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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  
 
Το τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης της Διεύθυνσης Διεθνούς Ε&Τ συνεργασίας της Γενικής 
Γραμματείας  Έρευνας  και  Τεχνολογίας  (Γ.Γ.Ε.Τ.),  συμμετέχει  στις  πρωτοβουλίες  που 
στοχεύουν  στη  συγκρότηση  του  ενιαίου  Ευρωπαϊκού  Χώρου Έρευνας  ΕΧΕ  (European 
Research Area, http://ec.europa.eu/research/era/, ERA Green Paper).   Βασικός άξονας της 
πολιτικής για τον ΕΧΕ, που θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως το 2014 ώστε να απαντηθούν 
οι  μείζονες  κοινωνικές  προκλήσεις  της  εποχής  και  με  βάση  τη  γνώση  να  καταστεί  η 
Ευρώπη ανταγωνιστική με τελικό στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων 
θέσεων  εργασίας,  είναι  ο  Κοινός  Προγραμματισμός  (Joint  Programming).  Ο 
πρωταρχικός  στόχος  του Κοινού Προγραμματισμού  είναι  η  συστράτευση  των  εθνικών 
προσπαθειών  ώστε  να  αξιοποιηθούν  οι  πολύτιμοι  δημόσιοι  εθνικοί  πόροι  που 
διατίθενται  για  Ε&Α  για  να  αντιμετωπιστούν  πιο  αποτελεσματικά  οι  μείζονες 
ευρωπαϊκές  κοινωνικές  προκλήσεις  σε  στρατηγικούς  τομείς  (π.χ.  δημογραφικό  και 
γήρανση  του  πληθυσμού,  περιβάλλον,  πράσινη  βιώσιμη  ανάπτυξη).  Στοχεύει  στην 
εθελούσια  μακροπρόθεσμη  δέσμευση  των  κ‐μ,  με  βάση  την  αρχή  της  μεταβλητής 
γεωμετρίας,  για  την  ανάπτυξη  κοινών  προγραμμάτων  σε  τομείς  αμοιβαίου 
ενδιαφέροντος και αξιοποιεί την ήδη υφιστάμενη εμπειρία από πολυμερείς συνεργασίες 
που  συντονίζουν  τη  σύγκλιση  εθνικών  προγραμμάτων  σε  ευρωπαϊκό  επίπεδο  (π.χ 
ευρωπαϊκά έργα δικτύωσης). Περισσότερες λεπτομέρειες για  τις Πρωτοβουλίες Κοινού 
Προγραμματισμού εμπεριέχονται στο Παράρτημα Α. 
 
Η Δράση «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία ‐ Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που 
συμμετέχουν επιτυχώς σε Κοινές Δράσεις και Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των 
Ευρωπαϊκών  Πρωτοβουλιών  του  Κοινού  Προγραμματισμού‐Joint  Programming 
Initiatives»  είναι  δράση  εθνικής  εμβέλειας που  χρηματοδοτείται  από  το  Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα  «Ανταγωνιστικότητα  και  Επιχειρηματικότητα»  (ΕΠΑΝ‐ΙΙ),  Άξονα 
Προτεραιότητας  (Α.Π.)  1  «Δημιουργία  και  Αξιοποίηση  της  Καινοτομίας 
Υποστηριζόμενης  από Έρευνα  και  Τεχνολογική Ανάπτυξη»  και  από  τα Περιφερειακά 
Επιχειρησιακά  Προγράμματα  (ΠΕΠ)  ‐  στα  οποία  ανήκουν  οι  κάτωθι  Περιφέρειες 
μεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 
ως εξής: Ε.Π. Αττικής, Α.Π. 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και 
της Ψηφιακής Σύγκλισης», E.Π. « Μακεδονίας Θράκης», Α.Π. 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και 
Επιχειρηματικότητα στη Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας»  
 
Κωδικός θέματος προτεραιότητας Δράσης ‐ Πράξης: 09 
 
Η  συνολική  Δημόσια  Δαπάνη  της  δράσης  για  την  περίοδο  2007‐2013  εκτιμάται  ότι  θα 
ανέλθει σε 1.803.875 €, εκ των οποίων 403.875,00 € θα διατεθούν στην παρούσα πρόσκληση, η 
οποία  αφορά  τον  τομέα  των  Νευροεκφυλιστικών  Παθήσεων.  Η  κατανομή  της  Δημόσιας 
Δαπάνης στις 2 περιφέρειες μετάβασης και στις 8 περιφέρειες  του στόχου 1  (οι οποίες 
χρηματοδοτούνται από το ΕΠΑΝ‐ΙΙ) απεικονίζονται στον πίνακα 1: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΣΤΟΧΟΥ 1 & ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 
 

                                                                                                  Δημόσια Δαπάνη 

  Π
ερ
ιφ
έρ
ει
ες
 

Στ
όχ
ου
 1
 

ΕΠ “Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα” (ΕΠΑΝ II)  
(Αν. Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, 
Ήπειρος, Β. Αιγαίο, Κρήτη, Ιόνια Νησιά, 
Πελοπόννησος, Δυτ. Ελλάδα) 

503.712 

Αττική   616.797 

  Π
ερ
ιφ
έρ
ει
ες
 

Μ
ετ
ά
βα
ση
ς 

Κεντρική Μακεδονία 

682.566 

ΣΥΝΟΛΟ 1.803.075 
 
Η  Δημόσια  Δαπάνη  συγχρηματοδοτείται  από  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Περιφερειακής 
Ανάπτυξης  (ΕΤΠΑ)  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  από  Εθνική  Συμμετοχή.  Το  ΕΤΠΑ 
συνεισφέρει  στη  χρηματοδότηση  ενισχύσεων  για  την  τόνωση  της  οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής μέσω της μείωσης των περιφερειακών ανισοτήτων και 
της υποστήριξης των διαρθρωτικών βελτιώσεων και προσαρμογών των περιφερειακών 
οικονομιών,  συμπεριλαμβανομένης  και  της  ανασυγκρότησης  βιομηχανικών  περιοχών 
που παρακμάζουν. 
 
2.  ΣΤΟΧΟΙ  ΤΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ  ΦΟΡΕΩΝ  –
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
Η παρούσα δράση αφορά στην  ενίσχυση κοινών ερευνητικών έργων και  δράσεων που 
στοχεύουν στην αντιμετώπιση μείζονων κοινωνικών προκλήσεων σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο,  ειδικότερα  σε  θεματικές  προτεραιότητες  Ε&Τ  οι  οποίες  ταυτοποιούνται  στο 
πλαίσιο των Πρωτοβουλιών του Κοινού Προγραμματισμού που αναλαμβάνονται.  
 
H παρούσα εθνική Προκήρυξη αφορά την Πρωτοβουλία Κοινού Προγραμματισμού στο 
Θεματικό τομέα των Νευροεκφυλιστικών παθήσεων .   
Το Πρόγραμμα Χρηματοδότησης έχει ως στόχους:  

• Την  ενίσχυση  και  βελτιστοποίηση  της  ελληνικής  συμμετοχής  στις  διεθνείς  και 
ευρωπαϊκές  Ε&Τ  διεργασίες  δικτύωσης  που  ως  κύριο  στόχο  έχουν  την 
αντιμετώπιση  μείζονων  κοινωνικών  προκλήσεων  σε  πανευρωπαϊκό  επίπεδο 
καθώς και  στη συμμετοχή δυναμικών και με υψηλή  τεχνογνωσία Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων1 (ΜΜΕ) 

• Την εκπλήρωση των εθνικών μας υποχρεώσεων που απορρέουν από Ευρωπαϊκές 
πολιτικές  

                                                 
1  Όπου  αναφέρεται  ο  όρος  ΜΜΕ  (μικρές,  μεσαίες  επιχειρήσεις),  ακολουθείται  ο  αντίστοιχος 
ορισμός του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 800/2008. 
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• Την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών ομάδων από κράτη‐μέλη της Ε.Ε 
καθώς και από χώρες συνδεδεμένες με την Ε.Ε  

• Τη ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των ερευνητών και την υιοθέτηση βέλτιστων 
πρακτικών.  

 
3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
Δικαιολογητικά  χρηματοδότησης  μπορούν  να  υποβάλουν  οι  ερευνητικοί  φορείς 
(Πανεπιστήμια,  Τ.Ε.Ι.,  ερευνητικά  κέντρα  και  άλλοι  ερευνητικοί  και  τεχνολογικοί 
φορείς), τα νοσοκομεία, και επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν επιτυχώς στη διαδικασία 
αξιολόγησης των Κοινών Δράσεων και Προκηρύξεων των Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλιών 
του  Κοινού  Προγραμματισμού.  Επισημαίνεται  ότι  με  τον  όρο  επιχείρηση  νοούνται  οι 
επιχειρήσεις με νομική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ του ιδιωτικού ή/και του δημόσιου τομέα, 
όπως  εμπορικές  και  παραγωγικές  επιχειρήσεις  διαφόρων  δραστηριοτήτων  και  κάθε 
μεγέθους,  περιλαμβανομένων  των ΜμΕ.  Οι  επιχειρήσεις  με  δικαίωμα  συμμετοχής  θα 
πρέπει  να  έχουν  κλείσει  τουλάχιστον  μία  ετήσια  οικονομική  χρήση  και  να  έχουν 
δημοσιεύσει τουλάχιστον ένα (1) ισολογισμό.  
 
Ως  Δημόσιος  ερευνητικός  φορέας  νοείται  ένας  φορέας  όπως  Ανώτατο  εκπαιδευτικό 
ίδρυμα  ή  Ερευνητικό  Ίδρυμα,  ανεξάρτητα  από  το  νομικό  καθεστώς  του  (δημόσιου  ή 
ιδιωτικού  δικαίου)  ή  τον  τρόπο  χρηματοδότησής  του,  πρωταρχικός  σκοπός  του  οποίου 
είναι η διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής έρευνας και 
διάδοση  των  αποτελεσμάτων  με  τη  διδασκαλία,  τη  δημοσίευση  ή  τη  μεταφορά 
τεχνολογίας. Όλα τα κέρδη πρέπει να επανεπενδύονται στις δραστηριότητες αυτές, τη 
διάδοση  των  αποτελεσμάτων  ή  τη  διδασκαλία.  Οι  επιχειρήσεις  που  μπορούν  να 
επηρεάσουν  έναν  τέτοιο  φορέα,  π.χ.  με  την  ιδιότητα  μετόχων  ή  μελών,  δεν  έχουν 
προνομιακή  πρόσβαση  στο  ερευνητικό  δυναμικό  του  ή  στα  ερευνητικά  του 
αποτελέσματα. Προτάσεις που υποβάλλονται από τους ανωτέρω φορείς θα πρέπει να 
υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, δηλαδή τον αρμόδιο αντιπρύτανη 
των  Πανεπιστήμιων  και  τους  αντίστοιχους  νόμιμους  εκπροσώπους  των  ΤΕΙ, 
Ερευνητικών Κέντρων κλπ. 
 
Σημειώνεται  ότι  η  Ελλάδα  όπως  και  τα  υπόλοιπα  κράτη  μέλη  που  συμμετέχουν  στις 
Κοινές  Δράσεις  και  Προκηρύξεις  των  Ευρωπαϊκών  Πρωτοβουλιών  του  Κοινού 
Προγραμματισμού  σχεδιάζουν  από  κοινού  την  Προκήρυξη.  Η  Κοινοπραξία  της 
Πρωτοβουλίας μετά από κάθε Προκήρυξη ανακοινώνει επίσημα σε κάθε κράτος‐μέλος 
τις προτάσεις που εγκρίθηκαν κατόπιν αξιολόγησης που διενεργήθηκε με ευθύνη δική 
της. 
 
Δεν  θα  χρηματοδοτηθούν  σε  Κοινές  Δράσεις  και  Προκηρύξεις  των  Ευρωπαϊκών 
Πρωτοβουλιών  του  Κοινού  Προγραμματισμού  από  εθνική  συμμετοχή  δράσεις  που 
χρηματοδοτούνται  ήδη  από  δημόσιους  πόρους.  (Απαιτείται  Υπεύθυνη  δήλωση  των 
φορέων που συμμετέχουν στην προκήρυξη, ότι δεν έχουν χρηματοδοτηθεί ή δεν θα 
χρηματοδοτηθούν στο μέλλον από άλλες δράσεις για τον ίδιο σκοπό). 
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4. ΕΝΤΑΣΗ της ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ για ΕΡΓΑ Ε&Τ  

Οι ενισχύσεις αυτής της κατηγορίας αφορούν βασική έρευνα2 ή/και βιομηχανική έρευνα3 
ή/και πειραματική ανάπτυξη4. Η ένταση της ενίσχυσης ανά κατηγορία έρευνας και είδος 
φορέα και συνεργασίας μεταξύ φορέων παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

Κόστη % που καλύπτονται από εθνική συμμετοχή 
  

Μεγάλες 
Επιχειρήσεις 
Ομάδες / 
Σύνδεσμοι 
Επιχειρήσεων  

Μεσαίες 
Επιχειρήσεις  

Μικρές  
Επιχειρήσεις  

Δημόσια 
Ερευνητικά 
Ιδρύματα & 
Πανεπιστήμια  

Βασική Έρευνα 
(Fundamental / Basic Research)  100%  100%  100%  100% 

Βιομηχανική / Εφαρμοσμένη 
Έρευνα 
(Industrial /Applied Research)   50%  60%  70%  100% 

Βιομηχανική Έρευνα, εφόσον καλύπτεται μία 
από τις τρεις παρακάτω προϋποθέσεις: 
1. Το σχέδιο προβλέπει πραγματική 
συνεργασία μεταξύ δυο τουλάχιστον 
ανεξάρτητων μεταξύ τους επιχειρήσεων και 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) 
καμία μεμονωμένη επιχείρηση δε φέρει πάνω 
από το 70% των επιλέξιμων δαπανών του 
σχεδίου συνεργασίας, και β) το σχέδιο 
περιλαμβάνει συνεργασία με τουλάχιστον μια 
ΜμΕ ή διεξάγεται σε δυο, τουλάχιστον, 
διαφορετικά κράτη‐μέλη, ή 

65%  75%  80%  100% 

                                                 
2  Βασική  έρευνα:  πειραματική  ή  θεωρητική  εργασία  που  αναλαμβάνεται  κυρίως  για  την 
παραγωγή  νέων  γνώσεων  σχετικά  με  τα  βασικά  αίτια  φαινομένων  και  παρατηρήσιμων 
γεγονότων, χωρίς να προβλέπεται άμεση πρακτική εφαρμογή ή χρήση 
3  Βιομηχανική  έρευνα:  σχεδιασμένη  έρευνα  ή  κριτική  διερεύνηση  που  αποσκοπεί  στην 
απόκτηση  νέων  γνώσεων  και  δεξιοτήτων  για  την  ανάπτυξη  νέων  προϊόντων,  διαδικασιών  ή 
υπηρεσιών  ή  για  τη  σημαντική  βελτίωση  υφιστάμενων  προϊόντων,  μεθόδων  ή  υπηρεσιών. 
Περιλαμβάνει  τη  δημιουργία  συστατικών  στοιχείων  πολύπλοκων  συστημάτων,  που  είναι 
απαραίτητα για τη βιομηχανική έρευνα,  ιδιαίτερα για την επικύρωση τεχνολογίας πολλαπλών 
εφαρμογών εξαιρουμένων των πρωτοτύπων. 
4  Πειραματική  ανάπτυξη:  απόκτηση,  συνδυασμός,  διαμόρφωση  και  χρήση  υφιστάμενων, 
επιστημονικών,  τεχνολογικών,  επιχειρηματικών  και  άλλων  γνώσεων  και  ικανοτήτων  για  την 
παραγωγή σχεδίων και διατάξεων για νέα, τροποποιημένα ή βελτιωμένα προϊόντα, μεθόδους ή 
υπηρεσίες. Μπορεί  να  περιλαμβάνονται  και  άλλες  δραστηριότητες  με  στόχο  τον  εννοιολογικό 
προσδιορισμό,  το  σχεδιασμό  και  την  τεκμηρίωση  νέων προϊόντων,  μεθόδων  και  υπηρεσιών. Οι 
δραστηριότητες  μπορούν  να  περιλαμβάνουν  την  παραγωγή  σχεδίων,  σχεδιασμού  και  άλλης 
τεκμηρίωσης, εφόσον δεν προορίζονται για εμπορική χρήση. Περιλαμβάνεται επίσης η ανάπτυξη 
πρωτοτύπων  που  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  εμπορικά  και  πιλοτικών  σχεδίων  στις 
περιπτώσεις που τα πρωτότυπα είναι απαραίτητα για το τελικό εμπορικό προϊόν και όπου είναι 
υπερβολικά δαπανηρό να παραχθούν και να χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς επίδειξης και 
έγκρισης.  Στην  περίπτωση  μεταγενέστερης  εμπορικής  χρήσης  σχεδίων  επίδειξης  ή  πιλοτικών 
σχεδίων, τυχόν έσοδα από τέτοια χρήση πρέπει να αφαιρεθούν από το επιλέξιμο κόστος. 

Κατηγορία Ενέργειας 

Κατηγορία Φορέα 
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2. Το σχέδιο προβλέπει πραγματική 
συνεργασία μεταξύ μιας επιχείρησης και ενός 
ερευνητικού φορέα και πληρούνται οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις: α) ο ερευνητικός 
φορέας αναλαμβάνει τουλάχιστον το 10% των 
επιλέξιμων δαπανών, και β) ο ερευνητικός 
φορέας έχει το δικαίωμα να δημοσιεύσει τα 
αποτελέσματα του ερευνητικού σχεδίου στο 
βαθμό που απορρέουν από την έρευνα που 
διεξήγαγε ο ίδιος, ή 
3. τα αποτελέσματα του σχεδίου διαδίδονται 
ευρέως μέσω τεχνικών και επιστημονικών 
διαλέξεων ή μέσω της δημοσίευσής τους σε 
επιστημονικά και τεχνικά περιοδικά ή 
διατίθενται σε αρχεία αποθήκευσης με 
ελεύθερη πρόσβαση (βάσεις δεδομένων οι 
οποίες προσφέρουν σε όλους πρόσβαση σε 
ανεπεξέργαστα ερευνητικά δεδομένα) ή μέσω 
δωρεάν λογισμικού ανοικτής πηγής. 
Πειραμaτική Ανάπτυξη 
(Experimental development)   25%  35%  45%  100% 

Πειραματική Ανάπτυξη, εφόσον καλύπτονται 
οι προϋποθέσεις 1 ή 2 του αυξημένου ύψους 
ενίσχυσης βιομηχ. έρευνας (βλ. ανωτέρω)  40%  50%  60%  100% 

 
4.1. Ενισχύσεις για σχέδια έρευνας & ανάπτυξης προς ερευνητικούς φορείς 
Η ανώτατη ένταση της ενίσχυσης προς τους ερευνητικούς φορείς μπορεί να ανέλθει σε 
100%  των  επιλέξιμων  δαπανών  για  κάθε  είδος  ενισχυόμενης  δραστηριότητας,  εφόσον 
προκύπτει  από  το  υποβαλλόμενο  έργο  ότι  αφενός  η  ενισχυόμενη  δραστηριότητα 
εμπίπτει  στις  συνήθεις  πρωτογενείς  δραστηριότητες  του  ερευνητικού  φορέα  οι  οποίες 
δεν  αποτελούν  οικονομική  δραστηριότητα  και  αφετέρου  τα  αποτελέσματα  του 
ενισχυόμενου  σχεδίου  μπορούν  να  διαδοθούν  ευρέως5  και  τυχόν  δικαιώματα 
πνευματικής  ιδιοκτησίας  που  προκύπτουν  από  τη  δραστηριότητα  του  ερευνητικού 
φορέα ανήκουν αποκλειστικά σε αυτόν, ή ακόμη και αν παρέχονται τα αποτελέσματα 
στη  συνεργαζόμενη  επιχείρηση,  από  την  αξιοποίησή  τους  δεν  παράγονται  ωστόσο 
άμεσα εμπορικά προϊόντα και οφέλη στην επιχείρηση. Το  ίδιο  ισχύει αν τα έσοδα από 
οικονομικές  δραστηριότητες  του  ερευνητικού  φορέα  όπως  έσοδα  από  παραχώρηση 
αδειών εκμετάλλευσης, δημιουργίας τεχνοβλαστών και άλλων μορφών αξιοποίησης της 
παραγόμενης  γνώσης,  επανεπενδύονται  στις  πρωτογενείς  δραστηριότητες  του 
ερευνητικού φορέα. 
 

- Ο ερευνητικός φορέας, εφόσον προκύπτουν άμεσα οικονομικά και εμπορικά οφέλη 
από  τη  συνεργασία  με  μια  επιχείρηση,  λαμβάνει  από  την  επωφελούμενη 
επιχείρηση  αμοιβή  αντίστοιχη  προς  την  τιμή  της  αγοράς  για  τα  δικαιώματα 
πνευματικής  ιδιοκτησίας  που  προκύπτουν  από  τη  δική  του  δραστηριότητα  στο 
πλαίσιο  του  ενισχυόμενου  έργου  και  τα  οποία  μεταβιβάζει  στις  επιχειρήσεις, 
εφόσον προκύπτουν. 

                                                 
5 Μέσω τεχνικών και επιστημονικών διαλέξεων ή μέσω της δημοσίευσής τους σε επιστημονικά 
και  τεχνικά  περιοδικά  ή  διατίθενται  σε  αρχεία  αποθήκευσης  με  ελεύθερη  πρόσβαση  (βάσεις 
δεδομένων οι οποίες προσφέρουν σε όλους πρόσβαση σε ανεπεξέργαστα ερευνητικά δεδομένα), 
ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής. 
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Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή αν το έργο που υλοποιείται από τους ερευνητικούς 
φορείς  θεωρείται  ως  οικονομική  δραστηριότητα  και  δεν  εμπίπτει  στις  ανωτέρω 
περιπτώσεις, τότε οι ερευνητικοί φορείς 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. Συγκεκριμένα, ο 
ερευνητικός φορέας θα ενισχύεται κατ’ ανώτατο με βάση το ποσοστό που προβλέπεται 
για  το  είδος  της  επιχείρησης  (μικρή,  μεσαία  ή  μεγάλη),  η  οποία  ωφελείται  από  τα 
αποτελέσματα  της  δραστηριότητάς  του  ή/και  από  το  είδος  της  έρευνας  ή/και  από  το 
σταθμισμένο  μέσο  όρο  αυτών.  Το  υπόλοιπο  ποσοστό  του  προϋπολογισμού  του  έργου 
(ιδία συμμετοχή) θα καλύπτεται από ίδιους πόρους. 
  
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το τι συνιστά οικονομική και μη οικονομική 
δραστηριότητα  και  με  την  άμεση  ή  έμμεση  χρηματοδότησή  της,  οι  ενδιαφερόμενοι 
παραπέμπονται  στο  Στοιχείο  3  του  Κοινοτικού  Πλαισίου  σχετικά  με  τις  κρατικές 
ενισχύσεις  για  την  Έρευνα,  την  Ανάπτυξη  και  την  Καινοτομία  (Ανακοίνωση  της 
Επιτροπής 2006/C 323/01), καθώς και στη σχετική γνωμοδότηση της Μονάδας Κρατικών 
ενισχύσεων  (ΜοΚΕ)  του Κέντρου Διεθνούς  και  Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου,  που 
έγινε μετά από ερώτημα της ΓΓΕΤ (Α.Π.ΜοΚΕ 525/5‐3‐2009). 
 
4.2. Ενισχύσεις για σχέδια έρευνας & ανάπτυξης από τεχνολογικούς και λοιπούς 
φορείς 
Οι τεχνολογικοί φορείς της ΓΓΕΤ θα χρηματοδοτούνται ανάλογα με  το καθεστώς τους, 
δηλαδή, αν είναι επιχειρήσεις σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ενότητα 7.2, ενώ αν 
είναι ερευνητικοί φορείς, με βάση όσα αναφέρονται στην ενότητα 7.2.1. 
 
Η  ενίσχυση  για  τους  λοιπούς  φορείς,  όπως  δημόσιες  υπηρεσίες,  ΝΠΔΔ,  οργανισμοί 
τοπικής  και  νομαρχιακής  αυτοδιοίκησης6,  αστικές  μη  κερδοσκοπικές  εταιρείες, 
σωματεία, σύνδεσμοι,  ενώσεις κλπ, θα κυμαίνεται από 50%  έως 100% ανάλογα με την 
περίπτωση  και  το  είδος  της  δραστηριότητας  σε  όσους  φορείς  εμπίπτουν  στους 
περιορισμούς των κρατικών ενισχύσεων7. 
 
Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των λοιπών φορέων δεν πρέπει να ξεπερνά το 3%  του 
συνολικού προϋπολογισμού του έργου. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει α/για τα δημόσια 
Νοσοκομεία και τα κέντρα αυτών, όταν συμμετέχουν σε έργα των τομέων της Υγείας, 
Βιοτεχνολογίας, Νανοτεχνολογίας, ΤΠΕ, β/ για τα μουσεία όταν συμμετέχουν σε έργα 
των τομέων Ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς γ/ για τους φορείς 
του άρθρου 12 του Νόμου 3297/23.12.2004. 

                                                 
6  Σημειώνεται  ότι  οι  αναπτυξιακές  εταιρείες  θεωρούνται  επιχειρήσεις  και  ισχύουν  όσα 
αναφέρονται στην ενότητα 7.2 
7 Για τους δημόσιους φορείς, περιλαμβανομένων των δημόσιων νοσοκομείων και τους φορείς του 
άρθρου 12 του νόμου 3297/23.12.2004 που ανήκουν σε αυτή τη κατηγορία, το ποσοστό ενίσχυσης 
για μη οικονομικές δραστηριότητες, μπορεί να ανέλθει και στο 100%. 
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5. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  
Για Επιχειρήσεις και φορείς του Ιδιωτικού Τομέα καλύπτονται οι δαπάνες, σύμφωνα με τα  ποσοστά 
ανά είδος δράσης όπως αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα.  Για τις δαπάνες για τους Φορείς του 
Ιδιωτικού τομέα ισχύει επίσης το άρθρο 31 του ΓΑΚ/Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός.  
Για Δημόσιους Ερευνητικούς Φορείς, που δεν έχουν οικονομική δραστηριότητα, όπως αναφέρεται 
στην ανωτέρω ενότητα , η  ανώτατη ένταση της χρηματοδότησης, μπορεί να ανέλθει έως 100% της 
συνολικής συμμετοχής τους στο έργο. Το ανωτέρω ισχύει εφόσον προκύπτει από το υποβαλλόμενο 
έργο ότι  αφενός  το  χρηματοδοτούμενο  έργο/  δραστηριότητα  εμπίπτει  στις  συνήθεις  πρωτογενείς 
δραστηριότητες  του  ερευνητικού  φορέα  οι  οποίες  δεν  αποτελούν  οικονομική  δραστηριότητα  και 
αφετέρου τα αποτελέσματα του χρηματοδοτούμενου έργου  μπορούν να διαδοθούν ευρέως.  
Εάν  το  έργο  που  υλοποιείται  από  Δημόσιους  Ερευνητικούς  φορείς  θεωρείται  ως  οικονομική 
δραστηριότητα  τότε  οι  φορείς  θα  μπορούν  να  χρηματοδοτηθούν  με  ανώτατη  ένταση 
χρηματοδότησης  ίση  με  αυτήν  των  επιχειρήσεων  ανάλογα  με  το  είδος  της  ενισχυόμενης 
δραστηριότητα.  
Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών, οι οποίες  αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό εφαρμογής της 
δράσης,  για τους δικαιούχους φορείς είναι οι εξής:  
‐ Δαπάνες Προσωπικού 
‐ Δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό 
‐ Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει (από φυσικά και νομικά πρόσωπα) 
‐ Δαπάνες αναλωσίμων 
‐ Συμπληρωματικές δαπάνες  
Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποδεικνύεται ή/και να δικαιολογείται το εύλογο του 
κόστους των επιλέξιμων δαπανών του έργου. 

 
6.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  &  ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΤΩΝ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
6.1 Διαδικασία υποβολής των αιτήσεων επιχορήγησης 

Η  έναρξη  υποβολής  αιτήσεων  για  την  καταβολή  της  επιχορήγησης  στο  πλαίσιο  της 
Δράσης  «Ευρωπαϊκή  Ε&Τ Συνεργασία  ‐ Πράξη  Επιχορήγησης  Ελληνικών φορέων που 
συμμετέχουν  επιτυχώς  σε  «Κοινές  Δράσεις  και  Προκηρύξεις  των  Ευρωπαϊκών 
Πρωτοβουλιών  του  Κοινού  Προγραμματισμού»  θα  γίνει  αμέσως  μετά  την  ανοικτή 
πρόσκληση  που  θα  ανακοινωθεί  στο  δικτυακό  κόμβο  της  ΓΓΕΤ.  Η  πρόσκληση  θα 
παραμείνει  «ανοιχτή»  για  τριάντα  (30)  ημέρες,  από  την  ημερομηνία  ανακοίνωσης 
(συμπεριλαμβανομένης) της ημερομηνίας ανακοίνωσης της πρόσκλησης.  
Επισημαίνεται ότι η έγκριση χρηματοδότησης συνιστά επίσης έγκριση της ένταξης στον 
κατάλογο δικαιούχων που δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ.2, στοιχείο δ του 
Καν.(ΕΚ) 1828/2006. 
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή/και έντυπα στην ΔΙΕ/ΓΓΕΤ στη διεύθυνση: 

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων 
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 
Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας 

Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 Μεσογείων 14‐18, 115 10, Αθήνα 

 
με την ένδειξη:  
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«Δράση  Εθνικής  Εμβέλειας:  Ευρωπαϊκή  Ε&Τ  Συνεργασία  ‐  Πράξη  Επιχορήγησης 
Ελληνικών  φορέων  που  συμμετέχουν  επιτυχώς  σε  «Κοινές  Δράσεις  και  Προκηρύξεις 
Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλιών του Κοινού Προγραμματισμού»  
Σε  περίπτωση  ταχυδρομικής  αποστολής  ή  παράδοση  με  εταιρεία  ταχυμεταφοράς,  η 
αίτηση θα πρέπει να έχει παραδοθεί στην ΓΓΕΤ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα. Προτάσεις που θα παραλειφθούν μετά  το πέρας  της  καταληκτικής  ημερομηνίας 
και ώρας δε θα γίνουν αποδεκτές. 
 
Τα σχετικά έντυπα υποβολής μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα προμηθευτούν μόνο σε 
ηλεκτρονική μορφή από τον Δικτυακό τόπο της ΓΓΕΤ: http:// www.gsrt.gr. 
 
6.2  Απαραίτητα  δικαιολογητικά  για  την  υπογραφή  της  απόφασης  ένταξης  – 
χρηματοδότησης 

Για  την  υπογραφή  της  απόφασης  ένταξης‐χρηματοδότησης  και  την  καταβολή  της 
επιχορήγησης θα πρέπει να υποβληθούν τα εξής σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή: 

• Αίτηση για ένταξη στο Πρόγραμμα Επιχορήγησης (βλ. Παράρτημα Β) 
• Υπεύθυνη  δήλωση  του  φορέα  ότι  δεν  έχει  χρηματοδοτηθεί  ή  δεν  θα 

χρηματοδοτηθεί στο μέλλον από άλλες δράσεις για τον ίδιο σκοπό 
• H πλήρης πρόταση του έργου όπως υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 

(Τεχνικό Δελτίο) 
• To Δελτίο αξιολόγησης του έργου 
• Το  έντυπο Α1  που  αφορά  σε  σύντομη  περίληψη  του  φυσικού  αντικειμένου  του 

έργου και περιγραφή του ρόλου του συμβαλλόμενου φορέα και των παραδοτέων 
στα  οποία  εμπλέκεται  ή  για  την  παράδοση  των  οποίων  είναι  υπεύθυνος  (βλ. 
Παράρτημα Β) 

• Το έντυπο Α2 που αφορά σε φόρμα συμμετοχής (βλ. Παράρτημα Β) 
• Το έντυπο Α3 που αφορά σε συνολικό προϋπολογισμό και κατανομή αυτού ανά 

εταίρο του έργου (βλ. Παράρτημα Β) 
• Το έντυπο Β1 που αφορά σε κατάλογο τύπου ενεργειών 
• Το έντυπο Β2 που αφορά στην Ομάδα Έργου του αναδόχου φορέα 
• Ιδρυτικά καταστατικά και τυχόν τροποποιήσεις των παραγωγικών επιχειρήσεων 

που συμμετέχουν, ΦΕΚ σύστασης επιχείρησης (ισχύει για ΑΕ και ΕΠΕ) 
• Τελευταία  μισθολογική  κατάσταση  του  υπηρετούντος  προσωπικού  που  θα 

συμμετέχει στο έργο 
• Εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  υπέρ  της  ΔΙΕ/ΓΓΕΤ,    από  την  επιχείρηση 

που συμμετέχει στο έργο ανάλογα με το ποσό της ενίσχυσης Δημόσιας Δαπάνης 
που της αναλογεί 

Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καθορίζεται ως εξής: 
Για  επιχειρήσεις  που  λειτουργούν  επί  έξι  (6)  τουλάχιστον  έτη,  το  ύψος  της 
εγγυητικής  επιστολής  ανέρχεται  σε  10%  της  ενίσχυσης  που  αντιστοιχεί  στην 
επιχείρηση. Για επιχειρήσεις με διάρκεια λειτουργίας μικρότερη των 6 ετών, το ύψος 
της εγγυητικής επιστολής ανέρχεται σε 3%  της ενίσχυσης που αντιστοιχεί σε κάθε 
περίπτωση ως άνω. Επιχειρήσεις στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει με ποσοστό 
τουλάχιστον  50%  άλλη  επιχείρηση  ηλικίας  μεγαλύτερης  των  6  ετών  θεωρείται  ότι 
υπάγονται  στην  πρώτη  κατηγορία  και  υποχρεούνται  στην  κατάθεση  εγγυητικής 
επιστολής ύψους 10% της ενίσχυσης σύμφωνα με τα παραπάνω. 
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Η  εγγυητική  επιστολή  θα  τηρηθεί  στην  ΓΓΕΤ  μέχρι  της  πλήρους  και  καλής 
εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων της σύμπραξης και θα επιστραφούν μετά 
την  οριστική  παραλαβή  του  έργου,  εκτός  εάν  η  πρόοδος  του  έργου  δεν  είναι 
σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στην απόφαση χρηματοδότησης, οπότε οι επιστολές 
καταπίπτουν.  Στην  εγγυητική  επιστολή,    ο  εγγυητής  που  την  εκδίδει  θα  δηλώνει, 
παραιτούμενος  της  ενστάσεως  της  διζήσεως,  ότι  θα  καταβάλει  το  ποσόν  της 
εγγυητικής  επιστολής  απροφασίστως  στην  ΓΓΕΤ,  εντός  τριών  (3)  ημερών  από  του 
εγγράφου περί της γενομένης καταπτώσεως ειδοποιήσεώς του από την ΓΓΕΤ. 

Η  Συμφωνία  της  Κοινοπραξίας  (Consortium Agreement)  ή  οποιοδήποτε  άλλο  επίσημο 
έγγραφο υπογράφεται από όλους τους εταίρους του έργου για την υλοποίηση αυτού θα 
πρέπει να κατατεθεί στην ΔΙΕ/ΓΓΕΤ αμέσως μετά την υπογραφή του και πάντως πριν 
την καταβολή της β’ δόσης επιχορήγησης. 
6.3 Αξιολόγηση των αιτήσεων επιχορήγησης 
Οι αιτήσεις επιχορήγησης που υποβάλλονται από τους δικαιούχους που έχουν επιτυχώς 
αξιολογηθεί  με  βάση  τα  κριτήρια  και  τη  διαδικασία  αξιολόγησης  της  Κοινής 
Προκήρυξης  της  Ευρωπαϊκής  Πρωτοβουλίας  (Βλ.  A.3  ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΚΑΙ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  ΤΗΣ  ΚΟΙΝΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ 
ΤΟΥ  ΚΟΙΝΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  σελ.45),  παραλαμβάνονται  από  την  αρμόδια 
Υπηρεσία  (ΔΙΕ/ΓΓΕΤ),  καταχωρούνται  και  ταξινομούνται  σε  βάση  δεδομένων  ανά 
θεματικό  τομέα  έρευνας με βάση  τη  δήλωση  του Αναδόχου στο  έντυπο  της πρότασης 
και  πράξης.  Εν  συνεχεία,  ελέγχονται  ως  προς  την  πληρότητα  και  τις  τυπικές 
προδιαγραφές  τους  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  που  διατυπώνονται  στο  κείμενο  της 
προκήρυξης, στο παρόν κείμενο και τυχόν συνοδευτικά κείμενα. 
Από τις αιτήσεις που υποβάλλονται, απορρίπτονται εκείνες οι οποίες: 
- δεν έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, 
- δεν  είναι  πλήρεις,  τόσο  από  πλευράς  περιεχομένου  όσο  και  από  πλευράς 
συνοδευτικών εντύπων/δικαιολογητικών 

 
7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ‐ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ),  
Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας, Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης 
κο Γεώργιο Βαϊόπουλο, Τηλ: 2107458 096, E‐mail: g.vaiopoulos@gsrt.gr     
      URL:  http://www.gsrt.gr 

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
 
 
 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ 
 

 


