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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΡΑΣΗΣ  

«ΔΙΜΕΡΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΡΩΣΙΑΣ» 

 

Έχει προκηρυχθεί η πρόσκληση της Δράσης «Διμερής Έρευνας & Τεχνολογίας Συνεργασία Ελλάδας – Ρωσίας» από την Γενική Γραμματεία Έρευνας 

και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, η οποία αφορά στην ενίσχυση και υλοποίηση ερευνητικών  έργων και δαπανών 

καινοτομίας  σε συγκεκριμένες θεματικές προτεραιότητες (βλ. παρακάτω) από συμπράξεις επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών των 2 

κρατών. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά έργο μπορεί να ανέλθει έως 500.000€. Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται 

σε 2.000.000€ και κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής: 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΙΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ, ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 
ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ Αττική 500.000€ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 
Δυτική Μακεδονία, Πελοπόννησος, 

Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Β. Αιγαίο 
500.000€ 

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ 

Αν. Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική 
Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτική 

Ελλάδα 
900.000€ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ Στερεά Ελλάδα 100.000€ 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

2.000.000€ 

 

Το είδος της ενίσχυσης της Δράσης είναι επιχορήγηση των δαπανών εκτέλεσης ερευνητικού έργου (κατηγορίες έρευνας: βασική έρευνα, 

βιομηχανική έρευνα ή/και πειραματική ανάπτυξη) και δαπανών καινοτομίας εφόσον προκύπτουν από το ενισχυόμενο ερευνητικό έργο διμερούς 

χαρακτήρα. 

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας 

 
Η παρούσα Δράση αφορά στην ενίσχυση κοινών ερευνητικών έργων στις θεματικές προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 
(RIS3 2014 – 2020). Εξ’ αυτών επιλέξιμοι τομείς θα είναι οι εξής: 
 

 Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής (Key Enabling Technologies – KETs), με διεπιστημονικό χαρακτήρα: 
o  Κβαντικές Τεχνολογίες (που σχετίζονται με την Νανοηλεκτρονική, Νανοφωτονική, Κβαντική Πληροφορική και Επικοινωνία, 

Μεταϋλικά)  

Δικαιούχοι 

Δικαιούχος χαρακτηρίζεται ο Έλληνας εταίρος του έργου που 

συμμετέχει σε 1 ή περισσότερα έργα. Δικαιούχοι δύνανται να είναι: 

1. Ερευνητικοί οργανισμοί (πανεπιστήμια, ερευνητικά 

κέντρα/ινστιτούτα ή ερευνητικοί συνεργαζόμενοι, ανεξάρτητα 

από το νομικό καθεστώς (δημοσίου ή ερευνητικού δικαίου) ή 

τον τρόπο χρηματοδότησής τους 

2. Επιχειρήσεις (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Συνεταιρισμοί, ΚΟΙΝΣΕΠ) 

που έχουν κλείσει 1 έτος λειτουργίας έως τον χρόνο υποβολής 

της πρότασης, μη προβληματικές και μη τελούσες σε 

καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 

διαχείρισης 

3. Λοιποί φορείς (δημόσιοι και άλλοι φορείς) 

Οι προτάσεις περιλαμβάνουν συμπράξεις αποτελούμενες από 1 

τουλάχιστον εταίρο από κάθε χώρα, ενώ στην Ελλάδα υποχρεωτικά 

συμμετέχει ερευνητικός φορέας με προαιρετική την συμμετοχή 

εταιρείας. 

Επιλέξιμες δαπάνες 

Ενισχύσεις για έργα έρευνας & ανάπτυξης και για διαδικαστική και 

οργανωτική καινοτομία: 

 Δαπάνες προσωπικού 

 Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού 

 Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα (μόνο για έργα Ε&Α) 

 Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει 

 Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες 

 Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας (μόνο για έργα Ε&Α) 

Ενισχύσεις καινοτομίας για μικρομεσαίες (MME) επιχειρήσεις: 

 Δαπάνες για διπλώματα ευρεσιτεχνίας 

 Δαπάνες για απόσπαση προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης 

 Δαπάνες για συμβουλευτικές & υποστηρικτικές υπηρεσίες 
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Ένταση ενισχύσεων 

Έργα Έρευνας και Ανάπτυξης 

Οι Ερευνητικοί Φορείς μπορούν να λάβουν 100% χρηματοδότηση εφόσον δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα και έχουν κύριες 

δραστηριότητες 

 Την εκπαίδευσης για την εξασφάλιση περισσότερων και πιο ειδικευμένων ανθρώπινων πόρων 

 Την ανεξάρτητη Ε&Α για περισσότερη γνώση και καλύτερη κατανόηση 

και είτε προβαίνουν σε ευρεία διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων τους είτε επανεπενδύουν το σύνολο των κερδών από την μεταφορά 

γνώσης στην κύρια δραστηριότητά τους. 

 

Οι εντάσεις των ενισχύσεων για τις επιχειρήσεις έχουν ως εξής: 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ένταση Ενίσχυσης 

Μεγάλες 

επιχειρήσεις 

Μεσαίες 

επιχειρήσεις 

Μικρές 

Επιχειρήσεις 

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

Βιομηχανική Έρευνα, εφόσον καλύπτεται μία από τις τρεις παρακάτω προϋποθέσεις: 

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

i) το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία: 

- μεταξύ επιχειρήσεων από τις οποίες τουλάχιστον μία είναι ΜΜΕ ή πραγματοποιείται σε 

τουλάχιστον  δύο κράτη μέλη ή σε ένα κράτος μέλος και σε ένα συμβαλλόμενο μέρος της 

συμφωνίας ΕΟΧ και καμία μεμονωμένη επιχείρηση δεν φέρει άνω του 70% των επιλέξιμων 

δαπανών, ή 

— μεταξύ μιας επιχείρησης και ενός ή περισσοτέρων οργανισμών έρευνας καιδιάδοσης 

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

να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους· 

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

αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής. 

65% 75% 80% 

Πειραματική ανάπτυξη (Experimental Development) 25% 35% 45% 

Πειραματική Ανάπτυξη, αυξημένη κατά 15%, εφόσον καλύπτονται οι προϋποθέσεις i) και ii) 

του αυξημένου ύψους ενίσχυσης βιομηχανικής έρευνας (βλ. ανωτέρω) 

40% 50% 60% 

Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας 50% 60% 70% 

 

Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ 

Η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών και αφορά μόνο ΜΜΕ επιχειρήσεις. Στην ειδική περίπτωση των ενισχύσεων 

για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας, η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί έως και το 100% των 

επιλέξιμων δαπανών, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της ενίσχυσης για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της 

καινοτομίας δεν υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ ανά επιχείρηση για οποιαδήποτε περίοδο τριών ετών. 

Ενισχύσεις για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία 

Η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται στο 15% των επιλέξιμων δαπανών για τις μεγάλες επιχειρήσεις και στο 50% των επιλέξιμων δαπανών για τις 

ΜΜΕ. Οι ενισχύσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις είναι επιλέξιμες μόνον εφόσον αυτές οι επιχειρήσεις συνεργάζονται πραγματικά με ΜΜΕ όσον 

αφορά την ενισχυόμενη δραστηριότητα και οι συνεργαζόμενες ΜΜΕ καταβάλλουν τουλάχιστον το 30% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών. 



 

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.   
Έδρα (Θεσσαλονίκη): 9ο χλμ Θεσ/νίκης - Θέρμης, 570 01 Θεσσαλονίκη, Τηλ. : 2310 531000, Fax : 2310 552265, email: info@atlantisresearch.gr 
Αθήνα: Λεωφ. Κατεχάκη 17, 115 25, Τηλ.: 210 6542322, 210 6563800, Fax: 210 6563801, e-mail: infoath@atlantisresearch.gr 
Ηράκλειο Κρήτης: Νέα Πόλη Βουτών, Ηράκλειο T.K. 700 13 Τηλ. 2810 542700, Fax 2810 542760, e-mail:infocrete@atlantisresearch.gr  
Αγρίνιο: Αναστασιάδη 10, ΤΚ 301 00, Τηλ. 26410 44010, Fax: 26410 39001, e-mail: infoagrinio@atlantisresearch.gr 
Kεντρική Ελλάδα (Λαμία): Καραϊσκάκη 28, Πλατεία Λαού, ΤΚ 351 00, Λαμία, Τηλ: 22310 23270, Fax: 22310 23737, e-mail: info@atlantis.net.gr 

 

3 
 

 

Υποβολή προτάσεων και Υλοποίηση έργων 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) από 21/12/2016 έως 21/2/2017 

και ώρα 16:00. Οι αιτήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν και μία κοινή περιγραφή έργου (Joint project description) έως 10 σελίδες στην αγγλική 

γλώσσα που θα αναφέρει:  

1. Λεπτομέρειες για τον συντονιστή του έργου και τους Έλληνες και Ρώσους εταίρους 

2. Περίληψη στόχων, ερευνητικών προτεραιοτήτων και αξιοποίησης αποτελεσμάτων 

3. Επιστημονικό αντικείμενο του έργου 

4. Περιγραφή της διεθνούς συνεργασίας του έργου (προστιθέμενη αξία από την συνεργασία, συνεισφορά κάθε εταίρου, εμπειρία εταίρων 

σε διεθνής συνεργασίες, προηγούμενες συμπράξεις) 

5. Βιωσιμότητα του σχεδίου αξιοποίησης/μέτρησης αποτελεσμάτων 

6. Λεπτομερή περιγραφή των πακέτων εργασίας 

7. Υπολογισμό των εξόδων που θα λάβουν χώρα 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι έως 2 έτη (με δυνατότητα επιμήκυνσης 1 έτους) από την ημερομηνία απόφασης ένταξης του 

έργου. Η επιλεξιμότητα των δαπανών ισχύει από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης. 

Πληροφορίες: 

ΕΛΛΑΔΑ ΡΩΣΙΑ 

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.),Διεύθυνση 

Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας, Τμήμα Β’ Διμερών & Πολυμερών 

Διακρατικών, Μεσογείων 14-18, 11510, Αθήνα 

Σοφία Δημητροπούλου, s.dimitropoulou@gsrt.gr, +30210 7458187 

Γεωργία Κρανά, gkr@gsrt.gr, +30210 7458099 

International Department of the Ministry of Education & Science of 

the Russian Federation 

Dmitry Korotkov, korotkov@mov.gov.ru, +7 495 629 5169 

International Centre for Innovations in Science, Technology and 

Education (ICISTE), 119992, Russian Federation, Moscow, Leninskie 

Gory, 1, str.75 

Irina R. Kuklina, Executive Director, kuklina@mniop.ru, +7-495-660-34-

29, +7-9857667402 

 

 
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχει σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά προγράμματα έρευνας, 
ανάπτυξης και καινοτομίας, και είναι σε θέση να αναλάβει, όχι μόνο την εκπόνηση και υποβολή της πρότασής σας, αλλά και το 
συνολικό σχεδιασμό και τη μελέτη του έργου, καθώς και τη διαχείριση της υλοποίησης με εξειδικευμένους συνεργάτες. 

 
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης : 
Κοσμάς Δελβενιώτης, 2310 531000, εσωτ. 157, email: delveniotis@atlantisresearch.gr 
Γρηγόρης Καλαμακίδης, 2310 531000, εσωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr 
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθήνας: 
Αναστάσιος Τζιφοπανόπουλος, τηλ. 210 6563800, e-mail: tzifopanopoulos@atlantisresearch.gr  
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας: 
Χρήστος Βαγενάς, τηλ. 22310 23270, e-mail: christos@atlantis.net.gr  
 

 

 

  

mailto:s.dimitropoulou@gsrt.gr
mailto:gkr@gsrt.gr
mailto:korotkov@mov.gov.ru
mailto:kuklina@mniop.ru
http://atlantisresearch.gr/
mailto:delveniotis@atlantisresearch.gr
mailto:kalamakidis@atlantisresearch.gr
mailto:tzifopanopoulos@atlantisresearch.gr
mailto:christos@atlantis.net.gr


 

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.   
Έδρα (Θεσσαλονίκη): 9ο χλμ Θεσ/νίκης - Θέρμης, 570 01 Θεσσαλονίκη, Τηλ. : 2310 531000, Fax : 2310 552265, email: info@atlantisresearch.gr 
Αθήνα: Λεωφ. Κατεχάκη 17, 115 25, Τηλ.: 210 6542322, 210 6563800, Fax: 210 6563801, e-mail: infoath@atlantisresearch.gr 
Ηράκλειο Κρήτης: Νέα Πόλη Βουτών, Ηράκλειο T.K. 700 13 Τηλ. 2810 542700, Fax 2810 542760, e-mail:infocrete@atlantisresearch.gr  
Αγρίνιο: Αναστασιάδη 10, ΤΚ 301 00, Τηλ. 26410 44010, Fax: 26410 39001, e-mail: infoagrinio@atlantisresearch.gr 
Kεντρική Ελλάδα (Λαμία): Καραϊσκάκη 28, Πλατεία Λαού, ΤΚ 351 00, Λαμία, Τηλ: 22310 23270, Fax: 22310 23737, e-mail: info@atlantis.net.gr 

 

4 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Τα βαθμολογούμενα κριτήρια αξιολόγησης είναι 3 και βαθμολογούνται σε κλίμακα από 0 έως 20 το καθένα από αυτά. Η 
συνολική βαθμολογία των προτάσεων προκύπτει ως το άθροισμα των βαθμολογιών των τριών κριτηρίων, 
πολλαπλασιαζομένων με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας. Τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων είναι τα 
ακόλουθα: 

 

Α. Ποιότητα - αξιοπιστία των φορέων (συντελεστής βαρύτητας 25%) 

1. Οργανωτικό Σχήμα 
2. Δυνατότητα τεχνικής, διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης του έργου 
3. Επάρκεια των υποδομών 
4. Εμπειρία και αξιοπιστία/καταλληλότητα όλων των συντελεστών του έργου 
5. Ορθότητα/πληρότητα ενδεχόμενων συνεργασιών 

Β. Επιστημονική και τεχνολογική ποιότητα της πρότασης (συντελεστής βαρύτητας 35%) 

1. Ποιότητα και αρτιότητα πρότασης 
2. Καινοτομικός χαρακτήρας 
3. Αποτελεσματικότητα και καταλληλότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας – τεχνολογίας 
4. Εφικτότητα υλοποίησης της πρότασης 
5. Σαφήνεια των παραδοτέων 

Γ. Επιπτώσεις  -  Αξιοποίηση  των  αποτελεσμάτων  –  Σκοπιμότητα της συνεργασίας (συντελεστής βαρύτητας 40%) 
1. Ικανότητα αξιοποίησης και διάχυσης (δραστηριότητες ενημέρωσης, προβολής, διάδοσης και ευαισθητοποίησης 

του κοινού) των Ε&Τ αποτελεσμάτων του έργου 
2. Γενικότερη επίδραση του έργου στην παραγωγική διαδικασία/αύξηση της ανταγωνιστικότητας των συμμετεχουσών 

επιχειρήσεων 
3. Δημιουργία θέσεων εργασίας και οι επιπτώσεις στην οικονομία και κοινωνία ή το περιβάλλον 
4. Σκοπιμότητα της συνεργασίας με την συγκεκριμένη ερευνητική ομάδα της άλλης χώρας, καθως και το 

προσδοκώμενο όφελος που θα αποκομίσει η χώρα από τη συνεργασία αυτή 
 

- Κάθε αίτηση χρηματοδότησης βαθμολογείται ως προς τα παραπάνω κριτήρια, ώστε να είναι δυνατή στη συνέχεια η 
ιεράρχηση των αιτήσεων χρηματοδότησης ανά θεματικό τομέα με βάση το σύνολο της βαθμολογίας, που 
συγκέντρωσαν. 

- Μέγιστη βαθμολογία πρότασης 20 μονάδες. 

- Αιτήσεις χρηματοδότησης που θα συγκεντρώσουν συνολική σταθμισμένη βαθμολογία μικρότερη των 12 μονάδων ή 
σταθμισμένη βαθμολογία μικρότερη των 4 μονάδων στο κριτήριο Γ, απορρίπτονται. 

- Σε θεματική/τομεακή περιοχή, στην οποία δύο προτάσεις ισοβαθμούν, θα υπερισχύει η πρόταση με τη μεγαλύτερη 
βαθμολογία στο κριτήριο Γ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 
 
Οι δικαιούχοι των οποίων οι προτάσεις θα χρηματοδοτηθούν θα κληθούν να υποβάλουν  τα ακόλουθα δικαιολογητικά και 
στοιχεία: 

1. Αίτηση Χρηματοδότησης 
2. Υπεύθυνη δήλωση του φορέα ότι δεν έχει χρηματοδοτηθεί ή δεν θα χρηματοδοτηθεί στο μέλλον από άλλες   

Δράσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες 
3. Το έντυπο υποβολής 
4. Συμφωνητικό συνεργασίας για την από κοινού υλοποίηση του έργου και τους όρους της μεταξύ τους 

συνεργασίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της πρόσκλησης). Το Υπόδειγμα είναι ενδεικτικό και  δεν επιβάλλεται η εκάστοτε 
σύμπραξη να το υιοθετήσει ως έχει. Στο συμφωνητικό αυτό θα ορίζεται ο Συντονιστής φορέας και ο 
Επιστημονικός Υπεύθυνος, θα καθορίζονται οι όροι συνεργασίας και θα διευκρινίζεται, μεταξύ άλλων, και κατά 
πόσον οι ερευνητικοί φορείς διατηρούν την κυριότητα των αποτελεσμάτων της έρευνας που διεξάγουν και το 
δικαίωμα να τα δημοσιεύουν ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς. Σε περίπτωση που αυτό δεν ισχύει για 
κάποιους (ή όλους τους) ερευνητικούς φορείς, θα πρέπει εντός του συμφωνητικού να αποσαφηνίζεται σε ποιο 
φορέα/φορείς της σύμπραξης παρέχεται η κυριότητα των αποτελεσμάτων, και με ποιους όρους και 
προϋποθέσεις. Το συμφωνητικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους του έργου για την υλοποίηση αυτού και 
θα πρέπει να κατατεθεί στη Γ.Γ.Ε.Τ. αμέσως μετά την υπογραφή του και πάντως πριν την καταβολή της 
προκαταβολής. 

 
[Τα ανωτέρω αφορούν σε 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 σε συνολικό 
προϋπολογισμό και κατανομή αυτού ανά εταίρο του έργου σε κατάλογο τύπου ενεργειών στην Ομάδα Έργου του 
δικαιούχου. Κάθε μέλος της ομάδας έργου αναφέρεται ονομαστικά στο Τεχνικό Παράρτημα της Απόφασης 
χρηματοδότησης, εκτός αν δεν έχει ακόμη οριστεί τη στιγμή της σύνταξης του Τεχνικού Παραρτήματος, οπότε δηλώνεται 
ειδικότητα και επίπεδο εμπειρίας. Τα μέλη της ομάδας έργου που  δεν έχουν δηλωθεί κατά την έναρξη του έργου μπορούν 
να δηλωθούν ονομαστικά μέχρι τη λήξη του έργου]. 
 

5. Τεκμηρίωση της δυνατότητας διαχωρισμού οικονομικών και μη οικονομικών 
δραστηριοτήτων και σχετική διαδικασία. 

6. Έκθεση Τεκμηρίωσης για μη ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης. 
7. Σύμφωνο για αγορά τεχνολογίας–τεχνογνωσίας με τον προμηθευτή τεχνολογίας- τεχνογνωσίας, εφόσον έχει 

καθοριστεί. 
 
Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986 (άρθρο 8) για κάθε φορέα που συμμετέχει στην πρόταση ερευνητικού έργου 
υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπό της, στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

a) όλα τα αναφερόμενα στοιχεία στην πρόταση με τίτλο «…….………» είναι αληθή και ακριβή. 
b) (ισχύει μόνο για ΜμΕ) σε συμφωνία με τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Ε.Ε.Κ. η  επιχείρηση είναι ΜμΕ και συγκεκριμένα 

«πολύ μικρή ή μικρή» ή «μεσαία» 
c) η πρόταση έργου με τίτλο «……………….», που υποβλήθηκε προς χρηματοδότηση, δεν έχει χρηματοδοτηθεί ή δεν 

χρηματοδοτείται από άλλους φορείς για μέρος ή ολόκληρο το αντικείμενό της, 
d) δεν πραγματοποιήθηκαν δαπάνες που αφορούν στο έργο πριν από το χρόνο έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών 

όπως ορίζεται στην Αναλυτική Πρόσκληση. 
e) δεν εκκρεμεί διαταγή ανάκτησης εις βάρος του δικαιούχου «……………..….», κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
f) (ισχύει μόνο για επιχειρήσεις) ο δικαιούχος «……………..….» δεν χαρακτηρίζεται ως προβληματική (κατά την έννοια του 

σημείου 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού αριθ. 651/2014). 
g) (ισχύει μόνο για επιχειρήσεις) Η επιχείρηση δεν βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, ούτε 

εκκρεμεί σε βάρος της ανάκτηση καταβληθείσας δημόσιας επιχορήγησης 
h) Σε περίπτωση έγκρισης της χρηματοδότησης τους οι φορείς της πρότασης συμφωνούν στη δημοσίευση της επωνυμίας 

τους, του τίτλου της πράξης και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης στον κατάλογο των δικαιούχων που 
δημοσιεύεται ηλεκτρονικά (τουλάχιστον στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ www.antagonistikotita.gr και της ΓΓΕΤ 
www.gsrt.gr) ή με άλλο τρόπο, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο δ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 
1828/2006. 

i) Oι φορείς της πρότασης αποδέχονται οποιοδήποτε σχετικό έλεγχο για την εξακρίβωση των δηλωθέντων από τις 
αρμόδιες εθνικές ή κοινοτικές αρχές. 

http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.gsrt.gr/
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j) Oι φορείς της πρότασης αποδέχονται τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται στην πρόταση του ερευνητικού 
έργου με τα στοιχεία που παρέχονται από το πληροφοριακό σύτησμα TAXIS και ατα συστήματα των ασφαλιστικών 
οργανισμών. 

k) Oι φορείς της πρότασης αποδέχονται ότι τα μηνύματα που θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 
ειδικότερα της διεύθυνσης email που έχει δηλωθεί στο έντυπο υποβολής προς τον ΓΓΕΤ και όσα λαμβάνονται από 
αυτούς επέχουν θέση επίσημων εγγράφων. 

l) Oι φορείς της πρότασης αποδέχονται ότι κατά την υλοποίηση του έργου, η επικοινωνία με τη ΓΓΕΤ και την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 
αναφορικά με την εξέλιξη και ολοκλήρωση της επένδυσης (αιτήματα τροποποίησης, εκθέσεις προόδου και 
ολοκλήρωσης κλπ) δύναται να γίνεται ηλεκτρονικά (on screen) μέσω ηλεκτρονικών εντύπων, όπως αυτά θα 
καθοριστούν από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και τη ΓΓΕΤ. 

m) Oι φορείς της πρότασης αποδέχονται ότι σε περίπτωση διαπίστωσης ανακριβειών στη δήλωσή τους, μετά την ένταξη 
του έργου, το έργο θα απενταχθεί και θα κληθούν να επιστρέψουν έντοκα τη ληφθείσα δημόσια χρηματοδότηση. 

 

 Για Α.Ε.: Πράξη σύστασης, συγκρότησης ΔΣ και Ορισμού Νομίμου Εκπροσώπου σε ισχύ, νομίμως δημοσιευμένα. 

 Για ΕΠΕ: Πράξη σύστασης και εκπροσώπησης σε ισχύ, νομίμως δημοσιευμένα.  

 Για Ο.Ε./Ε.Ε./ΙΚΕ: Πλέον πρόσφατο καταστατικό επικυρωμένο από την αρμόδια Υπηρεσία (Πρωτοδικείο ή ΓΕΜΗ), στο 
οποίο θα αποτυπώνεται η Διαχείριση - Εκπροσώπηση. 

 Για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011 όπως ισχύει: Πράξη σύστασης και εκπροσώπησης σε 
ισχύ, νομίμως δημοσιευμένα και βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. 

 Για Συνεταιριστικές επιχειρήσεις: Τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης που 
προβλέπονται με βάση το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. 

 Οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων που τηρούν: 
• Επιχειρήσεις με τήρηση βιβλίων Β’ κατηγορίας: Αντίγραφα Ε3 με ηλεκτρονική υποβολή ή παραλαβή από την 

αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις των ετών 2015, 2014, 2013 (οικονομικά έτη, 2016, 2015, 
2014). Για αυτές που έχουν κλείσει λιγότερες διαχειριστικές χρήσεις η υποχρέωση υποβολής προσαρμόζεται 
αντίστοιχα. 

• Επιχειρήσεις με τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας: Ισολογισμοί-αποτελέσματα  χρήσης, φορολογικές δηλώσεις και 
αναλυτικά στοιχεία φορολογίας (Ε3) για τα ημερολογιακά έτη (χρήση) που λήγουν στις 31/12/2015, 31/12/2014, 
31/12/2013 (οικονομικά έτη, 2016, 2015, 2014). Για αυτές που έχουν κλείσει λιγότερες διαχειριστικές χρήσεις η 
υποχρέωση υποβολής προσαρμόζεται αντίστοιχα. 

 

 Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακας προσωπικού), Ε4 και ΑΠΔ (αποδεικτικό κατάθεσης και ανάλυση) / Ε7 για 
τα τρία τελευταία έτη ή για όσα έτη υφίσταται η επιχείρηση 

 ΦΕΚ ή απόφαση των αρμοδίων οργάνων του ερευνητικού φορέα περί της ίδρυσης και λειτουργίας του τμήματος/ 
τομέα/ ινστιτούτου/ εργαστηρίου (σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Τμήματος ή του Ινστιτούτου) που 
συμμετέχει. 

 Σύμβαση ανάθεσης έργου με τα νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν υλοποιώντας  τμήμα του ερευνητικού έργου με 
υπεργολαβία (έρευνα επί συμβάσει), στις οποίες περιγράφεται το αντικείμενο της έρευνας που θα υλοποιηθεί, τα 
παραδοτέα και αναφέρεται το κόστος των εργασιών (μόλις ολοκληρωθεί). 

 Ειδικό έντυπο ΜΜΕ (σύμφωνα με τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) 
συμπληρωμένο μόνο από ΜΜΕ, ότι αυτή είναι μικρομεσαία, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Τ. To 
έντυπο συνοδεύεται από: α. έντυπο ΑΠΔ β. έντυπο Ε3 γ. μετοχική σύνθεση των τελευταίων δύο (2) ετών (σε 
περίπτωση επιχείρησης που έχει κλείσει περισσότερα από 2 έτη οικονομικής χρήσης) που προηγούνται του έτους 
υποβολής της πρότασης. Σε περίπτωση που στην μετοχική σύνθεση της επιχείρησης μετέχουν άλλη ή άλλες 
επιχειρήσεις θα πρέπει αντιστοίχως να συνυποβληθούν οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις, τα έντυπα ΑΠΔ, Ε3 
και η δική τους μετοχική σύνθεση. 

 Στις περιπτώσεις συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σύμφωνα τον ορισμό των ΜΜΕ του 
Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, θα προσκομίζονται τα 
φορολογικά στοιχεία (Ε1, Ε3, Ε5, Ε7, ισολογισμοί) και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με την 
εταιρική/ μετοχική σύνθεση, νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση και το σύνολο των εργαζομένων για το σύνολο των 
επιχειρήσεων που είναι συνεργαζόμενες ή/και συνδεδεμένες με την επιχείρηση που συμμετέχει στην πρόταση για 
χρηματοδότηση στο παρόν πρόγραμμα. 

 Σύμφωνο για αγορά τεχνολογίας – τεχνογνωσίας με τον προμηθευτή τεχνολογίας - τεχνογνωσίας, εφόσον έχει 
καθοριστεί. 

 Φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλών για καθένα από τους εταίρους του έργου, από την οποία να προκύπτει 
ότι δεν είναι υπόχρεοι σε ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της 
Επιτροπής. 
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Β) Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να αξιολογηθεί εάν μία επιχείρηση είναι προβληματική σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 2 σημείο 18 του Καν. 651/2014 και πρέπει να προσκομισθούν ανάλογα με την ιδιότητα της 
επιχείρησης και τα έτη λειτουργίας της είναι τα ακόλουθα: 
 

1. Υφιστάμενη ΜΜΕ κάτω της τριετίας άλλης νομικής μορφής πλην ατομικής: 

a. Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε 
ισχύει και/ή 

b. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει και/ή 

c. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση σε λειτουργία του άρθρου 106ια του Πτωχευτικού Κώδικα ούτε σε 
καθεστώς προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα καθώς και ότι δεν έχει 
υποβληθεί κατά της επιχείρησης αίτημα για υπαγωγή στην πτωχευτική διαδικασία. 

 

2. Λοιπές υφιστάμενες επιχειρήσεις άλλης νομικής μορφής πλην ατομικής ανεξαρτήτου χρόνου λειτουργίας με βιβλία Γ 
κατηγορίας: 

a. Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε 
ισχύει και/ή 

b. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει και/ή 

c. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση σε λειτουργία   του   άρθρου   106ια   του   Πτωχευτικού   Κώδικα   
ούτε σε καθεστώς προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα καθώς και ότι 
δεν έχει υποβληθεί κατά της επιχείρησης αίτημα για υπαγωγή στην πτωχευτική διαδικασία και 

d. Για τον έλεγχο του εδαφίου (α) ή (β) του ως άνω σημείου ισολογισμούς τελευταίων τριών διαχειριστικών χρήσεων ή 
όσων εξ αυτών υπάρχουν. Από τα εν λόγω στοιχεία θα λαμβάνεται σαν Εγγεγραμμένο Κεφάλαιο το Σύνολο των 
Ιδίων Κεφαλαίων Ισολογισμού και σαν Απώλειες οι Ζημίες βάση Κ.Α.Χ. 

 

3. Λοιπές υφιστάμενες επιχειρήσεις άλλης νομικής μορφής πλην ατομικής ανεξαρτήτου χρόνου λειτουργίας με βιβλία 
όχι Γ κατηγορίας: 

a. Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε 
ισχύει και/ή 

b. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει και/ή 

c. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση σε λειτουργία του άρθρου 106ια του Πτωχευτικού Κώδικα ούτε σε 
καθεστώς προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα καθώς και ότι δεν έχει 
υποβληθεί κατά της επιχείρησης αίτημα για υπαγωγή στην πτωχευτική διαδικασία και 

d. Για τον έλεγχο του εδαφίου (α) ή (β) του ως άνω σημείου το πιο πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό και οι 
τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτού, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης όπου αυτή προβλέπεται και 
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Ε3 των τριών τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων ή όσων εξ αυτών 
υπάρχουν. 

 

4. Το σύνολο των επιχειρήσεων θα δηλώνουν υπευθύνως ότι: «Η επιχείρηση δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή 
αναδιάρθρωσης, ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης αλλά έχει αποπληρώσει το δάνειο και έχει λύσει τη 
σύμβαση εγγύησης ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία έχει ολοκληρωθεί». 

 


