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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η  Δράση  «Διμερείς,  πολυμερείς  και  περιφερειακές  Ε  &  Τ  συνεργασίες»  στοχεύει  στην 

ενθάρρυνση των ελληνικών φορέων για συνεργασία στην Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη 

(ΕΤΑ) με αντίστοιχους φορείς  των χωρών με τις  οποίες η  Ελλάδα έχει  συνάψει  διμερείς 

συμφωνίες ΕΤΑ.

Ειδικότερα οι στόχοι της δράσης αφορούν στη:

Α)  Χρηματοδότηση κοινών ερευνητικών και  τεχνολογικών έργων στα επιστημονικά  πεδία 

που  ορίζουν  από  κοινού  οι  δυο  χώρες  σε  κάθε  προκήρυξη  στη  βάση  Διμερών  ΕΤΑ 

Συμφωνιών. 

Β) Δημιουργία κοινών ταμείων για την περαιτέρω ενίσχυση των Διμερών Ε&Τ Συμφωνιών και 

την επέκταση έργων. 

Γ)  Ενίσχυση των πολυμερών συνεργασιών και 

Δ)  Ανάληψη πρωτοβουλίας για την ενίσχυση των δεσμών με ομάδες τρίτων χωρών όπου 

υπάρχει  πολιτικό  ή/και  οικονομικό  ενδιαφέρον,  όπως  οι  χώρες  της  νοτιοανατολικής 

Ευρώπης, οι χώρες της ΟΣΕΠ (Οικονομική Συνεργασία Ευξείνου Πόντου) και της Μεσογείου, 

μέσω και της χρηματοδότησης φορέων και ομάδων των χωρών αυτών σε προγράμματα ΕΤΑ 

εθνικού ενδιαφέροντος.

Η δράση «Διμερείς, πολυμερείς και περιφερειακές Ε & Τ συνεργασίες» είναι δράση εθνικής 

εμβέλειας που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηματικότητα»  (ΕΠΑΝ-ΙΙ),  Άξονας  Προτεραιότητας  (Α.Π.)  1  «Δημιουργία  και 

Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» και 

από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) των 5 Περιφερειών 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», Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης, Α.Π. 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα 

στη Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας » και Α.Π.5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στη 

Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας», Ε.Π. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου, Α.Π. 8  «Ψηφιακή 

Σύγκλιση και  Επιχειρηματικότητα Στερεάς Ελλάδας» και  Ε.Π.  Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, 

Α.Π.  6  «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Ν. Αιγαίου». 
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Η δράση εντάσσεται στον Κωδικό θέματος προτεραιότητας 09 του ΕΣΠΑ

2.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΗΣ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η παρούσα Πρόσκληση υποβολής προτάσεων, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της Δράσης 

«Διμερείς,  πολυμερείς  και  περιφερειακές  Ε&Τ  συνεργασίες»  αφορά  στην  προκήρυξη  της 

«Διμερούς  Ε  &  Τ συνεργασίας  Ελλάδας –  Σλοβακίας»,  με  συνολικό  προϋπολογισμό και 

Δημόσια Δαπάνη ποσού  300.000€ .

Η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης στις 5 περιφέρειες μετάβασης και στις 8 περιφέρειες του 

στόχου 1 (οι οποίες χρηματοδοτούνται από το ΕΠΑΝ-ΙΙ), απεικονίζεται στον Πίνακα 1.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
  ΣΤΟΧΟΥ 1 & ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

 
Δημόσια 
Δαπάνη

Π
ερ

ιφ
έρ

ει
ες

 σ
τό

χο
υ 

1

ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ 2)
(Αν. Μακεδονία-Θράκη, Θεσσαλία, 
Ήπειρο, Β. Αιγαίο, Κρήτη, Ιόν. 
Νησιά, Πελοπόννησος, Δυτ. 
Ελλάδα)

105.000,00 €

Π
ερ

ιφ
έρ

ει
ες

 
με

τά
βα

ση
ς

Αττική 90.000,00 €
Κεντρική Μακεδονία 90.000,00 €
Δυτική Μακεδονία -
Στερεά Ελλάδα 15.000,00 €

Νήσων Νοτίου Αιγαίου -
ΣΥΝΟΛΟ 300.000,00 €

Η  δημόσια  δαπάνη  συγχρηματοδοτείται   από  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Περιφερειακής 

Ανάπτυξης  (ΕΤΠΑ)  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  από  Εθνική  Συμμετοχή.  Το  ΕΤΠΑ 

συνεισφέρει στην χρηματοδότηση ενισχύσεων για την τόνωση της οικονομικής, κοινωνικής 

και εδαφικής συνοχής μέσω της μείωσης της περιφερειακών ανισοτήτων και της υποστήριξης 

των  διαρθρωτικών  βελτιώσεων  και  προσαρμογών  των  περιφερειακών  οικονομιών, 

συμπεριλαμβανομένης και της ανασυγκρότησης βιομηχανικών περιοχών που παρακμάζουν.
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Η  δημόσια  δαπάνη  κάθε  έργου,  θα  βαρύνει  την  Περιφέρεια  (αντίστοιχο  Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα)  στην  οποία  βρίσκεται  ο  ερευνητικός  φορέας,  Πανεπιστήμιο, Τ.Ε.Ι.   που 

επωφελείται από τη συγκεκριμένη Πρόσκληση υποβολής προτάσεων. 

Αρμόδιος φορέας για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της δράσης  «Διμερείς, πολυμερείς 

και περιφερειακές Ε & Τ συνεργασίες», είναι η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας 

(ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

3. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Στόχος  της  παρούσας  Πρόσκλησης  υποβολής  προτάσεων   είναι  η  ενθάρρυνση  των 

ελληνικών φορέων για διεθνή συνεργασία Ε&Τ με αντίστοιχους φορείς της Σλοβακίας, μέσω 

της από κοινού εκτέλεσης ερευνητικών και τεχνολογικών έργων σε επιστημονικά πεδία που 

ορίστηκαν από κοινού από τις δύο χώρες.

 

Οι ειδικότεροι στόχοι της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων  περιλαμβάνουν:

- Την από κοινού ανάπτυξη της έρευνας μέσω μεταφοράς τεχνογνωσίας και εμπειριών των 

ερευνητικών ομάδων στις δύο χώρες

- Τις αμοιβαίες μετακινήσεις και ανταλλαγές των ερευνητικών ομάδων 

- Την προώθηση και στήριξη νέων ερευνητών

Ειδικότερα στο πλαίσιο  της παρούσας Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, θα ενισχυθούν 

κοινά ερευνητικά και  τεχνολογικά  έργα,  στους τομείς έρευνας  όλων των επιστημονικών 

περιοχών.

 4. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Η παρούσα Πρόσκληση υποβολής προτάσεων  διέπεται από: i)  το Ν.1514/1985 «Ανάπτυξη 

της  Επιστημονικής  και  Τεχνολογικής  Έρευνας»  (ΦΕΚ  13/Α/8-2-85),  που  αφορά  την 

επιστημονική  έρευνα  και  ανάπτυξη,  όπως  αυτός  ισχύει  και  έχει  τροποποιηθεί  από  τον 

Ν.2919/2001 «Σύνδεση Έρευνας και  Τεχνολογίας με την παραγωγή και  άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ 128/Α/25.6.2001),ii) την Απόφαση με αρ. 8653/1766/0020 (ΦΕΚ Β/2001/24.12.2010), 
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iii)  «Το  ΠΔ  274/2000  (ΦΕΚ  225/Α/17.10.2000)  «Όροι  και  Προϋποθέσεις  και  διαδικασία 

χρηματοδότησης (επιχορήγησης ή συνδρομής) έργων και προγραμμάτων που υποβάλλονται 

από  βιομηχανικές  ή  άλλες  παραγωγικές  μονάδες»,  όπως  τροποποιήθηκε  από  το 

Ν.3777/2009  (ΦΕΚ Α΄127,  άρθρο 18 –«Τροποποίηση διατάξεων του  π.δ.  274/2000 που 

αφορά  στο  ισχύον   θεσμικό  πλαίσιο  για  τους  «όρους,  προϋποθέσεις  και  διαδικασία 

χρηματοδότησης έργων, προγραμμάτων και δράσεων που υποβάλλονται από επιχειρήσεις, 

ερευνητικούς και λοιπούς φορείς για έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία») και  iv) 

από το  Γενικό Κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία 800/2008 της  Επιτροπής (της  6ης 

Αυγούστου 2008) και ειδικότερα από τα άρθρα 9 και 30 – 34

. 

Οι  δημόσιοι  φορείς  μπορούν  να  χρηματοδοτηθούν  με  ποσοστό  100%  για  όλα  τα  είδη 

έρευνας  (βασικής,  βιομηχανικής  έρευνας  και  πειραματικής  ανάπτυξης)  εφόσον  τα 

αποτελέσματα  του  ερευνητικού  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  ή  λογισμικού  ανοικτής  πηγής.  Σε  περίπτωση  απόκτησης 

διπλώματος  ευρεσιτεχνίας  από  τον  ελληνικό  φορέα,  το  ποσοστό  χρηματοδότησης 

προσαρμόζεται  (μειώνεται)  στο  μέγιστο ποσοστό του τύπου της  έρευνας από την  οποία 

προέκυψε το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, όπως ορίζεται στο   Κοινοτικό Πλαίσιο σχετικά με τις 

κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία» (2006/C 323/01). 

Επιπλέον,  η  παρούσα  Πρόσκληση  υποβολής  προτάσεων   διέπεται  από  την  Συμφωνία 

Επιστημονικής και Τεχνολογικής  Συνεργασίας, μεταξύ της Σλοβακικής Δημοκρατίας και της 

Ελληνικής  Δημοκρατίας,  η  οποία  υπεγράφη  στη  Πράγα  στις  4  Ιουλίου  1984  και   τα 

επακόλουθα  Πρωτόκολλα  συνεργασίας  και  Minutes της  Κοινής  Μικτής  (διακρατικής) 
Επιτροπής  Ελλάδας – Σλοβακίας, που προέκυψαν από αυτή.

5. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

Οι  δικαιούχοι  στην  παρούσα  Πρόσκληση  υποβολής  προτάσεων   είναι  όλοι  οι  Δημόσιοι 

Ερευνητικοί  &  Τεχνολογικοί  φορείς  της  χώρας  (Πανεπιστήμια,  Τεχνολογικά  Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και εργαστήρια αυτών), καθώς και οι φορείς που με 
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βάση  το  άρθρο  12  του  Ν.3297/23-12-2004,  ΦΕΚ  259Α/2004  θεωρούνται  ως  δημόσιοι 

φορείς1.  

Φορείς που δεν ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία δεν είναι επιλέξιμοι. 

6. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
Ως «Δικαιούχος» χαρακτηρίζεται το Δημόσιο Ερευνητικό Ίδρυμα, Πανεπιστήμιο, ΑΤΕΙ, όπως 

έχει ορισθεί στο σημείο 5 του παρόντος Οδηγού.

Ο  δικαιούχος για τις εγκεκριμένες προτάσεις φέρει την ευθύνη έναντι της ΓΓΕΤ/ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 

για την καλή εκτέλεση του έργου που έχει αναλάβει.

Οι  υποχρεώσεις  για  την  καλή  εκτέλεση  του  έργου,  καθώς  επίσης  τα  παραδοτέα,  οι 

ενδιάμεσες και τελικές εκθέσεις του έργου, καθώς επίσης οι έλεγχοι (οικονομικού και φυσικού 

αντικειμένου) θα αναφέρονται στις Απόφασεις χρηματοδότησης – ένταξης  που θα εκδώσει η 

ΓΓΕΤ/ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ για τον κάθε δικαιούχο.

Ο «Επιστημονικός Υπεύθυνος» του Έργου προέρχεται από τον δικαιούχο και έχει τη γενική 

εποπτεία  του  έργου  που  έχει  αναλάβει  να  εκτελέσει.  Στις  αρμοδιότητές  του 

συμπεριλαμβάνονται  η  ευθύνη  της  οικονομικής  και  διοικητικής  υποστήριξης  του  έργου, 

καθώς και η εκπροσώπηση του δικαιούχου στην επικοινωνία με την ΓΓΕΤ/ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ. 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου αναλαμβάνει και την υποχρέωση να συγκεντρώνει τα 

δικαιολογητικά  υλοποίησης  του  προγράμματος,  καθώς  και  την  τήρηση  όλων  των 

παραστατικών που αφορούν στο έργο.

Επισημαίνεται ότι η κατανομή της χρηματοδότησης στον πίνακα 1 αναφέρεται στην 
έδρα του επιστημονικού υπευθύνου (Ε.Υ.),  όπου θα υλοποιηθεί το ερευνητικό έργο 
(έδρα του εργαστηρίου, του φορέα, ινστιτούτου, κλπ).

1 Ιδρύματα  της  Ακαδημίας  Αθηνών,  μουσείο  Γουλανδρή  Φυσικής  Ιστορίας,  Ίδρυμα  Ευγενίδου, 
Ι.Κ.Ε.Θ.,  Ι.Γ.Μ.Ε.,  Ίδρυμα  Μείζονος  Ελληνισμού,  Εθνικό  Ινστιτούτο  Μετρολογίας  και  το   Ιδρυμα 
Ορμύλια.
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7. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ 
ΕΡΓΟ 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των προτεινόμενων έργων είναι δύο (2) έτη.  Ως ημερομηνία 

έναρξης του κάθε έργου θα ορίζεται  αποκλειστικά, η ημερομηνία έκδοσης της  Απόφασης 

χρηματοδότησης – ένταξης. 

Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες που γίνονται από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης 

χρηματοδότησης – ένταξης. Παράταση της διάρκειας υλοποίησης των έργων μπορεί να δοθεί 

μετά από αξιολόγηση τεκμηριωμένου αιτήματος (που υποβάλλεται στη ΓΓΕΤ/ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 

τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν τη λήξη του έργου) και για διάστημα που δεν υπερβαίνει 
τους δύο (2) μήνες.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγκριση του ανωτέρω αιτήματος από τη ΓΓΕΤ/ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 

και η τροποποίηση της σχετικής Απόφασης χρηματοδότησης – ένταξης του έργου.

Ο μέγιστος προϋπολογισμός – δημόσια δαπάνη  ανά έργο,  δεν θα υπερβαίνει τα 15.000 € 

και αναμένονται να ενταχθούν 20 έργα.

8. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΔΑΠΑΝΕΣ

Ο στόχος της παρούσας Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων  είναι η ανάπτυξη συνεργασιών 

μεταξύ  Ελλήνων και  Σλοβάκων επιστημόνων  και  ερευνητών,  η  μεταφορά  και  ανταλλαγή 

τεχνογνωσίας και εμπειριών στους προαναφερθέντες επιστημονικούς τομείς και υλοποίηση 

κοινών ερευνητικών προγραμμάτων.

Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού, επιλέξιμες είναι όλες οι συναφείς δραστηριότητες που 

περιλαμβάνουν:

- Μετακινήσεις και ανταλλαγές μεταξύ των ερευνητικών ομάδων των δύο πλευρών

- Απασχόληση ενός νέου ερευνητή για τις ανάγκες του έργου
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- Υλοποίηση πειραμάτων και εργαστηριακών δοκιμών, καθώς και έρευνες πεδίου απόλυτα 

συνυφασμένες με το υλοποιούμενο έργο

- Κοινές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν, αποκλειστικά , τα κάτωθι:

  1.  Αμοιβή Νέου Ερευνητή 

  2. Ανταλλαγές-Μετακινήσεις 

  3. Μετακινήσεις εσωτερικού για «έρευνα πεδίου»

  4. Αναλώσιμα

  5. Δαπάνες απόσβεσης μικρού εργαστηριακού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στο έργο, 

     που αντιστοιχούν στη διάρκεια του επενδυτικού σχεδίου.

 6. Έξοδα κοινών δημοσιεύσεων

 7. Ταχυδρομικά έξοδα

 8. Δαπάνες απόσβεσης λογισμικού που χρησιμοποιείται στο έργο, που αντιστοιχούν στη 

     διάρκεια του επενδυτικού σχεδίου

Όλες οι ανωτέρω δαπάνες θα πρέπει να είναι άμεσα  συνδεδεμένες με την υλοποίηση του 

έργου και να προβλέπονται στο σχετικό έντυπο υποβολής της πρότασης.

Επισημαίνεται ότι:

1. Η επιλέξιμη δαπάνη «Αμοιβή νέου ερευνητή» αφορά την απασχόληση στο έργο ενός 

και μόνο νέου ερευνητή είτε για 12 μήνες (με αμοιβή 3.000 €), είτε για 24 μήνες (με 

αμοιβή 6.000 €). Ως νέος ερευνητής θεωρείται αποκλειστικά, ο κάτοχος διδακτορικής 

διατριβής ή ο υποψήφιος διδάκτορας που εκπονεί διδακτορική διατριβή, ο οποίος δεν 

έχει  καμίας  μορφής  σχέση  εργασίας  με  πανεπιστημιακό,  ή  ερευνητικό,  ή  ιδιωτικό 

φορέα και μέσω της Πρόσκληση υποβολής προτάσεων προωθείται προς την αγορά 

εργασίας του επιστημονικού αντικειμένου του. Η ηλικία του δεν πρέπει να υπερβαίνει 

τα  40  έτη.  Δεν  είναι  επιλέξιμες  αμοιβές  μελών  ΔΕΠ,  τεχνικών,  διοικητικού 

προσωπικού, λογιστών, επιστημονικών υπευθύνων έργων. 

2. Κάθε μεταβολή στη επιστημονική ομάδα  στη διάρκεια του έργου πρέπει να γίνεται 

μετά από εμπρόθεσμη αιτιολογημένη γραπτή αίτηση του επιστημονικού υπευθύνου 

προς  την  Γ.Γ.Ε.Τ.,  την  υποβολή  των  απαραίτητων  αναλυτικών  βιογραφικών 

σημειωμάτων και τη σχετική έγγραφη έγκριση της Γ.Γ.Ε.Τ. 

3. Οι μετακινήσεις – ανταλλαγές ερευνητών καλύπτονται ως προς τα έξοδα διαμονής και 

διατροφής από την αντίστοιχη χώρα υποδοχής.  Για τις μετακινήσεις της Σλοβακικής 
Οδηγός εφαρμογής της Πράξης: «Διμερής Ε+Τ Συνεργασία Ελλάδας – Σλοβακίας 2011-2012

9/ 20



πλευράς, το πρόγραμμα καλύπτει έως 130 € ανά ημέρα ανά Σλοβάκο ερευνητή και 

έως 14 ημέρες. Για ανταλλαγές μεγαλύτερης διάρκειας, 1 έως 3 μηνών, ο Σλοβάκος 

ερευνητής θα καλύπτεται με το ποσό των 1.200 € ανά μήνα. 

4. Η  Σλοβακική  πλευρά  αντίστοιχα  καλύπτει  τα  ακόλουθα  έξοδα  διαβίωσης, 
διανυκτέρευσης και  μετακίνησης για τους Ελληνες ερευνητές: 

      α) Έξοδα διαμονής των Ελλήνων ερευνητών στη Σλοβακία, έως 100 €/ημέρα

      β) Ημερήσια αποζημίωση των Ελλήνων ερευνητών στη Σλοβακία, έως 34,86 

       €/ημέρα  

      γ ) Έξοδα εσωτερικών μετακινήσεων, κατά τη διάρκεια  της παραμονής στη Σλοβακία,

5. Μόνο  άμεσες  δαπάνες  για  το  έργο  είναι  επιλέξιμες.  Μετακινήσεις  εκτός  των  δύο 

χωρών δεν καλύπτονται από το πρόγραμμα. 

6. Μεταφορά των κονδυλίων από κατηγορία σε κατηγορία δαπανών που προβλέπονται 

από τον προϋπολογισμό, επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι η μεταφορά αυτή δεν 

θα  υπερβαίνει  το  20%  του  συνολικού  προϋπολογισμού  του  έργου.  Σε  κάθε 
περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται οι εκάστοτε περιορισμοί που υπάρχουν σε 
κάθε κατηγορία, αλλά και κάθε άλλος όρος της Προκήρυξης  και του Οδηγού 
Εφαρμογής. Πέραν  του  ποσοστού  αυτού  (εξαιρουμένου  του  κονδυλίου  των 

«ανταλλαγών-μετακινήσεων» του οποίου οι πιστώσεις  δεν μπορούν να μειωθούν 
κάτω  του  80%  του  αρχικώς  εγκριθέντος προϋπολογισμού),  απαιτείται 

αιτιολογημένη γραπτή αίτηση του επιστημονικού υπευθύνου προς την Γ.Γ.Ε.Τ./ΕΥΔΕ 

ΕΤΑΚ καθώς και υποβολή ανάλογα τροποποιημένου τεχνικού δελτίου έργου και η 

σχετική έγγραφη έγκριση της Γ.Γ.Ε.Τ./ ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ και  τροποποίηση της σχετικής 

Απόφασης χρηματοδότησης – ένταξης του έργου.

7.   Περιλαμβάνονται  τα  έξοδα  δημοσίευσης  των  αποτελεσμάτων  του  έργου  σε 

επιστημονικό  περιοδικό,  ή  και  τα  έξοδα  εγγραφής  σε  συνέδριο  όπου  γίνεται 

ανακοίνωση  σχετικά με τα  αποτελέσματα του    έργου

8. Επισημαίνεται  ότι  μόνο  ένα  έργο  ανά  Επιστημονικό  Υπεύθυνο  θα  εγκριθεί  στο 

πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

9. Επισημαίνεται ότι μόνο οι μετακινήσεις των μελών της ελληνικής ερευνητικής ομάδας 

είναι επιλέξιμες (εισιτήρια για τη μετάβαση μελών της ελληνικής ερευνητικής ομάδας 

στη  συνεργαζόμενη  χώρα)  καθώς  και  οι  ημερήσιες  αποζημιώσεις  των  μελών της 

συνεργαζόμενης  ομάδας  για  επισκέψεις  στην  Ελλάδα,  όπως  αυτές  ορίζονται  στο 

σχετικό έντυπο υποβολής της πρότασης. Η αποστέλλουσα χώρα οφείλει να καλύπτει 

και  το  κόστος  ασφάλισης  για  ατύχημα  και  έκτακτη  ασθένεια.  Ιδιαίτερα  για  τις 

μετακινήσεις που αφορούν την δραστηριότητα   «έρευνα πεδίου», τονίζεται ότι αυτές 

θα είναι επιλέξιμες μόνο αν εξασφαλίζεται η παρουσία τουλάχιστον ενός μέλους 
της  αντίστοιχης  ερευνητικής  ομάδας  της  συνεργαζόμενης  χώρας  και  αν 
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προβλέπονται σαφώς στην πρόταση έργου  που εγκρίθηκε από τη Κοινή Μικτή 

(διακρατική) Επιτροπή  Ελλάδας – Σλοβακίας. 

10. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υλοποιηθούν οι προβλεπόμενες ανταλλαγές – 
μετακινήσεις,  ο  Επιστημονικός  Υπεύθυνος  οφείλει  άμεσα  να  ενημερώσει 
εγγράφως  την  ΓΓΕΤ/ΕΥΔΕ  ΕΤΑΚ  και  να  ζητήσει  την  άμεση  περαίωση  του 
έργου.

Εξόφληση δαπανών

Η εξόφληση κάθε δαπάνης (τμηματική ή ολική), για να είναι επιλέξιμη, πρέπει να ακολουθεί 
τις διατάξεις των άρθρων 19 και 20 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58Α΄/23.04.2010) και μπορεί να 
γίνει ως ακολούθως :

1. Φορολογικά  στοιχεία  αξίας ή  λοιπά έγγραφα που εκδίδονται  ή  συντάσσονται  αντί 
φορολογικών στοιχείων,  συνολικής  αξίας  κάτω των τριών χιλιάδων (3.000)  ευρώ (με 
ΦΠΑ), εξοφλούνται απευθείας στον προμηθευτή με μετρητά ή επιταγές της επιχείρησης ή 
μέσω τραπεζικών λογαριασμών (όπου θα αποδεικνύεται η εξόφλησή τους και μέσω του 
λογαριασμού όψεως της εταιρείας).
2. Φορολογικά  στοιχεία  αξίας ή  λοιπά έγγραφα που εκδίδονται  ή  συντάσσονται  αντί 
φορολογικών  στοιχείων,  συνολικής  αξίας  άνω  των  τριών  χιλιάδων  (3.000)  ευρώ (με 
ΦΠΑ),  τα οποία εκδίδονται  για συναλλαγές μεταξύ επιτηδευματιών εξοφλούνται  μέσω 
επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών του εκδότη-πωλητή αγαθών ή υπηρεσιών και 
του  λήπτη  των  αντίστοιχων  στοιχείων  ή  επιταγών που  εξοφλούνται  μέσω των  ιδίων 
λογαριασμών. Δεν επιτρέπεται εξόφληση των στοιχείων αυτών με μετρητά.

Αποδεκτοί τρόποι εξόφλησης είναι :
 Έκδοση τραπεζικής επιταγής από τον εταιρικό λογαριασμό του λήπτη της ενίσχυσης 

(δικαιούχου)  προς  τον  προμηθευτή,  που  πρέπει  να  έχει  εξοφληθεί  σε  χρόνο 
προγενέστερο  της  συμβατικής  ημερομηνίας  ολοκλήρωσης  του  έργου.  Για  την 
πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται τουλάχιστον: (α) τα σχετικά με την εκδοθείσα 
τραπεζική  επιταγή έντυπα κίνησης των  επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών 
(extrait)  της επιχορηγούμενης επιχείρησης καθώς και  του προμηθευτή αυτής ή/και 
βεβαίωση της τράπεζας ότι έχει εξοφληθεί (αριθμός επιταγής-ημερομηνία-ποσό) (β) 
φωτοαντίγραφο του σώματος της επιταγής, (γ) απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή 
και (δ) καρτέλα προμηθευτή (λογαριασμός 50).

 Κατάθεση μετρητών στον τραπεζικό λογαριασμό του  προμηθευτή, από τον λήπτη 
της  ενίσχυσης  (δικαιούχο).  Για  την  πιστοποίηση  της  πληρωμής  απαιτείται 
τουλάχιστον: (α) το αντίγραφο κατάθεσης του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό από 
τον οποίο θα φαίνεται ως δικαιούχος του λογαριασμού ο προμηθευτής των αγαθών 
και υπηρεσιών προς τον λήπτη της Ενίσχυσης (δικαιούχο),  ο καταθέτης – επενδυτής, 
καθώς  και  τα  στοιχεία  του  εξοφλούμενου  παραστατικού,  (β)  καρτέλα  ταμείου 
(λογαριασμός 38) ή/και extrait εταιρικού λογαριασμού από όπου θα διαπιστώνεται η 
ανάληψη των μετρητών,  (γ)  απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή και  (δ)  καρτέλα 
προμηθευτή (λογαριασμός 50).

 Μεταφορά από τον εταιρικό λογαριασμό του λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχου) σε 
εταιρικό λογαριασμό του προμηθευτή. Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται 
τουλάχιστον:  (α)  αντίγραφο  του  εγγράφου  της  τράπεζας  για  μεταφορά  χρημάτων 
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όπου  φαίνονται  τα  στοιχεία  των  λογαριασμών  (β)  απόδειξη  είσπραξης  του 
προμηθευτή (γ) καρτέλα προμηθευτή (λογαριασμός 50).

 Έκδοση  Τραπεζικής  Επιταγής  από  την  επιχορηγούμενη  επιχείρηση  προς  τον 
προμηθευτή. Πρόκειται για επιταγές που εκδίδονται από νόμιμα λειτουργούσα στην 
Ελλάδα  τράπεζα,  με  αντίστοιχη  κατάθεση  μετρητών  στην  τράπεζα  από  την 
επιχορηγούμενη επιχείρηση. Για την πιστοποίηση της πληρωμής αποδεικτικά εκτός 
των άλλων (π.χ. καταθετήριο) αποτελούν τα έγγραφα της τράπεζας για την έκδοση 
της  επιταγής  προς  τον  προμηθευτή,  αντίγραφο  και  φωτοτυπία  του  σώματος  της 
αντίστοιχης επιταγής.

 Είναι δυνατή και η χρήση ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών (π.χ. ηλεκτρονική 
κατάθεση) για τις εξοφλήσεις των παραστατικών αρκεί να προσκομιστεί σφραγισμένο 
από την Τράπεζα έντυπο κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού (extrait) (δύναται να 
ζητούνται  και  τα  αντίγραφα  της  ηλεκτρονικής  συναλλαγής  σφραγισμένα  από  την 
Τράπεζα) και συναφή με τις ως άνω τραπεζικές συναλλαγές αποδεικτικά στοιχεία. 

Επισημαίνεται ότι :
 Δεν  επιτρέπεται  κατακερματισμός  της  δαπάνης  που  οδηγεί  σε  αποφυγή  της 

παραπάνω υποχρέωσης (δηλαδή δεν επιτρέπεται τμηματική πληρωμή τιμολογίου, με 
σκοπό την μετάπτωση σε μικρότερη κατηγορία τρόπου εξόφλησης δαπανών).

 Για  τους  ανωτέρω  τρόπους  εξόφλησης  δαπανών  απαιτούνται  οι  αντίστοιχες 
λογιστικές εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης.

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι :
 Δεν είναι επιτρεπτή η εξόφληση δαπανών με επιταγές τρίτων.
 Το  σύνολο  των  δαπανών  θα  πρέπει  να  εξοφληθεί  πριν  από  την  υποβολή  του 

αιτήματος ολοκλήρωσης της επένδυσης.

Σε όλες τις περιπτώσεις, τα σχετικά παραστατικά εξοφλούνται σύμφωνα με τα εκάστοτε 
ισχύοντα στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.).

9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ των προς χρηματοδότηση έργων 
/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΕΝΤΑΞΗΣ  

Για την ένταξη των έργων στην παρούσα ομάδα Πράξεων, ακολουθούνται οι   παρακάτω 

διαδικασίες:

9.1 Καταγραφή προτάσεων – διαδικασία αξιολόγησης

Η φάση αυτή περιλαμβάνει :

α) καταγραφή των προτάσεων σε ειδική βάση δεδομένων 

β) προκαταρκτικό έλεγχο επιλεξιμότητας 
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      Στη συνέχεια της καταγραφής των προτάσεων, η αρμόδια Υπηρεσία της ΓΓΕΤ/ΕΥΔΕ 

ΕΤΑΚ, σε  συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία της Σλοβακίας, διενεργεί προκαταρκτικό 

έλεγχο ως προς την τήρηση της προϋπόθεσης της παράλληλης υποβολής της πρότασης 

από  τον  συνεργαζόμενο  φορέα  στην  αρμόδια  Υπηρεσία  της  Σλοβακίας.   Μόνο  οι 

προτάσεις που έχουν υποβληθεί από κοινού στις αρμόδιες Υπηρεσίες των δύο χώρων 

θα προχωρήσουν στη διαδικασία αξιολόγησης.

γ) διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων, σύμφωνα με τα ισχύοντα σε κάθε χώρα.

       Στην Ελλάδα,  η σχετική διαδικασία περιλαμβάνει  την απόρρητη αξιολόγηση κάθε 

πρότασης στη βαθμολογική κλίμακα 0-100, η οποία γίνεται ως εξής: 

- συστήνεται επιτροπή αξιολόγησης των προτάσεων ανά θεματικό πεδίο ή/και 

κοινή σε μερικά συγγενικά πεδία, η οποία συνεδριάζει στις εγκαταστάσεις της 

Γ.Γ.Ε.Τ./ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ ή σε χώρο που ορίζει η ίδια, ή ηλεκτρονικά. Μέλη της 

Επιτροπής  ορίζονται  με  Απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα  Έρευνας  και 

Τεχνολογίας, Καθηγητές Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ, ερευνητές, από την Ελλάδα 

ή  /  και  το  εξωτερικό,  εμπειρογνώμονες  του  δημόσιου  και  ιδιωτικού  τομέα, 

δημόσιοι  υπάλληλοι  και  λειτουργοί,  με  αποδεδειγμένη  ενασχόληση  και 

εμπειρία στα θεματικά πεδία της προκήρυξης.

- Ένα μέλος της επιτροπής κρίνει προτάσεις του επιστημονικού πεδίου του από 

επιστημονικής,  τεχνικής  και  οικονομικής  αρτιότητας  και  σημασίας  και 

εισηγείται σχετικά στην επιτροπή. 

- Το  σύνολο  των  μελών  της  επιτροπής  αξιολογεί  τις  προτάσεις,  με  βάση 

συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης τα οποία περιγράφονται  παρακάτω.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν, αξιολογούνται  από τις ανωτέρω επιτροπές βάσει των 

παρακάτω  κριτηρίων,  τα  οποία  καθορίζονται  από  τις  σχετικές  Συμφωνίες,  Πρωτόκολλα 

συνεργασίας και Minutes της Κοινής Μικτής (διακρατικής) Επιτροπής  Ελλάδας – Σλοβακίας.

1. Τα αναμενόμενα παραδοτέα (βλέπε: Στόχοι της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, 

παρ. 3). Βαθμοί  0-25, 20 ως ελάχιστη βαθμολογία για να είναι η πρόταση επιλέξιμη

2. Η πρωτοτυπία και η επιστημονική αριστεία της πρότασης . Βαθμοί 0- 15

3. Η σκοπιμότητα συνεργασίας με την συγκεκριμένη ερευνητική ομάδα του εξωτερικού, 

στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Βαθμοί 0- 25

4. Η αμοιβαία μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας. Βαθμοί 0- 25

5. Το επιστημονικό επίπεδο και η ερευνητική εμπειρία της ομάδας που υποβάλλει την 

πρόταση. Βαθμοί 0- 10
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Για  κάθε  πρόταση  θα  υπολογίζεται  η  βαθμολογία  που  προκύπτει  από το  άθροισμα  της 

βαθμολογίας των ανωτέρω κριτηρίων, βάση της οποίας και θα ιεραρχούνται. 

Η  αρμόδια  Υπηρεσία  της  ΓΓΕΤ/ΕΥΔΕ  ΕΤΑΚ,  εκπονεί  συνολικό  Πίνακα  ιεράρχησης  των 

αξιολογημένων προτάσεων, βάσει  της βαθμολογίας των επιτροπών. 

Η  τελική  επιλογή  των  προτάσεων  που  θα  ενταχθούν  θα  γίνεται  από  την  Κοινή  Μικτή 

(διακρατική) Επιτροπή  Ελλάδας – Σλοβακίας λαμβάνοντας υπ’ όψη τις αξιολογήσεις των 

δύο πλευρών. 

9.2 Τελική επιλογή έργων – έκδοση Απόφασης χρηματοδότησης –  

ένταξης 

Η επόμενη φάση αποτελεί και το ουσιαστικότερο μέρος της συνολικής διαδικασίας, δηλαδή 

τη σύγκληση της Κοινής Μικτής (διακρατικής) Επιτροπής  Ελλάδας – Σλοβακίας,  η 

οποία προβαίνει στον καθορισμό και στην έγκριση των επιλεγμένων προτάσεων προς 

χρηματοδότηση, καθώς και τους όρους της επόμενης (μετά διετία) προκήρυξης με την 

υπογραφή  ειδικού  πρωτοκόλλου  ή  /  Minutes της  Κοινής  Μικτής  (διακρατικής) 

Επιτροπής  Ελλάδας – Σλοβακίας, το οποίο συνυπογράφεται στο ανώτατο ιεραρχικό 

επίπεδο  (ο  Γενικός  Γραμματέας  Ε&Τ,  ο  Έλληνας  Πρέσβης  ή  ανώτερος 

εξουσιοδοτημένος  εκπρόσωπος  αυτών  από  την  ελληνική  πλευρά).  Στην  Μικτή 

Επιτροπή  η  οποία  προεδρεύεται,  κατά  κανόνα,  σε  ανώτατο  ιεραρχικό  επίπεδο, 

μετέχουν οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες των δύο χωρών. Τα αποτελέσματα της 

τελικής επιλογής δημοσιοποιούνται στον δικτυακό  χώρο της ΓΓΕΤ.

Ακολουθεί  έκδοση της  σχετικής  Απόφασης  χρηματοδότησης  –  ένταξης των έργων.  Στην 

Απόφαση χρηματοδότησης – ένταξης αναφέρονται τα κύρια σημεία του έργου, όπως τίτλος 

έργου, δικαιούχος, Επιστημονικός Υπεύθυνος, διάρκεια, προϋπολογισμός – δημόσια δαπάνη 

(συνολική  και  επιλέξιμη),  κατανομή  του  προϋπολογισμού  ανά  κατηγορία  και  δαπάνης, 

ποσοστό  και  ποσό  προκαταβολής  του  έργου,  περιγραφή  του  έργου,  ερευνητική   και 

επιστημονική  ομάδα  υλοποίησης,  ανταλλαγές  –  μετακινήσεις,  παραδοτέα,  καθώς  και 

ανάλυση των προβλεπόμενων δαπανών. Στην Απόφαση επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο 

στοιχείο, αναλυτικό Τεχνικό Παράρτημα του έργου. 
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10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Η έναρξη υποβολής αιτήσεων  θα γίνει μετά  την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που 

θα γίνει από τη ΓΓΕΤ/ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ και η οποία θα δημοσιευθεί, τόσο στον ημερήσιο τύπο 

(τουλάχιστον σε 3 εφημερίδες), όσο και στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ.

Οι αιτήσεις των ελληνικών ερευνητικών ομάδων, θα υποβάλλονται στην ΓΓΕΤ/ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, 

στην  ελληνική  και  την  αγγλική  γλώσσα,  χρησιμοποιώντας  το   «Έντυπο  Υποβολής 

Πρότασης»,  σε  τρία  αντίτυπα  και  σε  ηλεκτρονική  μορφή  (CD-R),  στο  Πρωτόκολλο  της 

Υπηρεσίας, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, Μεσογείων 14 -18, Αθήνα 115 

10, με την ένδειξη: 

«Δράση:  Διμερείς,  πολυμερείς  και  περιφερειακές  Ε  &  Τ  συνεργασίες /  Διμερής  Ε&Τ 

Συνεργασία Ελλάδας – Σλοβακίας 2011-2012», για την ΓΓΕΤ ΕΥΔΕ/ΕΤΑΚ, από ώρα 9.00 ως 

14.00.  Είναι  δυνατή  η  κατάθεση  προτάσεων  ιδιοχείρως,  με  ταχυδρομείο  ή  εταιρεία 

ταχυμεταφοράς, επί αποδείξει. 

Ως  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  ορίζεται  η  31η Μαϊου  2011.  Σε  περίπτωση 

ταχυδρομικής αποστολής ή παράδοσης με εταιρεία ταχυμεταφοράς,  η  πρόταση θα  
πρέπει  να  έχει  παραδοθεί  στην  ΓΓΕΤ/ΕΥΔΕ  ΕΤΑΚ  στην  παραπάνω  καταληκτική  

ημερομηνία και ώρα. 

Προτάσεις  που  θα  παραληφθούν  μετά  την  παραπάνω  ημερομηνία  και  ώρα,  ή  θα  

αποσταλούν με φαξ,  δεν θα γίνουν αποδεκτές.
Το Έντυπο Υποβολής Πρότασης μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να το προμηθευθούν μόνο σε 

ηλεκτρονική μορφή από τον Δικτυακό τόπο της ΓΓΕΤ: http  ://   www  .  gsrt  .  gr  .

Η αλλοδαπή ερευνητική ομάδα θα υποβάλλει την αίτηση της στην αντίστοιχη υπηρεσία της 

χώρας της.

Πληροφορίες: 

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

Τμήμα Διακρατικών Σχέσεων 

Συντονίστρια: κ.  Ελένη Σταυριανουδάκη 

τηλ.: 210-7458100

email: estavri  @  gsrt  .  gr  

http  ://  www  .  gsrt.gr  
Fax: +30-210-7714153

Για την Σλοβακική πλευρά:
   
RNDr. Soňa Ftáčniková, PhD.
Head of Bilateral and Multilateral Cooperation Unit
Slovak Research and Development Agency
Mýtna 23, P.O.BOX 346                                                         
814 99 Bratislava
Tel:  +421 2 57204502
Fax: +421 2 57204599 
e-mail: ftacnik@apvv.sk
http://www.apvv.sk

Andrea Danková
Director of Department 
of International Cooperation in Research & Development
Division of Science and Technology
Ministry of Education of the Slovak Republic
Stromová 1
813 30 Bratislava
Tel.:  +421 2 59102615
Fax: +421 2 59102622
e-mail: andrea.dankova@minedu.sk
http://www.minedu.sk

 11. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Το έργο θα πρέπει να έχει  ολοκληρωθεί σε  διάστημα 24 μηνών. 

Οι πληρωμές από την ΓΓΕΤ/ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ προς τον δικαιούχο πραγματοποιούνται σε δύο 

δόσεις ως εξής:

• Ά  ΔΟΣΗ  (προκαταβολή): το  80%  της  συνολικής  Δημόσιας  Δαπάνης 

καταβάλλεται από την ΓΓΕΤ/ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ με την εναρκτήρια ημερομηνία που 

ορίζει η ΓΓΕΤ/ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ  και αντιστοιχεί στην  Απόφαση χρηματοδότησης – 

ένταξης του  έργου  από  τον  Υπουργό  Παιδείας,  Δια  Βίου  Μάθησης  και 

Θρησκευμάτων.
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• ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ: το 20% μετά την κατάθεση στη ΓΓΕΤ/ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ της τελικής 

έκθεσης του έργου. Η αποδοχή των αποτελεσμάτων (φυσικού & οικονομικού 

αντικειμένου)  της  τελικής  έκθεσης  του  έργου  αποτελεί  προϋπόθεση  για  την 

καταβολή της αποπληρωμής.

12.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  –  ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 
ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η ΓΓΕΤ/ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ θα παρακολουθεί  την ομαλή εξέλιξη των παραδοτέων κάθε έργου και 

με επί τόπου ελέγχους, διατηρεί δε το δικαίωμα ελέγχου σε όλα τα στάδια υλοποίησης των 

έργων της ομάδας πράξεων. 

 

Στην περίπτωση που κάποιο έργο δεν εκτελείται σύμφωνα με τις αρχικές προδιαγραφές η 

ΓΓΕΤ/ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ δύναται να εισηγηθεί την διακοπή του.

Μετά το τέλος του α΄ έτους ο δικαιούχος υποχρεούται, το αργότερο εντός 30 ημερών, να 

υποβάλει στη ΓΓΕΤ/EYΔΕ ΕΤΑΚ ενδιάμεση έκθεση υλοποίησης (φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου)  και  οικονομικό απολογισμό των δαπανών του  έργου  (βάσει  υποδείγματος), 

προκειμένου να ελεγχθεί η πορεία υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού  αντικειμένου 

του έργου από επιτροπή ελέγχου, που ορίζεται από τη ΓΓΕΤ/EYΔΕ ΕΤΑΚ για τον σκοπό 

αυτό.   Στην  περίπτωση  που  κάποιο  έργο  δεν  εκτελείται  σύμφωνα  με  τις  αρχικές 

προδιαγραφές η ΓΓΕΤ/EYΔΕ ΕΤΑΚ δύναται να εισηγηθεί την διακοπή του.

Μετά την ολοκλήρωση του έργου, ο δικαιούχος υποχρεούται, το αργότερο εντός 2 μηνών, να 

υποβάλλει  στη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας,  Δια 

Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων, αίτηση αποπληρωμής του έργου η οποία περιλαμβάνει:

• Οικονομικό απολογισμό των δαπανών (βάσει υποδείγματος) με αναλυτική  

κατάσταση (αιτιολογία / είδος δαπάνης ανά κατηγορία / ποσό δαπάνης /  

αριθμό και ημερομηνία έκδοσης παραστατικού / τρόπο επιμερισμού των  

δαπανών εφ’  όσον υπάρχει,  και  συνημμένα όλα τα δικαιολογητικά των  

αντιστοίχων δαπανών. Ο πλήρης φάκελος του προγράμματος ο οποίος  

συνοδεύεται  και  με  τα  αντίστοιχα  πρωτότυπα  παραστατικά  στοιχεία,  

τηρείται  στην  έδρα  του  Αναδόχου και  βρίσκεται  στη  διάθεση  της  ΓΓΕΤ  

εφόσον ζητηθεί.
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• Αναλυτική έκθεση υλοποίησης (φυσικού και οικονομικού αντικειμένου) και  

υποβολή  των  παραδοτέων  του  έργου  και  των  πραγματοποιηθεισών  

δραστηριοτήτων  του  (βάσει  υποδείγματος),  στην  ελληνική  και  αγγλική  

γλώσσα, από κοινού και από τις δύο ερευνητικές ομάδες. 

Ελέγχονται  τα  επιστημονικά  παραδοτέα  και  γίνεται  η  πιστοποίηση  των  δαπανών  από 

επιτροπή αξιολόγησης και παραλαβής που ορίζεται από τη ΓΓΕΤ/ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ για τον σκοπό 

αυτό.  Η  διαδικασία  αυτή  αποτελεί  την  προϋπόθεση  καταβολής  της  τελικής  δόσης  της 

χρηματοδότησης και αποπληρωμής των έργων.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, κατόπιν ελέγχου από το όργανο ελέγχου της ΓΓΕΤ/ΕΥΔΕ 

ΕΤΑΚ, ότι στην κατάσταση των δαπανών έχουν συμπεριληφθεί μη επιλέξιμες δαπάνες ή δεν 

έχουν εξοφληθεί, ή δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως το εγκεκριμένο πρόγραμμα δράσεων και 

ενεργειών,  το  αντίστοιχο  ποσό  περικόπτεται  από  την  Γενική  Γραμματεία  Έρευνας  & 

Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 

Στο  Κεφάλαιο  Δ΄  της  με  Α.Π.  14053/ΕΥΣ  1749/27.3.2008  Υπουργικής  Απόφασης 

Συστήματος  Διαχείρισης  ορίζονται  οι  διαδικασίες  για  την  ανάκτηση  αχρεωστήτως  ή 

παρανόμως  καταβληθέντων  ποσών  από  πόρους  του  κρατικού  προϋπολογισμού  για  την 

υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, σύμφωνα με το 

άρθρο 26 του Ν.3614/2007. 

Το έργο απεντάσσεται  σε  περίπτωση υπέρβασης κατά 30 ημέρες  των προθεσμιών που 

ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο και αφορούν στην υποβολή των ενδιάμεσων και των τελικών 

εκθέσεων (φυσικού και οικονομικού αντικειμένου) καθώς και στην υποβολή των αιτήσεων 

αποπληρωμής. 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου αναλαμβάνει την υποχρέωση να συγκεντρώνει τα 

δικαιολογητικά υλοποίησης του προγράμματος και την τήρηση όλων των παραστατικών που 

αφορούν το έργο.

Αποτελεί  υποχρέωση  όλων  των  φορέων  που  επιχορηγούνται,  η  διατήρηση  των 
παραστατικών  των  δαπανών που αφορούν στο  χρηματοδοτούμενο  έργο μέχρι  το 
2016.
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13.  ΔΕΙΚΤΕΣ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ  ΤΩΝ 
ΣΤΟΧΩΝ 

Οι δείκτες παρακολούθησης επίτευξης των στόχων της ομάδας πράξεων είναι: 

• Αριθμός Ερευνητών που συμμετέχουν σε ενισχυόμενα ερευνητικά προγράμματα

• Αριθμός εργαστηρίων που ενισχύονται

• Αριθμός συνεργαζόμενων φορέων του εξωτερικού

• Αριθμός "έργων" έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης

14. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Στις δημοσιεύσεις που γίνονται και περιέχουν προκαταρκτικά, μερικά ή τελικά αποτελέσματα 

του ερευνητικού έργου, που χρηματοδοτήθηκε από την ΓΓΕΤ, πρέπει να μνημονεύεται ότι η 

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ειδικότερα το 

Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Περιφερειακής  Ανάπτυξης  ότι  χρηματοδότησαν  μέρος  ή  ολόκληρο  το 

ερευνητικό έργο.

Επισημαίνεται  ότι  ή  έγκριση  χρηματοδότησης  συνιστά  επίσης  έγκριση  της  ένταξης  στον 

κατάλογο δικαιούχων που δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ.2, στοιχείο δ του Καν. 

(ΕΚ) 1828/2006."

Οι  δικαιούχοι  των  οποίων  τα  αιτήματα  χρηματοδότησης  εγκριθούν,  συμφωνούν  πως  η 

έγκριση χρηματοδότησης  συνεπάγεται δημοσίευση της επωνυμίας τους,  του τίτλου της 

Πρόσκλησης  υποβολής  προτάσεων και  του  ποσού  της  δημόσιας  χρηματοδότησης,  στον 

κατάλογο των δικαιούχων που δημοσιεύεται ηλεκτρονικά (τουλάχιστον στην ιστοσελίδα του 

ΕΠΑΝ ΙΙ, www  .  antagonistikotita  .  gr   και του ΕΣΠΑ www  .  espa  .  gr  ) ή με άλλον τρόπο, σύμφωνα 

με το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο δ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006.

Τα έργα θα πρέπει να είναι συμβατά με τους κανόνες για την ελαχιστοποίηση των εμποδίων 

και την αύξηση της προσβασιμότητας σε δομές και υπηρεσίες ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
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                                                           Η ΥΠΟΥΡΓΌΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
                                                        ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

                                              ΑΝΝΑ  ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
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