένη φόρμα του ΠΣΚΕ και εν συνεχεία υποβάλλονται σε φυσική μορφή τα σχετικά 

πληροφοριακά έντυπα συνοδευόμενα με τα συν/να δικαιολογητικά. 

Αλλαγή των επιμέρους στοιχείων της Απόφασης χρηματοδότησης (συμπεριλαμβανομένων και αυτών του Τεχνικού 

Παραρτήματος) είναι δυνατή,  μετά από υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος από τον δικαιούχο, εφόσον δεν 

αλλοιώνεται η φύση του έργου και δεν αλλάζουν οι στόχοι αυτού. Τα αιτήματα  εξετάζονται και κρίνονται από την 

αρμόδια Υπηρεσία. Τροποποιήσεις στοιχείων του έργου μείζονος σημασίας, τα οποία ορίζονται στην επόμενη 

παράγραφο, εξετάζονται από τον υπεύθυνο διαχείρησης της Δράσης και εγκρίνονται από τον Περιφερειάρχη 

Δυτικής Ελλάδας μετά από σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας Διαχείρησης. Η εξέταση των αιτημάτων τροποποίησης 

γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Δεν θεωρείται ότι αλλάζει η φύση του 

έργου και οι στόχοι αυτού, εφόσον οι αλλαγές αφορούν σε μεταφορά κονδυλίων από κατηγορία σε κατηγορία 

δαπάνης του έργου του δικαιούχου ή από ενότητα  σε ενότητα  εργασίας, που επιφέρει μεταβολή της αντίστοιχης 

κατηγορίας ή ενότητας μέχρι 25% σε σχέση με τον αρχικά εγκριθέντα προϋπολογισμό της αντίστοιχης κατηγορίας ή 

της αντίστοιχης ενότητας ή σε αλλαγή ερευνητικού ή λοιπού  προσωπικού με τα ίδια προσόντα με αυτό, που 

αντικαθίσταται. Η μεταφορά κονδυλίων σε κατηγορία δαπάνης, στην οποία δεν υφίσταται εγκεκριμένο ποσό, 

επιτρέπεται μέχρι 3% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου του δικαιούχου. Ο  φορέας ή η επιχείρηση 

δύναται να πραγματοποιεί τις προαναφερθείσες αλλαγές σε όλη την  διάρκεια του έργου μέχρι την λήξη αυτού με 

ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΥΔΕΠΠΔΕ και με την επιφύλαξη της επαλήθευσής τους. 

Οι τροποποιήσεις ενσωματώνονται στην απόφαση χρηματοδότησης του έργου με ανάλογη τροποποίηση αυτής. 

 

12.2.  Τροποποιήσεις μείζονος σημασίας 

Ως τροποποιήσεις μείζονος σημασίας, που εξετάζονται από τον υπεύθυνο διαχείρησης της Δράσης είναι οι 

παρακάτω: 

 Τροποποίηση επί μέρους στοιχείων του φυσικού αντικειμένου και μεταφορά κονδυλίων μεγαλύτερη του 

25% μεταξύ των κατηγοριών 

 Αντικατάσταση εταίρου σύμπραξης ή μεταφορά κονδυλίων μεταξύ εταίρων 

 Αντικατάσταση υπεργολάβου  

 Αλλαγή Επιστημονικού Υπευθύνου 

 Παράταση ολοκλήρωσης του έργου 

Τα θέματα προς εξέταση εισάγονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης από την αρμόδια Υπηρεσία. Οι τροποποιήσεις 

ενσωματώνονται στην απόφαση χρηματοδότησης του έργου με ανάλογη τροποποίηση αυτής. 

Επισήμανση: Σε κάθε περίπτωση για την τροποποίηση της πράξης πρέπει να πληρούνται όροι και προϋποθέσεις 

που διασφαλίζουν την επιλεξιμότητα και θετική αξιολόγηση της, βάσει των κριτηρίων της εκάστοτε Πρόσκλησης/ 

Προκήρυξης. 

Τα αιτήματα τροποποιήσεων, εκτός αυτών που υποβάλλονται για λόγους ανωτέρας βίας, μπορούν να κατατίθενται 

μετά τον πρώτο χρόνο από την ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του έργου, όπως αυτή ορίζεται στην Απόφαση 

χρηματοδότησης και τουλάχιστον 30 (τριάντα) ημερολογιακές μέρες πριν την ημερομηνία λήξης του έργου (η 

ημερομηνία υποβολής καθορίζεται από τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα αποδοθεί στο σχετικό εισερχόμενο 

έγγραφο). Αιτήματα που υποβάλλονται μετά από αυτήν την προθεσμία δε θα εξετάζονται.  

Όλες οι τροποποιήσεις, εκτός αυτών που πραγματοποιούνται με ευθύνη του δικαούχου, όπως περιγράφονται στη 

παράγραφο 12.1, τελούν υπό την έγκριση είτε της αρμόδιας Υπηρεσίας. Τα σχετικά αιτήματα θα πρέπει να 

συνοδεύονται από αναλυτική αιτιολόγηση σε σχέση με τις ανάγκες του φυσικού αντικειμένου του έργου που 

δημιουργούν την ανάγκη για την εκάστοτε τροποποίηση. Τα αιτήματα τροποποιήσεων δεν θα εξετάζονται έως ότου 

υποβληθούν όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά στοιχεία και δικαιολογητικά που προβλέπονται από την παρούσα 

Ενότητα ή την Απόφαση χρηματοδότησης. Εφόσον υποβληθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, η αρμόδια Υπηρεσία 

Διαχείρησης θα επεξεργάζεται τα αιτήματα τροποποιήσεων και θα αποστέλλει ηλεκτρονικά τις σχετικές 
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απαντητικές επιστολές ή/και τροποποιητικές αποφάσεις, όπου απαιτείται. Στην περίπτωση που η τροποποίηση 

επιφέρει αλλαγές σε στοιχεία του Τεχνικού Παραρτήματος της Απόφασης χρηματοδότησης, θα πρέπει να 

υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή το ενημερωμένο Τεχνικό Παράρτημα με ευδιάκριτα σημειωμένες τις αλλαγές, 

που επέρχονται σε σχέση με το εκάστοτε ισχύον Τεχνικό Παράρτημα. Για την ορθή και ταχύτερη επεξεργασία των 

αιτημάτων των ενδιαφερομένων θα πρέπει η υποβαλλόμενη ηλεκτρονική μορφή του Τεχνικού Παραρτήματος να 

περιέχει πλήρη και ακριβή απεικόνιση των αιτούμενων τροποποιήσεων. Η ευθύνη για την ορθή διατύπωση των 

αιτημάτων και την ορθή ενημέρωση του Τεχνικού Παραρτήματος βαρύνει τον ενδιαφερόμενο δικαιούχο και τον 

Συντονιστή του έργου. Τυχόν λάθη για τα οποία ευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι ή ο Συντονιστής δε δεσμεύουν την 

ΕΥΔΕΠΠΔΕ ως προς τις συνέπειες των σχετικών στοιχείων της Απόφασης ή του Τεχνικού Παραρτήματος. 

 

12.3. Περιορισμοί τροποποιήσεων 

Αναφέρονται παρακάτω ορισμένοι περιορισμοί στην δυνατότητα τροποποιήσεων: 

12.3.1. Χρονική παράταση 

Εάν υπάρχουν αποχρώντες λόγοι, εκτός του άμεσου ελέγχου της κοινοπραξίας, για τους οποίους η υλοποίηση του 

έργου υστερεί του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, είναι δυνατή η παράταση της υλοποίησης του έργου, 

χωρίς αντίστοιχη αύξηση του προϋπολογισμού του. Η σχετική αίτηση θα πρέπει να τεκμηριώνει ικανοποιητικά τους 

λόγους για τους οποίους ζητείται η χρονική παράταση. Επισημαίνεται ότι χρονική παράταση μπορεί να δοθεί μόνο 

μια φορά και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 της συνολικής διάρκειας του εκάστοτε έργου. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγκριση της παράτασης από την ΕΥΔΕΠΠΔΕ. Κατά τη διάρκεια της χρονικής 

παράτασης του έργου δεν επιτρέπονται περαιτέρω τροποποιήσεις κανενός είδους. 

Δεν επιτρέπονται οι παρακάτω τροποποιήσεις: 

 τροποποίηση της ημερομηνίας έναρξης του έργου και της ημερομηνίας επιλεξιμότητας δαπανών  

 αύξηση της ενίσχυσης (δημόσιας δαπάνης) του Αναδόχου φορέα – Εταίρου  

 τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου, για οποιονδήποτε λόγο. Αλλαγές στις 

τεχνικές/μεθοδολογίες υλοποίησης του ερευνητικού αντικειμένου που προκαλούνται από τις συνήθεις 

τεχνολογικές ή άλλες εξελίξεις στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο δε συνιστούν τροποποίηση του φυσικού 

αντικειμένου, εφόσον η τεχνολογική στάθμιση είναι υψηλότερη των υπαρχόντων. 

 μεταφορά τμήματος του υλοποιούμενου έργου ή προϋπολογισμού μεταξύ φορέων. Η υπηρεσία, όπου 

κρίνει σκόπιμο, για τις ανωτέρω αλλαγές δύναται να ζητά τη γνώμη εξωτερικού εμπειρογνώμονα ή να 

συστήνει ειδική Επιτροπή εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κατά νόμο. 

 

13. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Μετά την σύνταξη της Έκθεσης Επαλήθευσης των συνολικών στοιχείων της Πράξης, και με βάση τα αποτελέσματά 

της και την σύνταξη της έκθεσης πιστοποίησης, η ΕΥΔΕΠΠΔΕ προβαίνει στη σύνταξη της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης 

Πράξης μέσω του ΠΣΚΕ, την οποία κοινοποιεί στο Δικαιούχο. 

 

Με τη Βεβαίωση αυτή: 

• βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης (τα παραδοτέα, η 

επίτευξη της τιμής στόχου των δεικτών και των στόχων της Πράξης) 

• βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του Δικαιούχου και 

αποτυπώνεται το τελικό αποτέλεσμα της επαλήθευσης δαπανών (συνολική δαπάνη και αντιστοιχούσα δημόσια 

δαπάνη) όλων των προηγούμενων ενδιάμεσων Αιτημάτων Πληρωμής καθώς και του τελικού Αιτήματος 

• ορίζεται το τελικό καταβλητέο ποσό της δημόσιας συνεισφοράς και αποτυπώνονται ποσά που ενδεχόμενα 

έχουν ήδη καταβληθεί καθώς και το υπολειπόμενο προς καταβολή ποσό 

• καθορίζεται το τελικό χρηματοδοτικό σχήμα της Πράξης 

• βεβαιώνεται η έκδοση των αδειών που προβλέπονται από το οικείο ρυθμιστικό πλαίσιο 

• διαπιστώνεται η τήρηση των υποχρεώσεων του Δικαιούχου που τίθενται στην απόφαση ένταξης 

Χρηματοδότησης και ειδικότερα δημοσιότητας και ΑΜΕΑ και υποβολής απαιτούμενων στοιχείων,  
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• διαπιστώνεται η συμμόρφωση του Δικαιούχου με τυχόν συστάσεις προγενέστερων επαληθεύσεων/ 

επιθεωρήσεων/ελέγχων που έχουν διενεργηθεί στην πράξη (από ΔΑ/ΕΦ, Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, λοιπά 

ελεγκτικά όργανα εθνικά ή της Ε.Ε.) 

• καθορίζεται η ακριβής ημερομηνία ανάληψης κάθε Μακροχρόνιας Υποχρέωσης του Δικαιούχου, όπως 

αυτές έχουν προδιαγραφεί στην απόφαση ένταξης 

Η ΕΥΔΕΠΠΔΕ κοινοποιεί τη Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πράξης στον δικαιούχο. Όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία 

τεκμηρίωσης αρχειοθετούνται στον Φάκελο Πράξης. 

13.1. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Οι δείκτες που χαρακτηρίζουν τη τη δράση είναι οι ακόλουθοι: 

 Τ4223 Αριθμός πατεντών (PCT patents) 

 CO1 Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται 

 CO26 Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα 
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14. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

Ι)  Υποχρεώσεις που αφορούν όλους τους δικαιούχους φορείς 
α) Ο δικαιούχος της ενίσχυσης υποχρεούται στην τήρηση των όρων που προβλέπονται στην παρούσα πρόσκληση. 
β) Ο δικαιούχος της ενίσχυσης δεν μπορεί να ενισχυθεί από άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα για την υλοποίηση 
της ίδιας πρότασης ή τμήματος αυτής. 
γ) Ο δικαιούχος της ενίσχυσης οφείλει να να μην διακόψει την λειτουργία του και να λειτουργεί εντός της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για χρονικό διάστημα 3 ετών από την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης 
ολοκλήρωσης εφόσον είναι ΜΜΕ και εντός 5 ετών  από την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης ολοκλήρωσης 
εφόσον είναι μεγάλη επιχείρηση. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται επιστροφή της δημόσιας επιχορήγησης 
αναλογικά προς την περίοδο για την οποία δεν εκπληρώθηκαν οι απαιτήσεις. 
δ) Ο δικαιούχος της ενίσχυσης οφείλει να μην μεταβιβάσει για οποιοδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία που 
έχουν ενισχυθεί, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν από άλλα κυριότητας του φορέα και ανάλογης αξίας, που 
ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση της επένδυσης (στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται ενημέρωση της ΕΥΔΠΔΕ) για 
χρονικό διάστημα 3 ετών από την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης ολοκλήρωσης εφόσον είναι ΜΜΕ και εντός 5 
ετών  από την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης ολοκλήρωσης εφόσον είναι μεγάλη επιχείρηση. Σε αντίθετη 
περίπτωση επιβάλλεται επιστροφή της δημόσιας επιχορήγησης αναλογικά προς την περίοδο για την οποία δεν 
εκπληρώθηκαν οι απαιτήσεις. 
 
ε. Ο δικαιούχος της ενίσχυσης οφείλει να τηρεί την Ενωσιακή και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης 
και ιδίως όσον αφορά τη αειφόρο ανάπτυξη, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την 
προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες. 
στ) Επίσης οι δικαιούχοι των ενισχύσεων πρέπει: 
- Να πραγματοποιούν το σύνολο των ενεργειών μέσω του Πληροφοριακού  Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων 
(ΠΣΚΕ) διασφαλίζοντας την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλουν στο ΠΣΚΕ. 
-Να τηρούν ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη ή να διαθέτουν επαρκή λογιστική κωδικοποίηση από την 
οποία να προκύπτει η καταχώρηση όλων των  δαπανών που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται 
και με κατάλληλο μηχανισμό να διασφαλίζεται η μη ενίσχυση μη επιλέξιμων δραστηριοτήτων σε περίπτωση μεικτής 
δραστηριότητας 
-Να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013 και 
να αποδέχονται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί η Ειδική Υπηρεσία 
ιαχείρισης του Ε.Π. στις διαδικτυακές πύλες www.ependyseis.gr, www.espa.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
115 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Καν. 1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του δικαιούχου και της 
πράξης, σύνοψη της πράξης, ημερομηνία έναρξης της πράξης, καταληκτική ημερομηνία πράξης, συνολική επιλέξιμη 
δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, 
ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης. 
ζ) Για τον έλεγχο των μακροχρονίων υποχρεώσεων, ο δικαιούχος της ενίσχυσης, πρέπει να αποστέλει στην 
ΕΥΔΕΠΠΔΕ όλα τα σχετικά έγγραφα που ζητούνται εγγράφως από αυτήν. Σε περίπτωση μη προσκόμισης αυτών  
επιβάλλεται επιστροφή του συνόλου της δημόσιας επιχορήγησης. 
η) Κατά την υλοποίηση μιας πράξης, ο δικαιούχος ενημερώνει το κοινό σχετικά με την στήριξη που έχει λάβει από τα 
Ταμεία:  
 i.  παρέχοντας στον διαδικτυακό τόπο του, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογης προς το επίπεδο 
της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά  της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική 
συνδρομή από την Ένωση·  
 ii. τοποθετώντας τουλάχιστον μία αφίσα με πληροφόρηση σχετικά με το έργο (ελάχιστο μέγεθος Α3), που 
περιλαμβάνει τη   χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση, σε σημείο εύκολα ορατό  από το κοινό, όπως η είσοδος 
σε ένα κτίριο.  
θ) Σε τυχόν εκδηλώσεις, που διοργανώνονται κατά την υλοποίηση του  έργου για την προβολή και δημοσιότητα 
αυτού ή σε  δημοσιεύσεις, που γίνονται και περιέχουν προκαταρκτικά, μερικά ή τελικά αποτελέσματα  του 
ερευνητικού έργου, πρέπει να μνημονεύεται ότι μέρος ή ολόκληρο το έργο χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο της 
παρούσας δράσης, το ευρωπαϊκό Ταμείο, που χρηματοδοτεί την δράση,  να γίνεται αναφορά της Ε.Ε και να 
προβάλλεται το έμβλημά της. ( Κ. 1303/2013,   ΠΑΡΑΡΤ. ΧΙΙ, παρ. 2.2.1 ) 
ι) Μέσα σε έξι μήνες από την λήξη του προγράμματος ή έργου ο χρηματοδοτούμενος υποχρεούται να δηλώσει στη 
ΕΥΔΕΠΠΔΕ τον τρόπο με τον οποίο πρόκειται να χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα αυτού. Σε περίπτωση μη 
εμπρόθεσμης υποβολής της παραπάνω δήλωσης, το Δημόσιο μπορεί να αξιοποιεί ή να εκμεταλλεύεται το ίδιο ή 
μέσω τρίτων, τα αποτελέσματα αυτά ελεύθερα. 
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ια) Ο χρηματοδοτούμενος, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΥΔΕΠΠΔΕ ή/και με άλλα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα, οφείλει να παράσχει κάθε στοιχείο και πληροφορία που αφορούν στο έργο ακόμα και μετά τη 
λήξη της Δράσης ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα αποτίμησης και αξιολόγησης της Δράσης και να υποστηριχθεί 
ο σχεδιασμός μελλοντικών παρόμοιων Δράσεων. 
ιβ) Όλα τα δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία των δαπανών του έργου τηρούνται από την επιχείρηση σε 
ειδική μερίδα καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, αλλά και στη συνέχεια για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία 
καταβολής της τελευταίας δόσης της επιχορήγησης και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου, 
της ΕΥΔΕΠΠΔΕ, της ΕΔΕΛ ή των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος και 
τούτο ανεξαρτήτως αν από άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στη διατήρηση των 
δικαιολογητικών και παραστατικών της παραγωγικής επένδυσης. 
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή 
επικαιροποιημένων αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων 
των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. 
ιγ) Η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της δημόσιας επιχορήγησης από τον δικαιούχο της 
ενίσχυσης σε όλες τις περιπτώσεις γίνεται εντόκως από την ημερομηνία καταβολής τους, σύμφωνα με την ΚΥΑ 
126829 ΕΥΘΥ 1217(1) (ΦΕΚ 2784 Β’, 21-12-2015) 

- Οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη ή να διαθέτουν επαρκή 
λογιστική κωδικοποίηση από την οποία να προκύπτει η καταχώρηση όλων των  δαπανών που αντιστοιχούν 
πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται και με κατάλληλο μηχανισμό να διασφαλίζεται η μη ενίσχυση 
μη επιλέξιμων δραστηριοτήτων σε περίπτωση μεικτής δραστηριότητας 

-  
ΙΙ. Υποχρεώσεις που αφορούν τους Φορείς Τεχνολογικής Έρευνας 
 
Οι εν θέματι αναφερόμενοι  φορείς -δικαιούχοι έργων που η χρηματοδότησή τους στο πλαίσιο της παρούσας 
Δράσης έχει χαρακτηριστεί ως μη κρατική ενίσχυση, πρέπει να διαχωρίζουν σαφώς και με λογιστική 
παρακολούθηση τις οικονομικές και μη οικονομικές δραστηριότητες που ασκούν (εφόσον ασκούν και οικονομικές 
δραστξηριότητες), και να παρέχουν τα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για την τεκμηρίωση της κατανομής 
μεταξύ των εφόσον αυτά ζητηθούν από την Δ.Α. ή άλλο εθνικό ή κοινοτικό όργανο ελέγχου.  
 
H Δ.Α ελέγχει την πλήρωση των προϋποθέσεων (και σε επίπεδο περιόδου υλοποίησης και μακροχρονίων 
υποχρεώσεων) με τις οποίες θεωρήθηκε ότι ο Φορέας Τεχνολογικής Έρευνας εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 
2.1.1, σημείο 19 της  Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την 
έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία» (2014/C 198/01).  
Ιδιαίτερα ελέγχει το σημείο 19.β,  εφόσον έχει δηλωθεί από τον χρηματοδοτούμενο φορέα ότι τυχόν κέρδη από 
μεταφορά γνώσης  στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου επανεπενδύεται στις κύριες δραστηριότητες του 
ερευνητικού οργανισμού οι οποίες είναι μη οικονομικές. Η Δ.Α. δύναται να ελέγξει δειγματοληπτικά ή και καθολικά 
το σημείο αυτό. Οι φορείς οι οποίοι έχουν κέρδη από μεταφορά γνώσης θα πρέπει μέσα από κατάλληλες λογιστικές 
εγγραφές να αποδεικνύουν την επανεπένδυση των κερδών αυτών στις κύριες μη οικονομικές δραστηριότητες τους. 
 
H Δ.Α ελέγχει (σε επίπεδο περιόδου υλοποίησης) την πλήρωση των προϋποθέσεων του σημείου 2.2.2 της  
Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη 
και την καινοτομία» (2014/C 198/01) ότι δεν θα χορηγείται έμμεση κρατική ενίσχυση στις συμμετέχουσες στο 
συγκεκριμένο συνεργατικό σχήμα επιχειρήσεις λόγω ευνοϊκών όρων της συνεργασίας. 
 
 
14.3  Εξέταση τήρησης υποχρεώσεων δικαιούχων 
H Δ.Α. αναλαμβάνει όλες τις ενέργειες, οι οποίες απαιτούνται για την παρακολούθηση της τήρησης των 
υποχρεώσεων των δικαιούχων και για το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα που εκτείνεται και μετά την ολοκλήρωση 
των έργων. Η Δ.Α. τηρεί επίσης λεπτομερείς φακέλους των έργων για μία δεκαετία μετά την ολοκλήρωση των 
έργων. 

15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Μονάδα Α’, Τηλ: 

2613 611 400 , E-mail: dytikiellada@mou.gr URL:http://www. dytikiellada.gr 
Για τεχνικά θέματα της εφαρμογής οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο HELPDESK (γραφείο υποστήριξης) 

που λειτουργεί η ΜΟΔ, τηλ: 210-7787940,  support@mou.gr (ώρες γραφείου 09:00 – 17:00) 

 

mailto:dytikiellada@mou.gr
http://www.gsrt.gr/
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16. ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΑΝΑΚΤΗΣΗ 
Σε ότι αφορά σε παρατυπίες, διακοπή της ενίσχυσης καθώς και σε ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως 

καταβληθέντων ποσών ισχύουν τα όσα αναφέρονται στη ΚΥΑ περί δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασιών 

ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την 

υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014−2020, σύμφωνα με το αρ. 22 του 

Ν. 4314/2014, ΦΕΚ 21/Τεύχος Β/Δεκεμβρίου 2015/Αρ. Φύλλου 2784/Παράρτημα ΙΙ συνημμένο. 

 

17. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: EΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Δημοσιονομικές Διορθώσεις  

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Επιλέξιμες Δαπάνες 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: Ορισμός ΜΜΕ και Υπόδειγμα δήλωσης σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ 

μιας επιχείρησης 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: Ορισμός προβληματικών  

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 Παράρτημα VII «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ» 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ: «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  
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[1] 
 

 

 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 
 

ΔΡΑΣΗ 
 
 

Προώθηση Διεθνικών Ερευνητικών Έργων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, 
έτους 2018 

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
 
 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας (ΕΥΔΕΠ ΔΕ) 
 
 
 
 
 

Τίτλος 
 
 
 

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ 
 
 
 
 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:   
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[2] 
 

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ:  
Τίτλος (Ελληνικά): 

Τίτλος (Αγγλικά):  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (Ελληνικά) (έως 1000 χαρακτήρες) 
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[3] 
 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Σελίδα 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 5 

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 6 

2.1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (ή ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ για 

συνεργατικά έργα) 6 

2.2α ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ  6 

2.2β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ  6 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ) 7 

3.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ ΦΟΡΕΑ 7 

3Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 7 

3Β. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 8 

3Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 8 

3Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ/ΜΕΤΟΧΩΝ/ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ 9 

3Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 11 

3Ε.1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 11 

3Ε.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΟΝ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ) 11 

3Ε.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 11 

3Ε.4 ΠΗΓΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 11 

3Ε.5 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 12 

3Ε.6 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 12 

3.2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ – ΦΟΡΜΑ 2 (Συμπληρώνεται για κάθε φορέα που 

συμμετέχει στην πράξη) 13 

4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  & ΤΙΣ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 14 

4.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 15 

4.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 15 

4.3 ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 15 

4.4 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 15 

4.5 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 17 

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 18 

5.1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ 

ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 18 
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5.1.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 
ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 18 

5.2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 19 

5.3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΟΣΤΗ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ (Συμπληρώνεται για κάθε φορέα της σύμπραξης) 20 

5.3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 20 

5.4  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 22 

5.5 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 23 

6 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 23 

6.1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ Ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ (ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ – ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ (ΑμεΑ). ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΦΟΡΕΑ 23 

6.2 Η ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΕΚΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΠΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ 

ΑΝΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ; 23 

6.3 Η ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΚΑΘΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ, ΦΥΛΗΣ, ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ, ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ; 24 

6.4 Η ΠΡΑΞΗ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ 

ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

ΠΟΡΩΝ, ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ; 24 

7. ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ Ή ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 24 

8. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 24 

9. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. 25 

9.1 ΔΕΙΚΤΕΣ σύμφωνα με τα απαιτούμενα από ΠΕΠ Δυτική Ελλάδα 2014-2020 25 

10. Δήλωση υποψήφιου Δικαιούχου 25 
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1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (όπως σε: 

αναλυτική πρόσκληση δράσης) 

Προώθηση Διεθνικών Ερευνητικών 

Έργων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ όπως έχει 

προκύψει από την «έξυπνη εξειδίκευση» (όπως σε: 

αναλυτική πρόσκληση δράσης) 

 

ΛΕΞΕΙΣ ή  ΦΡΑΣΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ ως προς το υπόβαθρο 

του φυσικού αντικειμένου (keywords) 
 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΡΓΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΡΓΟΥ 
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2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

2.1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (ή ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ για συνεργατικά 
έργα) 

Α/Α ΦΟΡΕΑ* ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ 

ΕΙΔΟΣ 

ΦΟΡΕΑ** 

1 

(Συντονιστής) 

   

    

(*) Συντονιστής Φορέας μπορεί να είναι μόνο Επιχείρηση 

(**) Επιχείρηση ή ΦΤΕ 

 

2.2α ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ * 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ  

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ  

FAX  

e-mail  

(*) Συντονιστής έργου μπορεί να είναι μόνο από την Επιχείρηση συντονιστή του έργου 

2.2β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ * 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ  

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ  

FAX  

e-mail  

(*) Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου μπορεί να είναι μόνο από την Επιχείρηση συντονιστή του έργου 
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3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ) 

 

3.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ ΦΟΡΕΑ  

 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Συμπληρώνεται τόσες φορές όσες ο αριθμός των 
επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην πράξη) 

3Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

3Α.1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

3Α.1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

3Α.1.1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ. 

3Α.1.2. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΒΑΣΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ. 

3Α.1.3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ. 

3Α.1.4. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ  

3Α.1.5. Α.Φ.Μ.  

3Α.1.6. V.A.T. (ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ)  

3Α.1.7. Δ.Ο.Υ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ 

3Α.1.8. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΥΡΙΑΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ) 

 

3Α.1.9. ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ΝΕΑ. (Αυτόματα ανάλογα με το 3Α.1.3.) 

3Α.1.10. ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗ/ΜΕΣΑΙΑ/ΜΕΓΑΛΗ (*) 

(*αυτό το πεδίο υπόκειται σε αξιολόγηση και σε περίπτωση μη ορθής συμπλήρωσης 

δύναται να προκαλέσει αλλαγή του ποσοστού ενίσχυσης και του χρηματοδοτικού 

σχήματος) 

3Α.2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ  

3Α.2.1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ 

3Α.2.2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ 

3Α.2.3. ΔΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ 

3Α.2.4. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ 

3Α.2.5. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΔΡΑΣ 

ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΑΣΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ 

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ  

3Α.2.6. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
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3Α.2.7. FAX  

3Α.2.8. Ιστοχώρος (Website)  

3Α.2.9. Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail) 

(αποκλειστικά της επιχείρησης ή του νόμιμου 

εκπροσώπου) 

 

 

3Β. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ  

(*Θα υπάρχει η δυνατότητα παραπάνω του ενός τόπου υλοποίησης) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ 

ΔΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

FAX  

e-mail  

ΕΙΔΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

(ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΛΠ) 

Ελεύθερο κείμενο. 

 
Θα υπάρξει ένα checkbox για το αν είναι διαφορετικός από τον συντονιστή έργου 

3Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΟ  

ΟΝΟΜΑ  

Α.Φ.Μ.  

ΝΟΜΟΣ  

ΟΔΟΣ   

ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΠΟΛΗ / ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ / ΤΘ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Σταθερό)  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Κινητό)  

FAX  

e-mail  του νόμιμου εκπροσώπου ή της 

επιχείρησης 
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3Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ/ΜΕΤΟΧΩΝ/ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ 

 
Οι παρακάτω πίνακες συμπληρώνονται για κάθε εταίρο και με προσθήκη τόσων εγγραφών όσων 
απαιτούνται ώστε το άθροισμα των επιμέρους ποσοστών συμμετοχής να ισούται με 100%. 

 
ΠΟΣΟΣΤΟ% ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

   

ΜΕΤΟΧΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  

Α.Φ.Μ.  

V.A.T. (ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ)  

Δ.Ο.Υ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΔΡΑΣ 

ΧΩΡΑ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

 

ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΠΟΛΗ  

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

FAX  

e-mail  

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

Α.Φ.Μ. ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ  

ΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ/ΜΕΤΟΧΟΥ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ  

 
 

3Δ.1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΡΕΑ Ή ΕΤΑΙΡΩΝ  Ή ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Ο Φορέας ή οι εταίροι ή οι Μέτοχοι του συμμετέχουν σε άλλες 

επιχειρήσεις; 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

Αν επιλέγεται ΝΑΙ τότε να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας για κάθε εταίρο / μέτοχο 

(είτε φυσικό πρόσωπο είτε νομικό πρόσωπο) του φορέα που συμμετέχει σε άλλη 

επιχείρηση. 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ % 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΟΥ/ 

ΜΕΤΟΧΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

ΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ/ΜΕΤΟΧΟΥ ΣΤΟΝ 

ΦΟΡΕΑ(Νόμιμος εκπρόσωπος, μέλος ΔΣ, 

Πρόεδρος Δ.Σ., Διευθύνων Σύμβουλος κ.λ.π.) 

 

 

3Δ.2 Στοιχεία Επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχουν οι Μέτοχοι (συμπεριλαμβανομένων 

των offshore) 

α/α Ονοματεπώνυ

μο Μετόχου 

Επωνυμία 

Επιχείρησης 

Έτος 

Ίδρυσης 

Αντικείμενο 

Επιχείρησης 

Ποσοστό 

Συμμετοχής 

Θέση στην 

Επιχείρηση 

 

 

1 

      

 

 

3.Δ.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ / ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

(συμπεριλαμβανομένων των offshore) 

 

3.Δ.2.1 Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις (βάσει της δήλωσης που υποβλήθηκε) 

α/α Συνδεδεμένος 

Φορέας 

Περίοδος 

Αναφοράς 

Απασχολούμενοι 

(ΕΜΕ) 

Σύνολο 

Ενεργητικού (€) 

Κύκλος 

Εργασιών (€) 

  

 

Λιστα 

Τιμών 

   

 

3.Δ.2.2 Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις (βάσει της δήλωσης που υποβλήθηκε) 

α/α Συνεργαζόμενος 

Φορέας 

Περίοδος 

Αναφοράς 

Απασχολούμενοι 

(ΕΜΕ) 

Σύνολο 

Ενεργητικού (€) 

Κύκλος 

Εργασιών (€) 

  

 

Λιστα 

Τιμών 
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3Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

3Ε.1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

(Συμπεριλαμβάνονται και τα στοιχεία συνδεδεμένων και συνεργαζόμενων 
επιχειρήσεων σύμφωνα με τον ορισμό των ΜμΕ) 
 ΕΤΟΣ Ν-3 ΕΤΟΣ Ν-2 ΕΤΟΣ Ν-1 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΣΕ €)    

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΣΕ €)    

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΣΕ ΕΜΕ)    

 
 
 
 
 

3Ε.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 ΕΤΟΣ Ν-5 ΕΤΟΣ Ν-4 ΕΤΟΣ Ν-3 ΕΤΟΣ Ν-2 ΕΤΟΣ Ν-1 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΣΕ €) 

     

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ   

(ΣΕ ΕΜΕ) 

     

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  (ΣΕ €) 

     

ΕΤΟΣ Ν: το τρέχον έτος υποβολής της πρότασης 
 

3Ε.4 ΠΗΓΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Περιγράψτε με σαφήνεια τους τρόπους με τους οποίους θα καλύψετε την 

απαιτούμενη «ίδια συμμετοχή» της προτεινόμενης επένδυσης (Εφόσον 
απαιτείται) 

Δηλώνονται αναλυτικά για κάθε έναν από τους συμμετέχοντες στο φορέα της 

επένδυσης οι πηγές από τις οποίες θα αντλήσει τα κεφάλαια για την εισφορά του 

μεριδίου του στο ποσό της ίδιας συμμετοχής.  

 
 

3Ε.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ 
ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΟΝ ΚΑΝ. (ΕΚ) 651/2014 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΙV ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ) 
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3Ε.5 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης ανάκτηση βάση  

προηγουμένης απόφασης της ΕΕ και του 

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου; 

 

Εάν ΝΑΙ, αριθμός απόφασης ανάκτησης και ΑΔΑ:  

 

3Ε.6 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Είναι η επιχείρηση προβληματική, σύμφωνα με τον 

ΕΚ 651/2014 (παράρτημα II της αναλυτικής 

πρόσκλησης της Δράσης); 

 

Εάν ΝΑΙ, επεξηγήσεις (προαιρετικά):  
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3.2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ – ΦΟΡΜΑ 2 (Συμπληρώνεται για κάθε φορέα που 
συμμετέχει στην πράξη) 

 

Α/Α ΦΟΡΕΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ (εργαστήριο, 

τμήμα/ ινστιτούτο) 

ΣΥΝΤΟΜΓΡΦΙΑ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ 

ΕΙΔΟΣ 

ΦΟΡΕΑ 

   ΕΦ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΝΗΚΕΙ (ΑΕΙ, 

ΤΕΙ, Ερευνητικός Οργανισμός) 

 

ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ 

Οι κύριες δραστηριότητες του είναι:  
- δραστηριότητες εκπαίδευσης για 
την εξασφάλιση περισσότερων και 
πιο ειδικευμένων ανθρώπινων 
πόρων.  
- ανεξάρτητη Ε&Α για περισσότερη 

γνώση και καλύτερη κατανόηση, 

- άλλη 

ΕΑΝ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ 

«ΑΛΛΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΝΟΜΟΣ  

ΔΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ 

ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ  

Δ.Ο.Υ  

ΑΦΜ  

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΝΟΜΟΣ  

ΔΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ  

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ  

ΑΔΑ: 6ΓΤ2465ΧΙ8-ΤΟ2



ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ  
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αρ. Εντύπου: 01.01  
Έκδοση: 01 

Ημ/νια Έκδοσης: 18/5/2016 

 

[14] 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ  

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ  

FAX  

e-mail  

ΠΗΓΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Περιγράψτε με σαφήνεια τους τρόπους με τους οποίους θα καλύψετε την 

απαιτούμενη «ίδια συμμετοχή» της προτεινόμενης επένδυσης  (Εφόσον 
απαιτείται) 

Δηλώνονται αναλυτικά για κάθε έναν από τους συμμετέχοντες στο φορέα της 

επένδυσης οι πηγές από τις οποίες θα αντλήσει τα κεφάλαια για την εισφορά του 

μεριδίου του στο ποσό της ίδιας συμμετοχής.  

 

 

4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  & ΤΙΣ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

4α Αντικείμενο και Στόχοι του Έργου (έως 1000 χαρακτήρες) 

Όριο στα mb (πχ 5 για κάθε εντυπο) μέχρι 25 στο σύνολο της πράξης 

 

 

 

 

4β Μεθοδολογία Υλοποίησης του Έργου (έως 2500 χαρακτήρες) 

4γ Περιγραφή ενοτήτων εργασίας / Παραδοτέων (έως 7000 χαρακτήρες) 

4δ Αναμενόμενα Αποτελέσματα (έως 2000 χαρακτήρες) 

4ε Οικονομική και εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων (έως 2000 

χαρακτήρες) 

4στ Δραστηριότητες Διάχυσης και Δημοσιότητας (έως 2000 χαρακτήρες) 

4ζ Περιγραφή δραστηριοτήτων και ερευνητικών ενδιαφερόντων 

συμμετεχόντων επιχειρήσεων και ΦΤΕ (έως 2000 χαρακτήρες) 

4η Οργανωτική δομή και διαχείριση του Έργου/ Περιγραφή της 
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σύμπραξης των συμμετεχόντων (για συνεργατικά έργα) (έως 2000 

χαρακτήρες) 

4θ Περιγραφή δραστηριοτήτων και ερευνητικών ενδιαφερόντων 

υπεργολάβου/ ΦΤΕ (έως 2000 χαρακτήρες) 

 

 

4.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

 

Α/Α Τίτλος Ενότητας 

Εργασίας 

Κατηγορία 

Δραστηριότητας 

Υπεύθυνος 

Ε.Ε. 

(Φορέας) 

Προϋπολογισμός 

(€) 

Δημόσια 

Δαπάνη (€) 

Α/Μ Έναρξη 

(μήνας) 

Τέλος 

(μήνας) 

         

         

ΣΥΝΟΛΟ    

 

4.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

 

Α/Α 
ΕΕ Τίτλος παραδοτέου  

Είδος 
Παραδοτέου 

Υπεύθυνος 
Φορέας 

(συντομογραφία) 

Παράδοση 
(μήνας) 

Π1.1 1     

Π1.2 1    

… 1    

Π2.1 2     

Π2.2 2    

.. 2    

.. 3     

.. …     

 

4.3 ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ   

 

Α/Α Α/Α ΦΟΡΕΑ & 
ΣΥΝΤΜΓΡΦΙΑ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  

    

 

4.4 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία: 

— μεταξύ επιχειρήσεων από τις οποίες τουλάχιστον μία είναι 
ΜΜΕ και καμία μεμονωμένη επιχείρηση δεν φέρει άνω του 70 

NAI/OXI 
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% των επιλέξιμων δαπανών, ή  

— μεταξύ μιας επιχείρησης και ενός ή περισσοτέρων οργανισμών 

έρευνας και διάδοσης γνώσεων, οι οποίοι φέρουν τουλάχιστον το 

10 % των επιλέξιμων δαπανών και έχουν δικαίωμα να δημοσιεύουν 

τα αποτελέσματα των ερευνών τους· 

ΕΑΝ ΝΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) 

 

τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, 

δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω 

δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής; 

NAI/OXI 

ΕΑΝ ΝΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) 

 

Στην περίπτωση που ισχύει «ΝΑΙ» για ένα από τα δύο παραπάνω ερωτήματα προκύπτει 

αύξηση του ποσοστού ενίσχυσης κατά 15% μέχρι του μέγιστου ποσοστού των 80% 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία: 

— μεταξύ επιχειρήσεων από τις οποίες τουλάχιστον μία είναι 
ΜΜΕ και καμία μεμονωμένη επιχείρηση δεν φέρει άνω του 70 

% των επιλέξιμων δαπανών, ή  
— μεταξύ μιας επιχείρησης και ενός ή περισσοτέρων οργανισμών 

έρευνας και διάδοσης γνώσεων, οι οποίοι φέρουν τουλάχιστον το 

10 % των επιλέξιμων δαπανών και έχουν δικαίωμα να δημοσιεύουν 

τα αποτελέσματα των ερευνών τους· 

NAI/OXI 

ΕΑΝ ΝΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) 

 

τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, 

δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω 

δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής; 

NAI/OXI 

ΕΑΝ ΝΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) 

 

Στην περίπτωση που ισχύει «ΝΑΙ» για ένα από τα δύο παραπάνω ερωτήματα προκύπτει 

αύξηση του ποσοστού ενίσχυσης κατά 15% μέχρι του μέγιστου ποσοστού των 80% 
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4.5 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Από την παρουσίαση του σημείου 4 προκύπτει ότι ο Φ.Τ.Ε. θα 

προβεί σε ευρεία διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε μη 

αποκλειστική και χωρίς διακρίσεις βάση? 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Από την παρουσίαση του σημείου 4 προκύπτει ότι ο Φ.Τ.Ε. το 

σύνολο των κερδών από τις δραστηριότητες μεταφοράς γνώσης θα 

επανεπενδυθεί στις κύριες δραστηριότητες του ερευνητικού 

οργανισμού ή της ερευνητικής υποδομής? 

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 
Εάν υπάρχει «ΝΑΙ» σε ένα από τα δύο παραπάνω υποερωτήματα τότε η χρηματοδότηση 
του ΦΤΕ δεν νοείται Κρατική Ενίσχυση και το ποσοστό της Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται 
στο 100% του Προϋπολογισμού του Φορέα  
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5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

5.1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ 
ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

 συντονιστής 
(σντμγρφια)  

φορέας 2 
(σντμγρφια) 

φορέας … 
(σντμγρφια) 

ΣΥΝΟΛΟ 
Π/Υ 

 

ΕΚ 
651/2014 

ΕΝΟΤΗΤΕΣΕΡΓΑΣΙΩΝ  Π/Υ Π/Υ Π/Υ  % 

άρθρο 25 Δαπάνες για έργα έρευνας       

1 Δαπάνες προσωπικού      

2 Δαπάνες Οργάνων & ερευνητικού εξοπλισμού      

3 
Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας 

     

4  Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες      

5 Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας      

 

5.1.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 
ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

 
 συντονιστής 

(σντμγρφια)  
φορέας 2 

(σντμγρφια) 
φορέας … 

(σντμγρφια) 
ΣΥΝ
ΟΛΟ 
Π/Υ 

 

ΕΚ 
651/2014 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Π/Υ Π/Υ Π/Υ  % 

άρθρο 25 Δαπάνες για έργα έρευνας       

1 Δαπάνες προσωπικού      

1.1 
Δαπάνες ήδη απασχολούμενου ερευνητικού προσωπικού με 
μισθωτή σχέση εργασίας 

     

1.2 
Δαπάνες νέου προσωπικού με  σύμβαση εξαρτημένης 
εργασίας- μισθωτή σχέση εργασίας 

     

1.3 Δαπάνες προσωπικού με ΔΠΥ/ανάθεση έργου      

2. 
Δαπάνες Οργάνων & ερευνητικού 

εξοπλισμού 

     

2.1 
Δαπάνες για πάγιο εξοπλισμό: όργανα και εξοπλισμός, 
(λογιστικές αποσβέσεις κατά το χρονικό διάστημα χρήσης 
τους εντός της διάρκειας του έργου) 

     

3 
Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, 
γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας 

     

3.1 
Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει και δαπάνες ΦΤΕ (Αμοιβές 
τρίτων – Υπεργολαβίες) 

     

3.2 Δαπάνες για αγορά τεχνογνωσίας      

3.3 Δαπάνες για δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας για ΜΜΕ      

4.  
Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές 
λειτουργικές δαπάνες 

     

4.1 Δαπάνες Υλικών και εφοδίων      

4.2 Δαπάνες Αναλωσίμων      
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4.3 
Συμπληρωματικές Δαπάνες (δημοσιότητα, ορκωτοί λογιστές 
κλπ) 

     

4.4 Δαπάνες Μετακινήσεων για την υλοποίηση του έργου      

5 Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας      

5.1 Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας      

 ΣΥΝΟΛΟ     100 

 
 

5.2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Συντμγραφ
ία 

Επωνυμίας 
Φορέα 

ΔΑΠΑΝ
Η 

ΕΙΔΟΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ

1
 

Προϋπολογ
ισμός  (€) 

Ένταση 
Ενίσχυσης 

ΠΡΟΣΑΎΞΗΣΗ 
ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΟ 

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 
ΠΕΔΙΟΥ 4.4 
ΕΝΤΥΠΟΥ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
Δημόσια 

Δαπάνη  (€) 

% επί 
του 

συνολι
κού 
Π/Υ 

έργου
2
 

 

1.1 ΧΧΧΧΧΧ 
0,000,00

0.00 

 

Συμπληρώνετ
αι αυτόματα 
για όλες τις 

δαπάνες 

Συμπληρώνεται 
βάσει των 

δηλωθέντων 
στο σημείο 4.4. 
του εντύπου για 

δαπάνες πλην 
της Ε.Ε. 

«Δαπάνες για 
μελέτες 

σκοπιμότητας» 

0,000,000.
00 

 

1.2       

1.3       

2.1       

…       

Σύνολο (Φορέας 1, Συντονιστής)      … 

 

1       

 2       

..       

Σύνολο (Φορέας 2)      … 

 
1       

 
…       

Σύνολο (Φορέας 3)      … 

         

Σύνολο (Φορέας  …ν)      … 

Γενικό Σύνολο      100 

 
  

                                            
1 ΒΙΕ: Βιομηχανική Έρευνα, ΠΕΑ: Πειραματική Ανάπτυξη, ΜΤΣ: Μελέτες Τεχνικής Σκοπιμότητας 
2 Το ποσοστό του προϋπολογισμού του φορέα νοείται επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου 
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5.3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΟΣΤΗ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ (Συμπληρώνεται για κάθε φορέα της 
σύμπραξης) 

 

5.3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

 ΦΟΡΕΑΣ 1 – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
 

1. Δαπάνες προσωπικού (άρθρο 25, EK 651/2014) 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ* ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝ
Ο Ή ΝΕΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
η ΔΕΛΤΙΟ 
ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Υ** 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ (€) 
*** 

Αριθμός 
Α/Μ 

       

       

       

       

       

Σύνολο     

 
(*) Ονοματίζονται τα άτομα της ομάδας έργου από κάθε φορέα. Για τα ονοματιζόμενα αυτά άτομα (των 

οποίων τα βιογραφικά λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση) δηλώνονται συνολική αμοιβή και 
ανθρωπομήνες. Η υπόλοιπη ανθρωποπροσπάθεια ορίζεται ως προς τις ειδικότητες, της συνολική 
δαπάνη και τους συνολικούς ανθρωπομήνες μόνο (όχι αριθμός ατόμων, όχι ονόματα). 

(**) Αναφέρεται η κατηγορία ερευνητικού προσωπικού: Έμπειρος Ερευνητής, Ερευνητής, τεχνικό 
προσωπικό, βοηθητικό προσωπικό 

(***) Μικτό κόστος ανθρωπομήνα σύμφωνα με τα όρια που ορίζονται στην αναλυτική πρόσκληση 
 

 
 

2. Δαπάνες για πάγιο Εξοπλισμό (άρθρο 25, EK 651/2014) 

 
Α/Α 

 

Περιγραφή, αιτιολογία και Τεχνικά 

Χαρακτηριστικά 

Τύπος / 

Μοντέλ
ο 

Έτος 
κτήσης 

Κόστος 
Αγοράς (€) 

Διάρκεια 
απόσβεσης* 

Αξία 
απόσβεσης** 

(€) 

       

       

       

 Σύνολο  

(*) Σε μήνες που αποδίδονται/ αναλογούν στο έργο 
(**) Επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης, που αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργο, οι 

οποίες υπολογίζονται με βάσει τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές 
 
 

3. Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει και δαπάνες ΦΤΕ (Αμοιβές τρίτων – Υπεργολαβίες) (άρθρο 25, 

EK 651/2014) 

Α/Α Επωνυμία προμηθευτή* Περιγραφή & Τεκμηρίωση Δαπάνη 
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Σύνολο  

(*) Απαιτείται προσύμφωνο συνεργασίας με τον αναφερόμενο φορέα, το οποίο θα πρέπει να 
επισυναφθεί σκαναρισμένο ηλεκτρονικά 

 
4. Δαπάνες Μελέτες Τεχνικής Σκοπιμότητας (άρθρο 25, EK 651/2014) 

Α/Α Επωνυμία προμηθευτή/ μελετητή* Περιγραφή & Τεκμηρίωση Δαπάνη 

    

    

Σύνολο  

(*) Απαιτείται προσύμφωνο ή προσφορά συνεργασίας με τον αναφερόμενο φορέα, που θα πρέπει να 
επισυναφθεί σκαναρισμένο ηλεκτρονικά 

 

 
5. Δαπάνες για αγορά τεχνογνωσίας (άρθρο 25, EK 651/2014) 

Α/Α Επωνυμία προμηθευτή* Περιγραφή & Τεκμηρίωση Δαπάνη 

    

    

Σύνολο  

(*) Απαιτείται προσφορά από τον αναφερόμενο φορέα 
 

6. Συμπληρωματικές Δαπάνες* (άρθρο 25, EK 651/2014) 

Α/Α Περιγραφή  Δαπάνη 

    

Σύνολο   

(*) Αφορούν δαπάνες μετακινήσεων και λοιπών δαπανών απαραίτητες για την εκτέλεση του έργου 
 

7 .Δαπάνες για  Υλικά (άρθρο 25, EK 651/2014) 

 
Α/Α 

 
Περιγραφή & αιτιολογία* 

Κόστος 
Αγοράς (€) 

   

   

   

Σύνολο  

(*) Αφορούν απαραίτητα υλικά ή εξαρτήματα για την εκτέλεση του έργου 
 

8.  Δαπάνες Αναλωσίμων* (άρθρο 25, EK 651/2014) 

Α/Α Περιγραφή  Δαπάνη 

    

Σύνολο   

(*) Αφορούν δαπάνες αναλωσίμων υλικών απαραίτητων για την εκτέλεση του έργου 

9. Δαπάνες για δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας για ΜΜΕ  (άρθρο 25, EK 651/2014) 

Α/Α Περιγραφή  Δαπάνη 

    

Σύνολο   

 

 
 ΦΟΡΕΑΣ 2  

(επαναλαμβάνονται τα ανωτέρω ανά φορέα) 
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5.4  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΑΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

Α/Α 

ΦΟΡΕΑ 

ΣΥΝΤΜΓΡΦΙΑ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ 

ΦΟΡΕΑ 

ΕΙΔΟΣ 

ΦΟΡΕΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(€) 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ (%) 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

       

       

ΣΥΝΟΛΟ:     
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5.5 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Επιτρέπεται η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης εκτός Περιφέρειας Δ. Ελλάδας μόνο για 
δαπάνες ΦΤΕ ή έρευνας επί συμβάσει 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ (€) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
(%) 

ΛΙΓΟΤΕΡΟ 
ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

Δυτική Ελλάδα   

    

    

    

    

    

ΣΥΝΟΛΟ   

 

6 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

 

6.1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ Ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ (ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ – ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ (ΑμεΑ). ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΦΟΡΕΑ 

 

Υπάρχουν υποδομές διευκόλυνσης πρόσβασης των ΑμεΑ; NAI/OXI 

 

ΕΙΔΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑμεΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Η 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) 

Εφόσον δεν υπάρχουν υποδομές διευκόλυνσης πρόσβασης των 

ΑμεΑ πρόκειται να δημιουργηθούν; 

NAI/OXI 

 

ΕΙΔΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑμεΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ 

ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) 

 

6.2 Η ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΕΚΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΠΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ 
ΙΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ; 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Τεκμηρίωση  
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6.3 Η ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΚΑΘΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ, 
ΦΥΛΗΣ, ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, 
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ, ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ; 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Τεκμηρίωση  

 

6.4 Η ΠΡΑΞΗ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΟΡΩΝ, 
ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ; 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Τεκμηρίωση  

 

7. ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ Ή ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

 

Υπάρχουν για την  υλοποίηση του ερευνητικού έργου όλες οι 

απαιτούμενες  άδειες; 

ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΔΑ 

Απαιτούνται για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου ειδικές άδειες 

ή εγκρίσεις; 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 
 

8. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 

ΦΑΣΕΙΣ Δραστηρ

ιότητες 

για την 

πραγματ

οποίηση 

του 

επιχειρη

ματικού 

σχεδίου  

Μήν

ας 

ένα

ρξης 

Διάρκει

α σε 

μήνες 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

                            

 

Τεκμηρίωση του χρονοδιαγράμματος (Διαδικασίες – Μεθοδολογία – Χρονοδιάγραμμα κλπ) 
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9. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ.  

9.1 ΔΕΙΚΤΕΣ σύμφωνα με τα απαιτούμενα από ΠΕΠ Δυτική Ελλάδα 2014-2020 

 

Δείκτες αποτελέσματος 

Τ4223  
Αριθμός πατεντών (PCT patents) 

 

Δείκτες εκροών  

CO1 
Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται 

 

CO26 
Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά 
ιδρύματα 

 

 

Οι ανωτέρω δείκτες θα ελέγχονται τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης εκάστου έργου όσο και μετά την 

ολοκλήρωσή του. 

 

10. Δήλωση υποψήφιου Δικαιούχου 

 

Η αίτηση χρηματοδότησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του 

ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Συνεπώς, θα πρέπει 

να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με τα σχετικά δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των 

στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και 

διοικητικές κυρώσεις. 

Οι δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής 

τους αίτησης χρηματοδότησης. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, 

συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή 

διευκρινιστικών, δεν επιτρέπεται μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της 

αίτησης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

 

Επισυνάπτεται η ΚΥΑ περί δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασιών ανάκτησης 

αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού 

για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014−2020, 

σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν. 4314/2014, ΦΕΚ 21/Τεύχος Β/Δεκεμβρίου 2015/Αρ. Φύλλου 2784. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Χρόνος πραγματοποίησης των δαπανών 

Το σύνολο των δαπανών του έργου θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του χρονικού πλαισίου, 

που προσδιορίζεται στην απόφαση ένταξης-χρηματοδότησης του έργου. Αποδεικτικά πραγματοποίησης των 

δαπανών θεωρούνται τα σχετικά παραστατικά (π.χ. τιμολόγια) όπως αυτά καθορίζονται παρακάτω, στην 

υποενότητα 0.  

Οι δαπάνες θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί μέχρι τη διενέργεια του ενδιάμεσου ελέγχου, για να πιστοποιηθούν οι 

σχετικές δαπάνες στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα, που αφορά ο έλεγχος. Δαπάνες που δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι 

την διενέργεια του ελέγχου θα θεωρούνται μη επιλέξιμες για την ελεγχόμενη περίοδο και στην περίπτωση αυτή  οι 

δαπάνες αυτές μπορούν να υποβληθούν με την επόμενη έκθεση προόδου (ενδιάμεση ή τελική) εφόσον έχουν 

εξοφληθεί. Οποιαδήποτε δαπάνη δεν έχει εξοφληθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της τελικής έκθεσης, η οποία, 

όπως προελέχθει,  δεν πρέπει να ξεπεράσει τις 30 ημέρες από την λήξη του έργου,  κρίνεται οριστικά μη επιλέξιμη. 

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας δαπανών – Απαραίτητα παραστατικά 

κατηγορία «Αμοιβές προσωπικού» 

Τα μέλη της ομάδας έργου δηλώνονται ονομαστικά, εκτός αν δεν έχουν οριστεί τη στιγμή της σύνταξης του 

Τεχνικού Παραρτήματος, οπότε δηλώνεται ειδικότητα και κατηγορία προσωπικού/επίπεδο εμπειρίας. Όσα μέλη της 

ομάδας έργου δεν έχουν δηλωθεί κατά την έναρξη του έργου θα πρέπει να δηλωθούν ονομαστικά μέχρι τη λήξη 

του έργου (για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. κεφάλαιο 12, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ). 

Για την τεκμηρίωση των δαπανών που βαρύνουν το έργο και οι οποίες καταβάλλονται στο προσωπικό απαιτείται: 

Απόφαση της διοίκησης του δικαιούχου με την οποία καθορίζεται η ομάδα έργου του φορέα και η οποία 

περιλαμβάνει σαφή αναφορά στο συνολικό προσωπικό, που θα ασχοληθεί με το έργο, στον καταμερισμό των 

καθηκόντων τους, στον επιμερισμό του χρόνου απασχόλησής τους, στον υπεύθυνο του έργου και στον ή στους 

υπεύθυνους για την παραλαβή των επιμέρους εργασιών/παραδοτέων και στον ή στους υπεύθυνους για την 

πληρωμή τους. 

Μηνιαία ή/και συνολικά αναλυτικά απολογιστικά φύλλα χρονοχρέωσης, στα οποία θα αποτυπώνονται σε 

επίπεδο φυσικού προσώπου οι πραγματικές ώρες απασχόλησης ανά ημέρα, ο τόπος παροχής της εργασίας και το 

αντικείμενο, υπογεγραμμένα από τον εργαζόμενο, τον υπεύθυνο της διοίκησης του φορέα και τον υπεύθυνο του 

έργου. 

Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του δικαιούχου ότι τα στοιχεία συνολικής απασχόλησης ανά μήνα, 

ημέρα και φυσικό πρόσωπο είναι ακριβή, οι δαπάνες αφορούν τα συγκεκριμένα έργα και δεν έχουν 

χρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή, εθνική ή κοινοτική. 

Εκθέσεις πεπραγμένων για το παραχθέν έργο την αντίστοιχη περίοδο.   

Μισθολογικές καταστάσεις, που θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τον υπεύθυνο λογιστή του φορέα και θα 

πρέπει να φέρουν την σφραγίδα του φορέα. Στις καταστάσεις θα πρέπει να φαίνονται το ποσό των ακαθάριστων 

μηνιαίων αποδοχών και οι εργοδοτικές εισφορές. 

Αποδεικτικά καταβολής των αμοιβών στους εργαζόμενους. 

Απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών (όπου απαιτείται) και 

Απόδοση του φόρου εισοδήματος 

Οι μέτοχοι εταιρειών δικαιούνται αμοιβής προσκομίζοντας το αποδεικτικό είσπραξης ποσού εκτός κερδών, την 

αντίστοιχη λογιστική καταχώριση καθώς και αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης, όπου δηλώθηκε η αμοιβή αυτή. 

Για τη διασταύρωση των στοιχείων μισθοδοσίας, που αναφέρονται στις μηνιαίες μισθολογικές καταστάσεις των 

ετών που αφορούν στην υλοποίηση του έργου, θα πρέπει να προσκομίζονται οι αντίστοιχες Οριστικές Δηλώσεις Ε7. 

Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής θεωρούνται εξοφλημένες εφόσον έχει εξοφληθεί ο εργαζόμενος, έχει 

αποδοθεί ο φόρος εισοδήματος καθώς και οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές (όπου απαιτείται). 

Κατηγορία «Αμοιβές προς τρίτους» 

Οι εργολήπτες δηλώνονται ονομαστικά, είτε πρόκειται για νομικά πρόσωπα είτε πρόκειται για φυσικά πρόσωπα. 

Όσοι εργολήπτες δεν έχουν οριστεί κατά την υπογραφή της απόφασης χρηματοδότησης θα πρέπει να οριστούν το 

αργότερο έως την προβλεπόμενη από το χρονοδιάγραμμα του έργου ημερομηνία έναρξης του τμήματος του έργου, 

που τους ανατίθεται. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά την Γ.Γ.Ε.Τ. Δαπάνες που αφορούν 
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εργολήπτες που δεν έχουν δηλωθεί ονομαστικά είναι μη επιλέξιμες. Δεν επιτρέπεται να δηλωθεί ως εργολήπτης 

φορέας-μέλος της σύμπραξης ή φυσικό πρόσωπο που δηλώνεται ως μέλος της ομάδας έργου. 

Απαραίτητα παραστατικά: 

Συμβάσεις ανάθεσης έργου. Επισημαίνεται ότι οι συμβάσεις ανάθεσης έργου θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς 

στο συγκεκριμένο συγχρηματοδοτούμενο έργο και όχι σε γενικότερη παροχή υπηρεσιών, να ορίζουν με σαφήνεια 

το φυσικό αντικείμενο, που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια της σύμβασης, το ποσό της αμοιβής για το συγκεκριμένο 

έργο, καθώς και τα τελικά ελέγξιμα παραδοτέα του. Σε περίπτωση, που η σύμβαση περιλαμβάνει περισσότερα του 

ενός αντικείμενα ή έργα, θα πρέπει να διευκρινίζονται σαφώς το φυσικό αντικείμενο, η αμοιβή και τα παραδοτέα, 

που αφορούν στο συγκεκριμένο έργο. Οι συμβάσεις πρέπει να έχουν κατατεθεί και θεωρηθεί από την αρμόδια 

ΔΟΥ. 

Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ) ή αποδείξεις δαπάνης (με τις προϋποθέσεις, που ορίζονται από τις 

φορολογικές διατάξεις). Ισχύει και εδώ η υποχρέωση για σαφή αναγραφή του συγκεκριμένου έργου και ο σαφής 

επιμερισμός της αμοιβής, σε περίπτωση, που το δελτίο εκδίδεται για περισσότερα του ενός αντικείμενα/έργα. 

Δαπάνες για τις οποίες οι σχετικές συμβάσεις/αποδείξεις δεν περιέχουν τα παραπάνω στοιχεία θα θεωρούνται μη 

επιλέξιμες. Οι ανωτέρω δαπάνες θεωρούνται εξοφλημένες εφόσον έχει αποδοθεί ο φόρος εισοδήματος (όπου 

απαιτείται). 

Κατηγορία «Εξοπλισμός και όργανα» 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες εξοπλισμού είναι η εγγραφή τους σε βιβλίο παγίων ή 

αντίστοιχο βιβλίο κατά τα προβλεπόμενα στις φορολογικές διατάξεις. 

Απαραίτητα παραστατικά: 

Τιμολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών του προμηθευτή προς τον φορέα. Στα παραστατικά θα πρέπει να 

αναφέρεται η επωνυμία του προμηθευτή και να περιγράφεται αναλυτικά ο εξοπλισμός ή η εργασία διαμόρφωσης ή 

το λογισμικό και να αναγράφεται η ονομασία της δράσης και του έργου για το οποίο πραγματοποιείται η αγορά. 

Εξοφλήσεις των ανωτέρω τιμολογίων/αποδείξεων, όπως αποδεικνύεται από εξοφλητικές αποδείξεις προμηθευτή 

ή/και αποδεικτικά καταβολής του οφειλόμενου ποσού , την  καρτέλα προμηθευτή και την κίνηση του  ταμείου. 

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

Παραστατικά λογιστηρίου τα οποία πιστοποιούν το ποσοστό απόσβεσης του εξοπλισμού. 

Κατηγορία  «Γενικά έξοδα» 

Όσον αφορά στις δαπάνες διάχυσης αποτελεσμάτων, δημοσιότητας και προβολής, απαραίτητη προϋπόθεση για την 

επιλεξιμότητά τους είναι η αναφορά στη χρηματοδότηση του έργου από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους μέσω της 

παρούσας δράσης με το κατάλληλο λεκτικό, αλλά και με τη χρήση των σχετικών λογότυπων όπου αυτό είναι εφικτό. 

Η προϋπόθεση αυτή ισχύει και για πιθανές ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, περιοδικά κ.λπ.  

Απαραίτητα παραστατικά: 

Τιμολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών του προμηθευτή. Στα παραστατικά θα πρέπει να αναφέρεται η 

επωνυμία του προμηθευτή και να περιγράφεται αναλυτικά το είδος ή η υπηρεσία που προμηθεύεται ο δικαιούχος 

και να αναγράφεται η ονομασία της δράσης και του έργου για το οποίο πραγματοποιείται η αγορά. 

Εξοφλήσεις των ανωτέρω τιμολογίων/αποδείξεων, όπως αποδεικνύεται από εξοφλητικές αποδείξεις προμηθευτή 

ή/και αποδεικτικά καταβολής του οφειλόμενου ποσού ή/και καρτέλα προμηθευτή & κίνηση ταμείου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ 

ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 Άρθρο 1  Επιχείρηση  
 Επιχείρηση θεωρείται κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. 

Σε αυτές περιλαμβάνονται ειδικότερα αυταπασχολούμενα άτομα και οικογενειακές επιχειρήσεις που ασκούν 

βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, καθώς και προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν τακτικά μια 

οικονομική δραστηριότητα.   

 

Άρθρο 2  Αριθμός απασχολουμένων και οικονομικά όρια προσδιορίζοντα τις κατηγορίες 

επιχειρήσεων 
 1. Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων («ΜΜΕ») αποτελείται από επιχειρήσεις που 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 

εκατ. ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.  

2. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 

εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει 

τα 10 εκατ. ευρώ. 

 3. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 

10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 

υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ.  

 

Άρθρο 3  Τύποι επιχειρήσεων που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του αριθμού 

απασχολουμένων και των χρηματικών ποσών 
 1. «Ανεξάρτητη επιχείρηση» είναι κάθε επιχείρηση που δεν χαρακτηρίζεται ως συνεργαζόμενη επιχείρηση κατά την 

έννοια της παραγράφου 2 ή ως συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 3. 

 2. «Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις» είναι όλες οι επιχειρήσεις που δεν χαρακτηρίζονται ως συνδεδεμένες κατά την 

έννοια της παραγράφου 3 και μεταξύ των οποίων υπάρχει η ακόλουθη σχέση: μια επιχείρηση (ανάντη επιχείρηση) 

κατέχει, μόνη ή από κοινού με μία ή περισσότερες συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγράφου 3, 

το 25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου μιας άλλης επιχείρησης (κατάντη επιχείρησης). 

Ωστόσο, μια επιχείρηση μπορεί να χαρακτηριστεί ως ανεξάρτητη, μη έχουσα δηλαδή συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, 

ακόμη και εάν το όριο του 25 % καλύπτεται ή υπερκαλύπτεται, εφόσον το ποσοστό αυτό ελέγχεται από τις 

ακόλουθες κατηγορίες επενδυτών και υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί δεν είναι, μεμονωμένα ή από κοινού, 

συνδεδεμένοι κατά την έννοια της παραγράφου 3 με την εν λόγω επιχείρηση:  

α) δημόσιες εταιρείες συμμετοχών, εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου, φυσικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών 

προσώπων που ασκούν συστηματικά δραστηριότητες σε επενδύσεις επιχειρηματικού κεφαλαίου και επενδύουν 

ίδια κεφάλαια σε μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις (business angels), εφόσον το σύνολο της 

επένδυσης αυτής σε μία επιχείρηση δεν υπερβαίνει τα 1 250 000 ευρώ·  

β) πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα μη κερδοσκοπικού σκοπού·  

γ) θεσμικοί επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των ταμείων περιφερειακής ανάπτυξης·  

δ) αυτόνομες τοπικές αρχές με ετήσιο προϋπολογισμό μικρότερο από 10 εκατ. ευρώ και με λιγότερους από 5 000 

κατοίκους.  

3.«Συνδεδεμένες επιχειρήσεις» είναι οι επιχειρήσεις που διατηρούν μεταξύ τους μία από τις ακόλουθες σχέσεις:  

α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης· 

 β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, 

διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης· 26.6.2014 L 187/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης EL  

γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει 

συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού της τελευταίας·  
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δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει 

συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των 

μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης. Τεκμαίρεται ότι δεν υπάρχει κυριαρχική επιρροή, εφόσον οι 

επενδυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο δεν υπεισέρχονται άμεσα ή έμμεσα στη διαχείριση 

της εξεταζόμενης επιχείρησης, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που έχουν με την ιδιότητά τους ως μετόχων ή 

εταίρων. Συνδεδεμένες θεωρούνται επίσης οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις σχέσεις που αναφέρονται 

στο πρώτο εδάφιο μέσω μιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων ή μέσω οποιουδήποτε από τους επενδυτές που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2. 

 Οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις εν λόγω σχέσεις μέσω φυσικού προσώπου ή ομάδας φυσικών 

προσώπων που ενεργούν από κοινού θεωρούνται επίσης συνδεδεμένες επιχειρήσεις, εφόσον ασκούν το σύνολο ή 

τμήμα των δραστηριοτήτων τους στην ίδια αγορά ή σε όμορες αγορές. Ως «όμορη αγορά» νοείται η αγορά 

προϊόντος ή υπηρεσίας που βρίσκεται αμέσως ανάντη ή κατάντη της σχετικής αγοράς. 

 4.Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο, μια επιχείρηση δεν μπορεί να 

θεωρηθεί ΜΜΕ εάν το 25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου της ή των δικαιωμάτων ψήφου της ελέγχεται, άμεσα ή 

έμμεσα, από έναν ή περισσότερους δημόσιους φορείς, μεμονωμένα ή από κοινού.  

5.Μια επιχείρηση μπορεί να υποβάλει δήλωση σχετικά με την ιδιότητά της ως ανεξάρτητης, συνεργαζόμενης ή 

συνδεδεμένης επιχείρησης, καθώς και σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν τα αριθμητικά όρια που αναφέρονται 

στο άρθρο 2. Η δήλωση αυτή μπορεί να υποβληθεί ακόμη και εάν η διασπορά κεφαλαίου δεν επιτρέπει να 

καθοριστεί επακριβώς ποιος το κατέχει, οπότε η επιχείρηση δηλώνει υπεύθυνα ότι μπορεί εύλογα να υποθέσει ότι 

δεν ανήκει, κατά ποσοστό 25 % ή περισσότερο, σε μια επιχείρηση ή, από κοινού, σε περισσότερες επιχειρήσεις που 

είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους. Οι δηλώσεις αυτές πραγματοποιούνται με την επιφύλαξη των ελέγχων και 

εξακριβώσεων που προβλέπονται από τις εθνικές ή ενωσιακές διατάξεις. 

 

 Άρθρο 4   Στοιχεία για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολουμένων και των χρηματικών 

ποσών και περίοδος αναφοράς  
1. Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολουμένων και των χρηματικών 

ποσών είναι εκείνα που αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και υπολογίζονται σε ετήσια βάση. 

Λαμβάνονται υπόψη κατά την ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών. Το ύψος του κύκλου εργασιών 

υπολογίζεται χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και χωρίς άλλους έμμεσους φόρους.  

2. Όταν, κατά την ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών και σε ετήσια βάση, μια επιχείρηση βρίσκεται πάνω ή 

κάτω από τα όρια τα σχετικά με τον αριθμό απασχολουμένων ή τα χρηματικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο 2, η 

κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση ή την απώλεια της ιδιότητας της μεσαίας, μικρής ή πολύ μικρής 

επιχείρησης μόνον εάν η υπέρβαση των εν λόγω ορίων επαναληφθεί επί δύο διαδοχικά οικονομικά έτη.  

3. Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, οι λογαριασμοί των οποίων δεν έχουν κλείσει ακόμη, τα στοιχεία 

που λαμβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν από καλόπιστες εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται κατά τη 

διάρκεια του οικονομικού έτους.  

 

Άρθρο 5 Ο αριθμός απασχολουμένων  
Ο αριθμός απασχολούμενων ατόμων αντιστοιχεί στον αριθμό ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ), δηλαδή στον 

αριθμό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που εργάστηκαν στην εξεταζόμενη επιχείρηση ή για λογαριασμό αυτής 

επί ολόκληρο το υπόψη έτος. Τα άτομα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, οι εργαζόμενοι μερικής 

απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι εργαζόμενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσματα των 

ΕΜΕ. Στον αριθμό απασχολουμένων περιλαμβάνονται: 

 α) οι μισθωτοί·  

β) τα άτομα που εργάζονται για την επιχείρηση, έχουν σχέση εξάρτησης προς αυτήν και εξομοιώνονται με 

μισθωτούς με βάση το εθνικό δίκαιο· 26.6.2014 L 187/71 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL γ) οι 

ιδιοκτήτες επιχειρηματίες·  

δ)οι εταίροι που ασκούν τακτική δραστηριότητα εντός της επιχείρησης και προσπορίζονται οικονομικά οφέλη από 

την επιχείρηση.  
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Οι μαθητευόμενοι ή οι σπουδαστές που βρίσκονται σε επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο σύμβασης μαθητείας 

ή επαγγελματικής κατάρτισης δεν συνυπολογίζονται στον αριθμό απασχολουμένων. Η διάρκεια των αδειών 

μητρότητας ή των γονικών αδειών δεν συνυπολογίζεται.  

 

Άρθρο 6  Καθορισμός των στοιχείων της επιχείρησης 
 1. Στην περίπτωση ανεξάρτητης επιχείρησης, ο καθορισμός των στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού 

απασχολουμένων, πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση τους λογαριασμούς αυτής της επιχείρησης.  

2. Στην περίπτωση επιχείρησης που συνεργάζεται ή συνδέεται με άλλες επιχειρήσεις, ο καθορισμός των στοιχείων, 

συμπεριλαμβανομένου του αριθμού απασχολουμένων, γίνεται με βάση τους λογαριασμούς και τα λοιπά στοιχεία 

της επιχείρησης, ή — εφόσον υπάρχουν— τους ενοποιημένους λογαριασμούς της επιχείρησης ή τους 

ενοποιημένους λογαριασμούς στους οποίους περιλαμβάνεται και η εξεταζόμενη επιχείρηση βάσει ενοποίησης. Στα 

στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο προστίθενται τα στοιχεία των επιχειρήσεων που ενδεχομένως 

συνεργάζονται με την εξεταζόμενη επιχείρηση, οι οποίες βρίσκονται αμέσως ανάντη ή κατάντη της εν λόγω 

επιχείρησης. Τα στοιχεία συγκεντρώνονται κατ' αναλογία προς το ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο ή στα 

δικαιώματα ψήφου (το υψηλότερο από τα δύο αυτά ποσοστά). Σε περίπτωση διασταυρωμένης συμμετοχής, 

λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο των ποσοστών αυτών. Στα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο και το δεύτερο 

εδάφιο προστίθεται το 100 % των στοιχείων των επιχειρήσεων που ενδεχομένως συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με 

την εξεταζόμενη επιχείρηση και τα οποία δεν περιλαμβάνονται ήδη στους λογαριασμούς βάσει ενοποίησης.  

3. Για την εφαρμογή της παραγράφου 2, τα στοιχεία των επιχειρήσεων που συνεργάζονται με την εξεταζόμενη 

επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασμούς και τα λοιπά στοιχεία τους, ενοποιημένα εφόσον υπάρχουν. Σε 

αυτά προστίθεται το 100 % των στοιχείων των επιχειρήσεων που συνδέονται με αυτές τις συνεργαζόμενες 

επιχειρήσεις, εκτός εάν τα στοιχεία τους περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης. Για την εφαρμογή επίσης της 

παραγράφου 2, τα στοιχεία των επιχειρήσεων που συνδέονται με την εξεταζόμενη επιχείρηση προκύπτουν από 

τους λογαριασμούς και τα λοιπά στοιχεία τους, ενοποιημένα εφόσον υπάρχουν. Στα στοιχεία αυτά προστίθενται 

κατ' αναλογία τα στοιχεία των επιχειρήσεων που ενδεχομένως συνεργάζονται με τις συνδεδεμένες αυτές 

επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται αμέσως ανάντη ή κατάντη αυτών, εάν δεν περιλαμβάνονται ήδη στους 

ενοποιημένους λογαριασμούς σε αναλογία τουλάχιστον ισοδύναμη με το ποσοστό που ορίζεται στην παράγραφο 2 

δεύτερο εδάφιο.  

4. Όταν ο αριθμός απασχολούμενων δεδομένης επιχείρησης δεν προκύπτει από τους ενοποιημένους 

λογαριασμούς, υπολογίζεται συγκεντρώνοντας κατ' αναλογία τα στοιχεία από τις επιχειρήσεις που συνεργάζονται 

με την εν λόγω επιχείρηση, και προσθέτοντας τα στοιχεία από τις επιχειρήσεις που συνδέονται μαζί της. 26.6.2014 L 

187/72 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ 

 

Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης 

Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία: ……………………………………..……………………………. 

Διεύθυνση της εταιρικής έδρας: ………………………………….……………………………….. 

Αριθ. μητρώου ή ΦΠΑ (1): ………………………………………………………….……………….. 

Ονοματεπώνυμο και τίτλος του ή των κύριων διευθυντικών στελεχών (2) 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Τύπος της επιχείρησης (βλέπε επεξηγητικό σημείωμα) 

Σημειώστε με ένα σταυρό την περίπτωση ή τις περιπτώσεις στις οποίες υπάγεται η αιτούσα 

επιχείρηση: 

 

 

Ανεξάρτητη επιχείρηση Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία που αναγράφονται 

παρακάτω προκύπτουν από τους λογαριασμούς της επιχείρησης και μόνον.  

Να συμπληρωθεί μόνο η δήλωση χωρίς παραρτήματα. 

 

Συνεργαζόμενη επιχείρηση Να συμπληρωθεί και να επισυναφθεί  

το παράρτημα (και τα τυχόν συμπληρωματικά δελτία). Στη συνέχεια να συμπληρωθεί η 

δήλωση και το αποτέλεσμα των υπολογισμών να μεταφερθεί στον πίνακα που παρατίθεται 

παρακάτω. 

Συνδεδεμένη επιχείρηση το αποτέλεσμα των υπολογισμών να μεταφερθεί στον 

πίνακα που παρατίθεται παρακάτω 
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Στοιχεία για τον προσδιορισμό της κατηγορίας επιχείρησης 

 

Τα στοιχεία υπολογίζονται σύμφωνα με Παράρτημα Ι του ΕΚ 800/2008 σχετικά με τον ορισμό 

των ΜΜΕ. 

 

Περίοδος αναφοράς (*): 

 

Αριθμός απασχολουμένων 

(ΕΜΕ) 

 

Κύκλος εργασιών (**) Σύνολο ισολογισμού (**) 

 

 

  

(*)  Όλα τα στοιχεία πρέπει να αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και να 

υπολογίζονται σε ετήσια βάση.  

Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν 

από αξιόπιστες εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.  

(**)   σε χιλιάδες ευρώ. 

    _________________________________________________________ 

Προσοχή: Σε σχέση με την προηγούμενη διαχειριστική χρήση, υπάρχει μεταβολή των 

στοιχείων η οποία ενδέχεται να επιφέρει αλλαγή της κατηγορίας της αιτούσας επιχείρησης 

(πολύ μικρή, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση); 

        Όχι 

        Ναι [σ’ αυτή την περίπτωση, να συμπληρωθεί και να επισυναφθεί δήλωση σχετικά με την 

προηγούμενη διαχειριστική χρήση (3)] 

Υπογραφή 

Όνομα και ιδιότητα του προσυπογράφοντος, που είναι εξουσιοδοτημένος να εκπροσωπεί την 

επιχείρηση:  

....................................................................................................... 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία της παρούσης δήλωσης καθώς και των ενδεχόμενων 

παρατημάτων της είναι ακριβή. 

......................................(τόπος), .................................. (ημερομηνία) 

Υπογραφή: 

 

___________ 

(1) Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ανάγκες τους. 

(2) Πρόεδρος («Chief executive»), Γενικός Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση. 

(3) Άρθρο 4, παράγραφος 2 του Παραρτήματος Ι του ΕΚ 800/2008. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ή ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Επισυναπτόμενα παραρτήματα 

Παράρτημα Α εάν η επιχείρηση έχει τουλάχιστον μία συνεργαζόμενη επιχείρηση (και 

ενδεχόμενα συμπληρωματικά δελτία) 

Παράρτημα Β εάν η επιχείρηση έχει τουλάχιστον μία συνδεδεμένη επιχείρηση (και ενδεχόμενα 

συμπληρωματικά δελτία) 

 

Υπολογισμός των στοιχείων για συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρηση (1) (βλέπε 

επεξηγηματικό σημείωμα) 

 

Περίοδος αναφοράς (2): 

 

 Αριθμός 

απασχολουμένων 

(ΕΜΕ) 

Κύκλος  

εργασιών (*) 

Σύνολο 

ισολογισμού (*) 

1. Στοιχεία (2) της αιτούσας 

επιχείρησης ή των 

ενοποιημένων λογαριασμών 

(μεταφορά από τον πίνακα 

Β(1) του παραρτήματος Β (3) 

   

2. Κατ’ αναλογία 

συγκεντρωτικά στοιχεία (2) 

όλων των (ενδεχομένων) 

συνεργαζόμενων 

επιχειρήσεων (μεταφορά από 

τον πίνακα Α του 

παραρτήματος Α) 

   

3. Άθροισμα στοιχείων (2) 

όλων των (ενδεχομένων) 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων 

που δεν περιλαμβάνονται 

βάσει ενοποίησης στη 

γραμμή [μεταφορά από τον 

πίνακα Β(2) του 

παραρτήματος Β] 

   

Σύνολο (4)      

(*) σε χιλιάδες ευρώ. 

(1) Αρθρο 6, παράγραφοι 2 και 3 του Παραρτήματος Ι του ΕΚ 800/2008. 

(2) Όλα τα στοιχεία πρέπει να αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και να 

υπολογίζονται σε ετήσια βάση. Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, τα στοιχεία που λαμβάνονται 

υπόψη πρέπει να προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του 

οικονομικού έτους (άρθρο 4). 

(3) Τα στοιχεία της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των εργαζομένων, υπολογίζονται με 

βάση τους λογαριασμούς και άλλα στοιχεία της επιχείρησης, ή – εφόσον υπάρχουν – τους ενοποιημένους 

λογαριασμούς της επιχείρησης ή τους ενοποιημένους λογαριασμούς στους οποίους περιλαμβάνεται η 

επιχείρηση βάσει ενοποίησης. 

(4)Τα αποτελέσματα της γραμμής «Σύνολο» πρέπει να μεταφέρονται στον πίνακα της δήλωσης σχετικά με 

τα «Στοιχεία για τον προσδιορισμό της κατηγορίας της επιχείρησης». 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Συνεργαζόμενη επιχείρηση 

Για κάθε επιχείρηση για την οποία συμπληρώνεται «δελτίο εταιρικής σχέσης» [ένα δελτίο για 

κάθε επιχείρηση συνεργαζόμενη με την αιτούσα επιχείρηση και για τις συνεργαζόμενες 

επιχειρήσεις των ενδεχόμενων συνδεδεμένων επιχειρήσεων, των οποίων τα στοιχεία δεν 

περιλαμβάνονται ακόμη στους ενοποιημένους λογαριασμούς (1)], τα στοιχεία του σχετικού 

«πίνακα εταιρικής σχέσης» πρέπει να μεταφέρονται στον ακόλουθο συγκεφαλαιωτικό πίνακα: 

Πίνακας Α 

 

Συνεργαζόμενη 

επιχείρηση (επωνυμία/ 

ακριβή στοιχεία 

Αριθμός 

απασχολουμένων 

(ΕΜΕ) 

Κύκλος 

εργασιών  

(*) 

Σύνολο 

ισολογισμού  

(*) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

Σύνολο    

(*) σε χιλιάδες ευρώ. 

(1) Ακόμη και εάν τα στοιχεία σχετικά με μία επιχείρηση περιλαμβάνονται στους ενοποιημένους 

λογαριασμούς σε ποσοστό χαμηλότερο από εκείνο που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, πρέπει 

παρόλα αυτά να εφαρμόζεται το ποσοστό που ορίζεται στο εν λόγω άρθρο (ορισμός, άρθρο 6 

παράγραφος 3 εδάφιο 2). 

 

Σημείωση: Τα στοιχεία αυτά είναι το αποτέλεσμα υπολογισμού κατ’ αναλογία που 

πραγματοποιείται στο «δελτίο εταιρικής σχέσης» που συμπληρώνεται για κάθε άμεσα ή έμμεσα 

συνεργαζόμενη επιχείρηση. 

Τα στοιχεία της γραμμής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να μεταφέρονται στη γραμμή 

2 (σχετικά με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις) του πίνακα του παραρτήματος της δήλωσης. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 

1. Ακριβή στοιχεία της συνεργαζόμενης επιχείρησης 

Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία: ............................................................................. 

Διεύθυνση της εταιρικής έδρας: .............................................................................. 

Αριθμός μητρώου ή ΦΠΑ (1): ..................................................................... 

Ονοματεπώνυμο και τίτλος του ή των κύριων διευθυντικών στελεχών (2): ............ 

2. Ακαθάριστα στοιχεία της εν λόγω συνεργαζόμενης επιχείρησης 

Περίοδος αναφοράς: 

 Αριθμός 

απασχολουμένων(Ε

ΜΕ) 

Κύκλος εργασιών 

(*) 

Σύνολο ισολογισμού 

(*) 

Ακαθάριστα 

στοιχεία 

   

(*) σε χιλιάδες ευρώ. 

 

Σημείωση: Αυτά τα ακαθάριστα στοιχεία προκύπτουν από τους λογαριασμούς και άλλα 

στοιχεία της συνεργαζόμενης επιχείρησης, ή, εφόσον υπάρχουν, από τους ενοποιημένους 

λογαριασμούς, στα οποία προστίθεται το 100% των στοιχείων των συνδεδεμένων με αυτήν 

επιχειρήσεων, εκτός εάν τα δεδομένα των συνδεδεμένων επιχειρήσεων περιλαμβάνονται ήδη 

βάσει ενοποίησης στα λογιστικά στοιχεία της συνεργαζόμενης επιχείρησης (3). Εάν χρειάζεται, 

πρέπει να προστίθενται τα δελτία σύνδεσης για τις επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται βάσει 

ενοποίησης.  

3. Υπολογισμός κατ’ αναλογία 

α) Ακριβής αναφορά του ποσοστού συμμετοχής (4) που κατέχει η επιχείρηση που συμπληρώνει 

τη δήλωση (ή από τη συνδεδεμένη επιχείρηση μέσω της οποίας δημιουργείται η σχέση με τη 

συνεργαζόμενη επιχείρηση), στη συνεργαζόμενη επιχείρηση που αποτελεί το αντικείμενο του 

παρόντος δελτίου: 

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

............................................... 

Αναφορά και του ποσοστού συμμετοχής (4) που κατέχει η συνεργαζόμενη επιχείρηση που 

αποτελεί το αντικείμενο του παρόντος δελτίου στην επιχείρηση που καταρτίζει η δήλωση (ή 

στη συνδεδεμένη επιχείρηση): 

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

............................................... 

β) Πρέπει να επιλεγεί το υψηλότερο ποσοστό από τα δύο προηγούμενα ποσοστά και να 

συμπεριληφθεί στα ακαθάριστα στοιχεία που αναφέρονται στο προηγούμενο πλαίσιο. Τα 

αποτελέσματα του κατ’ αναλογία υπολογισμού θα μεταφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 

«Πίνακας εταιρικής σχέσης» 

Ποσοστό: ... Αριθμός 

απασχολουμένων(

ΕΜΕ) 

Κύκλος 

εργασιών 

(*) 

Σύνολο ισολογισμού 

(*) 

Αποτελέσματα κατ’ 

αναλογία 

   

(*) σε χιλιάδες ευρώ. 

 

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να μεταφέρονται στον πίνακα Α του παραρτήματος Α. 

(1) Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ανάγκες τους. 

(2) Πρόεδρος («Chief executive»), Γενικός Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση. 

ΑΔΑ: 6ΓΤ2465ΧΙ8-ΤΟ2



ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΙΕΘΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ 

Σελιδα 79 από 94 

 

(3) Ορισμός, άρθρο 6 παράγραφος 3 εδάφιο 1. 

(4) Όσον αφορά τη συμμετοχή στο κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου, λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο 

ποσοστό. Στο ποσοστό αυτό πρέπει να προστεθεί το ποσοστό συμμετοχής στην ίδια επιχείρηση που ανήκει 

σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις (ορισμός, άρθρο 3 παράγραφος 2 εδάφιο 1). 

 

ΑΔΑ: 6ΓΤ2465ΧΙ8-ΤΟ2



ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΙΕΘΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ 

Σελιδα 80 από 94 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Συνδεδεμένες επιχειρήσεις 

Α. Προσδιορισμός της περίπτωσης στην οποία υπάγεται η αιτούσα επιχείρηση 

       Περίπτωση 1: Η αιτούσα επιχείρηση καταρτίζει ενοποιημένους λογαριασμούς ή 

περιλαμβάνεται βάσει ενοποίησης στους ενοποιημένους λογαριασμούς άλλης συνδεδεμένης 

επιχείρησης [πίνακας Β(1)]. 

       Περίπτωση 2: Η αιτούσα  επιχείρηση ή μία ή περισσότερες επιχειρήσεις δεν καταρτίζουν 

ενοποιημένους λογαριασμούς ή δεν περιλαμβάνονται βάσει ενοποίησης [πίνακας Β(2)]. 

Σημαντική σημείωση: Τα στοιχεία των επιχειρήσεων που είναι συνδεδεμένες με την αιτούσα 

επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασμούς τους και άλλα στοιχεία, ή, εφόσον υπάρχουν, 

από τους ενοποιημένους λογαριασμούς. Στα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται κατ’ αναλογία τα 

στοιχεία των ενδεχόμενων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με τις εν λόγω συνδεδεμένες 

επιχειρήσεις, που βρίσκονται ακριβώς ανάντη ή κατάντη της αιτούσας επιχείρησης, εφόσον δεν 

περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης (1). 

 

Β. Μέθοδοι υπολογισμού ανάλογα με την περίπτωση 

Περίπτωση 1: Ως βάση υπολογισμού χρησιμοποιούνται οι ενοποιημένοι λογαριασμοί. Να 

συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας Β(1) 

Πίνακας Β (1) 

 Αριθμός 

απασχολουμένων 

(ΕΜΕ) (*) 

Κύκλος 

εργασιών 

(**) 

Σύνολο ισολογισμού 

(**) 

Σύνολο    

 

(*) Όταν στους ενοποιημένους λογαριασμούς δεν φαίνεται ο αριθμός εργαζομένων, ο αριθμός τους 

υπολογίζεται με την άθροιση του αριθμού εργαζομένων όλων των επιχειρήσεων με τις οποίες συνδέεται η 

αιτούσα επιχείρηση. 

(**) σε χιλιάδες ευρώ. 

Τα στοιχεία της γραμμής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να μεταφέρονται στη γραμμή 

1 του πίνακα του παραρτήματος της δήλωσης. 
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Προσδιορισμός των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται βάσει ενοποίησης 

Συνεργαζόμενη επιχείρηση 

(επωνυμία/ ακριβή στοιχεία 

Διεύθυνση της 

εταιρικής έδρας 

Αριθμός 

μητρώου 

ή ΦΠΑ (*) 

Ονοματεπώνυμο 

και τίτλος του ή 

των βασικών 

διευθυνόντων (**) 

Α.    

Β.    

Γ.    

Δ.    

Ε.    

(*) Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ανάγκες τους. 

(**) Πρόεδρος (Chief executive), Γενικός Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση. 

 

Σημαντική σημείωση: Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις μιας παρόμοιας συνδεδεμένης 

επιχείρησης, που δεν περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης, πρέπει να αντιμετωπίζονται ως 

άμεσοι εταίροι της αιτούσας επιχείρησης. Τα στοιχεία τους και ένα «δελτίο εταιρικής σχέσης» 

πρέπει συνεπώς να προστίθενται στο παράρτημα Α. 

Περίπτωση 2: Για κάθε συνδεδεμένη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μέσω 

άλλων συνδεδεμένων επιχειρήσεων), πρέπει να συμπληρώνεται ένα «δελτίο σύνδεσης» και να 

γίνεται απλή άθροιση των λογαριασμών όλων των συνδεδεμένων επιχειρήσεων 

συμπληρώνοντας τον πίνακα Β(2) παρακάτω. 

(1) Ορισμός, άρθρο 6 παράγραφος 2 εδάφιο 2. 

Πίνακας Β (2) 

Επιχείρηση αριθ.: Αριθμός 

απασχολουμένων 

(ΕΜΕ) 

Κύκλος 

εργασιών 

(**) 

Σύνολο 

ισολογισμού (**) 

1. (*)    

2. (*)    

3. (*)    

4. (*)    

5. (*)    

Σύνολο    

(*) να προστίθεται ένα «δελτίο σύνδεσης» ανά επιχείρηση. 

(**) σε χιλιάδες ευρώ. 

Τα στοιχεία της γραμμής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να μεταφέρονται στη γραμμή 

3 (σχετικά με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις) του πίνακα του παραρτήματος της δήλωσης. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

(μόνο για τη συνδεδεμένη επιχείρηση που δεν περιλαμβάνεται βάσει ενοποίησης στον πίνακα 

Β) 

1. Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης 

 

Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία: .............................................................................. 

Διεύθυνση της εταιρικής έδρας : .............................................................................. 

Αριθ. μητρώου ή ΦΠΑ (1)          : .............................................................................. 

Ονοματεπώνυμο και τίτλος του ή των κύριων διευθυντικών στελεχών (2): ............ 

2. Στοιχεία της εν λόγω επιχείρησης 

Περίοδος αναφοράς: 

 Αριθμός 

απασχολουμένων(Ε

ΜΕ) 

Κύκλος εργασιών 

(*) 

Σύνολο ισολογισμού 

(*) 

Σύνολο    

(*) σε χιλιάδες ευρώ. 

(1) Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ανάγκες τους. 

(2) Πρόεδρος («Chief executive»), Γενικός Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση. 

(3) Ακόμη και εάν τα στοιχεία σχετικά με μία επιχείρηση περιλαμβάνονται στους ενοποιημένους 

λογαριασμούς σε ποσοστό χαμηλότερο από εκείνο που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, πρέπει 

παρόλα αυτά να εφαρμόζεται το ποσοστό που ορίζεται στο εν λόγω άρθρο (ορισμός, άρθρο 6 

παράγραφος 3 εδάφιο 2). 

 

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να μεταφέρονται στον πίνακα Β(2) του παραρτ. Β. 

 

Σημαντική σημείωση: Τα στοιχεία των επιχειρήσεων που είναι συνδεδεμένες με την αιτούσα 

επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασμούς τους και άλλα στοιχεία, ή, εφόσον υπάρχουν, 

από τους ενοποιημένους λογαριασμούς. Στα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται κατ’ αναλογία τα 

στοιχεία των ενδεχόμενων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με τις εν λόγω συνδεδεμένες 

επιχειρήσεις, που βρίσκονται ακριβώς ανάντη ή κατάντη της αιτούσας επιχείρησης, εφόσον δεν 

περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης (3). 

Παρόμοιες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται ως άμεσοι εταίροι της 

αιτούσας επιχείρησης. Τα στοιχεία τους και ένα «δελτίο εταιρικής σχέσης» πρέπει συνεπώς να 

προστίθενται στο παράρτημα Α. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

Α) Προβληματική επιχείρηση: η επιχείρηση για την οποία συντρέχει τουλάχιστον μία από τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (πλην ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει 

τριετία από τη σύστασή της ή, όσον αφορά την επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης 

επιχειρηματικού κινδύνου, ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει επταετία από την πρώτη εμπορική 

της πώληση, η οποία πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού 

κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο ενδιάμεσο 

χρηματοπιστωτικό οργανισμό), όταν έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της 

κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Αυτό ισχύει όταν από την αφαίρεση των 

συσσωρευμένων ζημιών από τα αποθεματικά (και όλα τα άλλα στοιχεία που θεωρούνται εν 

γένει ως μέρος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας) προκύπτει αρνητικό σωρευτικό ποσό που 

υπερβαίνει το ήμισυ του εγγεγραμμένου κεφαλαίου. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, 

ο όρος «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη εταιρειών που 

αναφέρονται στο παράρτημα I της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου (1) και ο όρος «κεφάλαιο» περιλαμβάνει, ενδεχομένως, και κάθε διαφορά από 

έκδοση υπέρ το άρτιο· 

 

β) εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη 

ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας (πλην ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει τριετία από τη 

σύστασή της ή, όσον αφορά την επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού 

κινδύνου, ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει επταετία από την πρώτη εμπορική της πώληση, η 

οποία πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν 

ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό), 

εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους 

λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Για την εφαρμογή της παρούσας 

διάταξης, ο όρος «εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη 

για τα χρέη της εταιρείας» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται στο 

παράρτημα II της οδηγίας 2013/34/ΕΕ· 

 

γ) εάν πρόκειται για εταιρεία που υπάγεται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή πληροί τις 

προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει όσον αφορά την υπαγωγή της σε συλλογική 

πτωχευτική διαδικασία μετά από αίτημα των 

πιστωτών της· 

 

δ) εάν πρόκειται για επιχείρηση που έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχει ακόμη 

αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή που έχει λάβει ενίσχυση 

αναδιάρθρωσης και υπόκειται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης· 

 

ε) εάν πρόκειται για άλλη επιχείρηση εκτός ΜΜΕ, εφόσον τα τελευταία δύο έτη: 

1) ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης είναι υψηλότερος του 7,5 και 

2) ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest 

coverage ratio) είναι κάτω του 1,0. 

 

Β) Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να αξιολογηθεί εάν μία επιχείρηση είναι 

προβληματική σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 σημείο 18  του Καν. 651/2014 και 

πρέπει να προσκομισθούν ανάλογα με την ιδιότητα της επιχείρησης και τα έτη λειτουργίας της 

είναι τα ακόλουθα: 

 

1. Υφιστάμενη ΜΜΕ κάτω της τριετίας ατομικής μορφής: 
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a. Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ) του ως άνω σημείου Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής 

ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

τελούν σε πτώχευση, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, πτωχευτικό 

συμβιβασμό, διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό συμβιβασμό, ότι δεν τελούν υπό αναγκαστική 

διαχείριση και διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, ότι δεν έχει κάνει 

αίτημα για υπαγωγή στην διαδικασία του άρθρου 99 ΠτΚ, εφόσον ασκεί εμπορική 

δραστηριότητα, καθώς και ότι δεν έχει υποβληθεί κατά της επιχείρησης αίτημα για υπαγωγή 

στην πτωχευτική διαδικασία. 

 

2. Λοιπές υφιστάμενες επιχειρήσεις ατομικής μορφής ανεξαρτήτου χρόνου λειτουργίας με 

βιβλία Γ κατηγορίας: 

a. Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ) του ως άνω σημείου Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής 

ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

τελούν σε πτώχευση, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, πτωχευτικό 

συμβιβασμό, διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό συμβιβασμό, ότι δεν τελούν υπό αναγκαστική 

διαχείριση και διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης ότι δεν έχει κάνει 

αίτημα για υπαγωγή στην διαδικασία του άρθρου 99 ΠτΚ, εφόσον ασκεί εμπορική 

δραστηριότητα, καθώς και ότι δεν έχει υποβληθεί κατά της επιχείρησης αίτημα για υπαγωγή 

στην πτωχευτική διαδικασία και 

3. Λοιπές υφιστάμενες επιχειρήσεις ατομικής μορφής ανεξαρτήτου χρόνου λειτουργίας με 

βιβλία όχι Γ κατηγορίας: 

a. Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ) του ως άνω σημείου Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής 

ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

τελούν σε πτώχευση, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, πτωχευτικό 

συμβιβασμό, διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό συμβιβασμό, ότι δεν τελούν υπό αναγκαστική 

διαχείριση και διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης ότι δεν έχει κάνει 

αίτημα για υπαγωγή στην διαδικασία του άρθρου 99 ΠτΚ, εφόσον ασκεί εμπορική 

δραστηριότητα, καθώς και ότι δεν έχει υποβληθεί κατά της επιχείρησης αίτημα για υπαγωγή 

στην πτωχευτική διαδικασία και  

4. Υφιστάμενη ΜΜΕ κάτω της τριετίας άλλης νομικής μορφής πλην ατομικής: 

a. Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή 

εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει και/ή 

b. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990 

όπως εκάστοτε ισχύει και/ή 

c. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση σε λειτουργία του 

άρθρου 106ια του Πτωχευτικού Κώδικα ούτε σε καθεστώς προπτωχευτικής διαδικασίας 

εξυγίανσης του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα καθώς και ότι δεν έχει υποβληθεί κατά της 

επιχείρησης αίτημα για υπαγωγή στην πτωχευτική διαδικασία.  

 

5. Λοιπές υφιστάμενες επιχειρήσεις άλλης νομικής μορφής πλην ατομικής ανεξαρτήτου 

χρόνου λειτουργίας με βιβλία Γ κατηγορίας: 

a. Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή 

εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει και/ή 

b. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990 

όπως εκάστοτε ισχύει και/ή  
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c. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση σε λειτουργία του 

άρθρου 106ια του Πτωχευτικού Κώδικα ούτε σε καθεστώς προπτωχευτικής διαδικασίας 

εξυγίανσης του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα καθώς και ότι δεν έχει υποβληθεί κατά της 

επιχείρησης αίτημα για υπαγωγή στην πτωχευτική διαδικασία και  

d. Για τον έλεγχο του εδαφίου (α) ή (β)  του ως άνω σημείου ισολογισμούς τελευταίων 

τριών διαχειριστικών χρήσεων ή όσων εξ αυτών υπάρχουν. Από τα εν λόγω στοιχεία θα 

λαμβάνεται σαν Εγγεγραμμένο Κεφάλαιο το Σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων Ισολογισμού και σαν 

Απώλειες οι Ζημίες βάση Κ.Α.Χ.  

 

6. Λοιπές υφιστάμενες επιχειρήσεις άλλης νομικής μορφής πλην ατομικής ανεξαρτήτου 

χρόνου λειτουργίας με βιβλία όχι Γ κατηγορίας: 

a. Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή 

εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει και/ή 

b. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990 

όπως εκάστοτε ισχύει και/ή  

c. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση σε λειτουργία του 

άρθρου 106ια του Πτωχευτικού Κώδικα ούτε σε καθεστώς προπτωχευτικής διαδικασίας 

εξυγίανσης του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα καθώς και ότι δεν έχει υποβληθεί κατά της 

επιχείρησης αίτημα για υπαγωγή στην πτωχευτική διαδικασία και  

d. Για τον έλεγχο του εδαφίου (α) ή (β)  του ως άνω σημείου το πιο πρόσφατο 

κωδικοποιημένο καταστατικό και οι τυχόν μεταγενέστερες  τροποποιήσεις αυτού, μαζί με τα 

αντίστοιχα ΦΕΚ  δημοσίευσης  όπου  αυτή προβλέπεται  και   Δηλώσεις Φορολογίας 

Εισοδήματος Ε3 των τριών  τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων  ή όσων εξ αυτών 

υπάρχουν. 

 

7. Το σύνολο των επιχειρήσεων θα δηλώνουν υπευθύνως ότι: «Η επιχείρηση δεν έχει 

λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης αλλά 

έχει αποπληρώσει το δάνειο και έχει λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή η επιχείρηση έχει λάβει 

ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία έχει ολοκληρωθεί.». 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η αξιολόγηση γίνεται σε 2 στάδια.  

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

1
Η ημερομηνία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης είναι εντός της προθεσμίας που τίθεται 

στην πρόσκληση
ναι/όχι 

2 Ο αιτούμενος προϋπολογισμός είναι εντός των ορίων, εφόσον τίθενται στην πρόσκληση ναι/όχι 

3 Το έντυπο της πρότασης είναι πλήρως συμπληρωμένο ναι/όχι 

4 Ο Δικαιούχος εμπίπτει στην πρόσκληση ναι/όχι 

5
Η πρόταση έχει αξιολογηθεί θετικά από Διεθνές Έργο Ερευνητικής Συνεργασία σύμφωνα με 

την προσκληση
ναι/όχι 

6 Τυπική πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης Ερευνητικού Έργου ναι/όχι 

7
Τυπική πληρότητα λοιπών στοιχείων της υποβαλλόμενης πρότασης που προσδιορίζονται 

στην πρόσκληση
ναι/όχι 

8
Η Περίοδος υλοποίησης είναι εντός περιόδου επιλεξιμότητας της Προγραμματικής Περιόδου 

και της Πρόσκλησης
ναι/όχι 

9

Η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική 

επένδυση η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής του προγράμματος εντός 

πέντε ετών από την τελική πληρωμή στον δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν 

στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων·(σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013)

ναι/όχι 

10

Η προτεινόμενη Πράξη εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους, τις Επενδυτικές Προτεραιότητες 

και Ειδικούς στόχους ή/ και στα πεδία παρέμβασης/ δράσεις όπως αναφέρονται στην 

πρόσκληση

ναι/όχι 

11 Διασφαλίζεται η μη επικάλυψη των χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων ναι/όχι 

12
Υποβολή αποφάσεων των αρμόδιων ή και συλλογικών οργάνων του δικαιούχου ή άλλων 

αρμοδίων οργάνων (εφόσον απαιτούνται)
ναι/ όχι/ δεν εφαρμόζεται

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ "ΝΑΙ" Ή "ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ" ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΊΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΣΤΑΔΙΟ Α΄ Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης

Έλεγχος πληρότητας και 

επιλεξιμότητας πρότασης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

1.β.1.3. Προώθηση Διεθνικών ερευνητικών έργων για ΜΜΕ
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ΔΡΑΣΕΙΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

(0-10)
στάθμιση ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

1
Η βασιμότητα της ιδέας και η ποιότητα και σαφήνεια

των στόχων του προτεινόμενου έργου

Εξετάζεται η βασιμότητα της ιδέας και η ποιότητα και σαφήνεια των στόχων του

προτεινόμενου έργου
20%

2
Ποιότητα και καταλληλότητα της προτεινόμενης

επιστημονικής μεθοδολογίας υλοποίησης

Εξετάζεται η ποιότητα και η καταλληλότητα της προτεινόμενης επιστημονικής μεθοδολογίας 

και του πλάνου εργασίας για την υλοποίησή της καθώς και η πληρότητα και 

αποτελεσματικότητα της διαδικασίας υλοποίησης (υποχρεώσεις επιμέρους φορέων και 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης)

25%

3 Η πρωτοτυπία και καινοτομία της πρότασης

Εξετάζεται η πρωτοτυπία και καινοτομία της πρότασης σε σχέση με την υπάρχουσα 

επιστημονική και τεχνολογική στάθμιση(state-of-the-art), καθώς και η πρόοδος πέρα από αυτή 

που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου. 

25%

4
Τεκμηρίωση και ορθότητα των προτεινόμενων ειδών

έρευνας

Εξετάζεται η επαρκής τεκμηρίωση και ορθότητα των προτεινόμενων ειδών έρευνας (βασική 

έρευνα, βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη), των ενοτήτων εργασίας και της κατανομής 

της εργασίας μεταξύ των εταίρων 

10%

5 Σαφήνεια των παραδοτέων

Εξετάζεται η σαφήνεια των παραδοτέων ανά φάση και τελικό παραδοτέο (στόχος η παραγωγή 

άμεσα ή έμμεσα αξιοποιήσιμου προϊόντος ή παραγωγικής διαδικασίας ή υπηρεσίας ή 

γνώσης) 

20%

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΜΕΡΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ: 5

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

(0-10)
στάθμιση ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

1 Καταλληλότητα οργανωτικού σχήματος
Εξετάζεται η καταλληλότητα του οργανωτικού σχήματος διοικητικής/οργανωτικής υποστήριξης 

και διαχείρισης του έργου
12%

2 Επάρκεια Υποδομών & Ανθρώπινου Δυναμικού

Εξετάζεται η επάρκεια της υποδομής που διαθέτουν οι φορείς για την εκτέλεση του έργου 

(προσωπικό, υλικοτεχνική υποδομή και εξοπλισμός, οργανωτική δομή, διοικητική και 

οικονομική υποστήριξη). Στην αξιολόγηση αυτού του κριτηρίου θα συνεκτιμάται και η 

υποδομή του υπεργολάβου, εφόσον υπάρχει

17%

3 Επάρκεια Οικονομικών Πόρων
Εξετάζεται η δυνατότητα οικονομικής συμμετοχής στο έργο σε σύγκριση με την έκταση των 

δραστηριοτήτων των φορέων (λαμβάνονται υπόψη ισολογισμοί, κύκλος εργασιών, κ.λ.π.)
17%

4 Εμπειρία των συμμετεχόντων φορεών & ατόμων

Εξετάζεται η εμπειρία των συμμετεχόντων φορέων και των ατόμων, στο γνωστικό αντικείμενο 

του έργου, η επιστημονική και τεχνολογική αριστεία όπως αυτή προκύπτει από τις 

προηγούμενες και τρέχουσες δραστηριότητές τους, από τις συμμετοχές τους σε αντίστοιχα 

ελληνικά και διεθνή προγράμματα, με έμφαση σε προγράμματα Ε&ΤΑΑ, τις επιστημονικές τους 

δημοσιεύσεις, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τη συνάφεια των δραστηριοτήτων τους σε σχέση 

με το αντικείμενο του έργου και το ρόλο που αναλαμβάνουν για την υλοποίησή του κ.α. Τα 

στοιχεία αυτά εξετάζονται για τον κάθε συμμετέχοντα χωριστά, στο βαθμό που του αντιστοιχεί, 

αλλά και συνολικά ως consortium. Επίσης αξιολογούνται η εμπειρία και οι δραστηριότητες 

που έχουν αναπτύξει οι φορείς συνεργασίας από το εξωτερικό καθώς και η ποιότητα του 

consortium  ως συνόλου συμπεριλαμβανομένου της συμπληρωματικότητας των φορέων, της 

ισόρροπης συμμετοχής και συνεργασίας. Ως προς το τελευταίο εξετάζεται η 

συμπληρωματικότητά τους, και η κατανομή εργασιών και προϋπολογισμού μεταξύ των 

συμμετεχόντων και ειδικότερα: α) η καταλληλότητα και αιτιολογία της κατανομής του 

προϋπολογισμού τόσο μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων όσο και στις διάφορες κατηγορίες 

δαπανών, β) η αντιστοιχία κόστους και αποτελέσματος των επιμέρους Ενοτήτων Εργασίας και 

παραδοτέων

20%

5 Εμπειρία του συντονιστή

Εξετάζεται η εμπειρία του Συντονιστή και του Επιστημονικού Υπευθύνου στην εκτέλεση και στο 

συντονισμό μεγάλων έργων και πολυεπιστημονικών ερευνητικών και τεχνολογικών έργων, 

καθώς και η προηγούμενη εμπειρία τους στη διαχείριση και εκτέλεση ΕΤΑ και στην αξιοποίηση 

αποτελεσμάτων έργων στο βαθμό που αντιστοιχεί στο ρόλο του καθενός

17%

6 Εμπειρία των συμμετεχόντων επιχειρήσεων

Εξετάζεται η προηγούμενη εμπειρία των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στην ανάπτυξη και στη 

διάθεση στην αγορά καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών νέων στην επιχείρηση ή/και στην 

αγορά και γενικότερα στην παραγωγή-αξιοποίηση των αποτελεσμάτων από προηγούμενη 

συμμετοχή τους σε σχέδια έρευνας και ανάπτυξης χρηματοδοτούμενων από τρίτες πηγές ή/και 

από ίδιων πόρων

17%

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΜΕΡΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ: 5

1η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Επιστημονική και τεχνική αρτιότητα του προτεινόμενου έργου 

2η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Εμπειρία και αξιοπιστία της σύμπραξης και ποιότητα, ικανότητα του τρόπου υλοποίησης του έργου 
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

1.β.1.3. Προώθηση Διεθνικών ερευνητικών έργων για ΜΜΕ

ΜΕΡΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 1ης ΟΜΑΔΑΣ

ΜΕΡΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 2ης ΟΜΑΔΑΣ
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

(0-10)
στάθμιση ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

1 Συνεισφορά στους στόχους προκήρυξης

Εξετάζεται η συνεισφορά του έργου στους στόχους και τις επιδιώξεις/αναμενόμενα 

αποτελέσματα της προκήρυξης, περιλαμβανομένου του βαθμού κινητοποίησης ιδιωτικών 

πόρων.

15%

2 Βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων

Εξετάζεται η βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου (προϊόν, πρωτοτυπία, καινοτομία) 

όπως εκτιμάται από το υποβαλλόμενο σχέδιο αξιοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών που θα 

υλοποιηθούν, καθώς και - Ποιότητα και καταλληλότητα του σχεδίου αξιοποίησης ή/και 

διάχυσης (δραστηριότητες ενημέρωσης, προβολής, διάδοσης και ευαισθητοποίησης του 

κοινού) των Ε&ΤΑ αποτελεσμάτων του έργου

15%

3 Ικανότητα εκμετάλευσης των αποτελεσμάτων
Εξετάζεται η  ικανότητα των επιχειρήσεων που συμμετέχουν να εκμεταλλευτούν τα 

αποτελέσματα του έργου βελτιώνοντας τα προϊόντα ή τις διαδικασίες τους
15%

4 Διαχείριση πνευματικής ιδιοκτησίας
Εξετάζεται η  καταλληλότητα του τρόπου διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων που 

προϋπάρχουν ή/και προκύπτουν από την υλοποίηση του έργου
13%

5 Θέσεις Εργασίας
Εξετάζεται η  Διατήρηση/ Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (εντός ή εκτός των συμμετεχόντων 

φορέων) 
13%

6 Αριστεία

Εξετάζεται η  συνεισφορά του έργου στην αριστεία, και στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας 

σε εθνικό ή/και ευρωπαϊκό επίπεδο και γενικότερα οφέλη του έργου για την οικονομία και την 

κοινωνία

13%

7 Μεταφορά τεχνολογίας/τεχνογνωσίας

Εξετάζεται η  συνεισφορά των φορέων του εξωτερικού (κυρίως των ΜΜΕ) στη μεταφορά της 

τεχνολογίας – τεχνογνωσίας μέσω της διεθνικής συνεργασίας και τεκμηρίωση της 

βιωσιμότητας αλλά και των θετικών αποτελεσμάτων από τη διακρατική συνεργασία για της 

ΜΜΕ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

16%

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΜΕΡΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ: 5

ΤΙΜΗ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΜΕΡΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 1ης ΟΜΑΔΑΣ 40%

ΜΕΡΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 2ης ΟΜΑΔΑΣ 20%

ΜΕΡΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 3ης ΟΜΑΔΑΣ 40%

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ: 6

ΜΕΡΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 3ης ΟΜΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Αποτελέσματα του προτεινόμενου έργου - Επιπτώσεις

Α
π

οτ
ελ

έσ
μα

τα
 τ

ου
 π

ρο
τε

ιν
όμ

εν
ου

 έ
ργ

ου
 - 

Ε
π

ιπ
τώ

σ
ει

ς

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΓΤ2465ΧΙ8-ΤΟ2



ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΙΕΘΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ 

Σελιδα 89 από 94 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου κάθε φορέα ή επιχείρησης περί αποδοχής 
του Τεχνικού Παραρτήματος όπως αυτό προκύπτει από το Πληροφοριακό Σύστημα 
Κρατικών Ενισχύσεων 

2. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου ότι η επιχείρηση δεν έχει λάβει ενίσχυση 
διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης αλλά έχει 
αποπληρώσει το δάνειο και έχει λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή η επιχείρηση έχει λάβει 
ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία έχει ολοκληρωθεί 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα ότι δεν έχει χρηματοδοτηθεί ή δεν θα χρηματοδοτηθεί στο 
μέλλον από άλλες Δημόσιες Αρχές για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες και το ίδιο ερευνητικό 
αντικείμενο όπως περιγράφεται Τεχνικό Παράρτημα του έργου με αναφορά στον κωδικό 
του 

4. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου κάθε φορέα ή επιχείρησης ότι το 
Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ ενδεχομένων εταίρων του έργου ή οποιοδήποτε άλλο 
επίσημο έγγραφο υπογράφεται από όλους τους εταίρους του έργου για την υλοποίηση 
αυτού και θα πρέπει να κατατεθεί στην ΕΥΔΕΠΠΔΕ αμέσως μετά την υπογραφή του και 
πάντως πριν την καταβολή της α΄ δόσης επιχορήγησης 

5. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου κάθε επιχείρησης ότι η επιχείρηση δεν είναι 
υπόχρεη σε ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Ελληνικού Δημοσίου 

6. Κωδικοποιημένο καταστατικό σύστασης επιχείρησης με τις τροποποιήσεις του και 
καταχώρησεις σε ΓΕΜΗ ή ΦΕΚ 

7. Πρόσφατες μισθολογικές καταστάσεις του υπηρετούντος προσωπικού που θα συμμετέχει 
στο έργο 

8. Φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλών  
9. Ισολογισμοί (εφόσον εκδίδονται) και Ε3 των τελευταίων 3 διαχειριστικών χρήσεων ( 
10. Νομιμοποιητικά έγγραφα για το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή του Φορέα 
11. Υπεύθυνη δήλωση νομίμου εκπροσώπου ότι η μετοχική σύνθεση και συμμετοχές-

συνεργασίες της εταιρίας είναι όπως αναφέρονται στην πρόταση και την υποβληθήσα 
δήλωση σχετικά με την ιδιότητα ΜΜΕ ή υποβολή νέας ενημερωμένης δήλωσης και νέων 
σχετικών ενημερωμένων πινάκων 

12. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, ότι δεν τελούν σε 
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, πτωχευτικό συμβιβασμό, διαδικασία κήρυξης σε 
πτωχευτικό συμβιβασμό, ότι δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση και διαδικασία 
έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, ότι δεν έχει κάνει αίτημα για υπαγωγή 
στην διαδικασία του άρθρου 99 ΠτΚ, εφόσον ασκεί εμπορική δραστηριότητα, καθώς και 
ότι δεν έχει υποβληθεί κατά της επιχείρησης αίτημα για υπαγωγή στην πτωχευτική 
διαδικασία. 

13. δικαιολογητικά που αναφέρονται στο  Παράρτημα V Μέρος Β τα οποία απαιτούνται 
προκειμένου να αξιολογηθεί εάν μία επιχείρηση είναι προβληματική ανάλογα με την 
ιδιότητα της επιχείρησης και τα έτη λειτουργίας της 

14. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Οικονομική Αρχή (Δ.Ο.Υ.)  
15. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 
2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει  
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16. Προσύμφωνο συνεργασίας ή υπεργολαβίας με Ερευνητικό Ίδρυμα ή άλλη εταιρία με 
πρωτότυπες υπογραφές 

 
Επιπλέον για τους  ΦΟΡΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  (Όταν ισχύουν οι τιθέμενοι περιορισμοί όπως 
αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση) 

17.  ΦΕΚ ίδρυσης ή/ και απόφαση των αρμοδίων οργάνων του ερευνητικού οργανισμού ή/ 
και σχετικό απόσπασμα από τον Κανονισμό Λειτουργίας του οργανισμού περί της ίδρυσης 
και λειτουργίας του τμήματος/ ινστιτούτου /εργαστηρίου που συμμετέχει στην πρόταση. 
Διευκρινίζεται ότι δεν αφορά την Ίδρυση του Ειδικού Λογαριασμού του Ερευνητικού 
Οργανισμού, αλλά την οντότητα που εκτελεί το έργο. Επιπλέον, σε περίπτωση που το 
έργο εκτελείται όχι από την έδρα του Ερευνητικού Οργανισμού αλλά από παράρτημά του, 
τότε: ΦΕΚ ίδρυσης παραρτήματος στην περιφέρεια από την οποία αντλεί κονδύλια για τη 
χρηματοδότηση του έργου (όπως η περιφέρεια δηλώθηκε στην αίτηση χρηματοδότησης).  

18. Προκειμένου να αξιολογηθεί εάν ένας φορέας είναι προβληματικός : Αντίγραφο του 
εγγράφου με το οποίο υποβλήθηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στο Γενικό Λογιστήριο 
του Κράτους ο απολογισμός του τελευταίου οικονομικού έτους, ο απολογισμός 
χρηματοδοτήσεων, ο προϋπολογισμός και οι οικονομικές καταστάσεις του Ειδικού 
Λογαριασμού (Ισολογισμός), σύμφωνα με ισχύουσες διατάξεις (παρ. 3 του άρθρου 82 του 
ν4055/2012 και άρθρο 41 του ν4129/2013 (Α52) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του 
άρθρου 29 του ν4223/2013 (Α 287)), καθώς και αντίγραφα των σχετικών στοιχείων.  

 

Σημειώνεται ότι όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά είναι στην ελληνική γλώσσα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
 

ΠΡΟΣ
(1)

:  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail):  

Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας/του φορέα …………………………………………………. με ατομική μου ευθύνη και 

γνωρίζοντας τις κυρώσεις
(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, 

δηλώνω ότι: 

 Όλα τα αναγραφόμενα τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στη φυσική μορφή του εντύπου υποβολής πρότασης 

καθώς και όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στο φυσικό φάκελο της πρότασης είναι 

ακριβή και αληθή. 

 Ο επιχειρηματίας/οι εταίροι του Δικαιούχου έχουν λάβει σαφή γνώση του περιεχομένου του Οδηγού του 

Προγράμματος.  

 Το συγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο ή μέρος αυτού καθώς και οι δαπάνες που περιλαμβάνει δεν έχουν 

χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί από άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. Σε 

αντίθετη περίπτωση θα ενημερωθεί άμεσα η ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ. 

 Δεν πραγματοποιήθηκαν δαπάνες που αφορούν στο έργο πριν από το χρόνο έναρξης επιλεξιμότητας των 

δαπανών, 

 Tο Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ ενδεχομένων εταίρων του έργου ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο 

υπογράφεται από όλους τους εταίρους του έργου για την υλοποίηση αυτού και θα πρέπει να κατατεθεί στην 

ΕΥΔΕΠΠΔΕ αμέσως μετά την υπογραφή του και πάντως πριν την καταβολή της α΄ δόσης επιχορήγησης 

 Η επιχείρηση δεν βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.  

 Η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση η οποία 

έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή 

στον δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνα με 

το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013). 

 Η επιχείρηση δεν είναι προβληματική σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 σημείο 18 του Κανονισμού ΕΕ 
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651/2014, 

 Η επιχείρηση δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση 

διάσωσης αλλά έχει αποπληρώσει το δάνειο και έχει λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή η επιχείρηση έχει 

λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία έχει ολοκληρωθεί. 

 Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης/φορέα διαδικασία ανάκτησης παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν 

απόφασης της Ε.Ε.. 

 Σε περίπτωση έγκρισης της χρηματοδότησης του έργου θα υποβληθούν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται 

στο σημείο Β. του Παραρτήματος V: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ (ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης) Σε 

περίπτωση έγκρισης της χρηματοδότησής του ο Δικαιούχος συμφωνεί στη δημοσίευση της επωνυμίας της 

επιχείρησης, του τίτλου της πράξης και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης στον κατάλογο των 

δικαιούχων που δημοσιεύεται ηλεκτρονικά ή με άλλο τρόπο, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο 

δ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1828/2006. 

 Σε περίπτωση έγκρισης της χρηματοδότησής του και για τις περιπτώσεις συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων 

επιχειρήσεων σύμφωνα τον ορισμό των ΜΜΕ του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 651/2014 της 

Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, θα υποβληθούν τα φορολογικά στοιχεία (Ε1, Ε3, Ε5, Ε7, ισολογισμοί) και τα 

κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με την εταιρική/μετοχική σύνθεση, νόμιμη 

εκπροσώπηση και διαχείριση και το σύνολο των εργαζομένων για το σύνολο των επιχειρήσεων που είναι 

συνεργαζόμενες ή/και συνδεδεμένες με την επιχείρηση που υπέβαλε το επιχειρηματικό σχέδιο-πρόταση για 

χρηματοδότηση στο παρόν.  

 Σε περίπτωση έγκρισης της χρηματοδότησης του έργου θα υποβληθούν οι απαιτούμενες μισθολογικές 

καταστάσεις του υφιστάμενου προσωπικού που θα συμμετέχει σε αυτό σε pdf αρχείο.  

 Σε περίπτωση έγκρισης της χρηματοδότησης του έργου θα υποβληθούν τα απαιτούμενα Ιδρυτικά καταστατικά 

και τυχόν τροποποιήσεις των επιχειρήσεων που συμμετέχουν, ΦΕΚ σύστασης επιχείρησης (ισχύει για ΑΕ και 

ΕΠΕ ή βεβαίωση έναρξης εργασιών ατομικής επιχείρησης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.) σε pdf αρχείο. 

 Σε περίπτωση έγκρισης της χρηματοδότησης του έργου θα προσκομιστεί, επισυναπτόμενη σε pdf αρχείο, 

φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλών για καθένα από τους εταίρους του έργου, από την οποία να 

προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεοι σε ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης 

αποφάσεως της Επιτροπής. 

 Ο Δικαιούχος αποδέχεται οποιοδήποτε σχετικό έλεγχο για την εξακρίβωση των δηλωθέντων από τις αρμόδιες 

εθνικές ή κοινοτικές αρχές. 

 Ο Δικαιούχος αποδέχεται τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται στην πρόταση του επενδυτικού 

σχεδίου με τα στοιχεία που παρέχονται από το πληροφοριακό σύτησμα TAXIS και ατα συστήματα των 

ασφαλιστικών οργανισμών. 

 Ο Δικαιούχος αποδέχεται ότι τα μηνύματα που θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 

ειδικότερα της διεύθυνσης email που έχει δηλωθεί στο έντυπο υποβολής προς την ΕΥΔ ΕΥΔΕΠΠΔΕ και όσα 

λαμβάνονται από αυτούς επέχουν θέση επίσημων εγγράφων. 

 Ο Δικαιούχος αποδέχεται ότι κατά την υλοποίηση του έργου, η επικοινωνία με την ΕΥΔ ΕΥΔΕΠΠΔΕ αναφορικά 

με την εξέλιξη και ολοκλήρωση της πράξης (αιτήματα τροποποίησης, εκθέσεις προόδου και ολοκλήρωσης κλπ) 

δύναται να γίνεται ηλεκτρονικά (on screen) μέσω ηλεκτρονικών εντύπων, όπως αυτά θα καθοριστούν από την 

ΕΥΔ ΕΥΔΕΠΠΔΕ. 

 Ο Δικαιούχος αποδέχεται ότι σε περίπτωση διαπίστωσης ανακριβειών στη δήλωσή του, μετά την ένταξη του 

έργου, το έργο θα απενταχθεί και θα κληθεί να επιστρέψει έντοκα τη ληφθείσα δημόσια χρηματοδότηση. 

 Η επιχείρηση διαθέτει ή δεσμεύεται ότι θα μεριμνήσει για την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης των 

ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στις εγκαταστάσεις αυτής υλοποιώντας τις απαραίτητες υποδομές πρόσβασης 

(προσδιορίζονται ανάλογα με το είδος της δράσης) μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης. Ως υποδομές 

νοούνται οι κτιριακές υποδομές ή /και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό 

(π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και 

εξυπηρέτησης κ.λ.π.) 
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 (Μόνο για Φορείς Τεχνολογικής Έρευνας που χρηματοδοτούνται ως μη κρατική ενίσχυση, σε περιπτώσεις 

συνεργασίας με επιχειρήσεις) Θα τηρούνται οι προϋποθέσεις του σημείου 2.2.2 της  Ανακοίνωσης της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την 

καινοτομία» (2014/C 198/01) και δεν θα χορηγείται έμμεση κρατική ενίσχυση στις συμμετέχουσες στο 

συγκεκριμένο συνεργατικό σχήμα επιχειρήσεις λόγω ευνοϊκών όρων της συνεργασίας. 

 (Μόνο για Φορείς Τεχνολογικής Έρευνας  που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί που χρηματοδοτούνται ως μη 

κρατική ενίσχυση, σε περιπτώσεις συνεργασίας με επιχειρήσεις) Το σύνολο των τυχόν κερδών από τις 

δραστηριότητες μεταφοράς γνώσης θα επανεπενδυθεί στις κύριες δραστηριότητες του φορέα οι οποίες είναι 

μη οικονομικές. 

 Ο Δικαιούχος είναι ενημερωμένος και η πρόταση που υποβάλλει είναι εναρμονισμένη και υπακούει στους 

περιορισμούς και πληρεί όλες τις προϋποθέσεις του Καν. (Ε.Ε.) 651/2014  

 
Ημερομηνία:    ……….20…… 

Για την επιχείρηση/φορέα 

-Ο- 

 
 

Νόμιμος Εκπρόσωπος 

(σφραγίδα επιχείρησης, στοιχεία 

Νόμιμου εκπροσώπου, υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως. 

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 

άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 

εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 

ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 

δηλούσα. 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΙΕΘΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ 

Σελιδα 94 από 94 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΧ: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτούνται από όλους τους φορείς:  

1. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο ή Αποδεικτικό 

ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο  

2. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο ή 

Βεβαίωση παρακράτησης (απόδοσης) ασφαλιστικών εισφορών 

3. Επωνυμία της Τράπεζας του δικαιούχου και σχετικό αριθμό ΙΒΑΝ 

4. Απόδειξη είσπραξης επιχορήγησης ή έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας 

 

 

Σπεπλέον Μόνο για επιχειρήσεις  

5. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη αίτησης για πτώχευση, μη θέσης σε εκκαθάριση, μη θέσης σε 

αναγκαστική διαχείριση.  

6. Για τη λήψη προκαταβολής από τις επιχειρήσεις ισόποση εγγυητική επιστολή.  

7. Tροποποιήσεις του καταστατικού σύστασης της εταιρίας, εφόσον έχουν υπάρξει 

8. Βεβαίωση περί μη περαιτέρω τροποποίησης του καταστατικού 

9. Σύμβαση εκχώρησης επιχορήγησης έναντι δανείου και βεβαίωση εκταμίευσης αυτού, εφόσον έχει γίνει 

εκχώρηση 

10. Υπεύθυνη Δήλωση νομίμου εκπροσώπου με γνήσιο υπογραφής όπου δηλώνεται ότι δεν έχει εκχωρηθεί η 

επιχορήγηση, εφόσον δεν έχει γίνει εκχώρηση. 
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