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Αρ. πρωτ. 192531/Ι2

ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 5234/13-05-2013 απόφασης προκήρυξης της πράξης
«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του αρ. 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.04.05) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
β. Του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21.06.12) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά
και κατάργηση υπηρεσιών», όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 3 αυτού όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 2 του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/25.06.13),
γ. Του Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134/Α/10.06.14) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών»,
δ. Της με αριθ. 177769/Υ1/04.11.2014 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Παιδείας & Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 2991/Β/05.11.2014) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Γεώργιο
Στύλιο»,
ε. Την με αριθ. Φ.908/116326/Η/23.8.2013 (ΦΕΚ418/ΥΟΔΔ/30.08.2013) κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων περί διορισμού του Χρήστου
Βασιλάκου ως Γενικού Γραμματέα στη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας του
Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
στ. Την με αριθμ. 175374/Υ1/29.10.2014 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
(ΦΕΚ 2989/Β/05.11.2014) “Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού»
στο Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και
Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων’’.
2. Το Ν. 1514/85 (ΦΕΚ 13/Α/08.02.85) «Ανάπτυξη Επιστημονικής & Τεχνολογικής Έρευνας», όπως
τροποποιήθηκε με το Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/25.06.01) «Σύνδεση Έρευνας και Τεχνολογίας
με την Παραγωγή και άλλες διατάξεις» και ισχύει.
3. Το Π.Δ. 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 με το Π.Δ. 103/2003
(ΦΕΚ 96/Α/23.04.2003), το άρθρο 34 του Ν. 3259/2004 (ΦΕΚ 149/Α/04.08.04) «Περαίωση
εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις» και το
άρθρο 18 του Ν. 3777/2009 (ΦΕΚ 127/Α/28.07.09) «Διασυνοριακές συγχωνεύσεις
κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις».
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4. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28.06.14) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις».
5. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/03.12.07) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τη με αρ. πρωτ. 5439/14.05.85 Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Έρευνας και
Τεχνολογίας «Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών στο ΥΠΕΤ και στους εποπτευόμενους από αυτό
φορείς για την αξιοποίηση των κονδυλίων της έρευνας», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
με τις με αρ. πρωτ. 5056/20.05.87, 7401/11.05.88, 570/19.01.94 και 12739/09.10.00 όμοιες
Αποφάσεις.
7. Το άρθρο 40 του Ν. 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/28.01.09) «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή
περισσοτέρων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο
Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις», το άρθρο 2 του Ν. 3822/2010 (ΦΕΚ 21/Α/16.02.2010) «Ίδρυση
νέων Ιερών Μητροπόλεων και άλλες διατάξεις», το αρ. 26 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ
163/Α/21.09.10) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», η παρ. 3 του αρ. 5 της
με ημερ. 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 268/Α/31.12.2011), η παρ. 3 του
αρ. 5 Άρθρο δεύτερο του Ν.4047/22.02.2012 (ΦΕΚ 31/Α/23.02.2012), η παρ. 3 του αρ. 11 του Ν.
4229/2014 (ΦΕΚ 8/Α/10.01.2014) και το άρθρο 50 του Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/04.08.2014)
«Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» με τα οποία ανεστάλη της ισχύος των διατάξεων του
Ν. 3653/2008 (ΦΕΚ49/Α) «Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις»
παρατείνεται έως 31.12.2014.
8. Το Π.Δ. 114/2014 (ΦΕΚ181/Α’/29.08.2014) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων».
9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1080/2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999».
10. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 «περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999».
11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 «για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο
Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης».
12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη
ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων
87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός Απαλλαγής κατά κατηγορία)-ΕΕ L 214/3 της
09.08.2008 και τον Κανονισμό αριθ. 1224/2013 της Επιτροπής της 29ης Νοεμβρίου 2013 για την
τροποποίηση του κανονισμού αριθ. 800/2008 όσον αφορά τη διάρκεια εφαρμογής του.
13. Τη σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.
14. Την με αρ. 7725/28.03.2007 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001).
15. Την υπ’ αριθ. 5338/26.10.2007 απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων περί
έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»
(ΕΠΑΝ-ΙΙ).
16. Την με αρ. C(2007) 5443/05.11.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττική (Κωδικός
CCI 2007GR161PO006).
17. Την με αρ. C(2007) 5441/05.11.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Δυτική Ελλάδα Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι (Κωδικός CCI 2007GR161PO007).
18. Την με αρ. C(2007) 5337/26.10.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Μακεδονία –
Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008).
19. Την με αρ. C(2007) 5332/26.10.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Θεσσαλία - Στερεά
Ελλάδα – Ήπειρος (Κωδικός CCI 2007GR16UPO001).
20. Την με αρ. C(2007)5439/05.11.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Κρήτη & Νήσοι
Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002).
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21. Την υπ’ αριθ. 14053/ΕΥΣ1749 ΥΑ «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης» (ΦΕΚ
540/Β/27.03.2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
22. Τον Οδηγό Διαχείρισης Συστήματος και ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του ΥΠΟΙΟ
(Α.Π. 37135/ΓΔΑΠΠΠ 5537/08.08.2008).
23. Την με αριθ. 2457/580 A1/0020/11.04.2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 943/Β/18.04.2013) εκχώρησης
αρμοδιοτήτων για την κατηγορία πράξης «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας &
Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των περιφερειών μεταβατικής
στήριξης του ΕΣΠΑ 2007-2013, στη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
24. Τον ενάριθμο έργου της πράξης «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας
(ΠΑΒΕΤ) 2013», το οποίο είναι εγγεγραμμένο στη Συλλογική Απόφαση Έργων ΣΑΕ013/8 με
κωδικό 2013ΣΕ01380009.
25. Tο με αρ. πρωτ. 3072/733/Α2/08.05.2013 έγγραφό της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ που ενέκρινε το τελικό σχέδιο
του Οδηγού Εφαρμογής της πράξης «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας &
Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013», που της είχε διαβιβαστεί με τα αρ. πρωτ. 1645/14.02.2013 και
4573/24.04.2013 έγγραφα της ΓΓΕΤ.
26. Tο με αρ. πρωτ. 10908/5190/Α2/12.11.2014 έγγραφό της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ που ενέκρινε την 2 η
τροποποίηση του Οδηγού Εφαρμογής της πράξης «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής
Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013», που της είχε διαβιβαστεί με την υπ’ αριθ.
11392/21.10.2014 έγγραφο της ΓΓΕΤ.
27. Την ανάγκη έγκαιρης απορρόφησης των κονδυλίων της πράξης.
28. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ύψους περίπου 19.800.0000 €.
29. Την με αρ. πρωτ. 5234/13.05.2013 απόφαση προκήρυξης της πράξης «Πρόγραμμα Ανάπτυξης
Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013», όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ.
3259/19.03.2014 απόφαση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ. 5234/13.05.2013 απόφαση προκήρυξης της πράξης «Πρόγραμμα
Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013», όπως τροποποιήθηκε με την αρ.
πρωτ. 3259/19.03.2014 απόφαση, ως προς τον συνημμένο Οδηγό Εφαρμογής της πράξης, στα
ακόλουθα βασικά σημεία:
Ενότητα 7, παρ. 7.1: Στις επιλέξιμες δαπάνες του δικαιούχου δύναται να εντάσσεται και η δαπάνη
αμοιβής ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο των δαπανών του έργου. Το έργο του ορκωτού λογιστή
περιλαμβάνει την βεβαίωση της νομιμότητας και της κανονικότητας διενέργειας των δαπανών,
της ορθής λογιστικής καταχώρησης αυτών, της εξόφλησής τους, καθώς και ότι οι δαπάνες
πραγματοποιήθηκαν εντός της επιλέξιμης περιόδου, ότι αφορούν το εγκεκριμένο έργου, ότι
υπήρξε συμμόρφωση με τους όρους της απόφασης χορήγησης της ενίσχυσης και ότι υπάρχουν
επαρκή δικαιολογητικά.
Το παραστατικό της δαπάνης για την αμοιβή του ορκωτού λογιστή δύναται να εκδίδεται και μετά
την ημερομηνία λήξης του έργου. Το ποσό της αμοιβής του, συνυπολογιζόμενο με τις λοιπές
δαπάνες του έργου, σε καμία περίπτωση δε θα επιφέρει αύξηση του συνολικού αρχικώς
εγκριθέντος προϋπολογισμού του έργου.
Ενότητα 11: α) Για έργα χρονικής διάρκειας δεκαπέντε (15) μηνών και άνω υποβάλλεται
ενδιάμεση έκθεση προόδου το αργότερο ένα μήνα μετά την παρέλευση εννέα (9) μηνών από την
ημερομηνία έναρξης του έργου (ημερομηνία υπογραφής της απόφασης χρηματοδότησης).
β) Η ενδιάμεση έκθεση προόδου ή/και η τελική έκθεση ολοκλήρωσης του έργου είναι δυνατόν να
συνοδεύεται από έκθεση/βεβαίωση ορκωτού λογιστή.
Ενότητα 14: α) Στο πλαίσιο της δυνατότητας μεταφοράς κονδυλίων του προϋπολογισμού του
δικαιούχου από μια κατηγορία δαπάνης σε άλλη, οι υποκατηγορίες «Δαπάνες υφιστάμενου
προσωπικού με μισθωτή σχέση» και «Δαπάνες νέου προσωπικού με μισθωτή σχέση» της
κατηγορίας «Δαπάνες προσωπικού» και η υποκατηγορία «Έρευνα επί συμβάσει από φυσικά
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πρόσωπα» της κατηγορίας «Έρευνα επί συμβάσει», που αναφέρονται στην παράγραφο 7.1,
νοούνται ως μία κατηγορία δαπάνης.
β) Εσωτερική παράταση ή μείωση της χρονικής διάρκειας των Ενοτήτων Εργασίας μπορεί να
γίνει κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου, χωρίς προηγούμενη έγκριση, με ευθύνη του
Επιστημονικού Υπευθύνου, με την προϋπόθεση ότι αυτή:
- δεν θα υπερβαίνει, για κάθε Ενότητα Εργασίας, τους τρεις (3) μήνες και
- δεν θα παρατείνει το συνολικό χρόνο υλοποίησης του έργου.
Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης αποτελεί ο Οδηγός Εφαρμογής της πράξης
τροποποιημένος σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 5234/13.05.2013 απόφαση προκήρυξης της πράξης, όπως
τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 3259/19.03.2014 απόφαση.

Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας & Τεχνολογίας

Δρ. Χρήστος Βασιλάκος

Συνημμένα:
- Οδηγός Εφαρμογής
Εσωτερική διανομή:
- ΔΥΔΕΚ (Ι2)
Κοινοποίηση:
- ΕΥΔ/ΕΠΑΕ

