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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ (XM) ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 “ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ” 

 
 
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
Το Πρόγραμμα Ακαδημαϊκής έρευνας στους τομείς προτεραιότητας: «Διαφορετικότητα, ανισότητες 
και κοινωνική ενσωμάτωση», του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου 2009-2014, έχει ως σκοπό την ενδυνάμωση της ανάπτυξης της γνώσης που βασίζεται στην 
έρευνα στην Ελλάδα και ειδικότερα, το Πρόγραμμα θα υποστηρίξει ερευνητικά έργα  τα οποία 
διερευνούν τα εξής: 

 Τοπικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες για τη μείωση των εθνικών ανισοτήτων και την 
προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης. 

 Την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων και της ισορροπίας επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής 

 Την προώθηση της διαφορετικότητας στον πολιτισμό και την τέχνη στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Πολιτισμικής Κληρονομιάς  
 
Η κύρια επιδίωξη του Προγράμματος είναι να αντιμετωπίσει από μια ερευνητική/επιστημονική 
προοπτική τις ανερχόμενες κοινωνικές και εισοδηματικές ανισότητες στην Ελλάδα σαν αποτέλεσμα 
της τρέχουσας οικονομικής κρίσης.   
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την παρούσα Προκήρυξη ανέρχεται: € 3,226,661 Euro και 
αναμένεται να ενταχθούν 17 έργα. To ελάχιστο ύψος χρηματοδότησης ανά έργο είναι 100,000 Euro 
και το μέγιστο ύψος χρηματοδότησης ανά έργο είναι 200,000 Euro και στις τρεις θεματικές 
περιοχές.  Η διάρκεια των έργων είναι 12 μήνες και η τελική ημερομηνία επιλεξιμότητας των 
δαπανών των έργων που θα χρηματοδοτηθούν είναι η 30.04.2016. 
 
Το  Πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει επίσης την κινητικότητα ερευνητών μεταξύ Πανεπιστημίων ή 
ερευνητικών κέντρων των χωρών  της Ελλάδας και του ΕΟΧ, σαν τμήμα των έργων που θα 
επιλεγούν για χρηματοδότηση. Στην πρόταση θα συμπεριλαμβάνεται ένα πρόγραμμα 
κινητικότητας ερευνητών μεταξύ Πανεπιστημίων ή ερευνητικών κέντρων μεταξύ της Ελλάδας και 
των χωρών  του ΕΟΧ, το οποίο θα αφορά “research fellow placements” ή “εκπαιδευτικές 
επισκέψεις. Το μικρό πρόγραμμα κινητικότητας ερευνητών, ύψους 70,501 Euro συνολικά, θα 
καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Προγράμματος. Το ελάχιστο ποσό ανά υποτροφία είναι 
€4,000, ενώ το μέγιστο ποσό θα ανέλθει στις €10,000. Η ελάχιστη διάρκεια μιας υποτροφίας είναι 1 
μήνας και η μέγιστή 3 μήνες ( τυχόν αποκλίσεις είναι δυνατό να γίνουν αποδεκτές κατόπιν σαφούς 
αιτιολόγησης). Οι υποτροφίες κινητικότητας θα δίνονται μόνο σε ερευνητές  που απασχολούνται σε 
ερευνητικούς φορείς, οι οποίοι συμμετέχουν σε εγκεκριμένα ερευνητικά έργα.  
 
Ένα διμερές ποσό 70,501 Euro θα κατανεμηθεί επιπλέον στα έργα για δράσεις δικτύωσης, 
ανταλλαγής, διαμοιρασμού και μεταφοράς τεχνολογίας, εμπειρίας και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
των Διαχειριστών των Έργων (Ελληνικών ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων) και ερευνητικών 
φορέων των δότριων χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Οι ακόλουθες δραστηριότητες 
θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων: Δικτύωση, ανταλλαγή και διαμοιρασμός 
και μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των  
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Διαχειριστών των Έργων  και μονάδων στις Δότριες Χώρες. Αυτού του είδους οι δραστηριότητες 
θα αυξήσουν την προστιθέμενη αξία του Προγράμματος και θα δώσουν ευκαιρίες για την 
καθιέρωση διεθνών βέλτιστων προτύπων πρακτικής μεταξύ της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας 
και των ερευνητικών ιδρυμάτων. Η χρηματοδότηση θα κατανεμηθεί στη βάση της συμμετοχής στην 
κοινή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων. Κάθε πρόταση θα περιλαμβάνει μια αιτιολόγηση από τον 
υποψήφιο Διαχειριστή έργου για την αναγκαιότητα και το όφελος από τη συμμετοχή φορέων ΕΟΧ 
για την υλοποίηση των στόχων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων ενός έργου καθώς και μια 
περιγραφή των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων. Μια σχετική φόρμα θα είναι διαθέσιμη από το 
διαχειριστή Προγράμματος για τη διευκόλυνση της περιγραφής. Η μέγιστη χρηματοδότηση ανά 
έργο θα ανέρχεται σε € 7,000 και η ένταση της ενίσχυσης θα είναι 100%. 
Οι οικονομικοί πόροι που θα χρηματοδοτήσουν τις ανωτέρω δαπάνες θα καταγραφούν και θα 
αποτυπωθούν απολογιστικά χωριστά από τη χρηματοδότηση του έργου.  
 
Ο «Διαχειριστής Προγράμματος – Programme operator» της Δράσης, που έχει την ευθύνη για 
την προετοιμασία και την υλοποίηση του προγράμματος είναι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και 
Τεχνολογίας(ΓΓΕΤ), του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
 
2. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
To πρόγραμμα εναρμονίζεται με τους στόχους της Προγραμματικής Περιοχής « 
Ακαδημαϊκή Έρευνα στους Τομείς Προτεραιότητας», δηλαδή την ενδυνάμωση της γνώσης 
που βασίζεται στην έρευνα στα Κράτη Δικαιούχοι. Το Πρόγραμμα αναμένεται να βοηθήσει 
στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ) στην Ελλάδα, 
μέσα από την υλοποίηση ΕΤΑ  έργων που θα εντάσσονται  στους τομείς προτεραιότητας 
ανθρώπινης και κοινωνικής ανάπτυξης και προστασίας της πολιτιστικής ανομοιομορφίας 
καθώς και μέσω άλλων δραστηριοτήτων (πχ. Διμερείς σχέσεις).  
Σχέση με άλλες εθνικές προτεραιότητες και τη νομοθεσία  
Το πρόγραμμα εναρμονίζεται πλήρως με τις εθνικές προτεραιότητας Έρευνας και Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης. Το 2011, Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων  προσδιόρισε τρεις στρατηγικούς 
πυλώνες για όλες τις δραστηριότητες Έρευνας και τεχνολογικής Ανάπτυξης, ως ακολούθως: 

 Στρατηγικός Πυλώνας 1: «Ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και την εξειδίκευση».   

 Στρατηγικός Πυλώνας 2: «Κοινωνικές προκλήσεις» .  

 Στρατηγικός Πυλώνας 3: «Αριστεία στην Έρευνα. Ενίσχυση της Έρευνας και Τεχνολογίας 
σε δύο κατευθύνσεις: Ενίσχυση ερευνητικού δυναμικού και ενίσχυση ερευνητικών 
Υποδομών» 

Οι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση δραστηριότητες στο πλαίσιο της Πράξης είναι οι Δράσεις ΕΤΑ 
που θα συνιστούν τον κύριο σκοπό του έργου και θα επιδιώκουν να επιφέρουν μια σημαντική 
ανάπτυξη στο υπάρχον επίπεδο γνώσεων και τεχνογνωσίας. 
 
 
3. ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ” 
 
Στο πλαίσιο  της παρούσας πράξης, θα ενισχυθούν κοινά ερευνητικά και τεχνολογικά  έργα, στους 
παρακάτω τρεις τομείς Ακαδημαϊκής Έρευνας και με την αντίστοιχη κατανομή δημόσιας δαπάνης 
ανά τομέα προτεραιότητας:  
 

1. Κοινωνικές ανισότητες στην Ελλάδα και κοινωνικός αποκλεισμός (ενδεικτικά 40% της 
χρηματοδότησης), 

2. Ισότητα των δυο φύλων και ισορροπία εργασιακής και προσωπικής ζωής (ενδεικτικά 30% της 
χρηματοδότησης), 

3. Πολυπολισμικότητα (ενδεικτικά 30% της χρηματοδότησης). 

 

Αναλυτικά οι στόχοι ανά τομέα προτεραιότητας έχουν ως ακολούθως: 
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 Περίπου 40 % της χρηματοδότησης των έργων προορίζεται για έργα τα οποία θα 
καλύπτουν θέματα εθνικών κοινωνικών ανισοτήτων και κοινωνικού αποκλεισμού.  

Ενδεικτικά θέματα περιλαμβάνουν: 

- Την διερεύνηση μεθόδων και διαδικασιών για ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα κοινωνικής 
προστασίας. 

- Ανάλυση των αιτίων της ανεργίας, της επίδρασής της (κυρίως στους νέους) και 
προτεινόμενες λύσεις. 

- Μεθόδους για την ενίσχυση των οικογενειών και των συνοδευτικών δομών, με έμφαση στην 
εξάλειψη της φτώχιας και ιδιαίτερα της παιδικής φτώχειας. 

- Ανάλυση της υποβάθμισης των συνθηκών εργασίας και προτάσεις για τη μείωση της 
εργασιακής ανασφάλειας και του κίνδυνου φτώχειας που αντιμετωπίζουν οι 
απασχολούμενοι. 

- Διερεύνηση των αιτίων λόγω των οποίων η οικονομική κρίση επηρεάζει περισσότερο 
έντονα ορισμένες κοινωνικές κατηγορίες σε σχέση με άλλες (πχ. Γιατί οι οικονομικά πιο 
εύρωστοι επηρεάζονται λιγότερο κλπ.) 

- Τοπικές και περιφερειακές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων σε εθνικό 
επίπεδο και του κοινωνικού αποκλεισμού (μελέτες περίπτωσης).   

- Ανάπτυξη προτάσεων εφαρμογής πολιτικών στα παραπάνω θέματα στη βάση των 
πορισμάτων της έρευνας.  
 
 

 Περίπου 30 % της χρηματοδότησης των έργων προορίζεται για έργα τα οποία θα 
καλύπτουν θέματα ισότητας των δύο φύλων και ισοζύγιου εργασιακής και προσωπικής 
ζωής. Ενδεικτικά θέματα περιλαμβάνουν:  

- Ανάλυση ζητημάτων ισοζυγίου εργασιακής και προσωπικής ζωής σε συνάρτηση με 
διαφορετικές κατηγορίες εργαζόμενων γυναικών(πχ. Ανά τομέα οικονομικής 
δραστηριότητας και ανά τύπο απασχόλησης συμπεριλαμβανόμενων των υπαλλήλων 
γυναικών και των ελεύθερων επαγγελματιών)  

- Ανάλυση ζητημάτων ισοζυγίου εργασιακής και προσωπικής ζωής σε συνάρτηση με τον 
τύπο της οικογένειας στην οποία ανήκουν οι γυναίκες (πχ. Πυρηνικές οικογένειες, 
μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα σε συμβίωση κλπ). Επιπλέον η επίδραση των ζητημάτων 
ισοζυγίου εργασιακής και προσωπικής ζωής στις σχέσεις και τους ρόλους των δύο φύλων..  

- Διερεύνηση ζητημάτων ισοζυγίου εργασιακής και προσωπικής ζωής στην περίπτωση των 
ευαίσθητων υπο-ομάδων μεταξύ του εργαζόμενου γυναικείου εργατικού δυναμικού όπως οι 
μετανάστριες, άτομα με αναπηρίες κλπ.  

- Ανάλυση ζητημάτων ισοζυγίου εργασιακής και προσωπικής ζωής σε συνάρτηση με το 
επίπεδο πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες και δομές (πχ. Υπηρεσίες φύλαξης παιδιών, 
υπηρεσίες υγείας κλπ).  Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος των μεταναστριών γυναικών που 
προσφέρουν υπηρεσίες φύλαξης παιδιών και οικιακής βοηθούn σε πολλές οικογένειες στην 
Ελλάδα, διευκολύνοντας τις γυναίκες  να εργασθούν και να επιτύχουν το ισοζύγιο 
εργασιακής και προσωπικής ζωής θα μπορούσε περεταίρω να διερευνηθεί.  

- Ανάλυση της ανερχόμενης εργασιακής ανασφάλειας και της ανεργίας μεταξύ των γυναικών, 
επικεντρώνοντας στην ανεργία των νέων γυναικών.  

- Ανάπτυξη σχετικών πολιτικών κατευθύνσεων στη βάση των πορισμάτων της έρευνας.  
 

• Περίπου 30% της χρηματοδότησης των έργων προορίζεται για έργα τα οποία θα 
καλύπτουν θέματα που θα διερευνούν την προώθηση της πολυπολιτισμικότητας. 
Ενδεικτικά θέματα περιλαμβάνουν:  

- Την ανάλυση της ανόδου της ξενοφοβίας και την ανάπτυξη των στερεοτύπων «του άλλου». 
- Την κατανόηση της αξίας και της συμβολής των κοινοτήτων των μεταναστών στην ελληνική 

κοινωνία (το ρόλο της εκπαίδευσης, της γλώσσας, των απαιτούμενων αλλαγών στο 
θεσμικό πλαίσιο κλπ.)  

- Τις πολλαπλές ταυτότητες και την ενσωμάτωση της δεύτερης γενιάς μεταναστών στην 
ελληνική κοινωνία (το ρόλο της εκπαίδευσης, της γλώσσας, τις απαιτούμενες αλλαγές στο 
νομικό πλαίσιο κλπ.) 

- Την ανάπτυξη σχετικών πολιτικών  κατευθύνσεων  στη βάση των πορισμάτων της έρευνας. 
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4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ – ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   
 
Ειδικότερα στο πλαίσιο  της παρούσας Πρόσκληση δικαιούχοι ως «Συντονιστές Φορείς» μπορεί 
να είναι:  όλοι οι Δημόσιοι Ερευνητικοί & Τεχνολογικοί φορείς της χώρας, Δημόσιοι οργανισμοί , 
Δημόσιες υπηρεσίες, Νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα (Κοινωφελή Ιδρύματα, Οργανισμοί Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, Σωματεία, 
Σύλλογοι, κ.λ.π.), που έχουν συσταθεί και λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας προς 
όφελος του δημοσίου συμφέροντος, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις  και οι οποίοι έχουν την ευθύνη 
οργάνωσης, προετοιμασίας και υλοποίησης του συνόλου μίας πράξης, η οποία έχει εγκριθεί για 
συγχρηματοδότηση από πόρους του ΧΜ ΕΟΧ 2009-14. «Συμπράττοντες» μπορεί να είναι όλοι οι 
Δημόσιοι Ερευνητικοί & Τεχνολογικοί φορείς, Δημόσιοι οργανισμοί, Δημόσιες υπηρεσίες, εταιρείες 
βιομηχανικής έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, περιφέρειες, δημοτικές αρχές νομικά πρόσωπα 
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου της Ελλάδας και των δότριων χωρών(Νορβηγία, Ισλανδία, 
Λιχτενστάιν), οι  οποίοι έχουν συσταθεί και λειτουργούν προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, 
Διεθνείς Διακυβερνητικές οργανώσεις ή Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, που θα συμμετέχουν 
ενεργά και θα συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην υλοποίηση μιας πράξης. 
 
Σε κάθε έργο, ένας από τους φορείς της σύμπραξης ορίζεται ως Συντονιστής Φορέας. Ο 
Συντονιστής είναι ο κοινός εκπρόσωπος των φορέων που συμπράττουν για την υλοποίηση και 
αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συνολική διαχείριση του έργου. Παράλληλα, κάθε δικαιούχος 
(εταίρος της σύμπραξης) διατηρεί την ευθύνη εξολοκλήρου απέναντι στον ΕΦΔ για το επιμέρους 
τμήμα του έργου που δεσμεύεται να υλοποιήσει. 
 
Αν ένα έργο υλοποιείται σε συνεργασία ενός ή περισσότερων φορέων με το «Συντονιστή Φορέα», 
ο «Συντονιστής Φορέας», θα υπογράφει ένα «Σύμφωνο Συνεργασίας» με τα υπόλοιπα 
«Συμβαλλόμενα Μέρη» του έργου.  
 
Το «Σύμφωνο Συνεργασίας» θα περιλαμβάνει τα εξής: 

(α) σαφή περιγραφή της κατανομής των ρόλων και των υποχρεώσεων στο πλαίσιο της 
συνεργασίας των «Συμβαλλομένων Μερών» μεταξύ τους 

(β) την κατανομή του προϋπολογισμού μεταξύ των μελών της σύμπραξης και όποιες άλλες 
οικονομικές προβλέψεις που επηρεάζουν την εφαρμογή του έργου, όπως το επίπεδο 
συμμετοχής στον προϋπολογισμό του έργου κάθε ενός από τους φορείς 

(γ) περιγραφή της μεθόδου υπολογισμού του έμμεσου κόστους καθώς και ανώτατο ποσοστό 
έμμεσου κόστους 

(δ) μεθόδους εξόφλησης 
(ε) όρους και προϋποθέσεις για τη διενέργεια ελέγχων των εταίρων του έργου  
(στ) λεπτομερή προϋπολογισμό, με περιγραφή κόστους ανά είδος και μονάδα  
(ζ) προβλέψεις και όρους για την επίλυση διαφορών  
 

Τα Σύμφωνα Συνεργασίας των έργων του Προγράμματος θα περιλαμβάνουν προβλέψεις και 
όρους αναφορικά με την ιδιοκτησία των ερευνητικών αποτελεσμάτων και τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας.  
 
Το Σύμφωνο Συνεργασίας θα είναι στην αγγλική γλώσσα αν κάποιος από τα «Συμβαλλόμενα 
Μέρη» θα είναι αλλοδαπός. Η επιλεξιμότητα των δαπανών που πραγματοποιούνται από κάθε 
«Συμπράττοντα»  του έργου υπόκειται στους ίδιους περιορισμούς όπως θα ίσχυε αν οι δαπάνες 
πραγματοποιούνταν από το Συντονιστή Φορέα/Διαχειριστή του έργου.  Η δημιουργία και η 
εφαρμογή των σχέσεων συνεργασίας μεταξύ του Διαχειριστή του έργου και των εταίρων του έργου 
θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις. 
 
Το Σύμφωνο Συνεργασίας θα πρέπει υποβληθεί στον Διαχειριστή Προγράμματος πριν την έκδοση 
της απόφασης Ένταξης-Χρηματοδότησης του έργου.  
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Για τους σκοπούς της παρούσας πράξης, ως ερευνητικός φορέας νοείται ένας φορέας, όπως 
Πανεπιστήμιο ή ερευνητικό ινστιτούτο, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς του (δημόσιου ή 
ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησής του, πρωταρχικός σκοπός του οποίου είναι η 
διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής έρευνας και η διάδοση των 
αποτελεσμάτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά τεχνολογίας. Όλα τα κέρδη 
πρέπει να επανεπενδύονται στις δραστηριότητες αυτές, τη διάδοση των αποτελεσμάτων ή τη 
διδασκαλία. Οι επιχειρήσεις που μπορούν να επηρεάσουν έναν τέτοιο φορέα, π.χ. με την ιδιότητα 
μετόχων ή μελών, δεν έχουν προνομιακή πρόσβαση στο ερευνητικό δυναμικό του ή στα 
ερευνητικά του αποτελέσματα.  
 

 Στο πλαίσιο της παρούσας πράξης μπορεί να θεωρούνται ως διαφορετικοί φορείς: 
- διαφορετικά Τμήματα Σχολής του ίδιου ΑΕΙ(Πανεπιστήμια, ΤΕΙ) 
- διαφορετικά Ινστιτούτα του ίδιου Ερευνητικού Κέντρου 
- διαφορετικοί Τομείς του ίδιου Τμήματος Σχολής του ίδιου ΑΕΙ 
- διαφορετικά Εργαστήρια του ίδιου Τμήματος ΑΕΙ ή Ινστιτούτου 

 
 
Οι προτάσεις που θα κατατεθούν από τους πιο πάνω οργανισμούς θα πρέπει να είναι 
υπογεγραμμένες από τους νόμιμους εκπροσώπους καθενός από τους οργανισμούς-πχ. από τον 
αρμόδιο Αντιπρύτανη για τα Πανεπιστήμια και τους αντίστοιχους αρμόδιους εκπροσώπους για τα 
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα Ερευνητικά Κέντρα κλπ. 
Επισημαίνεται ότι: 
 

 Ο προτεινόμενος συνολικός προϋπολογισμός των σχεδίων/ έργων θα πρέπει να βρίσκεται 
εντός του ανώτερου και κατώτερου ορίου προϋπολογισμού που ορίζεται στην πράξη. 
Προτάσεις με μεγαλύτερο ή μικρότερο προϋπολογισμό θα απορρίπτονται στον προκαταρκτικό 
έλεγχο.  
 

 Οι οργανισμοί που υποβάλουν προτάσεις θα πρέπει να έχουν οικονομική δραστηριότητα για 
ένα τουλάχιστον οικονομικό έτος και να έχουν δημοσιεύσει τον αντίστοιχο οικονομικό 
απολογισμό(ή άλλη ισοδύναμη οικονομική κατάσταση). 

 

 Αν ένα έργο εγκριθεί προς χρηματοδότηση, η ανάθεση από κάθε δικαιούχο του έργου που του 
έχει ανατεθεί, καθώς και η απαίτηση για χρηματοδότηση λόγω της ανωτέρω ανάθεσης 
απαγορεύεται.   
 

Δεν τίθεται περιορισμός στον αριθμό των προτάσεων που μπορεί να υποβάλλει κάθε φορέας, κατά 
το στάδιο υποβολής προτάσεων. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης παρόλα ταύτα, θα διερευνηθεί  
η δυνατότητα των οργανισμών να φέρουν εις πέρας με επιτυχία το έργο από άποψη υποδομών και 
των υπολοίπων υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει. Για το λόγο αυτό οι υποψήφιοι που 
επιθυμούν να συμμετάσχουν σε περισσότερα του ενός έργα, προτείνεται να ελέγχουν αν πληρούν 
τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση όλων των έργων για τα οποία υποβάλουν προτάσεις-πχ. αν 
διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα και τις υποδομές- και να εξετάζουν ταυτόχρονα το ρόλο και το 
επίπεδο των υποχρεώσεων τους σε κάθε έργο. Φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν ως 
συντονιστές, ή έχουν υψηλό ποσοστό συμμετοχής στο έργο , θα πρέπει επίσης να συνεκτιμούν τις 
υποχρεώσεις τους από τη συμμετοχή τους σε άλλα ερευνητικά έργα.   Παρόλα ταύτα κατά τη 
διαδικασία αξιολόγησης είναι δυνατό να εγκριθούν προς χρηματοδότηση  μόνο δύο (2) προτάσεις  
ανά φορέα (ως συντονιστής ή ως συμπράττων φορέας). Σε περίπτωση που προταθούν προς 
έγκριση περισσότερες από δύο προτάσεις για τον ίδιο οργανισμό, αυτός θα πρέπει να επιλέξει 
ποιες προτάσεις εξ αυτών θα υλοποιήσει.  
 
5.  H ENTΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
 
Η ένταση της ενίσχυσης προς τους Ερευνητικούς Φορείς, τα Νομικά πρόσωπα δημοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Κοινωφελή Ιδρύματα, Οργανισμοί Τοπικής και 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, Σωματεία, Σύλλογοι, κ.λ.π.), που λειτουργούν προς όφελος του 
δημοσίου συμφέροντος  ανέρχεται σε 100% των επιλέξιμων δαπανών, ενώ για τις Διεθνείς 
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Διακυβερνητικές Οργανώσεις και τις ΜΚΟ ανέρχεται σε 90% των επιλέξιμων δαπανών εφόσον 
προκύπτει από το υποβαλλόμενο έργο ότι αφενός η ενισχυόμενη δραστηριότητα εμπίπτει στις 
συνήθεις πρωτογενείς δραστηριότητες του ερευνητικού φορέα, οι οποίες δεν αποτελούν οικονομική 
δραστηριότητα και αφετέρου όλα τα αποτελέσματα του ενισχυόμενου σχεδίου μπορούν να 
διαδοθούν ευρέως, μέσω αποθετηρίων ανοικτής πρόσβασης και τυχόν δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας που προκύπτουν από τη δραστηριότητα του ερευνητικού φορέα ανήκουν αποκλειστικά 
σε αυτόν. Το ίδιο ισχύει αν τα έσοδα από οικονομικές δραστηριότητες του ερευνητικού φορέα 
όπως έσοδα από παραχώρηση αδειών εκμετάλλευσης, δημιουργίας τεχνοβλαστών και άλλων 
μορφών αξιοποίησης της παραγόμενης γνώσης, επανεπενδύονται στις πρωτογενείς 
δραστηριότητες του ερευνητικού φορέα. Η ΓΓΕΤ διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει την 
επανεπένδυση στις πρωτογενείς δραστηριότητες των ερευνητικών φορέων των τυχόν εσόδων που 
προέκυψαν από την οικονομική εκμετάλλευση  των αποτελεσμάτων των χρηματοδοτούμενων 
έργων για μια τριετία μετά την παραλαβή τους και να συστήνει για το σκοπό αυτό ειδικές επιτροπές 
εμπειρογνωμόνων. 
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το τι συνιστά οικονομική και μη οικονομική 
δραστηριότητα και με την άμεση ή έμμεση χρηματοδότησή της, οι ενδιαφερόμενοι παραπέμπονται 
στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την 
εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) και στον 
Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 
και 108 της Συνθήκης, το  Στοιχείο 3 του Κοινοτικού Πλαισίου σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για 
την Έρευνα, την Ανάπτυξη και την Καινοτομία (Ανακοίνωση της Επιτροπής 2006/C 323/01), καθώς 
και στη σχετική γνωμοδότηση της Μονάδας Κρατικών ενισχύσεων (ΜοΚΕ) του Κέντρου Διεθνούς 
και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, που έγινε μετά από ερώτημα της ΓΓΕΤ (Α.Π. ΜοΚΕ 525/5-
3-2009). 
 
 
6.  ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 
Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά οι κατηγορίες δαπανών που είναι επιλέξιμες για 
ενίσχυση στο πλαίσιο της πράξης. 
 
6.1. Επιλέξιμες άμεσες δαπάνες 
Επιλέξιμες άμεσες δαπάνες για μία πράξη είναι οι δαπάνες που προσδιορίζονται από το Φορέα 
Υλοποίησης ή / και τον εταίρο της πράξης, σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές και τους συνήθεις 
εσωτερικούς κανόνες, ως επί μέρους δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση της 
πράξης και συσχετίζονται άμεσα με αυτήν. Ειδικότερα, οι ακόλουθες άμεσες δαπάνες είναι 
επιλέξιμες υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 30 της ΚΥΑ 
συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2009 – 2014: 
(α) Το κόστος του προσωπικού που απασχολείται στο έργο, συμπεριλαμβανομένων των 
πραγματικών μισθών και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των λοιπών νόμιμων δαπανών που 
εντάσσονται στις αποδοχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό αντιστοιχεί στην εφαρμοζόμενη 
πολιτική για τις αποδοχές του Φορέα Υλοποίησης ή εταίρου μιας πράξης. Οι αντίστοιχες δαπάνες 
μισθοδοσίας του προσωπικού των υπηρεσιών του δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ είναι 
επιλέξιμες αν δεν καλύπτονται από τον τακτικό προϋπολογισμό και στο βαθμό που σχετίζονται με 
κόστος δραστηριοτήτων που δεν θα διεκπεραίωνε εάν δεν είχε αναλάβει την υλοποίηση της 
πράξης, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της διπλής χρηματοδότησης. 
(β) Τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής και η ημερήσια αποζημίωση του προσωπικού που συμμετέχει 
στην υλοποίησης της πράξης, υπό την προϋπόθεση ότι είναι σύμφωνα με τις εγκεκριμένες 
κλίμακες του Φορέα Υλοποίησης ή του εταίρου της πράξης για τα έξοδα ταξιδίου και δεν 
υπερβαίνουν τις σχετικές εθνικές κλίμακες. 
(γ) Το κόστος νέου ή μεταχειρισμένου εξοπλισμού, υπό την προϋπόθεση ότι αποσβήνεται 
σύμφωνα με γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές που εφαρμόζονται από το Φορέα Υλοποίησης 
/εταίρο για τα είδη της σχετικής κατηγορίας. Επιλέξιμο θεωρείται μόνο το τμήμα της απόσβεσης 
που αντιστοιχεί στη διάρκεια υλοποίησης της πράξης και στο ποσοστό πραγματικής χρήσης για 
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τους σκοπούς της εκτός εάν από τη φύση ή /και το πλαίσιο της χρήσης του εξοπλισμού 
δικαιολογείται διαφορετική μεταχείριση από το Διαχειριστή. Ειδικότερα στις περιπτώσεις αγοράς 
νέου εξοπλισμού ο οποίος  χρησιμοποιείται και μετά την ολοκλήρωση της πράξης για τους 
σκοπούς της, η δαπάνη αγοράς του είναι επιλέξιμη στο σύνολό της. Η εφαρμογή των εν λόγω 
εξαιρέσεων θα πρέπει να ρυθμίζεται στην Προγραμματική Συμφωνία και πρέπει να 
συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.  
(δ) Δαπάνες για αναλώσιμα και προμήθειες, υπό την προϋπόθεση ότι σχετίζονται άμεσα με την 
πράξη. 
(ε) Δαπάνες που απορρέουν από άλλες συμβάσεις(πχ. υπεργολαβίες) που συνάπτονται από το 
Φορέα Υλοποίησης/εταίρο για τους σκοπούς εκτέλεσης της πράξης, με την προϋπόθεση ότι η 
ανάθεση συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις, το άρθρο 44 
«Αναθέσεις δηµοσίων συµβάσεων» της ΚΥΑ συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για την 
υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2009 – 
2014 και τον Κανονισμό.  
(στ) Δαπάνες που προκύπτουν άμεσα από απαιτήσεις που επιβάλλει η απόφαση ένταξης και το 
σύμφωνο αποδοχής όρων (π.χ. δημοσιότητα, ειδική αξιολόγηση της δράσης, έλεγχοι, 
μεταφράσεις, αντίγραφα), συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για τις ενδεχόμενες 
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες). 
 
 
6.2. Έμμεσες δαπάνες των πράξεων (γενικά έξοδα)  
Έμμεσες δαπάνες είναι όλες οι επιλέξιμες δαπάνες που δεν μπορούν να εντοπιστούν από το 
Φορέα Υλοποίησης ή / και τον εταίρο της πράξης, ως συνδεόμενες άμεσα με την πράξη, αλλά που 
μπορούν να αναγνωριστούν και να δικαιολογηθούν από το λογιστικό του σύστημα ως 
πραγματοποιηθείσες δαπάνες συνδεόμενες με τις άμεσες επιλέξιμες δαπάνες της πράξης. Οι 
έμμεσες δαπάνες προκύπτουν από τον επιμερισμό με δίκαιη κατανομή στην πράξη του συνόλου 
των γενικών εξόδων του Φορέα Υλοποίησης ή του εταίρου και δεν μπορούν να περιέχουν άμεσες 
επιλέξιμες δαπάνες. Οι έμμεσες δαπάνες γίνονται αποδεκτές σύμφωνα με τις ακόλουθες 
μεθόδους: 
(α) ως το πραγματικό έμμεσο κόστος για εκείνους τους φορείς (Συντονιστές και/ή εταίρους) που 
διαθέτουν  ένα αναλυτικό λογιστικό σύστημα για τον υπολογισμό του έμμεσου κόστους, όπως αυτό 
ορίζεται ανωτέρω, ή 
(β) ως πιστοποιημένο κατ’ αποκοπή ποσοστό των συνολικών άμεσων επιλέξιμων δαπανών τους, 
εξαιρουμένων των άμεσων επιλέξιμων δαπανών για υπεργολαβίες και των δαπανών για τους 
πόρους που διατίθενται από τρίτους οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του Φορέα 
Υλοποίησης/εταίρου μέχρι 7%. 
Η μέθοδος υπολογισμού των έμμεσων δαπανών και το ανώτατο ποσό τους καθορίζονται στην 
απόφαση ένταξης της πράξης. Η μέθοδος υπολογισμού των έμμεσων δαπανών ενός από τους 
εταίρους μιας πράξης ορίζεται στη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Φορέα Υλοποίησης και των 
εταίρων της πράξης. 
 
6.3. Δαπάνες Διμερών Σχέσεων 
 
1. Για τις διμερείς σχέσεις των πράξεων  επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών: 
(α) έξοδα συνεδρίων, σεμιναρίων, εκπαιδεύσεων, εργαστηρίων και συναντήσεων,  
(β) αμοιβές και έξοδα ταξιδίου για συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, εκπαιδεύσεις, εργαστήρια 
και συναντήσεις, 
(γ) έξοδα μετακίνησης για ταξίδια μελέτης περίπτωσης, 
(δ) έξοδα ταξιδίου και μισθολογικό κόστος για τις επισκέψεις εμπειρογνωμόνων, 
(ε) δαπάνες που αφορούν μελέτες σκοπιμότητας και την προετοιμασία  χρηματοπιστωτικής και 
οικονομικής ανάλυσης, 
(στ) δαπάνες προώθησης και δημοσιότητας  
(ζ) αγορά δεδομένων που απαιτούνται για την προετοιμασία αίτησης, 
(η) αμοιβές εξωτερικών συμβούλων. 
2. Τα έξοδα ταξιδίου περιλαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 30 της ΚΥΑ 
συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2009 – 2014 . 
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3. Η υλοποίηση των δαπανών των διμερών σχέσεων  θα γίνεται σύμφωνα με το ΠΔ 4/2002 
αναλογικά εφαρμοζόμενο για τις χρηματοδοτήσεις του ΧΜ ΕΟΧ 2009 – 2014. 
 
6.4. Μη επιλέξιμες δαπάνες  

 

 Οι επιλέξιμες δαπάνες των πράξεων είναι οι δαπάνες που έχουν πράγματι καταβληθεί από τον 

Φορέα Υλοποίησης ή τους εταίρους της πράξης και οι οποίες πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: 
 
(α) πραγματοποιούνται εντός της εγκεκριμένης περιόδου επιλεξιμότητας της πράξης, όπως 
ορίζεται στην απόφαση ένταξης και το σύμφωνο αποδοχής όρων, 
(β) συνδέονται με το αντικείμενο της απόφασης ένταξης και περιλαμβάνονται στον συνολικό 
προϋπολογισμό της πράξης, 
(γ) είναι αναλογικές και αναγκαίες για την υλοποίηση της πράξης, 
(δ) χρησιμοποιούνται με αποκλειστικό σκοπό την επίτευξη των στόχων της πράξης και των 
αναμενόμενων αποτελεσμάτων της, κατά τρόπο σύμφωνο με τις αρχές της οικονομίας, της 
αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας, 
(ε) είναι αναγνωρίσιμες και επαληθεύσιμες, ιδίως με την καταχώρησή τους στα λογιστικά βιβλία του 
Φορέα Υλοποίησης ή του εταίρου, σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα της χώρας ή της 
χώρας στην οποία ο αλλοδαπός εταίρος είναι εγκατεστημένος και σύμφωνα με τις γενικά 
αποδεκτές λογιστικές αρχές και 
(στ) συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ισχύουσας φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. 
 
Οι δαπάνες θεωρούνται πραγματικές, όταν έχουν πράγματι καταβληθεί, αντιστοιχούν σε 
εξοφλημένα τιμολόγια ή ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας λογιστικά στοιχεία και σχετίζονται με 
παραδοτέα που έχουν παραδοθεί. Κατ' εξαίρεση, οι δαπάνες τιμολογίων που έχουν εκδοθεί στο 
τελευταίο μήνα επιλεξιμότητας, θεωρείται ότι πραγματοποιούνται εντός της επιλέξιμης περιόδου 
εάν καταβάλλονται  εντός 30 ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας. 
Τα γενικά έξοδα και οι αποσβέσεις του εξοπλισμού θεωρείται ότι έχουν πραγματοποιηθεί όταν 
καταγράφονται στις λογιστικές εγγραφές του Φορέα Υλοποίησης /εταίρου. 
Οι συμβατικές προκαταβολές που αφορούν στην εκτέλεση έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών, είναι 
επιλέξιμες εφόσον προβλέπονται στις σχετικές προκηρύξεις και συμβάσεις, οι οποίες είναι 
σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία και καταβάλλονται σύμφωνα με τους όρους αυτούς. Σε κάθε 
περίπτωση και μέχρι την ολοκλήρωση της πράξης, οι προκαταβολές θα πρέπει να καλυφθούν από 
τις δαπάνες που καταβάλλονται από τους δικαιούχους και να αφορούν εργασίες οι οποίες 
πιστοποιούνται από τους δικαιούχους και δικαιολογούνται με εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά 
έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας. 
Η εσωτερική λογιστική του Φορέα Υλοποίησης και οι διαδικασίες ελέγχου πρέπει να επιτρέπουν 
την άμεση συμφωνία των δαπανών και εσόδων που δηλώνονται στο πλαίσιο της πράξης με την 
αντίστοιχη λογιστική αποτύπωσή τους. 
Στις περιπτώσεις πράξεων που κατά την εκτέλεσή τους συμμετέχουν επί μέρους φορείς (εταίροι) 
υπό την συνολική ευθύνη του Φορέα Υλοποίησης, είναι επιλέξιμες οι πραγματικές δαπάνες που 
καταβάλλονται στην πράξη από τους συμμετέχοντες φορείς και τον ορισθέντα Φορέα Υλοποίησης, 
με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι ακόλουθοι όροι: 
(α) υπάρχουν έγγραφα τεκμήρια της συμφωνίας του Φορέα υλοποίησης με τους άλλους 
φορείς/εταίρους σχετικά με τη συνεισφορά τους στην εκτέλεση της συγχρηματοδοτούμενης 
πράξης,  
(β) ο Φορέας Υλοποίησης διατηρεί τη συνολική οικονομική ευθύνη για την πράξη, 
(γ) οι δαπάνες που καταβάλλονται από τους εταίρους συνοδεύονται από εξοφλημένα τιμολόγια, ή, 
όταν αυτό δεν είναι εφικτό, από λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας, 
(δ) οι δαπάνες που καταβάλλονται από τους εταίρους αναφέρονται επίσημα στο Φορέα 
Υλοποίησης ή/και την πράξη, 
(ε) ο Φορέας Υλοποίησης έχει την ευθύνη να επαληθεύσει το υπαρκτό και την επιλεξιμότητα των 
αναφερόμενων δαπανών καθώς και την ολοκλήρωση των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και 
υπηρεσιών, πριν τις δηλώσει στο Διαχειριστή Προγράμματος ή στην αρχή πιστοποίησης και  
(στ) η διαδρομή ελέγχου καλύπτει έως και το επίπεδο των συμμετεχόντων φορέων/εταίρων. 
Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες εφ’ όσον έχουν πραγματοποιηθεί μετά την αρχική ημερομηνία κατά την 
οποία ο Διαχειριστής Προγράμματος αποφασίζει την ένταξη της πράξης στο Πρόγραμμα, εκτός αν 
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μια μεταγενέστερη αρχική ημερομηνία προβλέπεται στην απόφαση ένταξης της πράξης. Ο 
Διαχειριστής με την απόφαση ένταξης καθορίζει την τελική ημερομηνία επιλεξιμότητας. Δαπάνες 
που πραγματοποιούνται μετά τις 30 Απριλίου 2016 δεν είναι επιλέξιμες. Η τελική ημερομηνία 
επιλεξιμότητας δεν πρέπει να είναι μεταγενέστερη ούτε από την ημερομηνία αυτή. 
Η αρχική και η τελική ημερομηνία επιλεξιμότητας της κάθε πράξης πρέπει να αναφέρονται στην 
απόφαση ένταξης της πράξης. 

Οι ακόλουθες δαπάνες δεν θεωρούνται επιλέξιμες:  

(α) οι χρεωστικοί τόκοι, τα έξοδα εξυπηρέτησης του χρέους και οι τόκοι υπερημερίας, 

(β) οι προμήθειες χρηματοοικονομικών συναλλαγών και τα λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά 

έξοδα, εξαιρουμένων των εξόδων που σχετίζονται με το άνοιγμα λογαριασμών που απαιτούνται 

από το εφαρμοστέο δίκαιο και το κόστος των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που επιβάλλονται 

με την απόφαση ένταξης της πράξης, 

(γ) προβλέψεις για ζημίες ή ενδεχόμενες μελλοντικές υποχρεώσεις, 

(δ) οι συναλλαγματικές απώλειες, 

(ε) ο ΦΠΑ, εφόσον μπορεί να ανακτηθεί ή συμψηφιστεί με οποιονδήποτε τρόπο, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 45 της ΚΥΑ συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για την υλοποίηση του 

Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2009 – 2014, 

(στ) δαπάνες που καλύπτονται από άλλες πηγές καθώς και δαπάνες που αφορούν άλλα έργα που 

έχουν χρηματοδοτηθεί από τρίτους 

(ζ) πρόστιμα, ποινές και δικαστικά έξοδα, 

(η) δαπάνες που δεν προκύπτουν ως άμεση ανάγκη του συγκεκριμένου ενισχυόμενου έργου αλλά 

σχετίζονται με άλλες δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης των δικαιούχων, ή με τις συνήθεις 

δραστηριότητές τους, εμπορικές, ερευνητικές ή άλλες 

(θ) υπέρμετρες ή παράλογες δαπάνες 

(ι) οποιοδήποτε κέρδος 

(στ) δαπάνες ψυχαγωγίας. 
 
7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
 
Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού 
ΕΟΧ, τον προκαταρκτικό έλεγχο, στον οποίο ο Διαχειριστής Προγράμματος εξετάζει το παραδεκτό 
των αιτήσεων που ελήφθησαν, αν δηλαδή περιέχουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και το 
υποστηρικτικό υλικό και εάν είναι σύμφωνες με τους κανόνες επιλεξιμότητας της παρούσας 
πρόσκλησης.  
Οι αιτούντες των οποίων οι προτάσεις απορρίπτονται σε αυτό το στάδιο ενημερώνονται πλήρως 
αιτιολογημένα από το Διαχειριστή Προγράμματος και τους δίνεται εύλογο χρονικό διάστημα 
προκειμένου να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις επί της αποφάσεως. 
Η κύρια διαδικασία της αξιολόγησης περιλαμβάνει τα εξής 3 στάδια: 
 
Στάδιο Α: Οι προτάσεις που κρίθηκαν επιλέξιμες από τον προκαταρκτικό έλεγχο αξιολογούνται 
ανά θεματική επιτροπή, από διμελείς ομάδες εμπειρογνωμόνων που ορίζονται από το Διαχειριστή 
Προγράμματος, ως προς τα κριτήρια επιλογής και βαθμολογούνται και σχολιάζονται χωριστά από 
κάθε έναν εμπειρογνώμονα από άποψη επιστημονικής, τεχνικής και οικονομικής αρτιότητας και 
σημασίας και εν συνεχεία συντάσσεται για κάθε πρόταση ειδική έκθεση αξιολόγησης και εισήγηση/ 
αιτιολόγηση αυτής. 
Η επιλογή των εμπειρογνωμόνων θα σχηματισθεί από τον εθνικό πίνακα κριτών που έχει 
συνταχθεί με ευθύνη του ΕΣΕΤ και τηρείται στη ΓΓΕΤ, τη βάση κριτών της ΓΓΕΤ, τη βάση 
εμπειρογνωμόνων του αναπτυξιακού νόμου, τις ιστοσελίδες ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων 
κλπ.  Τα μέλη των επιτροπών αξιολόγησης ορίζονται έτσι ώστε να καλύπτουν τους επιστημονικούς 
τομείς που αναφέρονται στην προκήρυξη και συγκαλούνται με φροντίδα της αρμόδιας 
υπηρεσιακής μονάδας του Διαχειριστή Προγράμματος στελέχη της οποίας έχουν το συντονισμό 
τους. Οι αξιολογητές/ εμπειρογνώμονες μπορεί να είναι Έλληνες ή αλλοδαποί, αναγνωρισμένα 
μέλη της διεθνούς ακαδημαϊκής ή ερευνητικής ή επιχειρηματικής κοινότητας, που ζουν και 
εργάζονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με διεθνή εμπειρία σε αξιολογήσεις ερευνητικών 
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προτάσεων και δεν θα εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στην εκάστοτε πρόταση, ώστε να 
διασφαλίζεται το αδιάβλητο της κρίσης.  
Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά είτε σε χώρο που θα ορισθεί από τη ΓΓΕΤ στη 
βάση προκαθορισμένων κριτηρίων που περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη και γραπτών πογφιών 
του Διαχειριστή Προγράμματος. Οι αξιολογήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα αξιολόγησης της ΓΓΕΤ. Ο Διαχειριστής Προγράμματος καταρτίζει κατάλογο με 
κατάταξη των προτάσεων κατά αύξουσα σειρά βαθμολογίας.  Η ΓΓΕΤ θα κατατάξει τις προτάσεις 
βάσει του μέσου όρου της βαθμολογίας των δύο κριτών. Στην περίπτωση μεγάλης απόκλισης 
μεταξύ των βαθμολογιών των δύο αξιολογητών (μεγαλύτερη του 30 % της μεγαλύτερης 
βαθμολογίας), η ΓΓΕΤ θα αναθέσει σε έναν τρίτο κριτή να βαθμολογήσει ανεξάρτητα την πρόταση. 
Ο τελικός βαθμός, σε αυτήν την περίπτωση, προκύπτει ως ο μέσος όρος των δύο κοντινότερων 
βαθμών. Οι αξιολογούμενοι θα πληροφορηθούν τις βαθμολογίες τους ηλεκτρονικά από τον 
συντονιστή της διαδικασίας αξιολόγησης.    
Η δαπάνη που αφορά στις αμοιβές των εμπειρογνωμόνων καλύπτεται από τα κόστη διαχείρισης 
του Διαχειριστή Προγράμματος.  
 
Στάδιο Β: Η επιλογή των προτάσεων για χρηματοδότηση θα γίνει από την επιτροπή επιλογής, η 
οποία θα αποτελείται από τουλάχιστον πέντε μέλη εκ των οποίων τα δύο τουλάχιστον δε θα 
ανήκουν στο προσωπικό του διαχειριστή προγράμματος.   Κατά τη σύσταση και συγκρότηση της 
Επιτροπής Επιλογής, λαμβάνεται μέριμνα ώστε τα μέλη της να μη δύνανται να συμμετέχουν στο 
μέλλον στην παρακολούθηση ή /και στον έλεγχο των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων που  
εξέτασαν. Τα μέλη της Επιτροπής καταρτίζουν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, τυποποιημένα 
έντυπα ελέγχου, πρακτικών, αποφάσεων των συνεδριάσεων και αιτιολογημένων απαντήσεων 
προς τους δυνητικούς Φορείς Υλοποίησης σχετικά με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της 
πρότασής τους. Η Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ και το Εθνικό Σημείο Επαφής θα προσκληθούν από την 
Επιτροπή Επιλογής για να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις αυτής ως παρατηρητές. Ο Διαχειριστής 
Προγράμματος υποβάλλει στην Επιτροπή Επιλογής  τον κατάλογο των προτάσεων κατά αύξουσα 
σειρά βαθμολογίας, τον οποίο  και κοινοποιεί μεταφρασμένο στην Αγγλική  στην  Επιτροπή ΧΜ 
ΕΟΧ, μέσω του Γραφείου ΧΜ. Η Επιτροπή Επιλογής ιεραρχεί τις προτάσεις ανά θεματική περιοχή. 
Ο τρόπος επιλογής των προς χρηματοδότηση έργων, βασίζεται στην ιεράρχηση των προτάσεων 
και στις διατιθέμενες πιστώσεις ανά θεματική. Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, η Επιτροπή 
Επιλογής δύναται  να μεταβάλει τη σειρά της βαθμολογίας αιτιολογημένα. Η αιτιολόγηση αυτή 
καταγράφεται στα πρακτικά και σε περίπτωση που κάποια πρόταση απορριφθεί κατά τη 
διαδικασία αυτή ο υποψήφιος Φορέας Υλοποίησης ειδοποιείται γραπτώς για τους λόγους της 
απόρριψης αυτής.  
Οι αιτούντες έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν ένσταση κατά των απορριπτικών αποφάσεων εντός 
προθεσμίας 5 εργασίμων ημερών από την ενημέρωσή τους. Το δικαίωμα ένστασης μπορεί να 
ασκηθεί μία μόνο φορά. Η ένσταση ασκείται ηλεκτρονικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
στη διεύθυνση eeafm@gsrt.gr το αργότερο μέχρι τις 6μ.μ. ώρα Ελλάδας, της 5ης ημέρας της 
προθεσμίας. Η αίτηση ένστασης εξετάζεται από την Επιτροπή Επιλογής και η απόφαση 
ανακοινώνεται εντός 10 εργασίμων ημερών. Η απόφαση επί της ενστάσεως είναι αμετάκλητη. 
Τα πρακτικά των Συνεδριάσεων της Επιτροπής Επιλογής κοινοποιούνται στην Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ 
εντός δύο εβδομάδων μετά το πέρας κάθε συνεδρίασης.  
 
Στάδιο Γ: Ο Διαχειριστής Προγράμματος αφού πιστοποιήσει το αποδεκτό της όλης διαδικασίας 
επιλογής, συντάσσει τον τελικό κατάλογο των προτάσεων και ακολουθεί ο έλεγχος των κρατικών 
ενισχύσεων. Στη συνέχεια ακολουθεί η έγκριση της χρηματοδότησης και η ανάθεση των έργων. 
 
Ο Διαχειριστής Προγράμματος οφείλει να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο ώστε να προλαμβάνει 
σύγκρουση συμφερόντων. Αν παρ΄όλα αυτά προκύψει τέτοιου είδους σύγκρουση, ο Διαχειριστής 
Προγράμματος οφείλει να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε να μην επιτρέψει μία τέτοιου είδους 
κατάσταση να επηρεάσει την αξιοπιστία και το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής. 
Τα κριτήρια αξιολόγησης και η αντίστοιχη βαθμολογία κάθε κριτηρίου έχουν ως ακολούθως:  
 

A. Ωριμότητα πράξης και επάρκεια του φορέα υλοποίησης ως προς το σχεδιασμό και 
την υλοποίηση της πράξης και συμβολή στην ανάπτυξη νέων ικανοτήτων (κατώτερο 
όριο: 10 βαθμοί, ανώτατο όριο: 20 βαθμοί)  
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 Βαθμολογία 

- Καταλληλότητα της οργανωτικής δομής  και των διοικητικών 
διαδικασιών του έργου.  

0-3 

- Επάρκεια των διαθέσιμων υποδομών των συμμετεχόντων 
(συμπεριλαμβανομένου και του υπεργολάβου, αν υπάρχει) για 
την υλοποίηση του έργου (προσωπικό, τεχνικές υποδομές και 
εργαλεία, εξοπλισμός και διοικητική υποστήριξη)  

0-8 

- Εμπειρία των συμμετεχόντων φορέων και υποκειμένων στη 
θεματική περιοχή του έργου, επιστημονική και τεχνολογική 
αριστεία, όπως αυτή τεκμηριώνεται από τις προγενέστερες και τις 
παρούσες δραστηριότητες, τη συμμετοχή τους σε αντίστοιχα 
ελληνικά και διεθνή έργα(με έμφαση σε ερευνητικά και 
αναπτυξιακά έργα), τις επιστημονικές τους δημοσιεύσεις, τις 
πατέντες, τη συνάφεια των δραστηριοτήτων τους με τους 
σκοπούς του έργου και το ρόλο που πρόκειται να αναλάβουν για 
την υλοποίησή του). 

0-5 

 
- Εμπειρία του Συντονιστή Φορέα και του Επιστημονικού 

Υπεύθυνου στην εφαρμογή και το συντονισμό έργων μεγάλης 
κλίμακας και την διατομεακή έρευνα και προηγούμενη εμπειρία 
του Συντονιστή Φορέα και του Επιστημονικού Υπεύθυνου στη 
διαχείριση της Έρευνας και της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και την 
εφαρμογή και την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων των έργων.  

0-4 

Σύνολο 20 
 
B.  Επιστημονική αριστεία, τεχνική αρτιότητα και ποιότητα των προτεινόμενων δράσεων – 

οικονομική βιωσιμότητα και διασφάλιση λειτουργικότητας (κατώτερο όριο: 18 βαθμοί, 
ανώτατο όριο: 35 βαθμοί)  

 

 Βαθμολογία 

- Ποιότητα και σαφήνεια των στόχων του προτεινόμενου έργου. 
Ποιότητα και καταλληλότητα της προτεινόμενης επιστημονικής 
μεθοδολογίας και του χρονοδιαγράμματος σε σχέση με την 
εφαρμογή του. Πληρότητα και αποτελεσματικότητα της 
διαδικασίας εφαρμογής (υποχρεώσεις των συμμετεχόντων 
φορέων και χρονοδιάγραμμα εφαρμογής).  

0-10 

- Πρωτοτυπία και καινοτομικός χαρακτήρας της πρότασης σε 
σχέση με τις σύγχρονες τεχνολογίες αιχμής και την περαιτέρω 
πρόοδο που θα επιτευχθεί στα πλαίσια του έργου.   

0-8 

- Επαρκής τεκμηρίωση και ορθότητα των προτεινόμενων ειδών 
έρευνας (βασική έρευνα, βιομηχανική έρευνα, πειραματική 
ανάπτυξη), των Πακέτων Εργασίας και της κατανομής του έργου 
στους συμπράττοντες φορείς.  

0-4 

- Σαφήνεια των παραδοτέων ανά στάδιο και των τελικών 
παραδοτέων (με σκοπό την ανάπτυξη ενός προϊόντος, ή 
παραγωγικής διαδικασίας, ή υπηρεσίας, ή γνώσης που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί άμεσα ή έμμεσα).  

0-7 

- Καταλληλότητα του αιτούμενου προϋπολογισμού σε σχέση με την 
προβλεπόμενη χρήση του, σε όρους της κατανομής του στους 
συμπράττοντες φορείς και των διαφόρων κατηγοριών κόστους.    

0-6 

Σύνολο 35 
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Γ.  Σκοπιμότητα και αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης σε σχέση με τους στόχους του 
Προγράμματος. Αναμενόμενος αντίκτυπος της ανάπτυξης, διάδοσης και αξιοποίησης 
των αποτελεσμάτων του έργου. (κατώτερο όριο: 27 βαθμοί, ανώτατο όριο: 45 βαθμοί)   

 Βαθμολογία 

- Συμβολή του έργου στους σκοπούς και τους στόχους/τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα της Προκήρυξης. 

 

0-8 

- Βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου(προϊόν, πρωτοτυπία, 
καινοτομία), όπως προκύπτει από τη στρατηγική ανάλυση, τα 
παραδοτέα και το σχέδιο αξιοποίησης των αποτελεσμάτων.  

- Ποιότητα και καταλληλότητα του σχεδίου αξιοποίησης/ ή και 
διάδοσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων (δραστηριότητες 
πληροφόρησης, διάδοσης και ευαισθητοποίησης του κοινού).  

 

0-11 

- Εμπλοκή γυναικών τουλάχιστον κατά 1/3 και άλλων ομάδων 
στόχων στην προετοιμασία και υλοποίηση του έργου. 

0-9 

- Καταλληλότητα της προσέγγισης διαχείρισης (και/η απόκτησης) 
των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που υπάρχουν πριν 
από το έργο και/ή που προκύπτουν από την υλοποίησή του.  

0-8 

- Δημιουργία και/ή διατήρηση νέων θέσεων εργασίας. 
- Συμβολή του έργου στην αριστεία και την ανταγωνιστικότητα της 

οικονομίας σε εθνικό και/ή Ευρωπαϊκό επίπεδο και γενικότερα 
ωφελήματα του έργου για την κοινωνία και την οικονομία. 

0-9 

Σύνολο 45 
  
 
8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  
 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης από τις θεματικές/ τομεακές επιτροπές 
εμπειρογνωμόνων, οι προτάσεις οι οποίες έχουν επιτύχει τουλάχιστον το κατώτερο βαθμό ανά 
κριτήριο, καθώς και στο σύνολο της βαθμολογίας, δηλαδή βαθμολογία 55/100, θα καταταχθούν σε 
πίνακα κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά ανά θεματική/ τομεακή περιοχή. Όταν σε μια 
θεματική/τομεακή περιοχή δύο προτάσεις έχουν την ίδια βαθμολογία  θα έχει προτεραιότητα η 
πρόταση με τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο κριτήριο Γ, σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας θα 
υπερισχύει η πρόταση με τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο κριτήριο Β. Οι προτάσεις για τις οποίες 
υπάρχουν διαθέσιμες δαπάνες και θα πληρούν τις προϋποθέσεις περί κρατικών ενισχύσεων, θα 
προτείνονται για χρηματοδότηση και θα συνυπογράφεται ένα Σύμφωνο πράξης (Project Contract) 
μεταξύ του Διαχειριστή Προγράμματος και του φορέα υλοποίησης. Το σύμφωνο πράξης συνίσταται 
από την απόφαση ένταξης της πράξης στο Πρόγραμμα, της οποίας αναπόσπαστο τμήμα αποτελεί 
το Τεχνικό Δελτίο της πράξης, και η οποία εκδίδεται από το Διαχειριστή Προγράμματος, καθώς και 
από το σύμφωνο αποδοχής όρων για τη συγχρηματοδότηση μίας πράξης το οποίο υπογράφεται 
από τον Φορέα Υλοποίησης. 
Στην απόφαση ένταξης όσο και στο σύμφωνο αποδοχής όρων για τη συγχρηματοδότηση 
περιλαμβάνονται οι γενικοί και ειδικοί όροι οι οποίοι διασφαλίζουν τη σωστή υλοποίηση και 
λειτουργία της πράξης, η περιγραφή των ρόλων των φορέων που συμμετέχουν στην πράξη, η 
δέσμευση του Φορέα υλοποίησης για εφαρμογή της Ευρωπαϊκής και Εθνικής Νομοθεσίας καθώς 
και οι όροι και προϋποθέσεις για την καταβολή της συγχρηματοδότησης.  
Οι δικαιούχοι των οποίων τα αιτήματα χρηματοδότησης εγκριθούν, συμφωνούν πως η έγκριση 
χρηματοδότησης συνεπάγεται δημοσίευση της επωνυμίας τους, του τίτλου της πράξης και του 
ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης, στον κατάλογο των δικαιούχων που δημοσιεύεται 
ηλεκτρονικά (τουλάχιστον στην ιστοσελίδα του ΕΠΑΝ ΙΙ, www.antagonistikotita.gr και του ΕΣΠΑ 
www.espa.gr) ή με άλλον τρόπο, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο δ του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006. 
Τα έργα θα πρέπει να είναι συμβατά με τους κανόνες για την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και 
την αύξηση της προσβασιμότητας σε δομές και υπηρεσίες ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 
 

http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.espa.gr/
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9. ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

 
Η έναρξη υποβολής αιτήσεων  θα γίνει μετά  την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα 
γίνει από τη ΓΓΕΤ και η οποία θα δημοσιευθεί, τόσο στον ημερήσιο τύπο (τουλάχιστον σε 3 
εφημερίδες), όσο και στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ. 
Οι προτάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου στην αγγλική γλώσσα 
συμπληρώνοντας τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα της «Δράσης: Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ 
περιόδου 2009 - 2014». Ο τίτλος και η περίληψη της πρότασης θα δίνονται  και στην ελληνική 
γλώσσα. Η υποβολή της πρότασης γίνεται με ευθύνη του Συντονιστή ο οποίος πρέπει να 
μεριμνήσει για την έγκαιρη και έγκυρη υποβολή της, καθώς και για την πληρότητά της.  
Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης έχει εγκατασταθεί στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ/ 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων:  
https://apps.gov.gr/minedu/international/research-priorities-2014/ 
Στην ίδια διεύθυνση μπορεί να πραγματοποιηθεί και εγγραφή στην πλατφόρμα.  
Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων εμπεριέχονται στην πλατφόρμα υποβολής.  
Οι υποβληθείσες προτάσεις λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου, ο οποίος είναι μοναδικός και θα 
χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια από τη ΓΓΕΤ για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. 
Οι προτάσεις υποβάλλονται από την 21.10.2014 έως και την 23.59 ώρα, της 19.12.2014 
(καταληκτική ημερομηνία).  
Προτάσεις που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δε θα γίνουν αποδεκτές. 
 
10. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
  
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη: 
ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
Διεύθυνση Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας  
τηλ.:  210 7458100,  email: eeafm@gsrt.gr   
Όλες οι απαντήσεις θα δίνονται σε διάστημα 3 εργασίμων ημερών από την υποβολή του 
αντίστοιχου ερωτήματος. 
Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα και υποστήριξη, αναφορικά με το σύστημα ηλεκτρονικής 
υποβολής προτάσεων, οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στη διεύθυνση: 
platform_support@gsrt.gr 
Περίληψη της Προκήρυξης θα δημοσιευθεί στον εθνικό και διεθνή τύπο, στον δικτυακό τόπο της 
ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr) και του ΕΣΠΑ (www.espa.gr), καθώς και σε δικτυακούς τόπους διεθνών 
ερευνητικών φορέων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

http://www.gsrt.gr/
http://www.espa.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 
Το Νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει την προκήρυξη περιλαμβάνει:  
 

1. Τη Συμφωνία της 14ης Οκτωβρίου 2003 για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Τσεχίας, της 

Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Δημοκρατίας της Κύπρου, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της 

Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτα, της 

Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Δημοκρατίας της 

Σλοβακίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η οποία είναι εφαρμοστέα από την 1η Μαΐου 

2004. 

2. To Πρωτόκολλο 38b της Συμφωνίας Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, το οποίο συστήνει τον 

Χρηματοδοτικό Μηχανισμό EOX 2009-2014 μέσω του οποίου οι δότριες χώρες θα 

συνεισφέρουν στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων εντός του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου. 

3. Την από 09-12-2010 Απόφαση Νο 5/2010/SC της Διακρατικής Επιτροπής των χωρών ΕΖΕΣ, 

με την οποία συγκροτείται η Επιτροπή Χρηματοδοτικού Μηχανισμού για τη διαχείριση του 

Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2009-

2014. 

4. Το από 7-11-2011 Μνημόνιο Κατανοήσεως (Memorandum of Understanding) για την 

υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 

2009-2014 μεταξύ της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν, του 

Βασιλείου της Νορβηγίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας. 

5. Τον από 18-01-2011 «Κανονισμό για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ 

2009-2014» (“Regulation on the implementation of the European Economic Area (EEA) 

Financial Mechanism 2009-2014”), όπως αυτός υιοθετήθηκε από την Επιτροπή 

Χρηματοδοτικού Μηχανισμού βάσει του άρθρου 8.8 του Πρωτοκόλλου 38b της Συμφωνίας 

ΕΟΧ.  

6. Την ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με αριθ. 

12104/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ 275/12 Μαρτίου 2014(ΦΕΚ Β’ 781/28 Μαρτίου 2014), θέμα «Καθορισμός 

συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (ΧΜ) 

του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2009−2014 − Κατανομή των Πόρων.» 

7. Τις λοιπές κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν θεσπισθεί και υιοθετηθεί από την Επιτροπή ΧΜ 

ΕΟΧ περιόδου 2009-2014, όπως εκάστοτε ισχύουν. 

8. Το Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27.11.95) και ειδικότερα το άρθρο 104 αυτού.  

9. Το άρθρο 5, παράγραφος 4 του Ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13Α) «Ανάπτυξη της επιστημονικής και 
τεχνολογικής έρευνας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και 
 

10. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 
268/Α/31.12.2011) σύμφωνα με τις οποίες παρατείνεται από τη λήξη της κατά την 31.12.2011, 
η αναστολή ισχύος των διατάξεων του ν. 3653/2008 (ΦΕΚ 49 Α΄) έως την 31.12.2013, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 3 του ν. 3879/2010, (Α΄ 21). 
 

11. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 274/2000 (ΦΕΚ 225 Α/17.10.2000) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία 
χρηματοδότησης (επιχορήγησης ή συνδρομής) έργων και προγραμμάτων που υποβάλλονται 
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από βιομηχανικές ή άλλες παραγωγικές μονάδες, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3777/2009 
(ΦΕΚ 127Α/28.7.2009) και ισχύει. 

 
12. Τη με  αρ. 7725/28.3.2007 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 

Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001). 
 

13. Τη με αρ. 5338/26.10.2007 απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων περί 
έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 
(ΕΠΑΝ−ΙΙ). 

 
14. Το Π.Δ. 118/2013(ΦΕΚ 152/Α/2013) «Τροποποίηση του ΠΔ 85/2012-Ίδρυση Υπουργείων 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και 
μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και Παιδείας και θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως». 

 
15. Το Νόμο υπ’ αρ.  2843/2000 (ΦΕΚ 219/Α/2000) «Εκσυγχρονισμός των χρηματιστηριακών 

συναλλαγών, εισαγωγή εταιριών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηματιστήριο 
Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 34. Αξιοποίηση ερευνητικών 
αποτελεσμάτων. 

 
16. Το Νόμο 2919/01, (ΦΕΚ Α’ 128/25.6.2001) «Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την 

παραγωγή και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 
 

17. Το Π.Δ.17 /2001, (ΦΕΚ Α`14/31.1.2001), «Για την χρηματοδοτική στήριξη νέων επιχειρήσεων 
έντασης γνώσης - τεχνοβλαστών (SPIN OFF)», όπως έχει τροποποιηθεί με το Άρθρο 19 του  
Ν. 3777/2009. 
 

18. Το Νόμο υπ’ αρ.  2992 (ΦΕΚ Α' 54/ 20.3.2002) «Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς 
και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις». 
 

19. Το Π. Δ. 118/ΦΕΚ 150 Α’/10.7.2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ. Π. Δ.)». 
 

20. Το Π. Δ. 4/ΦΕΚ 3 Α’/14.1.2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας – στήριξης και 
διαχείριση των αντίστοιχων πόρων». 
 

21. Το ΠΔ υπ’ αρ.  128/2008(ΦΕΚ Α'190) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2005/71/ΕΚ της 12ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την ειδική διαδικασία εισδοχής υπηκόων 
τρίτων χωρών για σκοπούς επιστημονικής έρευνας». 

 
22. Το Ν.3777/2009 (ΦΕΚ 127/Α’/28.7.2009) «Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών 

εταιρειών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 18, σύμφωνα με το οποίο ο τίτλος του 
Π.Δ. 274/2000 αντικαθίσταται ως εξής: «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χρηματοδότησης 
έργων, προγραμμάτων και δράσεων που υποβάλλονται από επιχειρήσεις, ερευνητικούς και 
λοιπούς φορείς για έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία».  
 

23. Το Νόμο υπ’ αρ 3908 (ΦΕΚ 8/Α'/1.2.2011) «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την 
Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή». 
 

24. Το Νόμο υπ’ αρ.  4009, ΦΕΚ Α 195/6-9-2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας 
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων». 

 
25. Το Νόμο υπ’ αρ. 4051 (ΦΕΚ 40/Α/29.2.2012) «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και 

άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012» και 
ειδικότερα το άρθρο 5 «Συγχωνεύσεις ερευνητικών φορέων». 
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26. Το Νόμο υπ’ αρ. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α/23.4.2010) με θέμα «Αποκατάσταση φορολογικής 
δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα  το άρθρο 71 
 

27. Το Νόµο υπ’ αρ. 2121/1993 (ΦΕΚ Α΄ 25/4.3.1993) «Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά 
δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα», όπως ισχύει. 
 

28. Το ΠΔ 259/1997, (ΦΕΚ Α΄ 185/1997) «Διατάξεις εφαρμογής του Διακανονισμού της Χάγης για 
τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων που κυρώθηκε με το Ν. 
2417/1996 και διατάξεις για τον εθνικό τίτλο προστασίας» και το  ΠΔ 161/31.05.2002, (ΦΕΚ Α΄ 
149/26.06.2002)  για την προσαρμογή του Προεδρικού διατάγματος 259/1997 προς τις 
διατάξεις της Οδηγίας 98/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης 
Οκτωβρίου 1998 «για τη νομική προστασία σχεδίων και υποδειγμάτων» (EE L 289/28.10.98). 

 
29. Το Νόμο υπ’ αρ. 2239 (ΦΕΚ Α' 152/16-09-1994) Περί Σημάτων. 

 
30. Τη με αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.08 (ΦΕΚ 540Β) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 

Οικονομικών, εκδιδόμενη σε εφαρμογή του άρθρου 2 του Ν.3614/07, με την οποία 
προσδιορίζονται οι βασικοί κανόνες του Συστήματος διαχείρισης των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ (ΥΠΑΣΥΔ), όπως εκάστοτε ισχύει.  

 
31. Τη με αριθμ. Δ13/Φ5.27/18038/8.12.2000 (ΦΕΚ 1502Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύσταση 

Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε τη με αριθμ. 3124/695Δ/Φ.03/20.3.2008 (ΦΕΚ 557Β) Κοινή Υπουργική 
Απόφαση.  

32. Την Κ.Υ.Α. 5439/85 (ΦΕΚ 258/Β/85) «Σύσταση ειδικών λογαριασμών στο ΥΠΕΤ και στους 
εποπτευόμενους από αυτό φορείς για την αξιοποίηση των κονδυλίων της έρευνας», όπως 
τροποποιήθηκε με τις Κ.Υ.Α. 50556/87 (ΦΕΚ 319/β/87), 7401/88 (ΦΕΚ 308/Β/88), 570/94 
(ΦΕΚ 36/Β/94), 14231 (ΦΟΡ)2738/94 (ΦΕΚ 920/Β/94) και 12739/00 (ΦΕΚ 1302/Β/00).  
 

33. Την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με αριθμ. πρωτ. 
20211/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ 436(ΦΕΚ Β’ 1148/6 Μαΐου 2014), θέμα «Συγχρηματοδότηση από πόρους 
του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2009 
− 2014 και από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, της Γενικής 
Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως 
Διαχειριστή Προγράμματος (Programme Operator) του Προγράμματος με τίτλο: «Ακαδημαϊκή 
Έρευνα» (Research within priority sectors) σε «Τοπικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες για τη 
μείωση των ανισοτήτων σε εθνικό επίπεδο και την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης», 
«Βασικά χαρακτηριστικά της ισότητας των δύο φύλων και προώθηση της εργασιακής και 
προσωπικής ισορροπίας» και «Προώθηση της διαφορετικότητας στην Κουλτούρα και τις 
Τέχνες στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς», όπως έχει τροποποιηθεί με 
την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με αριθμ. πρωτ. 
51069/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ 899/15 Οκτωβρίου  2014 και ισχύει. 

 
Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη: 
 

  Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη 
ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης («Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής κατά Κατηγορία» ή για 
συντομία «ΓΑΚ»).  

  Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με 
την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 
ΕΟΧ) 

 Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1083/11.07.2006 του Συμβούλιου 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.  
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 Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1080/05.07.2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβούλιου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999.  

 Τον Κανονισμό (Ε.Κ.) αριθμ. 1828/08.12.2006 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (Ε.Κ.) αριθμ. 
1083/2006 του Συμβουλίου 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.  

 Τη Σύσταση 361/06.05.2003 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τον 
ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.  

 Το άρθρο 69 για την ενημέρωση και δημοσιότητα του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 και του 
Κεφαλαίου ΙΙ, άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής σχετικά με τις δράσεις 
πληροφόρησης και δημοσιότητας.  
  

 
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.  

 
 
Επισημαίνεται ότι ή έγκριση χρηματοδότησης συνιστά επίσης έγκριση της ένταξης στον κατάλογο 
δικαιούχων που δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ.2, στοιχείο δ του Καν. (ΕΚ) 
1828/2006. 
 

 


