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Ελλάδα 2.0 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
«Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ»
ID 16971
Kωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5149205
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων ερευνητικών έργων
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Η Δράση απευθύνεται στους δυνητικούς δικαιούχους 36 προτάσεων
ερευνητικών έργων της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (Β΄ κύκλος, Παρέμβαση II
«Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς», ΕΣΠΑ 2014-2020), που δεν
χρηματοδοτήθηκαν λόγω εξάντλησης των πόρων, οι οποίες αξιολογήθηκαν με πολύ υψηλή
βαθμολογία και θεωρούνται άριστες προτάσεις στους τομείς της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας και
Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014-2020 (RIS3).
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Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ
Πρόσκληση υποβολής Προτάσεων - Προώθηση της έρευνας και της
καινοτομίας (Ελλάδα 2.0 Άξονας 4.5)
Η Δράση “Ερευνώ – Δημιουργώ - Καινοτομώ” ID 16971 (εφεξής «η Δράση») θα συμβάλλει στους
γενικούς στόχους που έχει θέσει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»
(εφεξής «Ελλάδα 2.0»).
Το «Ελλάδα 2.0» φιλοδοξεί να οδηγήσει τη χώρα -οικονομία, κοινωνία και θεσμούς- σε μια νέα
εποχή. Να πυροδοτήσει μια θεμελιώδη αλλαγή οικονομικού υποδείγματος προς ένα πιο
εξωστρεφές, ανταγωνιστικό και πράσινο παραγωγικό μοντέλο, με πιο αποτελεσματικό και
ψηφιοποιημένο κράτος, λιγότερο γραφειοκρατικό, με δραστικά μειωμένη παραοικονομία, με
φορολογικό σύστημα φιλικό προς την ανάπτυξη και με ένα ποιοτικό και αποτελεσματικό δίκτυο
κοινωνικής προστασίας, προσβάσιμο σε όλους.
Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 εγκρίθηκε στις 13 Ιουλίου 2021 από
το Συμβούλιο Οικονομικών Δημοσιονομικών Θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ecofin). Το
«Ελλάδα 2.0» περιλαμβάνει 106 επενδύσεις και 68 μεταρρυθμίσεις, κατανεμημένες σε 4 πυλώνες
και συγκεντρώνει 31,16 δισ. ευρώ εκ των οποίων ευρωπαϊκοί πόροι 30,5 δισ. Ευρώ (18,43 δισ.
ευρώ ενισχύσεις και 12,73 δισ. ευρώ δάνεια) για να κινητοποιήσει 60 δισ. ευρώ συνολικές
επενδύσεις στη χώρα στα επόμενα πέντε χρόνια.
Οι 4 πυλώνες του Ελλάδα 2.0 είναι: (1) Πράσινο, (2) Ψηφιακό, (3) Απασχόληση, δεξιότητες και
κοινωνική συνοχή (υγεία, παιδεία, κοινωνική προστασία), (4) Ιδιωτικές επενδύσεις και οικονομικός
και θεσμικός μετασχηματισμός. Η συγκεκριμένη Δράση εντάσσεται στον 4 ο πυλώνα.
Με το Νόμο 4822/2021 (ΦΕΚ 135/Α/2.8.2021) Κυρώθηκε η Σύμβαση Χρηματοδότησης μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους για το Ταμείο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Ο Μηχανισμός Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility – RRF)
αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα του Μέσου Ανάκαμψης NextGenerationEU, ενός εργαλείου που έχει
ως στόχο την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών της πανδημίας. Πρόκειται
για έναν καινοτόμο μηχανισμό, ο οποίος έρχεται να ενισχύσει το υπάρχον ευρωπαϊκό πλαίσιο
στήριξης, με άμεση παροχή πόρων προς τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
χρηματοδότηση ενός συνδυασμού βιώσιμων μεταρρυθμίσεων και σχετικών δημοσίων
επενδύσεων, προς αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων που προκάλεσε η
πανδημία COVID-19 και την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους έναντι μελλοντικών κρίσεων.
Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών είναι αρμόδια
για τον συντονισμό της σύνταξης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, καθώς και την παρακολούθηση
και τον συντονισμό της υλοποίησης των προγραμμάτων και έργων τα οποία θα χρηματοδοτηθούν
με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης που θα διατεθούν στην Ελλάδα. (Ν. 4738/2021 αρ 271)
Πληροφορίες σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης στη ιστοσελίδα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας : https://greece20.gov.gr/
Πληροφορίες σχετικά με τη Δράση και όλη η επικοινωνία αναφορικά με τη Δράση θα απευθύνεται
στον Φορέα Υλοποίησης (Φ.Υ.) της Δράσης, που είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και
Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ).
http://www.eyde-etak.gr
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Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση από το Ελλάδα 2.0 στη Δράση «Ερευνώ Δημιουργώ - Καινοτομώ» (ID 16971) με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149205
Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας
Έχοντας υπόψη:
1.

Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄98).

2.

Το Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/7.8.2019) Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης, όπως ισχύει.

3.

Το Π.Δ. 147/2017 (ΦΕΚ 192/Α/13.12.2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης», όπως ισχύει.

4.

Το Π.Δ. 81/08.07.2019 (ΦΕΚ 119/Α/08.07.2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και
κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

5.

Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/9.7.2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6.

Το Π.Δ. 63/2020 (ΦΕΚ 156/Α/5.8.2020) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών
Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών».

7.

Την Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και
Υφυπουργών» (Β΄ 2901).

8.

Την υπ’ αριθ. 48/1.8.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστο
Δήμα» (Β΄3100).

9.

Την υπ’ αριθ. 80327/1.8.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 511) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Έρευνας και
Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».

10. Την υπ’ αριθ. 123476/4.12.2019 (B’4452) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων

και του Υφυπουργού Έρευνας και Τεχνολογίας με θέμα: «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «με
εντολή Υπουργού» ή «με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».

11. Το άρθρο 3 του υπ’ αριθμ. 3/05.01.2021 (Α΄3) Προεδρικού Διατάγματος σύμφωνα με το οποίο η

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του άρθρου 27 του ν. 1558/1985 (Α’ 137)
μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας και η αντίστοιχη θέση Γενικού
Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας σε θέση Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας.

12. Το Ν. 4738/2020 (ΦΕΚ 207/Α/ 27.10.2020) και ειδικότερα το Κεφάλαιο Ε΄ για τη θέσπιση του

κατάλληλου οργανωτικού πλαισίου για την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων του
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης «Next Generation EU» και του εντασσόμενου σε αυτόν
Ταμείου Ανάκαμψης και Σταθερότητας (Recovery & Resilience Facility - Ταμείο Ανάκαμψης).

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 241/2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης

Φεβρουαρίου 2021 για την θέσπιση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
14. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό
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προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ.
1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ.
1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και
για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (L 193/1)
15. Την υπ’ αριθ. 2021/0159/17.06.2021 Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκτελεστική

Απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας της Ελλάδας (στο εξής το «Σ.Α.Α.»).

16. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για

την έγκριση της αξιολόγησης του Σ.Α.Α. για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1), και
ειδικότερα την προτεινόμενη επένδυση με τίτλο Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ [Investment:
Research - Create - Innovate (measure ID 16971)]
17. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α΄ 135/2.8.2021) .

18. Τον ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» και ιδίως

τα άρθρα 189 έως 204 (ΦΕΚ 130/Α/23-07-2021)

19. Τα άρθρα 270 έως και 281 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας

και άλλες διατάξεις» (Α΄207) και ιδίως το άρθρο 272 για την σύσταση στο Υπουργείο
Οικονομικών της αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.
20. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 257/06.11.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού

Οικονομικών «Διορισμός Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 931).

21. Το N. 4310/2014 (Α΄258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»,

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

22. 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).

23. Η Ανακοίνωση της Επιτροπής 2014/C 198/01 «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την

έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία».
24. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Ευρωπαϊκής 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 Απαλλακτικός Κανονισμός») (O.J ΕΕ L
187 της 26.6.2014) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

25. Την με αρ. 123511/ΕΥΘΥ 880/10.11.2017 (Β’ 3992) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού

Οικονομίας και Ανάπτυξης «Αναδιάρθρωση της «Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής
Δράσεων στους Τομείς της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ)» του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αρ.
16940/3.4.2020 (Β΄ 1137) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ισχύει.

26. Την με Α.Π. 1596/Β1/340/14.03.2019 (ΑΔΑ: 6ΑΘΛ465ΧΙ8-5ΨΦ) Προκήρυξη του Β΄ Κύκλου της

Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει με την υπ’ αριθμ. 4004/Β1/1055/28.08.2021 (ΑΔΑ: ΨΗΑΡ46ΜΤΛΡ-73Κ) απόφαση.
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27. Το με Α.Π. 42649/ΕΥΚΕ 5351/13.05.2017 έγγραφο της ΕΥΚΕ με θέμα: «Διευκρινήσεις σχετικά με

ζητήματα εφαρμογής του Καν. Ε.Ε. 651/2014, ως προς τον χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης ως
προβληματικής»
28. Την με Α.Π. 3631/30.07.2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας με

θέμα: Επικαιροποίηση καταλόγου Μη χρηματοδοτούμενων Αιτήσεων Χρηματοδότησης
ερευνητικών έργων της Παρέμβασης ΙΙ “Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς
Οργανισμούς” του B΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής
Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΑΔΑ: ΨΛΑΒ46ΜΤΛΡ-Ζ3Θ)

29. Το Ν. 4772/2021 (Α 17) και ειδικότερα το άρθρο 42 «Διαδικασία ένταξης και χρηματοδότησης

από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έργων και προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από
το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

30. Την υπ’ αριθμ. 17642/10.2.2021 εγκύκλιο οδηγιών για την έκκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ

2021 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2022-2024 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Επενδύσεων & ΕΣΠΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ειδικότερα την παράγραφο 5.14. Ένταξη
έργων που αναμένεται να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης

31. Την υπ’ αριθμ. 35259/24.03.2021 ΚΥΑ (Β 1197) Σύσταση και Λειτουργία Λογαριασμού για την

εθνική χρηματοδότηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

32. Το Α.Π. 67335/08.06.2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης

του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: Μέθοδος Παρακολούθησης έργων Ελλάδα 2.0.

33. Την υπ’ αριθμ. 98245/06.08.2021 παροχή σύμφωνης γνώμης της ΕΥΣΤΑ αναφορικά με την

υποβολή πρότασης κατάρτισης ΠΔΕ 2021 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το
έργο με τίτλο: «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

34. Την ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με την Α.Π. 90745/12.08.2021

Απόφαση υπ΄αριθμ 1694, κωδ. ΠΔΕ: 2021ΤΑ01900001, «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ ID
16971 Project title: Research Create Innovate» προϋπολογισμό 24.718.649,21€ (ΩΞΔΥ46ΜΤΛΡΓΤΛ)

35. Την υπ’ αριθμ. 119126/28.09.2021 (Β 4498) υπουργική απόφαση Σύστημα Διαχείρισης και

Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

36. Την Απόφαση υπ’ αριθμ. 119138/28.09.2021 (Β 4499) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών

περί συμπλήρωσης και εξειδίκευσης των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού
Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών

37. Το εγκεκριμένο Εγχειρίδιο Διαδικασιών του ΤΑΑ
38. Το εγκεκριμένο Εγχειρίδιο Διαχείρισης Καταγγελιών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ/AFCOS)
39. Το με Α.Π. ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 4886/27.10.2021 έγγραφο της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ με θέμα: «Υποβολή Σχεδίου

Πρόσκλησης για την Δράση Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ ID:16971 ευθύνης της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ
στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Πρόγραμμα Ελλάδα 2.0)»

40. Την με αρ. πρωτ. 119375/ΕΥΚΕ 2171 - 04.11.2021 έκφραση γνώμης της ΕΥΚΕ για την Υποβολή

Σχεδίου Πρόσκλησης για την Δράση Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ ID:16971 ευθύνης της
ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Πρόγραμμα Ελλάδα 2.0),
την από 11.11.2021 έκφραση γνώμης της ΚεΜΚΕ (Α.Π. εισερχομένου: ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ
5166/12.11.2021), την από 11.11.2021 ηλεκτρονική απάντηση της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ καθώς και το από
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25.11.2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά το απλοποιημένο
κόστος (Α.Π. εισερχομένου: ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 5351/26.11.2021).
41. Το Καθεστώς ενίσχυσης για τη Δράση ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ όπως έχει

καταχωρηθεί στο σύστημα SANI με κωδικό SA.54192 και την τροποποίηση αυτού με κωδικό
SA.59168

42. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 152813/2.12.2021 (ΑΔΑ: ΩΙΠ4Η-Ε7Β) Απόφασης Ένταξης του Έργου «Ερευνώ

– Δημιουργώ – Καινοτομώ» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5149205) στο Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας.

43. Την με Α.Π. 157105ΕΞ2021/ΥΟΙΚ08/12/2021 Έγκριση πρόσκλησης «Ερευνώ - Δημιουργώ -

Καινοτομώ» της Δράσης/Έργου «ID 16971 Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ
5149205) της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ).

44. Την υπ’ αριθμ. ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 1184/14.12.2021 εισήγηση της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ με θέμα: Πρόσκληση

υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση από το Ελλάδα 2.0 στη Δράση «Ερευνώ - Δημιουργώ Καινοτομώ» (ID 16971) με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149205.

ΚΑΛΕΙ
Τις τριάντα έξι (36) προτάσεις ερευνητικών έργων του Πίνακα Αποδεκτών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:

Πίνακας 36 προτάσεων ερευνητικών έργων που καλούνται με την παρούσα
πρόσκληση) και ειδικότερα
 Τις Επιχειρήσεις και Ερευνητικούς οργανισμούς που συμμετέχουν ως εταίροι στις 36 προτάσεις
ερευνητικών έργων του Πίνακα Αποδεκτών (Παράρτημα Α).
Πρόκειται για προτάσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ –
Καινοτομώ» και συγκεκριμένα της Παρέμβασης ΙΙ «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς
Οργανισμούς» του Β΄ Κύκλου, με στόχο να λάβουν χρηματοδότηση μέσω του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014–
2020. Ωστόσο, οι προτάσεις αυτές δεν χρηματοδοτήθηκαν λόγω εξάντλησης των πόρων παρότι
αξιολογήθηκαν με πολύ υψηλή βαθμολογία και θεωρούνται άριστες προτάσεις στους τομείς της
Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014-2020 (RIS3).
Οι δυνητικοί δικαιούχοι των 36 έργων καλούνται να εκδηλώσουν τη βούλησή τους για
χρηματοδότηση της πρότασης από το Ελλάδα 2.0 και να υποβάλουν τα δικαιολογητικά για την
έγκριση της χρηματοδότησης.
Παράρτημα Α : Πίνακας 36 προτάσεων ερευνητικών έργων που καλούνται με την παρούσα

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
1.1 Η Δράση απευθύνεται στους δυνητικούς δικαιούχους 36 έργων της Δράσης «Ερευνώ –
Δημιουργώ – Καινοτομώ» (ΕΔΚ), Β΄ κύκλος, Παρέμβαση II «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με
Ερευνητικούς Οργανισμούς», ΕΣΠΑ 2014-2020, του Παραρτήματος Α της παρούσας, που δεν
χρηματοδοτήθηκαν λόγω εξάντλησης των πόρων, οι οποίες αξιολογήθηκαν με πολύ υψηλή
βαθμολογία και θεωρούνται άριστες προτάσεις στους τομείς της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας και
Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014-2020 (RIS3).
Πρόκειται για συνεργατικά ερευνητικά έργα με εταίρους (δυνητικούς δικαιούχους) επιχειρήσεις
και Ερευνητικούς Οργανισμούς (ΑΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, κ.α.), με σκοπό τον εκσυγχρονισμό, τη
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διαφοροποίηση και την εκμετάλλευση νέων ευκαιριών στην ελληνική οικονομία μέσω της
συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών.
Παρότι είναι ήδη αξιολογημένες οι 36 προτάσεις ως προς το επιστημονικό μέρος, ωστόσο κρίνεται
σκόπιμη η υποβολή νέου αιτήματος χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης με
χρηματοδότηση από νέα πηγή χρηματοδότησης: Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Συγκεκριμένα, τα εν λόγω έργα είχαν αρχικώς αιτηθεί χρηματοδότησης μέσω του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ
2014-2020 και τώρα θα πρέπει να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον τους για υλοποίηση των
ερευνητικών έργων και τη βούληση των δυνητικών δικαιούχων τους για χρηματοδότηση από το
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέσω του «Ελλάδα 2.0».
1.2 Ο κύριος στόχος της Δράσης είναι να συνδέσει τον ακαδημαϊκό και τον παραγωγικό τομέα. Η
δράση στοχεύει στη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα με
τελικό στόχο τη μετάβαση στην ποιότητα, την καινοτόμο επιχειρηματικότητα και την αύξηση της
εγχώριας προστιθέμενης αξίας.
Οι βασικές στρατηγικές προτεραιότητες στις οποίες συμβάλλει η Δράση είναι οι εξής:
•
Παροχή κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις
•
Προώθηση προγραμμάτων Ε & Α σε τεχνολογίες αιχμής
•
Απασχόληση επιστημονικού δυναμικού υψηλών προσόντων και εξειδίκευσης (Brain Gain)
Τα ενισχυόμενα συνεργατικά ερευνητικά έργα εμπίπτουν σε μία ή περισσότερες από τις
κατηγορίες βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη και μελέτες σκοπιμότητας.
1.3 Ως Φορέας Υλοποίησης της Δράσης (ΦΥ) ορίζεται η ΕΥΔΕ ΕΥΑΚ που αναλαμβάνει τη συνολική
διαχείριση της Δράσης Ενίσχυσης, την προετοιμασία και έκδοση της Πρόσκλησης, την ευθύνη για
την αξιολόγηση και ένταξη των προτάσεων, την παρακολούθηση της προόδου των ενταγμένων
έργων και την πιστοποίηση και καταβολή της αναλογούσας δημόσιας χρηματοδότησης στους
δικαιούχους, μέχρι την ολοκλήρωση των έργων.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
2.1 Η Δράση έχει ενταχθεί στο Σχέδιο «Ελλάδα 2.0», όπως εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση από το
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Οι προτάσεις των 36 ερευνητικών έργων, οι οποίες θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας, θα
χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του ΠΥΛΩΝΑ 4. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΞΟΝΑ 4.5 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΔΡΑΣΗ: «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» ID 16971
Ο στόχος του Άξονα 4.5 του «Ελλάδα 2.0» είναι η αύξηση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων
για την έρευνα και την ανάπτυξη (Ε&Α), η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της επιστήμης και των
επιχειρήσεων και η ανάπτυξη παγκόσμιας κλάσης πρωτοποριακών υποδομών για Ε&Α. Αυτό θα
επιτευχθεί μέσω μιας σειράς έργων, καθώς και μέσω μεταρρυθμίσεων με σκοπό την ενθάρρυνση
καινοτόμων εταιρειών να επενδύσουν στον τομέα της Ε&Α. Ο συγκεκριμένος Άξονας θα συμβάλει
στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ ακαδημαϊκού και παραγωγικού τομέα αυξάνοντας την
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας, θα αυξήσει την εκμετάλλευση των δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας, θα αντιστρέψει το «brain drain», θα ενισχύσει το ελληνικό οικοσύστημα
καινοτομίας νεοφυών επιχειρήσεων και θα κινητοποιήσει τις δαπάνες Ε&Α από τις επιχειρήσεις.
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Ο Άξονας 4.5 του «Ελλάδα 2.0» παρουσιάζει βασική συσχέτιση με τον Πυλώνα 3 «Έξυπνη, βιώσιμη
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, με οικονομική συνοχή, απασχόληση, παραγωγικότητα,
ανταγωνιστικότητα, έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία, και μια εύρυθμα λειτουργούσα εσωτερική
αγορά με ισχυρές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)» του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης.
Περαιτέρω, παρουσιάζει συμπληρωματική συσχέτιση με τον Πυλώνα 6 «Πολιτικές για την επόμενη
γενιά, τα παιδιά και τους νέους, όπως η εκπαίδευση και οι δεξιότητες» που ορίζει ο Κανονισμός
για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Καν. ΕΕ αριθ. 241/2021).
Εθνική Στρατηγική για την Έξυπνη Εξειδίκευση
Οι 36 προτάσεις εμπίπτουν στους επιλέξιμους τομείς χρηματοδότησης της RIS3, που είναι οι
ακόλουθοι: 1)ΥΚΑ: Υλικά – Κατασκευές 2) ΤΠΔ: Τουρισμός Πολιτισμός και Δημιουργικές
Βιομηχανίες 3)ΑΓΡ: Αγροδιατροφή και Βιομηχανία τροφίμων 4)ΠΒΑ: Περιβάλλον και Βιώσιμη
Ανάπτυξη 5)ΥΦΑ: Υγεία και Φάρμακα 6)ΜΕΑ: Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα 7) ΕΝΕ:
Ενέργεια και 8)ΤΠΕ: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Η RIS3 εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» της Ε.Ε. και της Πολιτικής Συνοχής
για την Προγραμματική Περίοδο 2014 –2020. Στόχος της Εθνικής Στρατηγικής είναι η παραγωγική
ανασυγκρότηση της χώρας, με βασικό πυλώνα την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία για
την άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων και τη δημιουργία βιώσιμης απασχόλησης. Σήμερα
βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία επικαιροποίησής της, ώστε να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες
καθώς και τις προτεραιότητες της νέας Προγραμματικής Περιόδου (2021 – 2027).
Το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας συνδέεται άμεσα με τους στόχους και τις
προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση
2014-2020, ενσωματώνοντας τα αποτελέσματα και την εμπειρία από την εφαρμογή της. Το Σχέδιο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προωθεί σειρά μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων για την ενίσχυση
της σύνδεσης της επιχειρηματικότητας και του παραγωγικού συστήματος με την επιστημονική
γνώση και την καινοτομία (Άξονας 4.5), που ευθυγραμμίζονται πλήρως με τις κατευθύνσεις και
τους στόχους της Εθνικής Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
3.1 Η συγχρηματοδοτούμενη (όπου συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι η επιλέξιμη
δημόσια δαπάνη από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τον υπολογισμό της κοινοτικής
συνδρομής) δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση
ανέρχεται σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες δεκαοχτώ χιλιάδες εξακόσια σαράντα εννέα
ευρώ (€ 24.718.649).
Συνολικός Προϋπολογισμός (Total budget)

€ 27.826.432,17

Δημόσια Δαπάνη – Προϋπολογισμός Ταμείου Ανάκαμψης (RRF budget)

€ 24.718.649,21

3.2 Η κατανομή της δημόσιας δαπάνης για τα 36 συνεργατικά έργα περιλαμβάνονται στο
Παράρτημα Α : Πίνακας 36 προτάσεων ερευνητικών έργων που καλούνται με την παρούσα
3.3 Οι 36 προτάσεις είναι οι καλύτερες σε βαθμολογία προτάσεις σύμφωνα με τον πίνακα
κατάταξης της Δράσης της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (βλέπε έχοντας υπόψη
σημείο 25), τηρώντας την ποσόστωση ανά θεματικό τομέα της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ΕΔΚ,
και χωρίς τους περιορισμούς της περιφερειακής κατανομής των κονδυλίων του ΕΔΚ.
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3.4 Ο π/υ κάθε Πράξης/έργου, στο πλαίσιο της συνολικής Δράσης, δεν μπορεί να ξεπεράσει τη
Μέγιστη Δημόσια Δαπάνη (σε €) που φαίνεται στο συνημμένο Παράρτημα Α.
3.5 Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός κάθε Πράξης/έργου και η αντίστοιχη Δημόσια Δαπάνη
είναι τα ποσά της αρχικής πρότασης - που είχε υποβληθεί στο ΕΔΚ, μετά από τυχόν περικοπή
προϋπολογισμού κατά την αξιολόγηση, από την επιτροπή αξιολόγησης του ερευνητικού
αντικειμένου της πρότασης στο πλαίσιο του ΕΔΚ.
3.6 Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός κάθε Πράξης/έργου και η αντίστοιχη Δημόσια Δαπάνη (για
τα έργα που τελικώς εγκριθούν προς χρηματοδότηση από το «Ελλάδα 2.0») θα προκύψει από τον
προτεινόμενο προϋπολογισμό κάθε Πράξης/έργου μετά τον έλεγχο δικαιολογητικών.

4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ
4.1 Οι ενισχύσεις της Δράσης αποτελούν επιχορηγήσεις και θα διατεθούν στο πλαίσιο του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ως ισχύει.
Οι δικαιούχοι, οι όροι - προϋποθέσεις συμμετοχής, οι προϋποθέσεις του Κανονισμού ΕΕ
651/2014 και οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των έργων/πράξεων που θα
χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, καθορίζονται αναλυτικά στην προκήρυξη
του Β΄ κύκλου της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει με την υπ’ αριθμ. 4004/Β1/1055/28.08.2021 (ΑΔΑ: ΨΗΑΡ46ΜΤΛΡ-73Κ) απόφαση.
http://eyde-etak.gr/ContentManagement/Files/ContentFiles519/20200828_7h_trop_EDK.pdf
Με βάση την τροποποίηση του Καν. ΕΕ 651/2014 δεν χορηγούνται ενισχύσεις σε επιχειρήσεις που
είναι προβληματικές. Ωστόσο, δύναται κατά παρέκκλιση να χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δεν
ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019, αλλά κατέστησαν προβληματικές κατά την περίοδο
από 1ης Ιανουαρίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.
Οι πράξεις χρηματοδοτούνται ως κρατικές ενισχύσεις κατ΄ έφαρμογή του Κανονισμού ΕΚ 651/2014
άρθρα 25, 19 και 28, είτε ως επιχορηγήσεις σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την
καινοτομία» (2014/C 198/01) άρθρο 2.1.1
4.2 Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η επομένη της ημερομηνίας
κατάθεσης της Αίτησης Χρηματοδότησης στην παρούσα δράση, σύμφωνα με την ενότητα 6 της
παρούσας.
4.3 Για τα ερευνητικά έργα που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης η ενίσχυση
πρέπει να έχει χαρακτήρα κινήτρου και επομένως η αίτηση ενίσχυσης (πρόταση) θα πρέπει να έχει
υποβληθεί πριν από την έναρξη των εργασιών για το έργο. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του
έργου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.
4.4 Ως ημερομηνία λήξης της επιλεξιμότητας των δαπανών της Δράσης ορίζεται η 31/12/2025. Η
ολοκλήρωση των ερευνητικών έργων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία.
4.5 Ως ημερομηνία έναρξης του έργου, για τις ανάγκες παρακολούθησης αυτού (π.χ. διάρκεια
έργου), ορίζεται η πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της ημερομηνίας έκδοσης της Απόφασης
Έγκρισης Χρηματοδότησης των ερευνητικών έργων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης για
χρηματοδότηση από το «Ελλάδα 2.0».
4.6 Ως διάρκεια του έργου (Μήνες) ορίζεται η εγκεκριμένη χρονική διάρκεια υλοποίησης του
έργου.
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Αρχικά, κατά την ένταξη του έργου/πράξης ως διάρκεια υλοποίησης εγκρίνεται η διάρκεια του
έργου όπως υποβλήθηκε από τους δυνητικούς δικαιούχους κατά την υποβολή της αρχικής
πρότασης στο ΕΔΚ. Σε περίπτωση έγκρισης αιτήματος τροποποίησης (παράτασης), ως ημερομηνία
λήξης καθορίζεται η αρχική ημερομηνία λήξης προσαυξημένη κατά τους μήνες της παράτασης.
Ημερομηνία λήξης = Ημερομηνία έναρξης + εγκεκριμένη χρονική διάρκεια του έργου.
4.7 Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης (ένταση ενίσχυσης) καθορίζεται ξεχωριστά για κάθε
εταίρο / συν-δικαιούχο /τελικό αποδέκτη της ενίσχυσης.
4.8 Κάθε εταίρος του συνεργατικού έργου, επιχείρηση ή ερευνητικός οργανισμός, με την έκδοση
της εγκριτικής απόφασης χρηματοδότησης, θα νοείται ως τελικός αποδέκτης που κάνει χρήση των
κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
4.9 Ποσοστά – ένταση ενίσχυσης για επιχειρήσεις
Για τις επιχειρήσεις η ένταση ενίσχυσης καθορίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.
Ορίζεται δηλαδή σύμφωνα με την ενότητα Ι.1.7 – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ του Β΄ κύκλου ΕΔΚ για
την Παρέμβαση II: Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς.
Πίνακας 1: Ένταση ενίσχυσης για επιχειρήσεις
επιλέξιμη
δραστηριότητα

μεγάλες
επιχειρήσεις

μεσαίες
επιχειρήσεις

μικρές
επιχειρήσεις

50%

60%

70%

65%

75%

80%

πειραματική ανάπτυξη

25%

35%

45%

πειραματική ανάπτυξη
υπό προϋποθέσεις*

40%

50%

60%

μελέτη σκοπιμότητας

50%

60%

70%

καινοτομία για ΜΜΕ

-

50%

50%

συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις

-

50%

50%

έργα έρευνας βιομηχανική έρευνα
και ανάπτυξης
βιομηχανική έρευνα
υπό προϋποθέσεις*

*Η προσαυξημένη ένταση της ενίσχυσης για τη βιομηχανική έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη
ισχύει, εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
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
- μιας επιχείρησης και ενός η 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
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ii) τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων
ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής.
**Ως πραγματική συνεργασία ορίζεται: Η συνεργασία μεταξύ δύο τουλάχιστον ανεξάρτητων μερών
για την ανταλλαγή γνώσεων ή τεχνολογίας ή για την επίτευξη κοινού στόχου βάσει του
καταμερισμού της εργασίας, στην περίπτωση που τα μέρη καθορίζουν από κοινού το αντικείμενο
του συνεργατικού έργου, συμβάλλουν στην υλοποίησή του και αναλαμβάνουν από κοινού τους
κινδύνους, καθώς και τα αποτελέσματά του. Ένα ή περισσότερα μέρη μπορεί να επιβαρύνονται με
το πλήρες κόστος του έργου και άρα να απαλλάσσουν τα λοιπά μέλη από τους
χρηματοοικονομικούς κινδύνους του. Η έρευνα επί συμβάσει και η παροχή ερευνητικών
υπηρεσιών δεν θεωρούνται μορφές συνεργασίας.
4.10 Δημόσια Χρηματοδότηση Μη Οικονομικών Δραστηριοτήτων Ερευνητικών Οργανισμών
Για τους Ερευνητικούς Οργανισμούς και τους λοιπούς ερευνητικούς οργανισμούς εφόσον
πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις και μπορεί να θεωρηθεί ως μη κρατική ενίσχυση, η δημόσια
χρηματοδότηση από το «Ελλάδα 2.0» ανέρχεται σε 100%.
Σύμφωνα με το άρθρο 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), όταν ένας Ερευνητικός Φορέας έχει τις εξής προϋποθέσεις:
Οι κύριες δραστηριότητες του είναι μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες:
-

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, για παράδειγμα μέσω διδασκαλίας, βάσεων δεδομένων, δημοσιεύσεων ή λογισμικού
ανοιχτής πρόσβασης

και είτε
-

η χρηματοδότηση του Ερευνητικού Φορέα από την πράξη αυτή αφορά την κύρια
δραστηριότητά του,

είτε/και
-

το σύνολο των κερδών από τις δραστηριότητες μεταφοράς γνώσης (π.χ. ερευνητική
συνεργασία) επανεπενδύεται στις κύριες δραστηριότητες του ερευνητικού οργανισμού ή της
ερευνητικής υποδομής,

τότε μπορεί να θεωρηθεί ότι η χρηματοδότηση του Ερευνητικού Φορέα δεν υπόκειται στους
κανόνες κρατικών ενισχύσεων και η χρηματοδότηση μπορεί να θεωρηθεί ως μη κρατική ενίσχυση
και να λάβει χρηματοδότηση 100%.
Στην περίπτωση που ο ίδιος Ερευνητικός Φορέας ασκεί δραστηριότητες οικονομικής και μη
οικονομικής φύσης, προκειμένου η δημόσια χρηματοδότηση των μη οικονομικών δραστηριοτήτων
να μην θεωρηθεί ως κρατική ενίσχυση, πρέπει τα δύο είδη δραστηριοτήτων, καθώς και οι
δαπάνες, η χρηματοδότηση και τα έσοδά τους από παροχή υπηρεσιών ή πώληση αγαθών, να
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διαχωρίζονται σαφώς και με λογιστική παρακολούθηση, ώστε να αποφεύγεται ουσιαστικά η
επιδότηση της οικονομικής δραστηριότητας να καλύπτεται από την επιδότηση της μη οικονομικής
(σταυροειδής επιδότηση).
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή αν το έργο που υλοποιείται από τους ερευνητικούς
οργανισμούς θεωρείται ως οικονομική δραστηριότητα και δεν εμπίπτει στις ανωτέρω περιπτώσεις,
τότε η ενίσχυση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις και οι
ερευνητικοί οργανισμοί θα μπορούν να επιδοτηθούν με ανώτατη ένταση ενίσχυσης ίση με αυτήν
των επιχειρήσεων ανάλογα με το είδος της ενισχυόμενης δραστηριότητας, όπως περιγράφεται στις
προηγούμενες υποενότητες και εφόσον πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων του Καν. ΕΕ
651/2014.
Στα συνεργατικά ερευνητικά έργα της δράσης δεν πρέπει να χορηγείται έμμεση κρατική ενίσχυση
στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις μέσω των Ερευνητικών Φορέων λόγω των ευνοϊκών όρων της
συνεργασίας. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να τηρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
α) οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις φέρουν το βάρος του κόστους ολόκληρου του έργου ή
β) τα αποτελέσματα της συνεργασίας που δε δημιουργούν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας
δύνανται να διαδοθούν ευρέως και οποιοδήποτε δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας προκύπτει
από τις δραστηριότητες των Ερευνητικών Φορέων 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 Ερευνητικοί Φορείς τυγχάνουν αποζημίωσης ισοδύναμης της τιμής της αγοράς για τα
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν από τις δραστηριότητές τους και
ανατίθενται στις συμμετέχουσες 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.
4.11 Σώρευση
Σχετικά με τη σώρευση της ενίσχυσης που αφορά στα έργα της παρούσας Πρόσκλησης ισχύουν τα
προβλεπόμενα στον ΕΕ 651/2014 (Άρθρο 8).
Οι ενισχύσεις των έργων της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» μπορούν να
σωρευθούν με οποιεσδήποτε άλλες κρατικές ενισχύσεις, εφόσον τα εν λόγω μέτρα αφορούν
διαφορετικές προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες.
Επιλέξιμες δαπάνες οι οποίες ενισχύονται στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, είναι δυνατόν
να ενισχυθούν στο πλαίσιο άλλων κρατικών ενισχύσεων ή ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, υπό την
προϋπόθεση ότι η σώρευση αυτή δεν οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης έντασης ή του
υψηλότερου ποσού ενίσχυσης που εφαρμόζεται στις ενισχύσεις του αντίστοιχου άρθρου του Καν.
ΕΕ 651/2014 (άρθρα 19, 25 και 28).
4.12 Ιδιωτική συμμετοχή
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Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, η δικαιούχος της ενίσχυσης επιχείρηση μπορεί να
χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί
είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία (πχ του ΕΣΠΑ) υπό την
προϋπόθεση ότι η σώρευση αυτή δεν οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης έντασης ή του
υψηλότερου ποσού ενίσχυσης που εφαρμόζεται στις ενισχύσεις του αντίστοιχου άρθρου του Καν.
ΕΕ 651/2014.
Επισημαίνεται ότι το άθροισμα όλων των μορφών υποστήριξης από το ΤΑΑ και τα ΕΔΕΤ δεν θα
πρέπει να υπερβαίνει το συνολικό κόστος του ερευνητικού έργου. H δημόσια χρηματοδότηση από
το ερευνητικό έργο και το μέρος του τυχόν συγχρηματοδοτούμενου δανείου (π.χ. από το ΕΣΠΑ),
αθροιζόμενα θα πρέπει να μην υπερβαίνουν το συνολικό κόστος του ερευνητικού έργου.
Επισημαίνεται ότι όταν το χρηματοδοτικό εργαλείο εμπεριέχει ενίσχυση, το Ακαθάριστο
Ισοδύναμο Επιχορήγησης (Α.Ι.Ε.) αυτής σωρεύει με την επιχορήγηση κατά τον υπολογισμό του
ορίου που θέτουν οι Κανονισμοί χορήγησης των ενισχύσεων.
Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης (επιχείρηση) αποδεικνύεται με την εξόφληση
των δαπανών του έργου ή/και με την χρήση επιλογών απλοποιημένου κόστους, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση.
4.13 Κανόνες επιλεξιμότητας
Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των ερευνητικών έργων/πράξεων που θα
χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης καθορίζονται αναλυτικά στην προκήρυξη
του Β΄ κύκλου της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει με την υπ’ αριθμ. 4004/Β1/1055/28.08.2021 (ΑΔΑ: ΨΗΑΡ46ΜΤΛΡ-73Κ) απόφαση και ιδίως
στην ενότητα Ι.1.6. «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ»
Συγκεκριμένα, οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες θα πρέπει να εντάσσονται στις
ακόλουθες επιλέξιμες δραστηριότητες που περιγράφονται στον Γενικό Κανονισμό Απαλλαγής
(Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.651/2014):
-

δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (άρθρο 25 του ΕΕ 651/2014), οι οποίες θα πρέπει να
εμπίπτουν πλήρως σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες: βιομηχανική έρευνα,
πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας

-

Σε αυτές τις δραστηριότητες περιλαμβάνονται οι κάτωθι κατηγορίες επιλέξιμων άμεσων
δαπανών:
1. Δαπάνες προσωπικού στον βαθμό που απασχολούνται στο έργο
2. Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το
έργο·
3. Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα στον βαθμό και για όσον χρόνο χρησιμοποιούνται για το
έργο.
4. Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που
αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της
αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες
υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο.
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5. Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα
του έργου
6. Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας
-

δραστηριότητες καινοτομίας (άρθρο 28 του ΕΕ 651/2014)-Αφορούν μόνο ΜΜΕ

-

συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις (άρθρο 19 του ΕΕ 651/2014) -Αφορά μόνο ΜΜΕ (όχι
μεγάλες επιχειρήσεις και ερευνητικούς οργανισμούς)

Επισημαίνεται ότι τα ερευνητικά έργα που εμπίπτουν στον τομέα της Αγροδιατροφής με ΚΑΔ που
αφορούν πρωτογενή παραγωγή ή τον Τομέα της Αλιείας – Υδατοκαλλιέργειας δεν μπορούν να
κάνουν χρήση του αρ. 19 του Καν. ΕΕ 651/2014 «Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές
εκθέσεις», δηλαδή δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις, παρά μόνο
οι δαπάνες των άρθρων 25 και 28 του ιδίου κανονισμού.
4.14 Υπηρεσίες Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών
Για αιτήματα πιστοποίησης από δικαιούχους που έχουν προϋπολογιζόμενη δημόσια δαπάνη
συμμετοχής στο έργο μεγαλύτερη από 50.000 ευρώ, η χρήση των υπηρεσιών ορκωτών λογιστών
είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. Για δικαιούχους με μικρότερη προϋπολογιζόμενη δημόσια δαπάνη έως το
ποσό των 50.000 ευρώ, η χρήση ορκωτών ελεγκτών παραμένει προαιρετική για την πιστοποίηση
των αιτημάτων τους.
4.15 Έμμεσες δαπάνες
Περιλαμβάνονται δαπάνες (για επιχειρήσεις και ερευνητικούς οργανισμούς) που ΔΕΝ συνδέονται
άμεσα με την υλοποίηση του έργου και πραγματοποιούνται σε ευθεία συσχέτιση με τις άμεσες
δαπάνες του έργου. Οι έμμεσες δαπάνες είναι επιλέξιμες χωρίς προσκόμιση των αντίστοιχων
παραστατικών και είναι σταθερό ποσοστό 15% των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού. Οι
άμεσες δαπάνες προσωπικού που χρησιμοποιούνται ως βάση υπολογισμού είναι αυτές που
συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία 1 (Δαπάνες Προσωπικού).
4.16 Χρηστή δημοσιονομική διαχείριση – Πρόληψη απάτης
Προς εξασφάλιση χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, η χρήση των κονδυλίων οφείλει να
συμμορφώνεται με το εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο: Για το λόγο αυτό, η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ
λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η πρόληψη, ο εντοπισμός και η
αντιμετώπιση υποθέσεων απάτης, διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων που περιλαμβάνεται
περιγραφή του σχετικού μηχανισμού στο Εθνικό Σχέδιο. Περαιτέρω, η εφαρμογή του «Ελλάδα
2.0» θα υπόκειται σε αποτελεσματικούς και αποδοτικούς ελέγχους (Κανονισμός ΕΕ αριθ.
241/2021, άρθρο 22).

5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΤΑΑ
Με την Απόφαση υπ’ αριθμ. 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β 4498) του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών καθορίστηκε το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (εφεξής «ΣΔΕ») των Δράσεων και
των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ)
2021/241.
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Ορισμός ΣΔΕ «Το σύνολο διοικητικών αρχών που βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση,
διαρθρωμένων με συγκεκριμένη οργανωτική δομή, οι οποίες αναπτύσσουν επί μέρους
δραστηριότητες με αντικειμενικό σκοπό τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των πόρων».
Το ΣΔΕ έχει ως στόχο την ενεργή παρακολούθηση των έργων, την έγκαιρη επίτευξη των
συμφωνημένων οροσήμων και στόχων, και τη διασφάλιση της αποδοτικής χρήσης των
κονδυλίων. Το σύστημα διέπεται από την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης
και διασφαλίζει τη συμμόρφωση με το εφαρμοστέο εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, και ιδίως
την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση υποθέσεων απάτης, διαφθοράς,
σύγκρουσης συμφερόντων και την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης.
Το ΣΔΕ περιλαμβάνει διαδικασίες (προληπτικούς ελέγχους, διοικητικές επαληθεύσεις, επιτόπιους
ελέγχους) που καλύπτουν όλα τα στάδια υλοποίησης των έργων μέχρι την ολοκλήρωσή τους, και
διασφαλίζει την επαρκή διαδρομή ελέγχου και την έγκαιρη ανίχνευση τυχόν παρατυπιών ή
ενδείξεων απάτης, οι οποίες θα αναφέρονται στα αρμόδια όργανα για την εφαρμογή των
προβλεπόμενων μέτρων.
Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας (εφεξής «Εγχειρίδιο Διαδικασιών») συγκροτείται από όλα τα εκδοθέντα από την
Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ) έγγραφα αναφορικά με τις διαδικασίες
εκτέλεσης εργασιών και το σύνολο των πρότυπων εντύπων και εγγράφων, τα οποία είναι
προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες των Δράσεων και Έργων του ΤΑΑ, τα οποία διασφαλίζουν την
αποτελεσματική εφαρμογή του ΕΣΑΑ, επαρκή διαδρομή ελέγχου και τη χρηστή δημοσιονομική
διαχείριση των πόρων του ΤΑΑ.
Στο Εγχειρίδιο περιλαμβάνονται αναλυτικές Οδηγίες Υλοποίησης Δράσεων Ενισχύσεων (Δ1_Οδ.2).
Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ του ΤΑΑ δύναται να αναθεωρείται ή να συμπληρώνεται τακτικά,
σύμφωνα με τις ανάγκες που εντοπίζονται αρμοδίως από την ΕΥΣΤΑ. Το Εγχειρίδιο, και κάθε
αναθεώρηση που γίνεται στα έγγραφα που περιλαμβάνει, εγκρίνεται από τον Διοικητή της ΕΥΣΤΑ
και αναρτάται στην ιστοσελίδα αυτής: www.greece20.gov.gr.
Η εφαρμογή του ΣΔΕ και του Εγχειριδίου διαδικασιών είναι υποχρεωτική από όλους τους φορείς
που εμπλέκονται στη διαχείριση και τον έλεγχο των δράσεων και των έργων του Ταμείου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλά και στην υλοποίηση αυτών στο κατάλληλο επίπεδο.

6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
6.1 Προθεσμία κατάθεσης
Οι δυνητικοί δικαιούχοι των 36 προτάσεων ερευνητικών έργων (του Παραρτήματος Α) θα πρέπει
από Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021 και το αργότερο έως την ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022, να
υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης και φάκελο δικαιολογητικών ως εξής:
1. Την Αίτηση Χρηματοδότησης (σύμφωνα με το Παράρτημα Β1) και
2. Τον Φάκελο Δικαιολογητικών για την έγκριση της πρότασης (σύμφωνα με το Παράρτημα
Β2).
Η ανωτέρω προθεσμία είναι καταληκτική και μη τήρησή της οδηγεί σε απόρριψη της αίτησης
χρηματοδότησης.
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6.2 Τρόπος κατάθεσης
Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα υποβάλουν την Αίτηση Χρηματοδότησης και τον Φάκελο
Δικαιολογητικών ΜΟΝΟ σε ηλεκτρονική μορφή (σε αρχεία σε μορφή .pdf αποθηκευμένα σε CD ή
USB) συνοδευόμενα από έγχαρτο διαβιβαστικό έγγραφο προς την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ που θα απαριθμεί
όλα τα δικαιολογητικά, με τη σειρά που καθορίζεται στο Παράρτημα Β2.
Η κατάθεση θα πραγματοποιηθεί στην ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, Μεσογείων 14 – 18, 115 27 Αθήνα, όπου και θα
λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.
Η ημερομηνία πρωτοκόλλησης θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης υποβολής.
Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης και του φακέλου των δικαιολογητικών, ως
ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα αποστολής
ταχυδρομείου, που θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη ή στο παραστατικό αποστολής της εταιρείας
ταχυμεταφοράς (courier).
6.3 Το διαβιβαστικό έγγραφο όπως και η Αίτηση Χρηματοδότης υπογράφεται από το Συντονιστή
του Έργου ο οποίος με την υπογραφή:
1ο: Επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον και τη βούληση των εταίρων/συνδικαιούχων του
συνεργατικού έργου για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
ΝΑΙ/ΟΧΙ
2ο: Βεβαιώνει ότι το προτεινόμενο ερευνητικό έργο παραμένει ως είχε όταν υποβλήθηκε
και αξιολογήθηκε στο Β΄ κύκλο του Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ (φυσικό αντικείμενο,
ενότητες εργασίας, παραδοτέα, προϋπολογισμός, συνδικαιούχοι/εταίροι κλπ), με τυχόν
διορθώσεις που ενδέχεται να έχουν γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης (π.χ. περικοπή
προϋπολογισμού). ΝΑΙ/ΟΧΙ
Σημειώνεται ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στην πρότασή τους μέσα από το
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (http://www.ependyseis.gr/mis).
 Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ Β' Κύκλος \ΥΠΟΒΟΛΕΣ\ Εκτυπώσεις Αποφάσεων
\Αξιολόγηση Πρότασης Ερευνητικού έργου (.pdf)
3ο: Δηλώνει ότι το συνεργατικό σχήμα αποδέχεται να εκτελέσει το ερευνητικό έργο με
βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Πρόσκλησης, του Ταμείου
Ανάκαμψης και του ΣΔΕ καθώς και όλες τις σχετικές υποχρεώσεις του λήπτη της
χρηματοδότησης, όπως ενδεικτικά τις υποχρεώσεις τήρησης της ενωσιακής και εθνικής
νομοθεσίας και των κανόνων δημοσιότητας, την αποδοχή των ελέγχων που διενεργούνται
από τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά όργανα και όποιες λοιπές υποχρεώσεις απορρέουν
από τον Κανονισμό, το ΕΣΑΑ και την Απόφαση Ένταξης και αφορούν τον τελικό αποδέκτη
των κονδυλίων. Επιπλέον, αποδέχεται τους ειδικούς όρους που απορρέουν από τον
Κανονισμό ΕΕ 651/2014. ΝΑΙ/ΟΧΙ
4ο: Επιβεβαιώνει ότι ο Φάκελος Δικαιολογητικών που συνοδεύει την αίτηση
χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά ένταξης για όλους τους εταίρους /
συνδικαιούχους της πρότασης [ επιχειρήσεις και ερευνητικούς οργανισμούς] όπως αυτά
καθορίζονται στο Παράρτημα Β2 «Δικαιολογητικά για την έγκριση της Αίτησης
Χρηματοδότησης» ΝΑΙ/ΟΧΙ
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6.4 Η υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης εκκινεί τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών
για την έγκριση της χρηματοδότησης των έργων σύμφωνα με το εγκεκριμένο «Ελλάδα 2.0» Δράση
«Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» project ID 16971 [Project title: Research Create Innovate].
6.5 Τα έργα που θα προταθούν και θα ενταχθούν στο «Ελλάδα 2.0» στο πλαίσιο της παρούσας
Δράσης, θα ακολουθήσουν τους όρους και τις διαδικασίες υλοποίησης που προβλέπονται στον
Κανονισμό (Καν. ΕΕ 241/2021) και στο ΣΔΕ του Ταμείου Ανάκαμψης καθώς επίσης και στη Δράση
Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ (Προκήρυξη Β΄ κύκλου ΕΣΠΑ 2014 – 2020, όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 4004/Β1/1055/28.08.2021 ΑΔΑ: ΨΗΑΡ46ΜΤΛΡ-73Κ), με βάση την
οποία έχουν υποβληθεί και αξιολογηθεί οι 36 προτάσεις που καλούνται με την παρούσα
απόφαση.
Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή των δυνητικών δικαιούχων στα αντίστοιχα παραρτήματα:
Παράρτημα ΧΙΙ: To με Α.Π. 49939/EYKE1942/13.05.2016 έγγραφο της EYKE με θέμα:
«Κρατικές ενισχύσεις και δημόσια χρηματοδότηση Ερευνητικών Οργανισμών Ερευνητικών Υποδομών».
Παράρτημα ΧΙΙΙ: Δείκτες Εκροής Δράσης.
Παράρτημα ΧV: To με Α.Π. 64925/ΕΥΚΕ 5796/09-06-2017 έγγραφο της EYKE που παρέχει
ειδικότερες οδηγίες σχετικά με τον έλεγχο μιας ατομικής επιχείρησης ως
«προβληματικής».

7. ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
7.1 Οι υποβληθείσες Αιτήσεις Χρηματοδότησης (προτάσεις ερευνητικών έργων) ελέγχονται ως
προς την πληρότητα και τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής που προβλέπονται στη Δράση
Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ (Προκήρυξη Β΄ κύκλου ΕΣΠΑ 2014 – 2020, όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 4004/Β1/1055/28.08.2021 (ΑΔΑ: ΨΗΑΡ46ΜΤΛΡ-73Κ).
7.2 Αξιολόγηση των προτάσεων από την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ ολοκληρώνεται σε ένα στάδιο:
Στάδιο : Πληρότητα και επιλεξιμότητα πρότασης
Η αξιολόγηση ΔΕΝ αφορά το επιστημονικό αντικείμενο της πρότασης και θα περιοριστεί στον
έλεγχο των λοιπών προϋποθέσεων συμμετοχής στη Δράση.
Διευκρινίζεται ότι το έτερο στάδιο (Στάδιο: Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων) έχει
ήδη διενεργηθεί στο πλαίσιο του Β΄ κύκλου της Δράσης Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ.
Τα εν λόγω έργα έχουν ήδη αξιολογηθεί ως προς το επιστημονικό αντικείμενο από Επιτροπή
Αξιολόγησης που αποτελείται από μέλη που προέρχονται από το Μητρώο Πιστοποιημένων
Αξιολογητών (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4310/2014). Η αξιολόγηση έγινε
σύμφωνα με τα κριτήρια της Δράσης Ερευνώ – Δημιουργώ - Καινοτομώ (Β΄ κύκλος, ΕΣΠΑ 20142020), ήτοι: Α. Επιστημονική και τεχνική αρτιότητα του προτεινόμενου έργου (Excellence), Β.
Εμπειρία και αξιοπιστία του (ων) δικαιούχου (ων) και ποιότητα και ικανότητα του τρόπου
υλοποίησης του έργου (Implementation) και Γ. Αποτελέσματα και Επιπτώσεις του προτεινόμενου
σχεδίου (Impact).
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Μάλιστα, το μοναδικό κριτήριο για να προκριθούν τα συγκεκριμένα 36 έργα προς χρηματοδότηση
από το «Ελλάδα 2.0» είναι το γεγονός ότι είναι άριστα έργα και έλαβαν την υψηλότερη
βαθμολογία στον θεματικό τομέα τους μεταξύ των συνεργατικών έργων που έμειναν εκτός
χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2014-2020 λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων.
Οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στην παρούσα Δράση είναι οι ίδιες που περιλάμβανε η
προκήρυξη του ΕΔΚ. Για διευκόλυνση και λόγους πληρότητας αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω.
7.3 Έλεγχος δικαιολογητικών (πληρότητα και τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής)
Η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ διενεργεί τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής στη δράση
(έλεγχος δικαιολογητικών) και συντάσσει για κάθε Πρόταση Ειδικό Δελτίο Ελέγχου
Δικαιολογητικών Ένταξης, όπου αποτυπώνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την πλήρωση (ή
όχι) των προϋποθέσεων ένταξης. Ο έλεγχος δικαιολογητικών θα αποτυπωθεί στο ΠΣΚΕ.
Ο φάκελος των δικαιολογητικών θα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρως συμπληρωμένα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά με τη σειρά που περιγράφονται στο Παράρτημα Β2 της παρούσας
Πρόσκλησης. Όπως: Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα 1), Συμφωνητικό Συνεργασίας (Υπόδειγμα 2),
Δήλωση ΜΜΕ (Υπόδειγμα 3), οικονομικά στοιχεία για κάθε επιχείρηση / εταίρο και λοιπά
δικαιολογητικά για την τελική έγκριση/χρηματοδότηση από το «Ελλάδα 2.0».
Σημειώνεται ότι κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των έργων ΕΤΑΚ διενεργούνται
διασταυρώσεις δεδομένων, ώστε να επαληθεύεται η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων προς
διασφάλιση του προϋπολογισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Με την εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και των δικαιολογητικών, ο δυνητικός
Δικαιούχος ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την παραλαβή τους και αρχίζει άμεσα από την ΕΥΔΕ
ΕΤΑΚ η διαδικασία ελέγχου των στοιχείων της πρότασης και των σχετικών δικαιολογητικών.
Ελλείψεις δικαιολογητικών που εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθησαν στον υποβληθέντα φάκελο
των δικαιολογητικών και που δεν επηρεάζουν την διαδικασία ελέγχου των στοιχείων της Αίτησης
Χρηματοδότησης ή και επιπλέον διευκρινίσεις που ζητούνται από την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ σε ήδη
προσκομισθέντα δικαιολογητικά θα προσκομίζονται από τον Δικαιούχο εντός δέκα (10) εργάσιμων
ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής ενημέρωσής τους από την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ.
Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών έγκρισης από την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, εάν διαπιστωθεί σφάλμα σε
στοιχεία που δεν επηρεάζουν την επιλεξιμότητα ή την αξιολόγηση της Αίτησης Χρηματοδότησης
(π.χ. μέγεθος επιχείρησης σύμφωνα με το Παράρτημα I του ΕΕ Καν 651/2014 που επισυνάπτεται
ως Παράρτημα Γ της παρούσας), αυτά διορθώνονται και αναπροσαρμόζονται στο ΠΣΚΕ από την
ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ σύμφωνα με τα προκύπτοντα εκ του φακέλου αληθή στοιχεία.
Στη φάση ελέγχου δικαιολογητικών δεν προβλέπεται διαδικασία τροποποιήσεων και δεν δύναται
να υποβληθεί από τους δικαιούχους αίτημα τροποποίησης.
Στην περίπτωση μη προσκόμισης των ζητούμενων δικαιολογητικών, η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ εισηγείται προς
τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας την απόρριψη των συγκεκριμένων προτάσεων.
Αντίστοιχα και στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών ένταξης διαπιστωθεί
ανακριβής δήλωση στοιχείων που αφορούν στις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως
αναγράφονται στην αναλυτική πρόσκληση, η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ εισηγείται προς τον Γενικό Γραμματέα
Έρευνας και Καινοτομίας την απόρριψη των συγκεκριμένων προτάσεων.
Με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του «Ελλάδα 2.0», σε περίπτωση απόρριψης
Αιτήσεων Χρηματοδότησης, θα κληθούν να προχωρήσουν σε διαδικασία υποβολής
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δικαιολογητικών τα επόμενα σε βαθμολογία έργα ανά θεματικό τομέα, υπό την προϋπόθεση
ύπαρξης διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης για τη Δράση και μέχρι εξαντλήσεως
αυτών και υπό την αίρεση έγκρισης του αιτήματος αντικατάστασης από τις αρμόδιες αρχές της ΕΕ.
7.3.1 Τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής
Οι υποβληθείσες Αιτήσεις Χρηματοδότησης ελέγχονται ως προς την πληρότητα και τις τυπικές
προϋποθέσεις συμμετοχής. Μέρος του ελέγχου αυτού διενεργήθηκε κατ’ αρχήν
αυτοματοποιημένα από το ΠΣΚΕ κατά τη διαδικασία καταχώρισης της Αίτησης στο ΠΣΚΕ με βάση
τα δηλωθέντα από τον δυνητικό δικαιούχο στοιχεία.
Την ευθύνη ελέγχου του συνόλου των προϋποθέσεων έχει η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ.
Σημειώνεται ότι όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων του Καν
651/2014 ως ισχύει και της ανακοίνωσης της Επιτροπής 2014/C 198/01 «Πλαίσιο σχετικά με τις
κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και καινοτομία» ανάλογα με την κατηγορία του
δικαιούχου.
Συγκεκριμένα, ελέγχονται οι ακόλουθες τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ακριβώς είχαν
καθοριστεί για την Παρέμβαση II: «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» της
Δράσης Ερευνώ – Δημιουργώ - Καινοτομώ (Β΄ κύκλος) στην οποία είχαν αρχικώς υποβληθεί οι εν
λόγω 36 προτάσεις.
Για κάθε επιχείρηση - δυνητικό δικαιούχο:
-

Εάν πληροίτε το σύνολο των προϋποθέσεων του Καν. Ε.Ε 651/201

-

Εάν εκκρεμεί εκτέλεση προηγουμένης απόφασης ανάκτησης της Ευρωπαϊκής επιτροπής για
αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθείσες κρατικές ενισχύσεις.

-

Εάν η επιχείρηση είναι προβληματική κατά τον ορισμό του άρθρου 2 του Κανονισμού ΕΕ
651/2014. Ωστόσο, δύναται κατά παρέκκλιση να χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δεν ήταν
προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019, αλλά κατέστησαν προβληματικές κατά την περίοδο
από 1ης Ιανουαρίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2021

-

Εάν η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης

-

Εάν οι επιχειρήσεις έχουν συσταθεί νομίμως και λειτουργούν είτε ως νομικά πρόσωπα,
ανεξαρτήτως του τύπου τους (π.χ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ) είτε ως ατομικές επιχειρήσεις.

Για κάθε ερευνητικό φορέα - δυνητικό δικαιούχο:
-

Εάν αποτελεί πρωταρχικό σκοπό του φορέα η διδασκαλία και η εκπαίδευση η ανεξάρτητη
διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης για
περισσότερη γνώση και καλύτερη κατανόηση, συμπεριλαμβανομένης της συνεργατικής Ε&Α
στην περίπτωση που ο ερευνητικός οργανισμός συμμετέχει σε πραγματική συνεργασία

-

Εάν προβλέπεται η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω δραστηριοτήτων με
διδασκαλία, βάσεις δεδομένων, δημοσιεύσεις ή λογισμικό ανοικτής πρόσβασης.

-

Εάν το σύνολο των κερδών από δραστηριότητες μεταφοράς γνώσης, όταν αυτές διενεργούνται
είτε από τμήμα είτε από τον ερευνητικό οργανισμό (συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων ή
των θυγατρικών τους) είτε από κοινού με ή εξ ονόματος άλλων τέτοιων φορέων
επανεπενδύεται στις κύριες δραστηριότητες του ερευνητικού οργανισμού.
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-

Στην περίπτωση που ο ίδιος Ερευνητικός Φορέας ασκεί δραστηριότητες οικονομικής και μη
οικονομικής φύσης, εάν τα δύο είδη δραστηριοτήτων, καθώς και οι δαπάνες, η
χρηματοδότηση και τα έσοδά τους από παροχή υπηρεσιών ή πώληση αγαθών, διαχωρίζονται
σαφώς και με λογιστική παρακολούθηση.

-

Εάν εκκρεμεί εκτέλεση προηγουμένης απόφασης ανάκτησης της Ευρωπαϊκής επιτροπής για
αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθείσες κρατικές ενισχύσεις.

Για κάθε έναν από τους «Λοιπούς φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί φορείς - δυνητικό
δικαιούχο»:
-

Εάν ανήκει σε μία από τις ακόλουθες οντότητες:
α) Δημόσιες Υπηρεσίες, που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση κατά την έννοια της παρ. 1στ του
άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 (Α' 143),
β) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (όπως Μουσεία με ανεξάρτητη νομική οντότητα,
Δημόσια Νοσοκομεία, Ακαδημία Αθηνών, Εθνική Βιβλιοθήκη, Εθνική Πινακοθήκη, κ.α.)
γ) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, που έχουν ιδρυθεί με Νόμο ή ΠΔ και επιχορηγούνται
από το Κράτος και
δ) Κοινωφελή Ιδρύματα που διέπονται από το Ν. 4182/2013

-

Εάν πληρούν αθροιστικά τις τρεις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Ο Φορέας εμπίπτει σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες και οι κύριες δραστηριότητές
του δεν είναι οικονομικές, σύμφωνα με τον ορισμό του κοινοτικού δικαίου.
2. Υπάρχει στο Καταστατικό του Φορέα πρόβλεψη για δραστηριότητα έρευνας.
3. Η συμμετοχή του Φορέα στο ερευνητικό έργο αφορά σε μη-οικονομική δραστηριότητα του
Φορέα και:
α) Τα αποτελέσματα της έρευνας θα διαχέονται ευρέως σε μη αποκλειστική και χωρίς
διακρίσεις βάση, για παράδειγμα μέσω διδασκαλίας, βάσεων δεδομένων, δημοσιεύσεων ή
λογισμικού ανοικτής πρόσβασης και
β) τυχόν κέρδη που προκύπτουν από το έργο θα επανεπενδύονται στις μη οικονομικές
δραστηριότητες του Φορέα.

-

Στην περίπτωση που ο ίδιος Φορέας ασκεί δραστηριότητες οικονομικής και μη οικονομικής
φύσης, εάν τα δύο είδη δραστηριοτήτων, καθώς και οι δαπάνες, η χρηματοδότηση και τα
έσοδά τους από παροχή υπηρεσιών ή πώληση αγαθών, διαχωρίζονται σαφώς και με λογιστική
παρακολούθηση.

-

Εάν εκκρεμεί εκτέλεση προηγουμένης απόφασης ανάκτησης της Ευρωπαϊκής επιτροπής για
αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθείσες κρατικές ενισχύσεις.

Για το προτεινόμενο έργο ΕΤΑΚ, συνολικά:
-

Εάν ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου υπερβαίνει το ανώτερο όριο (δεν εφαρμόζεται
διότι έχει ήδη ελεγχθεί από το ΠΣΚΕ)

-

Εάν τηρείται ο περιορισμός του ελάχιστου αριθμού επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο έργο.

-

Εάν τηρείται ο περιορισμός του ελάχιστου αριθμού ερευνητικών οργανισμών που
συμμετέχουν στο έργο.
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-

Εάν έχει γίνει χρήση της τυποποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης, με συμπληρωμένα όλα τα
υποχρεωτικά πεδία.

-

Εάν οι Δικαιούχοι εκτελούν το ερευνητικό έργο σε εγκατάστασή τους, που βρίσκεται εντός των
γεωγραφικών ορίων της ελληνικής επικράτειας.
Σημειώνεται ότι, η επιχείρηση – δυνητικός δικαιούχος πρέπει κατά τον χρόνο υποβολής της
αίτησης να λειτουργεί νόμιμα (με έδρα ή υποκατάστημα) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτει ΑΦΜ ή VAT. Οι επιχειρήσεις οι οποίες κατά την
υποβολή δεν διαθέτουν υποκατάστημα στην Ελλάδα δεσμεύονται ότι κατά την ημερομηνία
καταβολής της ενίσχυσης θα διαθέτουν εγκατάσταση ή υποκατάστημα (όχι σύσταση νέας,
θυγατρικής εταιρείας) στην Ελλάδα.

-

Εάν το έργο δεν έχει υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθεί σε άλλο πρόγραμμα που
χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους πριν την έκδοση της απόφασης
ένταξης/απόρριψης της Αίτησης Χρηματοδότησης. Ο περιορισμός δεν καταλαμβάνει
περιπτώσεις έργων που υποβλήθηκαν σε άλλο πρόγραμμα αλλά α) απορρίφθηκαν (έχει
εκδοθεί σχετική απόφαση απόρριψης και δεν εκκρεμεί διαδικασία ένστασης) ή β) ενώ
εγκρίθηκαν αρχικά, έχει οριστικοποιηθεί και τεκμηριώνεται η μη χρηματοδότησή τους (πχ έχει
υποβληθεί παραίτηση και η παραίτηση έχει γίνει αποδεκτή με τροποποίηση της σχετικής
απόφασης ένταξης).*
* Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις χρηματοδότησης του Παραρτήματος Α της παρούσας
υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Β΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ Καινοτομώ» και δε χρηματοδοτήθηκαν δυνάμει της με Α.Π. 3631/30.07.2021 απόφασης
του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας με θέμα: Επικαιροποίηση καταλόγου Μη
χρηματοδοτούμενων Αιτήσεων Χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Παρέμβασης ΙΙ
“Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς” του B΄ κύκλου της Ενιαίας
Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ
– ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΑΔΑ: ΨΛΑΒ46ΜΤΛΡ-Ζ3Θ).

Συνεργατικό σχήμα (σύμπραξη)
-

Η σύμπραξη πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν ερευνητικό οργανισμό κατά τους
ορισμούς του Καν. 651/2014. Επιπλέον, στη σύμπραξη δύναται να συμμετέχει μία (ή
περισσότερες) οντότητα/ες που ανήκει στους Λοιπούς Φορείς που αντιμετωπίζονται ως
Ερευνητικοί Οργανισμοί. Ειδικότερα:
• Σε συμπράξεις δύο ή τριών ή τεσσάρων εταίρων – φορέων ο ένας θα πρέπει απαραίτητα
να είναι επιχείρηση ή Λοιπός Φορέας που αντιμετωπίζεται ως επιχείρηση.
• Σε συμπράξεις περισσοτέρων των τεσσάρων εταίρων - φορέων οι δύο θα πρέπει
απαραίτητα να είναι επιχειρήσεις ή Λοιπός Φορέας που αντιμετωπίζεται ως επιχείρηση.

7.4 Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Χρηματοδότησης ή Απόφασης απόρριψης
7.4.1 Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Χρηματοδότησης από τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και
Καινοτομίας σε συνέχεια προηγούμενης θετικής εισήγησης της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ.
Η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ συντάσσει εισήγηση προς τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας που
περιλαμβάνει τον πίνακα με τις προτάσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης (και τον πίνακα
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με τις προτάσεις που δεν τις πληρούν), ο οποίος με Απόφαση/εις του τις εντάσσει (ή τις
απορρίπτει) (Απόφαση Έγκρισης Χρηματοδότησης ή Απόφαση Απόρριψης).
7.4.2 Τα στοιχεία των εγκεκριμένων προς χρηματοδότηση ερευνητικών έργων θα αποτελέσουν
αντικείμενο δημοσιοποίησης, με βάση το εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο.
Στην Απόφαση Έγκρισης Χρηματοδότησης δημοσιεύεται ο κωδικός του έργου, ο τίτλος του
ερευνητικού έργου, οι εταίροι/συνδικαιούχοι του έργου, ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός και η
αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση για κάθε επιχορηγούμενη πρόταση, ενώ για τις μη
επιλέξιμες προτάσεις αναγράφεται στην Απόφαση Απόρριψης ο κωδικός του έργου, ο αιτούμενος
προϋπολογισμός και η αιτιολογία απόρριψης.
7.4.3 Έκδοση απόφασης απόρριψης προτάσεων από το Γενικό Γραμματέα Έρευνας και
Καινοτομίας σε συνέχεια προηγούμενης εισήγησης της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ για όσες προτάσεις δεν πληρούν
τις προϋποθέσεις ένταξης στη Δράση.
7.4.4 Οι Αποφάσεις Έγκρισης Χρηματοδότησης και οι Αποφάσεις Απόρριψης δημοσιεύονται μέσω
του διαδικτυακού τόπου της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, της ιστοσελίδας του Ταμείου Ανάκαμψης και του
προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
7.5 Υποβολή και εξέταση ενστάσεων
Οι δυνητικοί δικαιούχοι που υπέβαλαν Αιτήσεις Χρηματοδότησης έργων ΕΤΑΚ στο πλαίσιο της
παρούσας πρόσκλησης, δύνανται να υποβάλουν ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή με την έννοια
του άρθρου 25 του Ν.2690/1999) κατά της Απόφασης Έγκρισης Χρηματοδότησης ή της Απόφασης
Απόρριψης.
Ο συντονιστής (ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την υποβολή της πρότασης) έχει δικαίωμα άπαξ
υποβολής ένστασης, προς την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, κατά της απόφασης έγκρισης/απόρριψης, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της έκδοσης της
απόφασης.
Οι ενστάσεις εξετάζονται με ευθύνη της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ ως προς τη νομιμότητα της πράξης κατά της
οποίας στρέφονται, όσο και ως προς την ουσία της υπόθεσης και είτε απορρίπτονται, είτε γίνονται
αποδεκτές.
Αρμόδιο όργανο για την εξέταση των ενστάσεων είναι τριμελής επιτροπή, η Επιτροπή Αξιολόγησης
Ενστάσεων, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας.
Για τις ανάγκες της διαδικασίας των ενστάσεων, δύναται να ορίζονται και επιπρόσθετες επιτροπές
αξιολόγησης ενστάσεων.
Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 2690/1999 από τον
Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής της ένστασης. Αποκλείεται έτερο στάδιο διοικητικής προσφυγής μετά την
απόφαση επί της ενστάσεως.
Η εκδοθείσα επί της ενστάσεως απόφαση καθιστά οριστική την πράξη έγκρισης ή την τυχόν
απόρριψη αυτής, αποκλειομένου έτερου σταδίου διοικητικής προσφυγής.
Τα αποτελέσματα εξέτασης των ενστάσεων κοινοποιούνται στους δυνητικούς Δικαιούχους με
ευθύνη της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενστάσεων, επικαιροποιείται ή
συμπληρώνεται, εφόσον απαιτείται, η απόφαση έγκρισης χρηματοδότησης.
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7.6 Εξακρίβωση αντιγράφων
Η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ προκειμένου να εξακριβώσει την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται στα
αντίγραφα εγγράφων που υποβάλλονται (είτε στο στάδιο της υποβολής είτε στο στάδιο
υλοποίησης) σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο σε τουλάχιστον
πέντε τοις εκατό (5%) των αντιγράφων που υποβάλλουν οι δικαιούχοι κατά το αμέσως επόμενο
τρίμηνο, ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών ή των φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα,
(σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την
παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014).

8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
8.1 Τα έργα που θα ενταχθούν στο «Ελλάδα 2.0» στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, θα
ακολουθήσουν τους όρους και τις διαδικασίες υλοποίησης που προβλέπονται στον Κανονισμό και
στο ΣΔΕ του Ταμείου Ανάκαμψης καθώς επίσης και στη Δράση Ερευνώ – Δημιουργώ - Καινοτομώ
(Προκήρυξη Β΄ κύκλου ΕΣΠΑ 2014 – 2020, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την υπ’ αριθμ.
4004/Β1/1055/28.08.2021 ΑΔΑ: ΨΗΑΡ46ΜΤΛΡ-73Κ).
http://eyde-etak.gr/ContentManagement/Files/ContentFiles519/20200828_7h_trop_EDK.pdf
Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή των δυνητικών δικαιούχων στα κεφάλαια και στα αντίστοιχα
παραρτήματα:
Ι.1.11 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Ι.1.11.1 – ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ι.1.11.2 – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ
Ι.1.11.3 – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-Ι. Προκαταβολή (δυνητική) με ισόποση εγγυητική επιστολή
Β. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ -Ι. Προχρηματοδοτήσεις
Ι.1.12 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
Ι.1.13 – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ
Ι.1.14 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Ι.1.14.1 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ι.1.14.2 –ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
I.1.14.3 – ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
I.1.14.4 – ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΑΝΑΚΤΗΣΗ
Παράρτημα V: Αποδεκτοί Τρόποι Εξόφλησης Δαπανών
Παράρτημα VI: Κανόνες Επιλεξιμότητας & Δικαιολογητικά για την Επαλήθευση Δαπανών
Παράρτημα VII: Δικαιολογητικά για την Καταβολή της Επιχορήγησης
Παράρτημα ΧI: ΕΚΘΕΣΗ/ ΒΕΒΑΙΩΣΗ Ελέγχου Ορκωτού Λογιστή Προσυμφωνημένων Διαδικασιών
(υπόδειγμα) και Οδηγίες για τον έλεγχο των δαπανών από Ορκωτούς λογιστές)
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8.2 Η παρακολούθηση της υλοποίησης του εγκεκριμένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
των έργων της παρούσας Δράσης αποτελεί ευθύνη της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ.
8.3. Η παρακολούθηση της υλοποίησης του εγκεκριμένου έργου θα πραγματοποιηθεί μέσα από το
Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (http://www.ependyseis.gr/mis)
και συγκεκριμένα με τα μενού του Β΄ κύκλου της Δράσης Ερευνώ – Δημιουργώ - Καινοτομώ. Στα
έργα που θα ενταχθούν θα αποδοθεί νέος κωδικός από το ΠΣΚΕ, ΤΑΕΔΚ-…
Για παράδειγμα, οι δικαιούχοι υποβάλλουν μέσω του ΠΣΚΕ τα αιτήματα πιστοποίησης δαπανών,
τροποποίησης κ.α.
Αντίστοιχα, η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ ενημερώνει το ΠΣΚΕ με τα στοιχεία που αφορούν ενέργειες αρμοδιότητάς
της (π.χ. αποτελέσματα επαληθεύσεων) και το ΟΠΣ.
Εάν οι διοικητικές ή οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται δειγματοληπτικά, η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ τηρεί
αρχεία που περιγράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο και καθορίζουν τις
δράσεις ή τις συναλλαγές που επιλέγονται προς επαλήθευση.
8.4 Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν Φάκελο Έργου (αρχείο έργου). Οι εμπλεκόμενοι φορείς
στην υλοποίηση Έργων του ΤΑΑ έχουν υποχρέωση διατήρησης όλων των πρωτότυπων εγγράφων
και ιδίως των λογιστικών και φορολογικών αρχείων για χρονική περίοδο πέντε (5) ετών μετά την
ολοκλήρωση του Έργου, εκτός εάν προβλέπεται μεγαλύτερο διάστημα από άλλες ειδικότερες
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, και να παρέχουν δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα όργανα
ελέγχου.
Σε περίπτωση που είναι σε εξέλιξη έλεγχοι, προσφυγές, δικαστικές διαδικασίες, διεκδίκηση
απαιτήσεων σχετικά με την επιχορήγηση ή διαπιστωθούν συστηματικά ή επαναλαμβανόμενα
σφάλματα, παρατυπίες, απάτη ή αθέτηση υποχρεώσεων, τα έγγραφα και αρχεία πρέπει να
διατηρούνται μέχρι να ολοκληρωθούν οι εν λόγω έλεγχοι, προσφυγές, δικαστικές διαδικασίες ή
διεκδίκηση απαιτήσεων.
8.5 Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να κοινοποιούν άμεσα και υποχρεωτικά στην ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ:


οποιαδήποτε πληροφορία καταστεί αναγκαία σχετικά με το έργο που υλοποιούν, με τη
μορφή αναφορών ή παροχής συγκεκριμένων στοιχείων



οποιαδήποτε μεταβολή μείζονος σημασίας προκύψει στο φυσικό ή οικονομικό
αντικείμενο του έργου που οριοθετεί ανάγκη τροποποίησής του



πιθανή αδυναμία από πλευράς τους να συνεχίσουν την υλοποίηση του έργου.

8.6 Οι δικαιούχοι μαζί με το αίτημα πιστοποίησης και πριν από κάθε καταβολή δημόσιας
επιχορήγησης, οφείλουν να επισυνάπτουν αντίγραφο της τελευταίας επικαιροποιημένης δήλωσης
που έχουν υποβάλει στο κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων του ν 4557/2018 (Α 139)
όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4734/2020 και κάθε φορά ισχύει καθώς και των τυχόν υπεργολάβων
που περιλαμβάνονται στο αίτημα πιστοποίησης.
8.7 Ενημέρωση της ΕΥΣΤΑ για την επίτευξη οροσήμων και στόχων
Η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, ως Φορέας Υλοποίησης, ενημερώνει την ΕΥΣΤΑ σε όλα τα στάδια της Δράσης,
σύμφωνα με το ΣΔΕ και το Εγχειρίδιο Διαδικασιών.
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Η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ παρακολουθεί την πρόοδο υλοποίησης των ενταγμένων έργων σε επίπεδο φυσικού
και οικονομικού αντικειμένου των έργων και ενημερώνει το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό
Σύστημα (ΟΠΣ ΤΑ) και την ΕΥΣΤΑ.
Για την ολοκλήρωση/επίτευξη των Οροσήμων και Στόχων των ενταγμένων στο Ταμείο Ανάκαμψης
έργων, όπου απαιτείται από το ΣΔΕ, ανατίθεται σε Ανεξάρτητο Ελεγκτή ο έλεγχος και η επικύρωση
για την ικανοποιητική (ή μη) επίτευξη του ορόσημου/στόχου.
8.8 Έλεγχοι
Οι έλεγχοι των Δράσεων και έργων του Ταμείου Ανάκαμψης αποσκοπούν στη βεβαίωση α) της
ορθής εκτέλεσης αυτών, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και το
εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, β) της ικανοποιητικής επίτευξης των εγκεκριμένων Οροσήμων και
Στόχων γ) της αποφυγής της απάτης και της διαφθοράς, δ) της μη σύγκρουσης συμφερόντων και ε)
της μη διπλής χρηματοδότησης των Δράσεων και των Έργων.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή οι εκπρόσωποί της, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης
(OLAF), η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν την αρμοδιότητα
ελέγχου της ορθής χρήσης της ενωσιακής χρηματοδοτικής συνδρομής και δύναται να προβαίνουν
σε διοικητικές έρευνες και επιτόπιους ελέγχους επί των δράσεων κάθε Τελικού Αποδέκτη, Φορέα
υλοποίησης, εργολάβου και υπεργολάβου που λαμβάνει χρηματοδότηση από την Ε.Ε. δυνάμει του
Κανονισμού.
Οι δικαιούχοι των έργων αποδέχονται τους ελέγχους που διενεργούνται από τα αρμόδια εθνικά
και ευρωπαϊκά όργανα και όποιες λοιπές υποχρεώσεις απορρέουν από τον Κανονισμό, το ΕΣΑΑ
και την Απόφαση Ένταξης και αφορούν τον τελικό αποδέκτη των κονδυλίων. Επιπλέον,
αποδέχονται τους ειδικούς όρους που απορρέουν από τον Κανονισμό ΕΕ 651/2014.
Οι έλεγχοι διενεργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρου 7 της ΥΑ καθορισμού του ΣΔΕ των
δράσεων και των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του Κανονισμού
(ΕΕ) 2021/241.
Σε περίπτωση επιβολής Δημοσιονομικής διόρθωσης ή/και Ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως
καταβληθέντων ποσών, εφαρμόζεται η απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του
τελευταίου εδαφίου του άρθρου τρίτου του ν.4822/2021 (Α΄ 135).
8.9 Τήρηση Ενωσιακών και Εθνικών Κανόνων
Οι δικαιούχοι των ενταγμένων έργων στο πλαίσιο της παρούσης αναλαμβάνουν να τηρήσουν τις
παρακάτω υποχρεώσεις:
(i) Να τηρούν την Ενωσιακή και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της υλοποίησης του Έργου
και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την
ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με
Αναπηρίες.
(ii) Να τηρούν τις δεσμεύσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/240, συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης
των στόχων για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, της αρχής «μη πρόκλησης σημαντικής
βλάβης», της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της αποτελεσματικής πρόληψης της απάτης
και της σύγκρουσης συμφερόντων, της αποφυγής διπλής χρηματοδότησης.
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9. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ καθώς και τα εθνικά και ενωσιακά ελεγκτικά όργανα έχουν τη δυνατότητα να
επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όταν είναι αναγκαίο για τους σκοπούς
αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης, της διασφάλισης ορθής υλοποίησης των έργων,
λογιστικών και λοιπών ελέγχων της χρήσης των κονδυλίων στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και
το Νόμο 4624/2019.
Σημειώνεται ιδίως ότι η απόφαση έγκρισης χρηματοδότησης η οποία θα περιλαμβάνει μεταξύ
άλλων την επωνυμία των εταίρων / συνδικαιούχων των έργων και το ΑΦΜ αυτών θα αναρτηθούν
για λόγους διαφάνειας στις ιστοσελίδες της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, του Ταμείου Ανάκαμψης και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

10.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

10.1 Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, σύμφωνα με την παρούσα στην υλοποίηση, παρακολούθηση,
εκτέλεση και λειτουργία Δράσεων και Έργων υποχρεούνται να εφαρμόζουν και να
συμμορφώνονται με τη Στρατηγική Δημοσιότητας και τον Οδηγό Επικοινωνίας που καταρτίζεται
και δημοσιεύεται από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης.
10.2 Όπου τυγχάνει εφαρμογής, κάθε σχετική ανακοίνωση ή δημοσίευση αναφέρει ότι εκφράζει
την άποψη και γνώμη του συντάκτη αυτής και δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τις απόψεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε πιθανή χρήση της πληροφορίας αυτής.
10.3 Οι δικαιούχοι των ενταγμένων έργων στο πλαίσιο της παρούσης αναλαμβάνουν να τηρούν
την υποχρέωση να αποδέχονται την συμπερίληψή τους στον κατάλογο των πράξεων του ΤΑΑ που
δημοσιοποιεί η ΕΥΣΤΑ και στον οποίο αναφέρονται: η ονομασία του Υπουργείου Ευθύνης και του
Φορέα Υλοποίησης και του Έργου, σύνοψη του Έργου, ημερομηνία έναρξης του Έργου,
ημερομηνία λήξης του Έργου, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης,
ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της
κατηγορίας παρέμβασης του Έργου.
10.4 Η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ έχει την ευθύνη τήρησης των απαιτήσεων δημοσιότητας του Καν. ΕΕ 651/2014.

11.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

11.1 Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση για την παρούσα πρόσκληση παρέχονται από: την
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής
Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), Μονάδα Α’, Λεωφ. Μεσογείων 14-18, 115 27 Αθήνα και
συγκεκριμένα από τα παρακάτω στελέχη της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ:
κ. Σακκά Χαράλαμπο τηλ.: +30 213 1300 244
κ. Καραπέτσα Ηρώ τηλ.: +30 213 1300 243
κ. Πούλου Σταυρούλα, τηλ.: +30 213 1300 082
κ. Κουτσοπούλου Μαρία, τηλ: +30 213 1300 145
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11.2 Για ερωτήματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν e-mail προς την ηλεκτρονική

διεύθυνση unitA.eyde@gsrt.gr.
11.3 Η παρούσα πρόκληση θα αποσταλεί από την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ στους συντονιστές των 36
ερευνητικών έργων του Παραρτήματος Α και στους νόμιμους εκπροσώπους των φορέων που
συμμετέχουν.
11.4 Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες
 του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας https://greece20.gov.gr
 της ΓΓΕΚ www.gsrt.gr
 της EΥΔΕ ΕΤΑΚ www.eyde-etak.gr

Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας

Αθανάσιος Κυριαζής
Πίνακας Αποδεκτών:
Πίνακας 36 προτάσεων ερευνητικών έργων που καλούνται με την παρούσα πρόσκληση
Συνημμένα:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Πίνακας 36 προτάσεων ερευνητικών έργων που καλούνται με την παρούσα
πρόσκληση
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1 – Έντυπο υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β2 - Δικαιολογητικά για την Έγκριση της Αίτησης Χρηματοδότησης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ– Ορισμός ΜΜΕ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ1 – Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ2 – Το με Α.Π. 42649/ΕΥΚΕ 5351/13.05.2017 έγγραφο της ΕΥΚΕ με θέμα:
«Διευκρινήσεις σχετικά με ζητήματα εφαρμογής του Καν. Ε.Ε. 651/2014, ως προς τον
χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης ως προβληματικής»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
Υπόδειγμα 1: Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης
Υπόδειγμα 2: Υπόδειγμα Συμφωνητικού Συνεργασίας
Υπόδειγμα 3: Υπόδειγμα δήλωσης στοιχείων Επιχείρησης σχετικά με την ιδιότητά της ως
Μικρομεσαία Επιχείρηση (ΜΜΕ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: Προκήρυξη Β΄ κύκλου ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ ΕΣΠΑ 2014 – 2020,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 4004/Β1/1055/28.08.2021 απόφαση (ΑΔΑ:
ΨΗΑΡ46ΜΤΛΡ-73Κ).
http://eyde-etak.gr/ContentManagement/Files/ContentFiles519/20200828_7h_trop_EDK.pdf
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Κοινοποίηση:
 Υπουργείο Οικονομικών, Γρ. Υπουργού
 Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γρ. Υπουργού (μέσω email: prot.yp@mnec.gr)
 Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Γρ. Υφυπουργού, κ. I. Τσακίρη (μέσω email:
deputy.minister@mnec.gr)
 Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γρ. Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ (μέσω
email: hellaskps@mnec.gr)
 Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ) (μέσω email: rrfagov@minfin.gr)
 ΚΕΜΚΕ (μέσω email: kemke@minfin.gr)
 ΕΥΚΕ (μέσω email: stateaid_unit@mnec.gr)
 ΜΟΔ AE, Τομέας Εφαρμογών Πληροφορικής και Ψηφιακής Τεχνολογίας
(μέσω email:
takpram@mou.gr)
Εσωτερική διανομή:
 Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Χ. Δήμα (μέσω email: c.dimas@mnec.gr)
 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Έρευνας & Καινοτομίας, Καθ. κ. Α. Κυριαζή (μέσω email:

secgenof@gsrt.gr)

 ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, Μονάδες Α, Β1, Β2, Β3, Γ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Πίνακας 36 προτάσεων ερευνητικών έργων που καλούνται με

την παρούσα πρόσκληση

α/
α

Τίτλος Πρότασης

Θεματικ
ός
Τομέας RIS3

Κωδικός
Πρόταση
ς

Συνολικός
Προϋπολογι
σμός (σε €)

Μέγιστη Δημόσια
Δαπάνη
=Προϋπολογισμός
Ταμείου
Ανάκαμψης (σε €)

1

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΜΕΣΗΣ
ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ
ΦΟΡΕΩΝ & ΝΑΝΟΠΡΟΣΘΕΤΩΝ

1_ ΥΚΑ

Τ2ΕΔΚ00275

513.885,00

458.433,00

2

Ανάπτυξη βελτιστοποιημένων διαδικασιών
εντοπισμού μεταλλοφορίας χρωμίτη και
μετάλλων της ομάδας του λευκόχρυσου,
εμπλουτισμού μεταλλεύματος και
αξιοποίησης των παραπροϊόντων εξόρυξης
και εμπλουτισμού

1_ ΥΚΑ

Τ2ΕΔΚ02206

994.208,00

900.568,00

3

Ψηφιακές υπηρεσίες για ιδεασμό,
συνεργασία, και σύνθεση στη σχεδιαστική
σκέψη
Μουσικές Ελληνικές Οπτικοακουστικές
Συλλογές

2_ ΤΠΔ

Τ2ΕΔΚ00666

485.150,00

442.660,00

2_ ΤΠΔ

Τ2ΕΔΚ00763

783.425,00

653.695,00

5

Ανάπτυξη πλατφόρμας για την δημιουργία
καινοτόμων εφαρμογών ξενάγησης στο
αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Δωδώνης με
στόχο την ενίσχυση της εμπειρίας του
επισκέπτη χρησιμοποιώντας στοιχεία
επαυξημένης πραγματικότητας,
παιχνιδοποίησης και συστημάτων εντοπισμού
ακριβούς θέσης των επισκεπτών

2_ ΤΠΔ

Τ2ΕΔΚ03230

585.705,00

527.895,00

6

Πλατφόρμα συλλογής, ανάλυσης και
σύνθεσης πολυμεσικού περιεχομένου από
κοινωνικά δίκτυα στην υπηρεσία των
Ψηφιακών Μέσων
Εφαρμογές εντοπισμένης προσομοίωσης

2_ ΤΠΔ

Τ2ΕΔΚ04642

994.554,65

870.480,15

2_ ΤΠΔ

Τ2ΕΔΚ01745
Τ2ΕΔΚ03839

690.000,00

627.000,00

606.655,00

550.684,00

4

7
8

Ανακατασκευή της ζωής παραδοσιακών
οικισμών μέσω διαδραστικών εμπειριών και
τρισδιάστατου ήχου

2_ ΤΠΔ

9

Ταυτοποίηση, αξιολόγηση και ανάδειξη
γηγενών ποικιλιών αμπέλου οινοποιίας και
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των
παραγόμενων προϊόντων τους

3_ ΑΓΡ

Τ2ΕΔΚ02713

936.797,25

870.532,67

10

Βελτίωση ποιότητας, παραγωγικότητας και
ενεργειακών απαιτήσεων στην παραγωγική
διαδικασία προϊόντων φρουτολαχανικών με
χρήση Παλμικών Ηλεκτρικών πεδίων

3_ ΑΓΡ

Τ2ΕΔΚ02292

796.152,69

697.890,16
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11

Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων φρέσκων
κομμένων πατατών με ανώτερα
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και
παρατεταμένη διάρκεια ζωής

3_ ΑΓΡ

Τ2ΕΔΚ03121

900.205,05

800.219,09

12

Ανάπτυξη αυτόνομου συνεργατικού
ρομποτικού Συστήματος αμπελουργίας
ακριβείας που ενσωματώνει Ηλεκτροκίνητα
επίγεια και εναέρια Μη Επανδρωμένα
Οχήματα και μικρής κλίμακας ηλιακούς
σταθμούς φόρτισης

3_ ΑΓΡ

Τ2ΕΔΚ02796

999.443,90

899.900,15

13

Πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης και
διαχείρισης εισροών, υποστήριξης λήψης
αποφάσεων και στρατηγικού σχεδιασμού
στην καλλιέργεια της ελιας
Προηγμένα εναλλακτικά καύσιμα χερσαίων
και εναέριων μεταφορών από την αξιοποίηση
υπολειμματικών λιπιδίων
Σύστημα Καταγραφής και Ανάλυσης
Ενεργειακού Αποτυπώματος Πλοίου με Χρήση
Τεχνολογιών IoT

3_ ΑΓΡ

Τ2ΕΔΚ02477

734.825,00

644.625,00

4_ ΠΒΑ

Τ2ΕΔΚ00034

963.089,12

858.093,65

4_ ΠΒΑ

Τ2ΕΔΚ00355

905.467,65

725.897,53

16

Μεταλλο-Οργανικά Πλέγματα ως ροφητές για
την απομάκρυνση ιόντων βαρέων μετάλλων
από μολυσμένα ύδατα

4_ ΠΒΑ

Τ2ΕΔΚ04241

806.690,74

728.560,17

17

Αξιοποίηση οργανικών υπολειμμάτων και
παραπροϊόντων του Ελληνικού Στρατού για
την παραγωγή ανανεώσιμων καυσίμων
κίνησης, θέρμανσης και αερομεταφορών

4_ ΠΒΑ

Τ2ΕΔΚ04384

993.150,00

928.037,50

18

Δημιουργία πλατφόρμας βρογχοσκοπικών
βιοψιών-σε-τσιπ (BioOnChip) για την
πρόβλεψη της απόκρισης ασθενών με καρκίνο
του πνεύμονα στην ανοσοθεραπεία.

5_ ΥΦΑ

Τ2ΕΔΚ02800

728.475,22

691.445,18

19

Ανάπτυξη θεραπογνωστικού μορίου για τη
θεραπεία & διάγνωση γλοιοβλαστώματος

5_ ΥΦΑ

Τ2ΕΔΚ03263

619.480,00

572.120,00

20

Φωτονικοί Αισθητήρες Οφθαλμικών
Ραμμάτων

5_ ΥΦΑ

Τ2ΕΔΚ01483

822.431,00

750.915,80

21

Διάγνωση ξηροφθαλμίας με τη χρήση
καινοτόμων μη επεμβατικών οπτικών
τεχνολογιών

5_ ΥΦΑ

Τ2ΕΔΚ03209

983.897,00

875.309,50

22

Σύστημα Παρακολούθησης & Συμμόρφωσης
για την Αποτροπή του Συνδρόμου Αιφνίδιου
Βρεφικού θανάτου (ΣΑΒΘ)
Καινοτόμες προσεγγίσεις στην
παρακολούθηση και αντιμετώπιση του
Ασιατικού κουνουπιού τίγρη με έμφαση στην
τεχνική της εξαπόλυσης στείρων αρσενικών
Συστήματα στήριξης λήψης αποφάσεων για
την αντιμετώπιση των νοσοκομειακών
λοιμώξεων και της μικροβιακής αντοχής
(MDR-CDSS)

5_ ΥΦΑ

Τ2ΕΔΚ02349

600.740,00

548.210,00

5_ ΥΦΑ

Τ2ΕΔΚ02020

899.588,02

861.525,25

5_ ΥΦΑ

Τ2ΕΔΚ02429

813.814,75

801.709,73

14

15

23

24
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Αυτόνομοι πολυλειτουργικοί αισθητήρες
κόπωσης μεταλλικών Ναυτικών Κατασκευών

6_ ΜΕΑ

Τ2ΕΔΚ02521

490.023,44

423.235,70

26

Πλατφόρμα Βελτιστοποίησης Αποφάσεων του
Κύκλου Ζωής του Πλοίου

6_ ΜΕΑ

Τ2ΕΔΚ00165

501.085,42

446.071,63

27

Έξυπνο Προγνωστικό Μοντέλο Πλοίων
Υποστηριζόμενο από Ψηφιακά
Ενσωματωμένους Αισθητήρες

6_ ΜΕΑ

Τ2ΕΔΚ02405

796.240,00

728.680,00

28

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κελιών
ηλεκτρόλυσης αλουμινίου με έλεγχο του
βαθμού υπερθέρμανσης του λουτρού

7_ ΕΝΕ

Τ2ΕΔΚ04840

730.397,50

606.113,38

29

Ανάπτυξη καινοτόμων νανο-καταλυτικών
υλικών και αντιδραστήρων για την αποδοτική
και εκλεκτική υδρογόνωση του CO2 προς
ελαφρές ολεφίνες
Μέθοδος Τυχαίων Περιπάτων για Ταχεία,
Γεωμετρικά Αγνωστικιστική Μοντελοποίηση
Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων

7_ ΕΝΕ

Τ2ΕΔΚ01378

999.532,16

907.047,50

8_ ΤΠΕ

Τ2ΕΔΚ01161

954.140,25

772.070,25

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ
ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ KYT ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ
ΠΡΟιόντα Προστασίας από ΗΛΕκτρομαγνητική
Ακτινοβολία Βασισμένα σε Μεταϋλικά
Βελτιστοποίηση του χρηματικού αποθέματος
στα ΑΤΜ με μεθόδους μηχανικής μάθησης
Αυτόνομη Διαχείριση Υπολογιστικών Πόρων
σε Επικοινωνιακές Υποδομές
Τοπολογική βελτιστοποίηση τρισδιάστα
εκτυπωμένων, εξατομικευμένων κηδεμόνων
σπονδυλικής στήλης

8_ ΤΠΕ

Τ2ΕΔΚ01928

781.040,00

629.248,99

8_ ΤΠΕ

Τ2ΕΔΚ03628
Τ2ΕΔΚ05068
Τ2ΕΔΚ02097
Τ2ΕΔΚ03632

697.425,00

599.956,00

491.750,00

422.750,00

544.067,38

427.413,30

814.194,48

744.431,98

iCREW: Προηγμένο σύστημα εκπαίδευσης στο
χειρισμό μικρών σκαφών, βασισμένο σε
τεχνικές προσομοίωσης με χρήση τεχνολογιών
εικονικής πραγματικότητας
Σύνολο

8_ ΤΠΕ

Τ2ΕΔΚ04586

868.706,50

725.223,95

27.826.432,1
7

24.718.649,21

30

31

32
33
34
35

36

8_ ΤΠΕ
8_ ΤΠΕ
8_ ΤΠΕ

Θεματικοί Τομείς της Δράσης
1-ΥΚΑ
1-ΥΚΑ: Υλικά – Κατασκευές
2-ΤΠΔ
2-ΤΠΔ: Τουρισμός Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες
3-ΑΓΡ
3-ΑΓΡ: Αγροδιατροφή και Βιομηχανία τροφίμων
4-ΠΒΑ
4-ΠΒΑ: Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη
5-ΥΦΑ
5-ΥΦΑ: Υγεία και Φάρμακα
6-ΜΕΑ
6-ΜΕΑ: Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα
7-ΕΝΕ
7-ΕΝΕ: Ενέργεια
8-ΤΠΕ
8-ΤΠΕ: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1:
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ στη Δράση «Ερευνώ Δημιουργώ - Καινοτομώ» ID 16971
Ελλάδα 2.0 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣ: Την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ,
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ)
Ως Συντονιστής της πρότασης του ερευνητικού έργου με τίτλο «……………» και κωδικό ΠΣΚΕ Τ2ΕΔΚ….., υποβάλλω αίτηση χρηματοδότησης και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έγκριση
της χρηματοδότησης του έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης μέσω της Δράσης «Ερευνώ –
Δημιουργώ – Καινοτομώ» ID 16971.
Ειδικότερα:
1ο: Επιβεβαιώνω το ενδιαφέρον και τη βούληση των εταίρων του συνεργατικού έργου για
χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2ο: Βεβαιώνω ότι το προτεινόμενο ερευνητικό έργο παραμένει ως είχε όταν υποβλήθηκε στο ΠΣΚΕ
και αξιολογήθηκε στον β΄ κύκλο του Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ (φυσικό αντικείμενο, ενότητες
εργασίας, παραδοτέα, προϋπολογισμός, συνδικαιούχοι/εταίροι κλπ) με τυχόν διορθώσεις που
ενδέχεται να έχουν γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης (π.χ. περικοπή προϋπολογισμού). Η
πρόταση έχει υποβληθεί στο ΠΣΚΕ: Ερευνώ – Δημιουργώ - Καινοτομώ Β' Κύκλος \ΥΠΟΒΟΛΕΣ\
Εκτυπώσεις Αποφάσεων \Αξιολόγηση Πρότασης Ερευνητικού έργου (.pdf)
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3ο: Δηλώνω ότι αποδεχόμαστε την εκτέλεση του ερευνητικού έργου με βάση τους όρους και τις
προϋποθέσεις της παρούσας Πρόσκλησης, του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΣΔΕ, καθώς και όλες
τις σχετικές υποχρεώσεις του λήπτη της χρηματοδότησης, όπως ενδεικτικά τις υποχρεώσεις
τήρησης της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας και των κανόνων δημοσιότητας, την αποδοχή των
ελέγχων που διενεργούνται από τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά όργανα και όποιες λοιπές
υποχρεώσεις απορρέουν από τον Κανονισμό, το ΕΣΑΑ και την Απόφαση Ένταξης και αφορούν τον
τελικό αποδέκτη των κονδυλίων. Επιπλέον, αποδεχόμαστε τους ειδικούς όρους που απορρέουν
από τον Κανονισμό ΕΕ 651/2014.
ΝΑΙ
ΟΧΙ
4ο: Επιβεβαιώνω ότι ο Φάκελος Δικαιολογητικών που συνοδεύει την παρούσα αίτηση
περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά ένταξης για όλους τους εταίρους/συνδικαιούχους της πρότασης,
επιχειρήσεις και ερευνητικούς οργανισμούς, όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα Β2
«Δικαιολογητικά για την έγκριση της Αίτησης Χρηματοδότησης»
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Ημερομηνία:

202

Ο – Η Δηλ.
(Ονοματεπώνυμο και υπογραφή του
Συντονιστή του Έργου)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β2
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ στο
ΤΑΑ
1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (άρθρο 8), υπογεγραμμένη ψηφιακά από το νόμιμο
εκπρόσωπο του φορέα για κάθε φορέα που συμμετέχει στην πρόταση ερευνητικού έργου
σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 της Πρόσκλησης. Για την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης
μπορεί να χρησιμοποιηθεί η σχετική ηλεκτρονική υπηρεσία που παρέχεται μέσω της
ιστοσελίδας www.gov.gr.
2. (ισχύει μόνο για επιχειρήσεις)
i.
Αναλόγως της νομικής μορφής υποβάλλονται:
 Για ΑΕ: Ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό, συγκρότηση ΔΣ και ορισμός νόμιμου
εκπροσώπου, νομίμως δημοσιευμένα στο ΓΕΜΗ.


Για ΕΠΕ: Ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό και πράξη εκπροσώπησης σε περίπτωση
που η εκπροσώπηση δεν προκύπτει από το ανωτέρω καταστατικό, νομίμως
δημοσιευμένα στο ΓΕΜΗ.



Για ΟΕ, Ε.Ε., ΙΚΕ, ΑΜΚΕ: Καταστατικό σύστασης σε ισχύ στο οποίο θα αποτυπώνεται η
διαχείριση- εκπροσώπηση, νομίμως δημοσιευμένο στο ΓΕΜΗ.



Για Αγροτικούς Συνεταιρισμούς: Καταστατικό σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4384/2016 και τυχόν τροποποιήσεις, πρακτικό ΓΣ τελευταίων αρχαιρεσιών και
πρακτικό κατανομής αξιωμάτων Διοικητικού Συμβουλίου υπογεγραμμένο χειρόγραφα
από το νόμιμο εκπρόσωπο του συνεταιρισμού και με σφραγίδα αυτού, πρόσφατη
βεβαίωση ενημερότητας από το Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών.



Για Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Ν. 4430/2016 όπως ισχύει:
Πράξη σύστασης (και τυχόν τροποποιήσεων) και εκπροσώπησης σε ισχύ νομίμως
δημοσιευμένα και βεβαίωση (οριστικής) εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Φορέων
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.



Για λοιπές Νομικές μορφές: Τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
εκπροσώπησης που προβλέπονται με βάση το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο.



Για Ατομικές επιχειρήσεις: Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος (και μεταβολών) από
την αρμόδια ΔΟΥ ή κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω
της ιστοσελίδας gsis.gr (πρόσφατη εκτύπωση).

ii.

(ισχύει μόνο για επιχειρήσεις – οντότητες που έχουν υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ. Δεν
ισχύει για ατομικές επιχειρήσεις) Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ του τελευταίου εξαμήνου.

iii.

Σε περίπτωση που το έργο εκτελείται όχι στην έδρα της επιχείρησης αλλά από
εγκατάσταση ή υποκατάστημά της, τότε: Βεβαίωση αρμόδιας ΔΟΥ ή εκτύπωση Στοιχείων
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και Δραστηριοτήτων Εγκατάστασης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr (πρόσφατη εκτύπωση) ότι
η επιχείρηση λειτουργεί υποκατάστημα στην εν λόγω περιφέρεια.
iv.

Μετοχική σύνθεση ισχύουσα και πιο συγκεκριμένα:
Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ με αναφορά στη μετοχική σύνθεση του κεφαλαίου. Σε περίπτωση
που δεν είναι δυνατή η έκδοση του από το ΓΕΜΗ, προσκομίζεται απόσπασμα βιβλίου
μετόχων ώστε να προκύπτει η μετοχική σύνθεση ή πρακτικό γενικής συνέλευσης μετόχων
με την κατάσταση όλων των μετόχων. Για τους συνεταιρισμούς προσκομίζεται αντίγραφο
του Βιβλίου Μητρώου μελών με υπεύθυνη δήλωση πιστότητας αντιγράφου.

3. (ισχύει μόνο για επιχειρήσεις)
Στοιχεία για τις τρεις (3) τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις. Για επιχειρήσεις με
λιγότερα από τρία έτη λειτουργίας να υποβληθούν τα οικονομικά στοιχεία των αντίστοιχων ετών.
i.

Επιχειρήσεις με τήρηση απλογραφικών βιβλίων (Β’ κατηγορίας): Αντίγραφα Ε3 & έντυπο Ν
με ηλεκτρονική υποβολή ή παραλαβή από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

ii.

κατηγορίας): Ισολογισμοί-αποτελέσματα χρήσης εγκεκριμένοι και νομίμως δημοσιευμένοι
στο Γ.Ε.ΜΗ. (στις περιπτώσεις που ο νόμος απαιτεί δημοσίευση).

Ισοζύγιο κλεισίματος τελευταίας βαθμίδας για την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση
μόνο (με σφραγίδα της επιχείρησης υπογεγραμμένο από το Νόμιμο εκπρόσωπο και τον
λογιστή της επιχείρησης)
iii.

(ισχύει μόνο για ΜμΕ) Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακας προσωπικού) Ε4
(συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων αυτών).
Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά για το απασχολούμενο προσωπικό θα υποβάλλονται
ως προς τα φορολογικά έτη τους, κατ΄ αντιστοιχία με τα υποβληθέντα επίσημα
φορολογικά έντυπα.

iv.

Εάν η επιχείρηση ανήκει σε όμιλο θα προσκομίζονται και οι ενοποιημένοι ισολογισμοί του
ομίλου.

Σε περίπτωση ύπαρξης συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σύμφωνα με τον
ορισμό των ΜΜΕ του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 651/2014 της Επιτροπής, για καθεμία
απ’ αυτές τις επιχειρήσεις θα υποβάλλονται:


Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό (νομίμως δημοσιευμένο στο ΓΕΜΗ),
δικαιολογητικά σχετικά με την νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση ανάλογα με τη νομική
μορφή της επιχείρησης. (κατ΄ αντιστοιχία με δικαιολογητικό με α/α 2i)



Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με την ισχύουσα εταιρική/ μετοχική σύνθεση.
(κατ΄ αντιστοιχία με δικαιολογητικό με α/α 2iv)



Τα οικονομικά στοιχεία (Ε3 & έντυπο Ν για απλογραφικά ή ισολογισμοί-αποτελέσματα
χρήσης & ισοζύγιο κλεισίματος για διπλογραφικά για τις τρεις τελευταίες κλεισμένες
διαχειριστικές χρήσεις). (κατ΄ αντιστοιχία με δικαιολογητικό με α/α 3i, 3ii)
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(ισχύει μόνο για ΜμΕ) Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακας προσωπικού) Ε4
(συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων αυτών) για τις τρεις τελευταίες κλεισμένες
διαχειριστικές χρήσεις.

Διευκρινίζεται ότι για τις επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται «μεγάλες» σύμφωνα με τη Σύσταση
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) δεν απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων
για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, παρά μόνο για τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
Τα δικαιολογητικά για τις τυχόν συνδεδεμένες ή/και συνεργαζόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να
υποβάλλονται, ως προς τα φορολογικά τους έτη κατ’ αντιστοιχία με τα υποβληθέντα επίσημα
φορολογικά έντυπα της αιτούσας προς χρηματοδότηση επιχείρησης.
Σημειώνεται ότι για τις συνδεδεμένες ή/και συνεργαζόμενες επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται εκτός Ελλάδας θα υποβάλλονται τα αντίστοιχα ως ανωτέρω ισοδύναμα
δικαιολογητικά/έγγραφα που ισχύουν στην αντίστοιχη χώρα.
4. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση ή βεβαίωση οφειλών.
5. (ισχύει μόνο για ΜΜΕ)
Δήλωση Στοιχείων Επιχείρησης σχετικά με την ιδιότητά της ως Μικρομεσαία Επιχείρηση (ΜΜΕ) –
σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3 της Πρόσκλησης. Η δήλωση να φέρει ψηφιακή υπογραφή του
Νόμιμου Εκπροσώπου. Περίοδος αναφοράς είναι αυτή της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής
χρήσης.
Εάν υπάρχει μεταβολή των στοιχείων, η οποία ενδέχεται να επιφέρει αλλαγή της κατηγορίας της
αιτούσας επιχείρησης (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση), να συμπληρωθεί και να
επισυναφθεί δήλωση και για την προηγούμενη διαχειριστική χρήση.
6. (ισχύει μόνο για ερευνητικούς οργανισμούς και Λοιπούς φορείς που αντιμετωπίζονται ως
ερευνητικοί οργανισμοί)
i.

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 (τμήμα/ινστιτούτο/εργαστήριο) που εκτελεί το έργο.

ii.

Επιπλέον, σε περίπτωση που το έργο εκτελείται όχι στην έδρα του Ερευνητικού
Οργανισμού αλλά από παράρτημά του, τότε: ΦΕΚ ίδρυσης παραρτήματος.

iii.

Νομιμοποιητικό έγγραφο ορισμού του υπογράφοντα ως Νομίμου Εκπροσώπου.

7. Συμφωνητικό συνεργασίας (σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2)
Υπογεγραμμένο ψηφιακά συμφωνητικό συνεργασίας των συμμετεχόντων φορέων για την από
κοινού υλοποίηση του έργου και τους όρους της μεταξύ τους συνεργασίας. Στο συμφωνητικό αυτό
θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να περιλαμβάνονται οπωσδήποτε ρυθμίσεις για δικαιώματα
διανοητικής ιδιοκτησίας και να προσδιορίζονται οι όροι οικονομικής εκμετάλλευσης του έργου

Σελίδα 36 από 43

ΑΔΑ: ΨΓΕΥ46ΜΤΛΡ-ΕΧΚ
«Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» ID 16971
Kωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5149205

κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν χορηγείται επιπλέον έμμεση ενίσχυση στις
επιχειρήσεις σύμφωνα με τα σημεία 27 έως 30 του Πλαισίου σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για
την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία (2014/C 198/01)». Στην Πρόσκληση επισυνάπτεται
Υπόδειγμα Συμφωνητικού Συνεργασίας (Υπόδειγμα 2). Το Υπόδειγμα είναι ενδεικτικό και δεν
επιβάλλεται η εκάστοτε σύμπραξη να το υιοθετήσει ως έχει.

8. (ισχύει μόνο για επιχειρήσεις) Ενιαίο Πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας τελευταίου
εξαμήνου, προκειμένου να αξιολογηθεί εάν μία επιχείρηση είναι προβληματική σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 2 σημείο 18 του Καν. 651/2014 (παρατίθεται στο Παράρτημα Δ1 της
Πρόσκλησης)
9. (ισχύει μόνο για ερευνητικούς οργανισμούς και Λοιπούς φορείς που αντιμετωπίζονται ως
ερευνητικοί οργανισμοί) Τεκμηρίωση της δυνατότητας διαχωρισμού οικονομικών και μη
οικονομικών δραστηριοτήτων.
Ειδικότερα, για τους ερευνητικούς οργανισμούς, η ανωτέρω τεκμηρίωση περιλαμβάνει: Αναλυτική
έκθεση τεκμηρίωσης διαχωρισμού οικονομικών και μη οικονομικών δραστηριοτήτων, Αντίγραφο
του εγγράφου το οποίο υποβλήθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στο Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους και στο οποίο περιλαμβάνεται ο απολογισμός του τελευταίου οικονομικού έτους, ο
Πίνακας Εσόδων-Εξόδων για ΝΠΙΔ και Ειδικούς Λογαριασμούς, 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.
Για ξενόγλωσσα έγγραφα, θα πρέπει να προσκομιστούν τα πρωτότυπα καθώς και επίσημη
μετάφρασή τους είτε από την αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την
Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο.
Εγκυρότητα
Επισημαίνεται ότι όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται σε ηλεκτρονική μορφή.

Σελίδα 37 από 43

ΑΔΑ: ΨΓΕΥ46ΜΤΛΡ-ΕΧΚ
«Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» ID 16971
Kωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5149205

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ

{Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014
(Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I}.
ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ
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).
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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·
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·
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
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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·
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.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 1: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

{Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014
(Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής},
Άρθρο 2: Ορισμοί, παράγραφος 18:
«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·
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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.
Η εξέταση μιας επιχείρησης για να διαπιστωθεί αν αυτή είναι προβληματική, γίνεται σε επίπεδο
ενιαίας επιχείρησης (αιτούσα επιχείρηση και τυχόν συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις),
ανεξάρτητα αν υφίσταται για αυτές υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων).
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

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)

(1)

ΠΡΟΣ :

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ,
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ)

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986 ως νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης «……….» ή του ερευνητικού οργανισμού «……….», δηλώνω ότι:

α. όλα τα αναφερόμενα στην πρόταση με τίτλο «……………» και κωδικό ΠΣΚΕ Τ2ΕΔΚ-….., και όλα τα υποβαλλόμενα
δικαιολογητικά για την έγκριση της χρηματοδότησης του έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης μέσω της Δράσης «Ερευνώ –
Δημιουργώ – Καινοτομώ» ID 16971, είναι αληθή και ακριβή.
β. η πρόταση έργου με τίτλο «……………….» και κωδικό ΠΣΚΕ Τ2ΕΔΚ-….., που υποβλήθηκε προς χρηματοδότηση από
το Ταμείο Ανάκαμψης μέσω της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» ID 16971, δεν έχει χρηματοδοτηθεί, δεν
χρηματοδοτείται από άλλους φορείς για μέρος ή ολόκληρο το αντικείμενό της.
Επίσης, (επιλέξτε κατά περίπτωση): i) το προτεινόμενο έργο ΕΤΑΚ δεν έχει υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθεί
σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους πριν την έκδοση της απόφασης
ένταξης/απόρριψης της Αίτησης Χρηματοδότησης. ii) το έργο υποβλήθηκε σε άλλο πρόγραμμα αλλά α) απορρίφθηκε
σύμφωνα με την «……......» απόφαση (σημειώνεται η σχετική εκδοθείσα απόφαση) ή β) ενώ εγκρίθηκε αρχικά, έχει
οριστικοποιηθεί και τεκμηριώνεται η μη χρηματοδότησή τους σύμφωνα με το «………...» έγγραφο (σημειώνεται η σχετική
απόφαση είτε της αρμόδιας αρχής ή η έγγραφη δήλωση προς την αρμόδια αρχή περί της ματαίωσης συμμετοχής του
ενδιαφερόμενου στο πρόγραμμα).
Σημειώνεται ότι η αίτηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Β΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ-ΔημιουργώΚαινοτομώ», δεν χρηματοδοτείται στα πλαίσια του προγράμματος αυτού δυνάμει της απόφασης με Α.Π. 3631/30.07.2021
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας με θέμα: Επικαιροποίηση καταλόγου Μη χρηματοδοτούμενων
Αιτήσεων Χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Παρέμβασης ΙΙ “Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς
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Οργανισμούς” του B΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας
«ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΑΔΑ: ΨΛΑΒ46ΜΤΛΡ-Ζ3Θ)
γ. δεν εκκρεμεί διαταγή ανάκτησης εις βάρος του φορέα «……………….», κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
δ. (ισχύει μόνο για επιχειρήσεις) η επιχείρηση «……………..….» δεν χαρακτηρίζεται ως προβληματική (κατά την έννοια
του σημείου 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού αριθ. 651/2014). Για κάθε επιχείρηση, καταγράφονται και υπολογίζονται
(στην υπεύθυνη δήλωση ή σε συνημμένο σε αυτήν έγγραφο) οι δείκτες (ΤΥΠΟΣ 1, ΤΥΠΟΣ 2, ΤΥΠΟΣ 3) που δίνονται στο
στάδιο 4 «Αξιολόγηση μιας επιχείρησης ως ΜΗ προβληματικής βάσει δεικτών» του με Α.Π. 42649/ΕΥΚΕ 5351/10-04-2017
εγγράφου της EYKE με θέμα: «Διευκρινήσεις σχετικά με ζητήματα εφαρμογής του Καν. Ε.Ε. 651/2014, ως προς τον
χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης ως προβληματικής», όπου οι δείκτες αυτοί εφαρμόζονται (Παράρτημα Δ2 της
Πρόσκλησης).
ε. (ισχύει μόνο για επιχειρήσεις) σε συμφωνία με τον ΕΕ 651/2014 η επιχείρηση είναι: (επιλέξτε κατά περίπτωση) i)
«πολύ μικρή ή μικρή» ii) «μεσαία» iii) μεγάλη.
στ. (ισχύει μόνο για επιχειρήσεις) Επιλέξτε κατά περίπτωση: i) «Η επιχείρηση δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή
αναδιάρθρωσης, ii) η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης αλλά έχει αποπληρώσει το δάνειο και έχει λύσει τη
σύμβαση εγγύησης iii) η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία έχει ολοκληρωθεί.»
ζ. «Αποδέχομαι ότι τα μηνύματα που θα παραλαμβάνω μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ειδικότερα στη (ις) διεύθυνση
(εις) email που έχω δηλώσει στην Αίτηση Χρηματοδότησης που υπέβαλα μέσω του ΠΣΚΕ προς την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ επέχουν
θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των εννόμων συνεπειών και προθεσμιών».
(Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων παρακαλούμε σημειώστε τα νέα στοιχεία επικοινωνίας, e-mails – τηλέφωνα. Τα νέα
μηνύματα που θα παραλαμβάνονται στα νέα στοιχεία εξακολουθούν να επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την
έναρξη όλων των εννόμων συνεπειών και προθεσμιών).
η. (ισχύει μόνο για ερευνητικούς οργανισμούς)
«η χρηματοδότηση του Ερευνητικού Οργανισμού από την Πράξη αυτή αφορά την κύρια δραστηριότητά του» είτε/και «το
σύνολο των κερδών από τις δραστηριότητες μεταφοράς γνώσης (ερευνητική συνεργασία) θα επανεπενδυθεί στις κύριες
δραστηριότητες του ερευνητικού οργανισμού», προκειμένου η χρηματοδότηση του Ερευνητικού Φορέα να θεωρηθεί ως μη
κρατική ενίσχυση βάσει 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), και να λάβει χρηματοδότηση 100%.
θ. (ισχύει μόνο για τους «Λοιπούς φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί»)
«Δηλώνω ότι ο φορέας εμπίπτει στην εξής κατηγορία (επιλέξτε κατά περίπτωση):
α) Δημόσιες Υπηρεσίες, που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση κατά την έννοια της παρ. 1στ του άρθρου 14 του Ν.
4270/2014 (Α' 143),
β) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (όπως Μουσεία με ανεξάρτητη νομική οντότητα, Δημόσια Νοσοκομεία,
Ακαδημία Αθηνών, Εθνική Βιβλιοθήκη, Εθνική Πινακοθήκη, κ.α.),
γ) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, που έχουν ιδρυθεί με Νόμο ή ΠΔ και επιχορηγούνται από το Κράτος και
δ) Κοινωφελή Ιδρύματα που διέπονται από το Ν. 4182/2013»
«Δηλώνω ότι ο φορέας πληροί αθροιστικά τις τρεις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Ο Φορέας εμπίπτει στην ανωτέρω κατηγορία και οι κύριες δραστηριότητές του δεν είναι οικονομικές, σύμφωνα με
τον ορισμό του κοινοτικού δικαίου.
2. Υπάρχει στο Καταστατικό του Φορέα πρόβλεψη για δραστηριότητα έρευνας.
3. Η συμμετοχή του Φορέα στο ερευνητικό έργο αφορά σε μη-οικονομική δραστηριότητα του Φορέα και:
α) Τα αποτελέσματα της έρευνας θα διαχέονται ευρέως σε μη αποκλειστική και χωρίς διακρίσεις βάση, για
παράδειγμα μέσω διδασκαλίας, βάσεων δεδομένων, δημοσιεύσεων ή λογισμικού ανοικτής πρόσβασης και
β) τυχόν κέρδη που προκύπτουν από το έργο θα επανεπενδύονται στις μη οικονομικές δραστηριότητες του Φορέα.»
ι. Για τους λόγους του άρθ. 40, παρ.1, του Ν. 4488/2017, δεν έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη
και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα:
- Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι)
- Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι)
ια. Ο φορέας δεν συμμετέχει σε Επιχειρησιακή ομάδα της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα
και βιωσιμότητα της Γεωργίας.
ιβ. Ο φορέας της αίτησης χρηματοδότησης τηρεί τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης
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του επαγγελματικού κινδύνου.
ιγ. Ο φορέας της αίτησης χρηματοδότησης αποδέχεται ότι κατά την υλοποίηση του έργου, η επικοινωνία με την ΕΥΔΕΕΤΑΚ αναφορικά με την εξέλιξη και ολοκλήρωση της ερευνητικής πρότασης (αιτήματα τροποποίησης, εκθέσεις
προόδου και ολοκλήρωσης κλπ) δύναται να γίνεται ηλεκτρονικά (on screen) μέσω ηλεκτρονικών εντύπων, όπως αυτά
θα καθοριστούν από την ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ.

Ημερομηνία:

20

Ο – Η Δηλ.

(σφραγίδα, στοιχεία νόμιμου
εκπρόσωπου, 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.

Download from Diorismos.gr
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Ελλάδα 2.0 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
για την υλοποίηση συνεργατικών ερευνητικών έργων στo πλαίσιο της Δράσης
«Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ» ID 16971 κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5149205

[Τονίζεται ότι το περιεχόμενο (κείμενο άρθρων) του παρόντος σχεδίου συμφωνητικού δεν
είναι δεσμευτικό, αλλά ενδεικτικό, και μπορεί να τροποποιηθεί αναλόγως, σύμφωνα με τις
τελικές συμφωνίες των συμβαλλομένων μερών. Ωστόσο θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’
ελάχιστον διατάξεις για τα ζητήματα που θεωρείται ότι είναι απαραίτητο να διευθετούνται
με το συμφωνητικό συνεργασίας, σύμφωνα με την Πρόσκληση της Δράσης.]
Για
το
έργο
με
κωδικό
Τ2ΕΔΚ-…
και
τίτλο
"…………………………………………………………………………………………………………………….……………."
Το παρόν Συμφωνητικό Συνεργασίας τίθεται σε ισχύ σήμερα την …………* του μηνός
…………….……. του έτους … μεταξύ των κάτωθι:
1. …………………………………………………………… που εδρεύει …………………..
2. …………………………………………………………… που εδρεύει …………………..
3. …………………………………………………………… που εδρεύει …………………..
4. …………………………………………………………… που εδρεύει ………………….. και
5. …………………………………………………………… που εδρεύει …………………..
Όλοι οι προαναφερόμενοι, που στο εξής θα αναφέρονται, συλλογικά ή μεμονωμένα, ως
«Φορείς» ή «Μέλη της Σύμπραξης, συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:
* Η έναρξη ισχύος του συμφωνητικού θα πρέπει να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Έχοντας λάβει γνώση:
Την Πρόσκληση της Δράσης «Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ», ID 16971, κωδικός ΟΠΣ ΤΑ
5149205
Τα Μέλη της Σύμπραξης επιθυμούν τη σύναψη του παρόντος συμπληρωματικού
διακανονισμού που σχετίζεται με τις μεταξύ τους διευθετήσεις κατά τη διάρκεια και μετά
τη λήξη της εκτέλεσης του προαναφερόμενου ερευνητικού Έργου.
Με βάση τα ανωτέρω, τα Μέλη της Σύμπραξης συμφωνούν τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1 - ΟΡΙΣΜΟΙ
Οι λέξεις που ξεκινούν με κεφαλαίο γράμμα στο παρόν Συμφωνητικό Συνεργασίας θα έχουν
τον ίδιο ορισμό και έννοια που τους αποδίδεται στην Πρόσκληση της Δράσης ή θα έχουν
την έννοια που τους αποδίδεται σε οποιοδήποτε άρθρο του παρόντος Συμφωνητικού.
ΑΡΘΡΟ 2 - ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του παρόντος Συμφωνητικού Συνεργασίας είναι η οργάνωση της εργασίας μεταξύ
των Φορέων της Σύμπραξης, η οργάνωση της διαχείρισης του Έργου, ο καθορισμός των
δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των συμμετεχόντων Φορέων, καθώς και η διαχείριση
των θεμάτων που σχετίζονται με τα Δικαιώματα Πρόσβασης και Διανοητικής Ιδιοκτησίας.
Σε κάθε περίπτωση, το παρόν Συμφωνητικό έχει ρόλο συμπληρωματικό και όχι αναιρετικό
προς την Απόφαση Χρηματοδότησης και το συνημμένο σε αυτήν Τεχνικό Παράρτημα
Έργου.
ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ
3.1. Τα Μέλη της Σύμπραξης δεσμεύονται για την αποτελεσματική υλοποίηση του
ερευνητικού Έργου, ήτοι να συνεργάζονται, να εκτελούν και να εκπληρώνουν εγκαίρως
όλες τις υποχρεώσεις τους, καλόπιστα και υπό τους όρους, προϋποθέσεις και διαδικασίες
που αναφέρονται στην Πρόσκληση της Δράσης.
Κάθε Μέλος δεσμεύεται να γνωστοποιεί εγκαίρως στο Συντονιστή του έργου ή/ και στα
λοιπά Μέλη κάθε σημαντική πληροφορία, γεγονός, πρόβλημα ή καθυστέρηση που
ενδέχεται να επηρεάσει το Έργο. Επίσης, κάθε Μέλος δεσμεύεται να παρέχει στο
Συντονιστή του έργου, αλλά και στους λοιπούς Φορείς της Σύμπραξης, έγκαιρα και έγκυρα
όλες τις πληροφορίες και το υλικό που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεών τους στο πλαίσιο της εκτέλεσης του Έργου.
3.2. Συμμετοχή/ Παρέμβαση τρίτων (μη μελών της Σύμπραξης)
Κάθε Φορέας, ακόμη και σε περίπτωση που συνάπτει σύμβαση υπεργολαβίας ή εμπλέκει
με άλλον τρόπο τρίτους (όπως θυγατρικές εταιρίες) στο Έργο, παραμένει μόνος υπεύθυνος
για την διεκπεραίωση του τμήματος του Έργου που του αναλογεί, αλλά και για τη
συμμόρφωση των τρίτων με τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού Συνεργασίας και της
Απόφασης Χρηματοδότησης. Κυρίως οφείλει να διασφαλίζει ότι η χρήση από τρίτους δεν
επηρεάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των άλλων Μελών της Σύμπραξης, ιδίως ως
προς τα πνευματικά δικαιώματα.
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ΑΡΘΡΟ 4 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ/ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
4.1. Οι Φορείς της Σύμπραξης δεσμεύονται για την υιοθέτηση και την εφαρμογή επαρκούς
και αποτελεσματικής δομής οργάνωσης/ διαχείρισης, η οποία θα διασφαλίζει την ομαλή
διεκπεραίωση του Έργου, σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και διαδικασίες που
αναφέρονται στην Απόφαση Χρηματοδότησης και στην Πρόσκληση της Δράσης. Η δομή
διαχείρισης του Έργου, καθώς και οι αρμοδιότητες, οι ρόλοι και τα καθήκοντα των Φορέων
και των προσώπων που εμπλέκονται στο έργο, θα διέπονται από τα αναφερόμενα στο
Τεχνικό Παράρτημα Έργου (ΤΠΕ), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης
Χρηματοδότησης του Έργου.
4.2. Τα Μέλη της Σύμπραξης ορίζουν έναν εξ αυτών ως Συντονιστή Φορέα του Έργου.
Συντονιστής Φορέας του Έργου ορίζεται ο ……. . Ο Συντονιστής ενεργεί ως κοινός
εκπρόσωπος όλων των Φορέων που συμπράττουν και αναλαμβάνει την ευθύνη για τη
συνολική διαχείριση του Έργου. Οι δραστηριότητες και υποχρεώσεις που συναρτώνται με
το ρόλο ενός Φορέα ως Συντονιστή δεν μπορούν να εκχωρηθούν σε τρίτους.
ΑΡΘΡΟ 5 - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
5.1. Η δημόσια χρηματοδότηση που αναλογεί στους δικαιούχους καταβάλλεται από την
ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ μέσω του Ειδικού Λογαριασμού της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και
Καινοτομίας, απευθείας στους δικαιούχους, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο που
διέπει τη διενέργεια των πληρωμών του και το άρθρο 32 του ν4314/2014. (Ενότητα Ι.1.11.3
– ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ της Πρόσκλησης της Δράσης ΕρευνώΔημιουργώ-Καινοτομώ).
5.2. Τα όργανα και ο εξοπλισμός, η απόσβεση της αγοράς του οποίου χρεώνεται στο Έργο,
θα ανήκει στον Φορέα της Σύμπραξης, στα λογιστικά βιβλία του οποίου έχει εγγραφεί η
δαπάνη απόσβεσης.
ΑΡΘΡΟ 6 – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
6.1. Γενικά
Κάθε Φορέας της Σύμπραξης δεσμεύεται καταρχήν από τους όρους και τις προϋποθέσεις
που καθορίζονται στην Απόφαση Χρηματοδότησης, καθώς και στην Πρόσκληση της Δράσης,
εκτός αν στο παρόν Συμφωνητικό αναφέρονται συμπληρωματικές διατάξεις.
6.2. Ιδιοκτησία και Προστασία Γνώσης
6.2.1. Γενικά
Κατά γενική αρχή τα αποτελέσματα του έργου, δηλαδή η παραγόμενη γνώση (foreground),
αποτελεί ιδιοκτησία του Φορέα που την παράγει.
6.2.2. Συνιδιοκτησία
Εάν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου παραχθεί κοινή εφεύρεση, σχεδιασμός,
προϊόν ή εργασία, στην οποία έχουν συνεισφέρει δύο τουλάχιστον Φορείς της Σύμπραξης
και εάν τα χαρακτηριστικά της εφεύρεσης, σχεδιασμού, προϊόντος ή εργασίας είναι τέτοια
που καθιστούν αδύνατο τον διαχωρισμό για το σκοπό υποβολής αίτησης για απόκτηση και
διατήρηση της προστασίας των αντίστοιχων πνευματικών δικαιωμάτων, οι εμπλεκόμενοι
Φορείς της Σύμπραξης συμφωνούν ότι θα αποταθούν από κοινού για την απόκτηση και τη
διατήρηση των αντίστοιχων δικαιωμάτων. Σε αντίθετη περίπτωση, θα επιδιώξουν την
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σύναψη κατάλληλων, μεταξύ τους, συμφωνιών τόσο ως προς την προστασία των
πνευματικών δικαιωμάτων όσο και ως προς τον επιμερισμό του αντίστοιχου κόστους.
Σε κάθε περίπτωση, οι συνδικαιούχοι θα έχουν το δικαίωμα χρήσης και παραχώρησης της
χρήσης (με μη-αποκλειστικές άδειες) των εν λόγω δικαιωμάτων, με βάση τους όρους των
τυχόν προϋπαρχουσών συμφωνιών, χωρίς την υποχρέωση καταβολής οικονομικού
ανταλλάγματος προς τους υπόλοιπους Φορείς της Σύμπραξης ή την συγκατάθεση αυτών.
6.2.3. Μεταβίβαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
Κάθε Μέλος της Σύμπραξης μπορεί να μεταβιβάσει ελεύθερα τα δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας των οποίων είναι δικαιούχος, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και των
υποχρεώσεων που προκύπτουν από το παρόν Συμφωνητικό και την Πρόσκληση της Δράσης.
Κάθε δικαιούχος μπορεί να προσδιορίζει (στο Παράρτημα ……. του παρόντος)
συγκεκριμένους τρίτους στους οποίους προτίθεται να μεταβιβάσει την παραγόμενη Γνώση
που του ανήκει. Σ’ αυτήν την περίπτωση τα λοιπά Μέλη παραιτούνται από το δικαίωμά
τους να υποβάλουν ένσταση στη μεταβίβαση προς αυτούς τους τρίτους. Ωστόσο ο
μεταβιβάζων υποχρεούται να ενημερώσει προηγουμένως τα Μέλη της Σύμπραξης για την
επικείμενη μεταβίβαση.
6.2.4. Κατοχύρωση προστασίας
Σε περίπτωση που ένα Μέλος της Σύμπραξης αποφασίζει, με δική του ευθύνη, να μην
επιδιώξει επαρκή και αποτελεσματική προστασία για γνώση που έχει παραγάγει κατά την
υλοποίηση του Έργου, ο εν λόγω Φορέας θα ενημερώσει εγγράφως, μέσω του Συντονιστή
του Έργου, τους υπόλοιπους Φορείς της Σύμπραξης. Οποιοσδήποτε άλλος Φορέας της
Σύμπραξης ενδιαφέρεται να αποταθεί για την απόκτηση και τη διατήρηση τέτοιας
προστασίας θα ενημερώσει εγγράφως, μέσω του Συντονιστή του Έργου, τους υπόλοιπους
Φορείς μέσα σε έναν μήνα από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης.
Ο παραπάνω όρος προϋποθέτει ότι οι ρυθμίσεις για τα Δικαιώματα Πρόσβασης δεν θα
επηρεαστούν για οποιοδήποτε Φορέα της Σύμπραξης.
6.3. Δημοσίευση Γνώσης
6.3.1. Ένας Φορέας της Σύμπραξης δικαιούται να δημοσιεύσει Γνώση η οποία παράχθηκε
από άλλο Φορέα ή αποτελεί Προϋπάρχουσα Γνώση (background) άλλου Φορέα της
Σύμπραξης, μόνο με προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του τελευταίου. Ο όρος αυτός
ισχύει ακόμη και στην περίπτωση που η εν λόγω Γνώση ή Προϋπάρχουσα Γνώση είναι
συγχωνευμένη με Γνώση που ανήκει στον πρώτο.
6.3.2. Κάθε Φορέας της Σύμπραξης θα παρέχει στους υπόλοιπους Φορείς γνωστοποίηση,
τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν, για κάθε προγραμματιζόμενη δημοσίευση της
Γνώσης που βρίσκεται στην κατοχή του στο πλαίσιο του ερευνητικού Έργου, και, εάν του
ζητηθεί, αντίτυπο των προς δημοσίευση πληροφοριών. Όλα τα δημοσιευμένα κείμενα θα
περιέχουν τις απαραίτητες αναφορές σε υπάρχουσες δημοσιεύσεις.
Εκτός από τις περιπτώσεις που έχει ήδη δώσει γραπτή συγκατάθεση για δημοσίευση,
οποιοσδήποτε Φορέας της Σύμπραξης εάν θεωρήσει και είναι σε θέση να υποστηρίξει με
εύλογα επιχειρήματα, ότι η δημοσίευση μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την προστασία της
δικής του Γνώσης, μπορεί να υποβάλει ένσταση στη δημοσίευση, εντός δεκαπέντε (15)
ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης. Η ένσταση θα υποβληθεί προς τον
Φορέα της Σύμπραξης που προγραμματίζει τη δημοσίευση, με κοινοποίηση προς τον
Συντονιστή του Έργου.
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6.3.3. Διάχυση Γνώσης μετά το πέρας του Έργου
Εάν η διάχυση της Γνώσης δεν επηρεάζει δυσμενώς την προστασία ή την χρήση της και με
την επιφύλαξη των νόμιμων συμφερόντων τους, οι Φορείς της Σύμπραξης θα διασφαλίσουν
την περαιτέρω διάδοση της Γνώσης τους, όπως προβλέπεται από το πλαίσιο της
Πρόσκλησης της Δράσης και του παρόντος Συμφωνητικού Συνεργασίας.
6.3.4. Προστασία προσωπικών δεδομένων
Τα μέρη δεσμεύονται ότι τόσο κατά την εκτέλεση του έργου όσο και στις σχετικές
δημοσιεύσεις των αποτελεσμάτων της έρευνας θα λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την
συμμόρφωσή τους με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία σχετικά με την
προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
6.4. Δικαιώματα Πρόσβασης
6.4.1 Γενικές Αρχές
Κάθε Φορέας της Σύμπραξης θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει χορήγηση
των Δικαιωμάτων Πρόσβασης που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που
προβλέπονται από την Απόφαση Χρηματοδότησης και το παρόν Συμφωνητικό Συνεργασίας,
ακόμη και στην περίπτωση ύπαρξης δικαιωμάτων των υπαλλήλων του, ή οποιουδήποτε
προσώπου που ορίζεται ή δεσμεύεται για την διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων που έχει
αναλάβει στο Έργο .
Οι Φορείς της Σύμπραξης συμφωνούν ότι τα Δικαιώματα Πρόσβασης χορηγούνται σε μη
αποκλειστική βάση.
Οι Φορείς της Σύμπραξης επίσης συμφωνούν ότι, εάν δεν αναφέρεται αλλιώς στο παρόν
Συμφωνητικό ή εάν δεν έχει ήδη γίνει η αντίστοιχη παραχώρηση από τον ιδιοκτήτη της
Γνώσης ή της Προϋπάρχουσας Τεχνογνωσίας, τα Δικαιώματα Πρόσβασης δεν θα
περιλαμβάνουν το δικαίωμα παραχώρησης εκμετάλλευσης σε τρίτους (sub-licenses).
Εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, καμία αποζημίωση (οικονομικό αντάλλαγμα) δεν θα
ζητείται για την παραχώρηση Δικαιωμάτων Πρόσβασης.
6.4.2. Αναγνώριση Προϋπάρχουσας Τεχνογνωσίας
Οι Φορείς της Σύμπραξης έχουν παραθέσει και απαριθμήσει στο Παράρτημα …….. του
παρόντος Συμφωνητικού την προϋπάρχουσα τεχνογνωσία (background) που απαιτείται για
τη διεκπεραίωση του ερευνητικού Έργου, για την οποία μπορούν να χορηγήσουν
δικαιώματα πρόσβασης.
Οι Φορείς της Σύμπραξης συμφωνούν ότι οποιαδήποτε άλλη Προϋπάρχουσα Τεχνογνωσία
θα θεωρηθεί ως μη αναγκαία για τη διεκπεραίωση του έργου και θα αποκλειστεί από τις
ρυθμίσεις που αφορούν τα Δικαιώματα Πρόσβασης, Συμφωνείται, ωστόσο, ότι οι
πληροφορίες του Παραρτήματος …. μπορούν να ανανεωθούν για να περιλάβουν μέρος της
Προϋπάρχουσας Τεχνογνωσίας, η οποία δεν περιλαμβάνεται στο Παράρτημα …… , και η
οποία θα μπορούσε να αποδειχθεί απαραίτητη για τη διεκπεραίωση της εργασίας ενός
Φορέα της Σύμπραξης στο έργο ή για τη Χρήση της Γνώσης που προκύπτει για έναν Φορέα
από το Έργο, σε συνάρτηση με το ΤΠΕ.
6.4.3. Αναγνώριση περιοριστικών δεσμεύσεων
Οι Φορείς της Σύμπραξης δεσμεύονται να ενημερώσουν εγκαίρως και εγγράφως τα
υπόλοιπα Μέλη για την ύπαρξη οποιουδήποτε περιορισμού στα Δικαιώματα Πρόσβασης, ο
οποίος είναι δυνατό να επηρεάσει την υλοποίηση του ερευνητικού Έργου σύμφωνα με τους
όρους της Απόφασης Χρηματοδότησης.
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6.4.4. Δικαιώματα Πρόσβασης Απαραίτητα για την Υλοποίηση του Έργου
Οι Φορείς της Σύμπραξης συμφωνούν ότι τα Δικαιώματα Πρόσβασης στην Προϋπάρχουσα
Τεχνογνωσία και στην παραγόμενη Γνώση, που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου
θα χορηγηθούν χωρίς καταβολή πνευματικών δικαιωμάτων (royalty-free).
{Οι ενδιαφερόμενοι Φορείς μπορούν να αποφασίσουν διαφορετικά, και να παραχωρήσουν
Δικαιώματα Πρόσβασης έναντι καταβολής ανταλλάγματος}.
6.4.5. Δικαιώματα Πρόσβασης Απαραίτητα για τη Χρήση Γνώσης Φορέα, η οποία
προκύπτει από το Έργο
6.4.5.1. Απαραίτητη Χρήση Προϋπάρχουσας Τεχνογνωσίας
Οι Φορείς της Σύμπραξης συμφωνούν ότι τα Δικαιώματα Πρόσβασης στην Προϋπάρχουσα
Τεχνογνωσία, τα οποία απαιτούνται για τη Χρήση της δικής τους Γνώσης, θα
παραχωρηθούν με δίκαιους και εύλογους όρους.
6.4.5.2. Απαραίτητη Χρήση παραγόμενης Γνώσης
Οι Φορείς της Σύμπραξης συμφωνούν ότι τα Δικαιώματα Πρόσβασης στην παραγόμενη από
αυτούς Γνώση, τα οποία απαιτούνται για τη Χρήση της Γνώσης ενός άλλου Φορέα, θα
χορηγηθούν με προνομιακούς όρους ή χωρίς την καταβολή πνευματικών δικαιωμάτων.
6.4.6. Αίτηση για Χορήγηση Δικαιωμάτων Πρόσβασης
Τα αναγκαία Δικαιώματα Πρόσβασης θα χορηγηθούν κατόπιν γραπτής αιτήσεως ως
ακολούθως:
Εάν ένας Φορέας της Σύμπραξης θεωρήσει εύλογα ότι, χωρίς την κατοχή Δικαιωμάτων
Πρόσβασης στην Προϋπάρχουσα Τεχνογνωσία ή την παραγόμενη Γνώση ενός άλλου Φορέα
της Σύμπραξης, η εργασία που εμπίπτει στις δικές του αρμοδιότητες στο Έργο ή η Χρήση
της Γνώσης που προκύπτει ως αποτέλεσμα του Έργου και του ανήκει, θα ήταν τεχνικά
αδύνατη ή θα τύγχανε σημαντικής καθυστέρησης, ο εν λόγω Φορέας θα ζητήσει εγκαίρως
και εγγράφως τα Δικαιώματα Πρόσβασης από τον δεύτερο Φορέα, προσδιορίζοντας την
απαραίτητη έκταση των Δικαιωμάτων και παρέχοντας εύλογες αποδείξεις για τη
συγκεκριμένη ανάγκη.
(Η παραχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης μπορεί να εξαρτηθεί από την αποδοχή
συγκεκριμένων όρων που θα διασφαλίζουν ότι αυτά τα δικαιώματα θα χρησιμοποιηθούν
για το συγκεκριμένο σκοπό που δίνονται και ότι θα τηρηθούν οι υποχρεώσεις
εμπιστευτικότητας).
6.4.7. Δικαιώματα Πρόσβασης σε τρίτους (ιδίως θυγατρικές εταιρίες)
Δικαιώματα Πρόσβασης θα παραχωρούνται σε τρίτους (ιδίως θυγατρικές εταιρίες) με
γραπτή διμερή συμφωνία και υπό δίκαιους και εύλογους όρους εφόσον μπορούν να
αποδείξουν ότι: α) κατέχουν άδεια εκμετάλλευσης Γνώσης που έχει παραχθεί από Μέλος
της Σύμπραξης, με το οποίο συνδέονται και β) τα Δικαιώματα Πρόσβασης είναι αναγκαία
προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τη Γνώση αυτή.
Θυγατρικές εταιρίες που αποκτούν Δικαιώματα Πρόσβασης οφείλουν να παραχωρούν
αντίστοιχα Δικαιώματα Πρόσβασης σε όλα τα Μέλη της Σύμπραξης και να τηρούν τις
υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας που δεσμεύουν τα Μέλη. Δικαιώματα Πρόσβασης μπορεί
να μην παραχωρηθούν εάν αυτό είναι σε βάρος των έννομων συμφερόντων του Φορέα της
Σύμπραξης στον οποίο ανήκουν η Προϋπάρχουσα Τεχνογνωσία ή/και η παραγόμενη Γνώση.
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6.4.8. Λογισμικό
Οι Φορείς της Σύμπραξης συμφωνούν ότι τα Δικαιώματα Πρόσβασης στις περιπτώσεις που
αφορούν Λογισμικό, δεν συνεπάγονται πρόσβαση στον Κώδικα Πηγής (Source Code) αλλά
μόνο στον Κώδικα Αντικειμένου (Object Code), εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στο
παρόν Συμφωνητικό.
Για το Λογισμικό, που αποτελεί Προϋπάρχουσα Τεχνογνωσία ή παραγόμενη Γνώση, οι
Φορείς της Σύμπραξης συμφωνούν ότι θα έχουν Περιορισμένη Πρόσβαση στον Κώδικα
Πηγής (Source Code) για την υλοποίηση της εργασίας που τους αντιστοιχεί στο πλαίσιο του
Έργου, αλλά δεν θα έχουν οποιαδήποτε πρόσβαση στον Κώδικα Πηγής για άλλη χρήση.
Κάθε Φορέας της Σύμπραξης που χορηγεί άδεια για το Λογισμικό του θα έχει το δικαίωμα
να ζητήσει προηγούμενη γραπτή συμφωνία με τους εξουσιοδοτημένους φορείς, η οποία θα
καθορίζει και θα εξασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας του (proprietary
rights).
6.4.9. Χρήση Σημάτων
Κάθε Φορέας της Σύμπραξης διατηρεί όλα τα δικαιώματα και τους τίτλους για τα εμπορικά
και επιχειρησιακά ονόματα και επωνυμίες, τα σήματα υπηρεσιών, τα εμπορικά σήματα, τα
λογότυπα ή οποιαδήποτε άλλα αναγνωριστικά σύμβολα χρησιμοποιεί για την αναγνώριση
των δραστηριοτήτων του, και κανένας Φορέας της Σύμπραξης δεν θα αποκτήσει, στο
πλαίσιο του παρόντος Συμφωνητικού, οποιαδήποτε γενική άδεια ή άλλο σχετικό δικαίωμα
ή τίτλο για οποιοδήποτε σήμα των υπολοίπων Φορέων της Σύμπραξης.
ΑΡΘΡΟ 7 – ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ
7.1. Ευθύνη για έμμεσες ζημιές
Κανένας Φορέας της Σύμπραξης δεν θα έχει την ευθύνη έναντι σε άλλον για την έμμεση ή
επακόλουθη απώλεια ή ζημίες, όπως, αλλά όχι αποκλειστικά, την απώλεια κέρδους, την
απώλεια εισοδήματος ή τη διακοπή συμβάσεων.
7.2. Ευθύνη Έναντι Τρίτων
Ο κάθε Φορέας της Σύμπραξης θα έχει την πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία
ή τραυματισμό έναντι τρίτων που προκαλείται αποκλειστικά από τη διεκπεραίωση των
δραστηριοτήτων που βρίσκονται υπό την ευθύνη του, στο πλαίσιο του Έργου.
7.3. Ευθύνη για Υπεργολάβους
Κάθε Φορέας της Σύμπραξης θα έχει την πλήρη ευθύνη για τη διεκπεραίωση της εργασίας
που έχει αναλάβει στο πλαίσιο του έργου, καθώς και για την απόδοση της εργασίας των
Υπεργολάβων του. Συνεπώς, ο κάθε Φορέας της Σύμπραξης θα διασφαλίζει ότι:
(i) οι εν λόγω Υπεργολάβοι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της Πρόσκληση της Δράσης
και της Απόφασης Χρηματοδότησης,
(ii) τα Δικαιώματα Πρόσβασης των υπόλοιπων Φορέων της Σύμπραξης δεν θίγονται και
(iii) οι Υπεργολάβοι δεν θα έχουν οποιαδήποτε πρόσβαση στην παραγόμενη Γνώση ή στην
Προϋπάρχουσα Τεχνογνωσία οποιουδήποτε άλλου Φορέα της Σύμπραξης, χωρίς έγγραφη
συγκατάθεση από τον τελευταίο.
ΑΡΘΡΟ 8 – ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΡΩΝ, ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΑ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ
8.1. Παραβίαση όρων
Σε περίπτωση παραβίασης, από έναν Φορέα της Σύμπραξης (στο εξής «Παραβιάζων»), των
υποχρεώσεών του στο πλαίσιο του παρόντος Συμφωνητικού (ή και της Απόφασης
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Χρηματοδότησης), η οποία παραβίαση, με απόφαση των υπολοίπων Φορέων, θεωρείται ότι
δεν είναι δυνατό να επανορθωθεί μέσα σε ………….. ( ) ημερολογιακές ημέρες από τη
γραπτή ειδοποίηση που θα σταλεί στον Παραβιάζοντα από το Συντονιστή του Έργου, οι
υπόλοιποι Φορείς μπορούν από κοινού να αποφασίσουν τη διακοπή της ισχύος του
παρόντος Συμφωνητικού με τον Παραβιάζοντα, μετά από προγενέστερη γραπτή ειδοποίηση
…………. ( ) ημερολογιακών ημερών από το Συντονιστή του Έργου.
Σε περίπτωση που σύμφωνα με απόφαση των υπολοίπων Μελών της Σύμπραξης, η
προαναφερόμενη παραβίαση είναι δυνατό να επανορθωθεί μέσα σε εξήντα (60)
ημερολογιακές ημέρες από τη γραπτή ειδοποίηση που θα σταλεί στον Παραβιάζοντα από
το Συντονιστή του Έργου, δίνεται ανάλογο χρονικό περιθώριο για την επανόρθωση της
παραβίασης. Σε περίπτωση που σ’ αυτό το χρονικό διάστημα διαπιστώνεται η αδυναμία
του Παραβιάζοντα Φορέα να εκπληρώσει την υποχρέωσή του στα δεδομένα χρονικά
περιθώρια, τα υπόλοιπα Μέλη της Σύμπραξης μπορούν να προβούν στην διακοπή της
ισχύος του παρόντος Συμφωνητικού για τον εν λόγω Φορέα και να ζητήσουν την
αντικατάστασή του με νέο Φορέα, υπό τους όρους και σύμφωνα με τη διαδικασία που
περιγράφεται στο αντίστοιχο τμήμα της Πρόσκλησης της Δράσης.
8.2. Απόσυρση Φορέα και συνέπειες
Οποιοσδήποτε Φορέας της Σύμπραξης μπορεί να ζητήσει διακοπή της συμμετοχής του στο
έργο και στο παρόν Συμφωνητικό Συνεργασίας, μετά από γραπτή ειδοποίηση προς τους
υπόλοιπους Φορείς της Σύμπραξης τουλάχιστον ………….. ….. ( ) ημέρες (ή μήνες) πριν, η
οποία θα αναφέρει τους λόγους που υφίστανται για τη διακοπή και οι οποίοι θα πρέπει να
χαρακτηρίζονται ως «σοβαροί», όπως, ενδεικτικά, η αποδεδειγμένη διακοπή ή αδυναμία
λειτουργίας του Φορέα.
Σε κάθε περίπτωση η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ θα πρέπει να ενημερωθεί γραπτώς και να αποδεχτεί την
ανωτέρω τροποποίηση μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.
8.3. Συνέπειες Απόσυρσης
Οι συνέπειες απόσυρσης Φορέα από τη Σύμπραξη είναι οι εξής:
i. O Αποσυρόμενος Φορέας συμφωνεί να αντιμετωπίσει ως τέτοια οποιαδήποτε
εμπιστευτική πληροφορία, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του παρόντος, για περίοδο ………….
ετών από την ημερομηνία απόσυρσής του, και συμφωνεί να μην εφαρμόσει Γνώση που
προέκυψε από τη συμμετοχή του στο Έργο, σχετικά με οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
ή άλλο δικαίωμα ιδιοκτησίας.
ii. Δικαιώματα Πρόσβασης: Οποιοσδήποτε Φορέας αποσύρεται από τη Σύμπραξη:
▪
Κατ’ αρχήν χάνει, μετά από την απόσυρσή του, τα Δικαιώματα Πρόσβασης στην
παραχθείσα Γνώση και την προσδιοριζόμενη Προϋπάρχουσα Τεχνογνωσία.
▪
Κατ’ εξαίρεση, διατηρεί τα Δικαιώματα Πρόσβασης στην Προϋπάρχουσα
Τεχνογνωσία και στην παραχθείσα Γνώση των άλλων Φορέων της Σύμπραξης (στη μορφή
που αυτά υπήρχαν κατά την ημερομηνία απόσυρσής του), υπό τις εξής προϋποθέσεις: (α)
αυτό απαιτείται για τη χρήση της Γνώσης της οποίας είναι ιδιοκτήτης ή συν-ιδιοκτήτης και
(β) τα εν λόγω Δικαιώματα Πρόσβασης ζητούνται μέσα σε τουλάχιστον …………. ( ) έτη από
την ημερομηνία απόσυρσής του.
iii. Οι υπόλοιποι Φορείς της Σύμπραξης διατηρούν, για τους σκοπούς της έρευνας που
διεξάγεται στο πλαίσιο του Έργου, τα Δικαιώματα Πρόσβασης, σύμφωνα με τους όρους του
άρθρου 6 («Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας»), στην Προϋπάρχουσα Τεχνογνωσία (στη
μορφή που αυτά υπήρχαν κατά την ημερομηνία απόσυρσης) του Αποσυρόμενου Φορέα και
στη Γνώση που παράχθηκε στα πλαίσια του Έργου, μέχρι την ολοκλήρωση του ερευνητικού
Έργου.
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iv. Οικονομικές Επιπτώσεις για τον Αποσυρόμενο Φορέα:
▪
Ο Αποσυρόμενος Φορέας θα καταβάλλει οικονομική αποζημίωση εάν η απόσυρση
έχει επιπτώσεις στην διεκπεραίωση του Έργου. Το ποσό θα καθορίζεται από τα υπόλοιπα
Μέλη της Σύμπραξης.
▪
Ο Αποσυρόμενος θα πρέπει να τηρήσει όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις που
ίσχυαν πριν από την ημερομηνία της απόσυρσής του.
▪
Ο Αποσυρόμενος θα πρέπει να επιστρέψει όλο το ποσό που αντιστοιχεί στις
προκαταβολές που έλαβε από την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, αφού αφαιρεθεί το ποσό που δαπανήθηκε
για την εκτέλεση του Έργου πριν από την ημερομηνία αποχώρησής του, παρουσιάζοντας τα
κατάλληλα δικαιολογητικά.
v. Ο Αποσυρόμενος Φορέας θα επιστρέψει όλο τον εξοπλισμό ή τα υλικά που του
παρασχέθηκαν από τα άλλα Μέλη της Σύμπραξης στο πλαίσιο του έργου.
vi. Ο Αποσυρόμενος Φορέας συμφωνεί να παρέχει, ακόμη και μετά την αποχώρησή του,
επαρκή υποστήριξη στα υπόλοιπα Μέλη της Σύμπραξης για την ολοκλήρωση της εργασίας
που σχετίζεται με τις δικές του δραστηριότητες, (όπως αυτές καθορίζονται στην Απόφαση
Χρηματοδότησης πριν από την αποχώρησή του) στο πλαίσιο του Έργου και των σχετικών
Παραδοτέων.
8.4. Αποκλεισμός Φορέα και Συνέπειες
Ο αποκλεισμός ενός Φορέα από τη Σύμπραξη μπορεί να αποφασιστεί μετά από ομόφωνη
απόφαση των Φορέων της Σύμπραξης, πλην της ψήφου του αποκλειόμενου Φορέα,
τηρώντας τους όρους της Πρόσκλησης της Δράσης.
Ο αποκλεισμός ενός Φορέα έχει τις ίδιες συνέπειες με την απόσυρση.
8.5. Συμμετοχή Νέου Φορέα στη Σύμπραξη
8.5.1. Συμμετοχή Νέου Φορέα
Η συμμετοχή ενός νέου Φορέα στη Σύμπραξη μπορεί να αποφασιστεί μετά από ομόφωνη
απόφαση των Μελών της. Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε αλλαγή στους συμμετέχοντες
στη Σύμπραξη θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης της Δράσης και θα
υπόκειται στην έγκριση της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ.
8.5.2. Όροι Συμμετοχής Νέων Φορέων
Με τη συμμετοχή του στο Έργο ένας Νέος Φορέας συμφωνεί να συμμετέχει υπό τους όρους
της Πρόσκλησης της Δράσης και της Απόφασης Χρηματοδότησης.
Η προσχώρηση στη Σύμπραξη ενός νέου Φορέα έχει ισχύ από την ημερομηνία που ο
Συντονιστής του Έργου λαμβάνει την έγκριση συμμετοχής του Νέου Φορέα από την ΕΥΔΕ
ΕΤΑΚ, ενώ η συμμετοχή του Νέου Φορέα στο παρόν Συμφωνητικό Συνεργασίας ισχύει από
την υπογραφή της αντίστοιχης τροποποίησης του εγγράφου.
8.5.3. Δικαιώματα Πρόσβασης
Ο Νέος Φορέας έχει πρόσβαση στην Προϋπάρχουσα Τεχνογνωσία των άλλων Φορέων της
Σύμπραξης για τους σκοπούς της έρευνας, χρήσης ή της διάδοσης, κατόπιν γραπτού
αιτήματος σύμφωνα με τους όρους που τίθενται στο Άρθρο 6 («Δικαιώματα Διανοητικής
Ιδιοκτησίας»).
Εντούτοις, ένας Φορέας θα έχει το δικαίωμα να αποκλείσει μέρος της Προϋπάρχουσας
Τεχνογνωσίας του από τα Δικαιώματα Πρόσβασης ενός νέου Φορέα, μέσω γραπτής
ειδοποίησης προς τα υπόλοιπα Μέλη της Σύμπραξης, που θα γνωστοποιηθεί πριν από την
υπογραφή της σχετικής τροποποίησης του Συμφωνητικού Συνεργασίας για τη συμμετοχή
του Νέου Φορέα.
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Ο νέος Φορέας θα έχει πρόσβαση στη Γνώση που υπήρχε πριν από τη συμμετοχή του,
εφόσον είναι αναγκαία για τις ερευνητικές του δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του
Έργου, καθώς και μετά το πέρας αυτού, για σκοπούς διάδοσης στην αγορά.
ΑΡΘΡΟ 9 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
9.1. Έναρξη ισχύος
Το παρόν Συμφωνητικό Συνεργασίας τίθεται σε ισχύ την .../../.... και θα διατηρηθεί σε
ισχύ τουλάχιστον μέχρι την ημερομηνία λήξης του ερευνητικού έργου, όπως αυτή
προκύπτει από την εν ισχύ Απόφαση έγκρισης χρηματοδότησης και την Απόφαση
Ολοκλήρωσης του έργου).
9.2. Πρόωρος Τερματισμός
Το παρόν Συμφωνητικό Συνεργασίας θα διακοπεί αυτόματα, χωρίς οποιαδήποτε απαίτηση
από ή υποχρέωση των Φορέων της Σύμπραξης, σε περίπτωση που συμβεί ένα από τα
παρακάτω:
i.
μη ένταξη του συνεργατικού ερευνητικού έργου στην δράση «Ερευνώ Δημιουργώ
Καινοτομώ» ID 16971
ii.
ανάκληση της Απόφασης Χρηματοδότησης
iii.
σε περίπτωση διακοπής ή αδυναμίας λειτουργίας οποιουδήποτε Φορέα της
Σύμπραξης εξ’ αιτίας της οποίας συμφωνηθεί, με την έγκριση της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, η διακοπή του
Έργου.
ΑΡΘΡΟ 10 - ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ
Κανένας Φορέας της Σύμπραξης δεν απαλλάσσεται, λόγω απόσυρσης ή διακοπής , από:
i.
τις υποχρεώσεις του, στα πλαίσια της Απόφασης Χρηματοδότησης ή του
παρόντος Συμφωνητικού, αναφορικά με το κομμάτι εργασίας που υλοποιήθηκε (ή που θα
έπρεπε να είχε υλοποιηθεί) μέχρι την ημερομηνία απόσυρσης ή διακοπής και
ii.
οποιεσδήποτε υποχρεώσεις ή ευθύνες προκύπτουν από την εν λόγω
αποχώρηση ή διακοπή.
ΑΡΘΡΟ 11 – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ/ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
11.1. Κατά τη διάρκεια του έργου και για μια περίοδο …………… ετών από τη λήξη του, οι
Φορείς της Σύμπραξης θα θεωρούν απόρρητες/ εμπιστευτικές, οποιεσδήποτε πληροφορίες
που τους αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου από άλλο Φορέα της Σύμπραξης
(αποκαλύπτων Φορέας), και οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ιδιόκτητες από τον τελευταίο.
Συνεπώς, κάθε Φορέας της Σύμπραξης συμφωνεί και δεσμεύεται για τα εξής:
i.
ο λαμβάνων Φορέας δεν θα χρησιμοποιήσει οποιεσδήποτε τέτοιες
πληροφορίες για οποιοδήποτε σκοπό εκτός του πλαισίου των όρων της Απόφασης
Χρηματοδότησης και του παρόντος Συμφωνητικού Συνεργασίας,
ii.
ο λαμβάνων Φορέας, δεν θα αποκαλύψει οποιεσδήποτε τέτοιες εμπιστευτικές
πληροφορίες σε οποιοδήποτε τρίτο, εκτός αν υπάρχει γραπτή συγκατάθεση του
αποκαλύπτοντος Φορέα, και
iii.
τέτοιες πληροφορίες δεν θα αντιγραφούν, ούτε θα αναπαραχθούν συνολικά ή
εν μέρει, σε περιπτώσεις όπου τέτοια αντιγραφή ή αναπαραγωγή δεν έχει εγκριθεί εκ των
προτέρων γραπτώς από τον αποκαλύπτοντα Φορέα.
11.2. Καμία ευθύνη δεν καταλογίζεται για οποιεσδήποτε τέτοιες πληροφορίες αν :
i.
έχουν δημοσιοποιηθεί πριν από, ή μετά από την κοινοποίησή τους,
ii.
είναι ήδη γνωστές στον λαμβάνοντα Φορέα, όπως αποδεικνύεται από γραπτά
τεκμήρια στα αρχεία του εν λόγω Φορέα,
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iii.
έχουν νομότυπα ληφθεί, χωρίς παραβίαση του παρόντος Συμφωνητικού, από
τρίτο, ο οποίος δεν δεσμεύεται από τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού,
iv.
έχουν δημοσιοποιηθεί χωρίς παραβίαση του παρόντος Συμφωνητικού,
v.
έχουν αναπτυχθεί καλοπροαίρετα από υπαλλήλους του λαμβάνοντος Φορέα, οι
οποίοι δεν είχαν πρόσβαση στις εμπιστευτικές πληροφορίες,
vi.
δεν υποδείχθηκαν επαρκώς ως εμπιστευτικές.
11.3. Ο κάθε Φορέας θα επιβάλει τις ίδιες υποχρεώσεις στους υπαλλήλους του, οι οποίοι
λαμβάνουν γνώση των εμπιστευτικών πληροφοριών, ακόμη και για την περίοδο μετά από
το τέλος του έργου ή μετά τη λήξη της απασχόλησής τους.
ΑΡΘΡΟ 12 - ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ
Το παρόν Συμφωνητικό δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι δημιουργεί
οποιαδήποτε σύμπραξη, συνεταιρισμό, επίσημο εταιρικό σχήμα ή νομική οντότητα
ανάμεσα στους συμπράττοντες Φορείς.
ΑΡΘΡΟ 13 – ΕΓΡΑΦΑ / ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Οποιαδήποτε γνωστοποίηση δοθεί ή σταλεί στο πλαίσιο του παρόντος Συμφωνητικού, θα
απαιτεί έγγραφα νομίμως και αρμοδίως υπογεγραμμένα. Όλες οι γνωστοποιήσεις και τα
έγραφα που σχετίζονται με το έργο θα πρέπει να στέλνονται με κοινοποίηση προς το
Συντονιστή του Έργου.
ΑΡΘΡΟ 14 - ΓΛΩΣΣΑ
Το παρόν Συμφωνητικό συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα, η οποία θα διέπει, κατά
κανόνα, όλα τα έγγραφα, τις ειδοποιήσεις και τις συναντήσεις που σχετίζονται με το Έργο.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Σύμπραξη συμπεριλαμβάνει φορέα που λειτουργεί
νόμιμα σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. είναι δυνατή η χρήση της Αγγλικής στα έγγραφα που
αφορούν στην επικοινωνία των φορέων της σύμπραξης.
ΑΡΘΡΟ 15 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ/ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΟΡΩΝ
Τα Παραρτήματα1 του παρόντος Συμφωνητικού Συνεργασίας, τα οποία αποτελούν και
αναπόσπαστο μέρος της εν λόγω συμφωνίας είναι τα εξής:
Παράρτημα Α: Κατανομή Πόρων με τεκμηρίωση της πραγματικής συνεργασίας
Παράρτημα Β: Προϋπάρχουσα Τεχνογνωσία
Παράρτημα Γ: Κατάλογος Οργάνων και Εξοπλισμού που θα συνεισφέρει ο κάθε
Φορέας στο Έργο
Παράρτημα Δ: Κατάλογος τρίτων μερών (ιδίως θυγατρικών εταιριών) που ενδέχεται
να εμπλακούν με την απόκτηση δικαιωμάτων
Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ όρων οι οποίοι περιέχονται στο κύριο σώμα του
παρόντος Συμφωνητικού Συνεργασίας και στα Παραρτήματά του, οι όροι οι οποίοι
περιέχονται στο κύριο σώμα του εγγράφου θα υπερισχύουν.
Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ όρων οι οποίοι περιέχονται στο παρόν Συμφωνητικό
Συνεργασίας και στην Απόφαση Χρηματοδότησης (συμπεριλαμβανομένων των
Παραρτημάτων, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής), οι όροι που αναφέρονται στην
Απόφαση Χρηματοδότησης θα υπερισχύουν.
1

Τα Παραρτήματα του Συμφωνητικού είναι προαιρετικά και μπορούν να παραλειφθούν, ανάλογα με
τη συμφωνία των Μερών. Ωστόσο, συνιστάται η συμπερίληψή τους στο Συμφωνητικό, καθώς έχουν
ιδιαίτερα επιβοηθητικό χαρακτήρα για την ομαλή διεκπεραίωση του έργου.
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ΑΡΘΡΟ 17 –ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
17.1 Οποιαδήποτε δικαιώματα ή υποχρεώσεις των Φορέων της Σύμπραξης προκύπτουν
από το παρόν Συμφωνητικό Συνεργασίας δεν μπορούν να ανατεθούν ή να μεταβιβασθούν,
στο σύνολό τους ή εν μέρει, σε οποιοδήποτε τρίτο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή
συγκατάθεση των υπολοίπων Μελών της Σύμπραξης και με την επιφύλαξη των όρων της
Απόφασης Χρηματοδότησης.
17.2 Σε περίπτωση που υπάρχει ουσιώδης διαφορά ανάμεσα στους όρους της Απόφασης
Χρηματοδότησης και στις διατάξεις του παρόντος, τα Μέλη της Σύμπραξης δεσμεύονται
να προβούν άμεσα σε ανάλογη τροποποίηση του παρόντος Συμφωνητικού, αν αυτό
κρίνεται απαραίτητο από την αρμόδια Αρχή.
17.3 Όλες οι τροποποιήσεις και μετατροπές στο παρόν Συμφωνητικό γίνονται με επίσημα
έγγραφα τα οποία υπογράφονται από όλους τους Φορείς της Σύμπραξης.
ΑΡΘΡΟ 18 – ΑΚΥΡΩΣΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ
Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Συμφωνητικού Συνεργασίας
αποδειχθεί ότι είναι άκυρη ή αδύνατη εκπλήρωσης, ή γίνει στην πορεία άκυρη ή αδύνατη
εκπλήρωσης, είτε στο σύνολό της, είτε εν μέρει, αυτό δεν θα έχει επιπτώσεις στην ισχύ των
λοιπών διατάξεων του Συμφωνητικού.
ΑΡΘΡΟ 19 – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Το παρόν Συμφωνητικό Συνεργασίας διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.
ΑΡΘΡΟ 20 - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Οι Φορείς της Σύμπραξης συμφωνούν να καταβάλλουν προσπάθειες για τη φιλική
διευθέτηση οποιασδήποτε διαφωνίας προκύπτει μεταξύ τους σε σχέση με την υλοποίηση
του Έργου που έχουν προτείνει σύμφωνα με την Πρόσκληση της Δράσης και το παρόν
Συμφωνητικό.
Σε περίπτωση αποτυχίας, η διαφωνία που προκύπτει από, ή σε σχέση με, το παρόν
Συμφωνητικό θα επιλύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Κατανομή Πόρων με τεκμηρίωση της πραγματικής συνεργασίας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Προϋπάρχουσα Γνώση/ Τεχνογνωσία
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Όργανα και Εξοπλισμός που θα συνεισφέρει ο κάθε Φορέας στο Έργο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Κατάλογος τρίτων μερών (ιδίως θυγατρικών εταιριών) που ενδέχεται να
εμπλακούν με την απόκτηση δικαιωμάτων
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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 (συμπληρώνεται ο ΑΦΜ1): ……………………………………….
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 ΕΕ 651/2014
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 ΕΕ 651/2014.
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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):

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)

Αριθμός
απασχολουμένων
(ΕΜΕ)

Κύκλος
εργασιών
(*)

Σύνολο
ισολογισμού
(*)

(*) σε χιλιάδες ευρώ.
(1) Αρθρο 6, παράγραφοι 2 και 3 του Παραρτήματος Ι του ΕΚ 651/2014.
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(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».

Σελίδα 4 από 13

ΑΔΑ: ΨΓΕΥ46ΜΤΛΡ-ΕΧΚ

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

Κύκλος
εργασιών

Σύνολο
ισολογισμού

(ΕΜΕ)

(*)

(*)

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 (συμπληρώνεται ο ΑΦΜ1):
.....................................................................
Ονοματεπώνυμο και τίτλος του ή των κύριων διευθυντικών στελεχών
(2): ............
2. Ακαθάριστα στοιχεία της εν λόγω συνεργαζόμενης επιχείρησης
Περίοδος αναφοράς:
Αριθμός
απασχολουμένων
(ΕΜΕ)

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 τη δήλωση (ή στη συνδεδεμένη επιχείρηση):
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.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
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.
(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).
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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
(συμπλη
ρώνεται
ο ΑΦΜ*)

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 (συμπληρώνεται ο ΑΦΜ1)
:
..............................................................................
Ονοματεπώνυμο και τίτλος του ή των κύριων διευθυντικών στελεχών (2):
............
2. Στοιχεία της εν λόγω επιχείρησης
Περίοδος αναφοράς:
Αριθμός
απασχολουμένων
(ΕΜΕ)

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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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ
Ι. ΤΥΠΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ο ορισμός των ΜμΕ 1 κάνει διάκριση μεταξύ τριών τύπων επιχειρήσεων ανάλογα με τον τύπο των σχέσεων που
διατηρούν με άλλες επιχειρήσεις σε επίπεδο συμμετοχής στο κεφάλαιο, στα δικαιώματα ψήφου ή δικαιώματος
άσκησης κυριαρχικής επιρροής2.
Τύπος 1: ανεξάρτητη επιχείρηση
Αποτελεί τη συνηθέστερη περίπτωση. Πρόκειται απλά για όλες τις επιχειρήσεις που δεν υπάγονται στους άλλους
δύο τύπους επιχειρήσεων, δηλαδή στις συνεργαζόμενες ή στις συνδεδεμένες.
Η αιτούσα επιχείρηση είναι ανεξάρτητη εάν:
—

δεν έχει συμμετοχή 25 %3 ή περισσότερο σε άλλη επιχείρηση,
3

—
το 25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου της δεν ανήκει σε μία άλλη επιχείρηση ή σε δημόσιο
οργανισμό ή από κοινού σε πολλές συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή σε δημόσιους οργανισμούς, πλην ορισμένων
εξαιρέσεων4,
—
δεν καταρτίζει ενοποιημένους λογαριασμούς ούτε περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς επιχείρησης
που καταρτίζει ενοποιημένους λογαριασμούς και συνεπώς δεν είναι συνδεδεμένη επιχείρηση 5.
Τύπος 2: συνεργαζόμενη επιχείρηση
Ο τύπος αυτός αντιπροσωπεύει την περίπτωση επιχειρήσεων που διατηρούν σημαντικές χρηματοοικονομικές
εταιρικές σχέσεις, χωρίς όμως η μία να ασκεί σημαντικό άμεσο ή έμμεσο έλεγχο στην άλλη. Είναι
συνεργαζόμενες οι επιχειρήσεις που δεν είναι ανεξάρτητες αλλά ούτε και συνδεδεμένες μεταξύ τους.

Στη συνέχεια του κειμένου, ο όρος «ορισμός» αναφέρεται στο παράρτημα της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής που αφορά τον
ορισμό των ΜμΕ.
2 Ορισμός, άρθρο 3.
3 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 κάθε επιχείρηση που είναι συνδεδεμένη με τη μετέχουσα
επιχείρηση (ορισμός, άρθρο 3 παράγραφος 2).
1

Μία επιχείρηση μπορεί ωστόσο να εξακολουθήσει να είναι ανεξάρτητη εάν το κατώτατο όριο του 25 % καλύπτεται ή υπερκαλύπτεται, στην
περίπτωση των παρακάτω κατηγοριών επενδυτών (εφόσον αυτοί δεν είναι συνδεδεμένοι με την αιτούσα επιχείρηση):
α) δημόσιες εταιρείες συμμετοχών, εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου, φυσικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών προσώπων που
δραστηριοποιούνται συστηματικά σε επενδύσεις επιχειρηματικού κεφαλαίου («άγγελοι επιχειρήσεων») και που επενδύουν ίδια κεφάλαια σε
μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις, εφόσον οι συνολικές επενδύσεις των εν λόγω επιχειρήσεων στην ίδια επιχείρηση δεν
υπερβαίνουν το ποσό των 1 250 000 ευρώ,
β) πανεπιστήμια ή ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα μη κερδοσκοπικού σκοπού,
γ) θεσμικοί επενδυτές συμπεριλαμβανομένων των ταμείων περιφερειακής ανάπτυξης (Ορισμός, άρθρο 3 παράγραφος 2, εδάφιο 2).
5 — Εάν η εταιρική έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε κράτος μέλος που προβλέπει απαλλαγή από την υποχρέωση κατάρτισης παρομοίων
λογαριασμών κατά την έννοια της έβδομης οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου, η επιχείρηση οφείλει ωστόσο να διευκρινίζει ότι δεν πληροί
κάποιον από τους ορούς που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του ορισμού.
—Υπάρχουν ορισμένες πολύ σπάνιες περιπτώσεις όπου μία επιχείρηση μπορεί να θεωρηθεί ως συνδεδεμένη με μία άλλη μέσω ενός
φυσικού προσώπου ή ομάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού (ορισμός, άρθρο 3 παράγραφος 3)·
—Από την άλλη πλευρά, υπάρχει η σχετικά σπάνια περίπτωση μία επιχείρηση να καταρτίζει με δική της πρωτοβουλία ενοποιημένους
λογαριασμούς χωρίς να της επιβάλλεται παρόμοια υποχρέωση από την προαναφερόμενη έβδομη οδηγία. Στην περίπτωση αυτή, η
επιχείρηση δεν είναι υποχρεωτικά συνδεδεμένη και μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι μονό συνεργαζόμενη.
Για να προσδιοριστεί εάν μία επιχείρηση είναι συνδεδεμένη ή όχι, πρέπει να εξακριβώνεται σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις εάν
η επιχείρηση πληροί ή όχι κάποιον από τους ορούς που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του ορισμού, ενδεχομένως μέσω ενός
φυσικού προσώπου ή ομάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού.
4

Σελίδα 11 από 13

ΑΔΑ: ΨΓΕΥ46ΜΤΛΡ-ΕΧΚ

Η αιτούσα επιχείρηση είναι συνεργαζόμενη με μία άλλη εάν:
—

3

3

κατέχει ποσοστό συμμετοχής μεταξύ 25 % και 50 % σ' αυτήν,
3

3

—
ή εάν η άλλη επιχείρηση κατέχει ποσοστό συμμετοχής μεταξύ 25 % και 50 % στην αιτούσα
επιχείρηση,
—
και η αιτούσα επιχείρηση δεν καταρτίζει ενοποιημένους λογαριασμούς στους οποίους να
περιλαμβάνεται η άλλη επιχείρηση βάσει ενοποίησης ούτε περιλαμβάνεται βάσει ενοποίησης στους
λογαριασμούς αυτής της άλλης επιχείρησης ή μίας επιχείρησης που είναι συνδεδεμένη με την τελευταία αυτή 5.
Τύπος 3: συνδεδεμένη επιχείρηση
Αυτός ο τύπος αντιστοιχεί στην οικονομική κατάσταση επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε έναν όμιλο, μέσω του
άμεσου ή έμμεσου ελέγχου της πλειοψηφίας του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου (ακόμη και μέσω
συμφωνιών ή σε ορισμένες περιπτώσεις μέσω φυσικών προσώπων που είναι μέτοχοι), ή μέσω της ικανότητας
άσκησης κυριαρχικής επιρροής σε μία επιχείρηση. Πρόκειται λοιπόν για πιο σπάνιες περιπτώσεις που
διακρίνονται κατά κανόνα σαφέστατα από τους δύο προαναφερόμενους τύπους.
Προκειμένου να μην συναντήσουν οι επιχειρήσεις δυσκολίες ερμηνείας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρισε αυτόν τον
τύπο επιχειρήσεων συμπεριλαμβάνοντας, εφόσον αυτές ανταποκρίνονται στο αντικείμενο του ορισμού, τους
όρους που προβλέπονται στο πρώτο άρθρο της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1983,
σχετικά με τους ενοποιημένους λογαριασμούς6, η οποία εφαρμόζεται εδώ και αρκετά χρόνια.
Συνεπώς, μία επιχείρηση γνωρίζει κατά κανόνα αμέσως εάν είναι συνδεδεμένη, εφόσον υποχρεούται κατά την
έννοια της εν λόγω οδηγίας να καταρτίζει ενοποιημένους λογαριασμούς ή περιλαμβάνεται βάσει ενοποίησης
στους λογαριασμούς μιας επιχείρησης που υποχρεούται να καταρτίζει παρόμοιους ενοποιημένους
λογαριασμούς.
Οι δύο μοναδικές και σπάνιες περιπτώσεις κατά τις οποίες μία επιχείρηση μπορεί να θεωρηθεί συνδεδεμένη ενώ
δεν υποχρεούται να καταρτίζει ενοποιημένους λογαριασμούς περιγράφονται στις δύο πρώτες παραγράφους της
υποσημείωσης 5 στο τέλος το παρόντος επεξηγηματικού σημειώματος. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση
πρέπει να διευκρινίζει εάν πληροί κάποιον από τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του
ορισμού.
ΙΙ. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 7
Ο αριθμός των εργαζομένων μιας επιχείρησης αντιστοιχεί στον αριθμό των ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ).
Ποιοι λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του αριθμού των εργαζομένων;
—

Οι μισθωτοί της εξεταζόμενης επιχείρησης,

—
τα πρόσωπα που εργάζονται για αυτή την επιχείρηση, που έχουν σχέση εξάρτησης με αυτή και
εξομοιούνται προς μισθωτούς με βάση το εθνικό δίκαιο,
—

οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες,

—

οι μέτοχοι που απασχολούνται συστηματικά στην επιχείρηση και έχουν οικονομικά οφέλη από αυτή.

Έβδομη οδηγία 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου βασιζόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της συνθήκης για τους ενοποιημένους
λογαριασμούς (ΕΕ L 193 της 18.7.1983, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία2001/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου (ΕΕ 1 283 της 27.10.2001, σ. 28).
7 Ορισμός, άρθρο 5.
6
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Οι ασκούμενοι ή οι φοιτητές που βρίσκονται σε επαγγελματική εκπαίδευση στο πλαίσιο σύμβασης άσκησης ή
επαγγελματικής εκπαίδευσης δεν υπολογίζονται στον αριθμό των εργαζομένων.
Πώς υπολογίζεται ο αριθμός των εργαζομένων;
Μία ΕΜΕ αντιστοιχεί σε ένα πρόσωπο που έχει εργαστεί στην επιχείρηση ή για λογαριασμό της επιχείρησης με
πλήρη απασχόληση καθ' όλη τη διάρκεια του εξεταζόμενου έτους. Ο αριθμός εκφράζεται σε ΕΜΕ.
Η εργασία προσώπων που δεν έχουν εργαστεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ή που έχουν εργαστεί με
καθεστώς μερικής απασχόλησης, ανεξαρτήτως διάρκειας, ή η εποχιακή εργασία, υπολογίζονται σε κλάσματα
ΕΜΕ.
Η διάρκεια των αδειών μητρότητας ή γονικών αδειών δεν υπολογίζεται.
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