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ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα:  Τροποποίηση  της  με  αρ.  πρωτ.  5051/23-05-2011 απόφασης  προκήρυξης  της  πράξης 
«Συνεργασία  2011  -  Συμπράξεις  παραγωγικών  και  ερευνητικών  φορέων  σε  εστιασμένους 
ερευνητικούς & τεχνολογικούς τομείς»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α. Του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/26-7-85) «Κυβέρνηση & Κυβερνητικά Όργανα» και τις τροποποιήσεις 

αυτού,
β. Του Π.Δ. 63/05 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-05) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά Όργανα»,
γ. Του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α/05-11-2009) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των 

Υπουργείων», όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 24/2010 (ΦΕΚ 56/Α/15-04-2010) «Ανακαθορισμός 
των αρμοδιοτήτων Υπουργείων και τροποποιήσεις του ΠΔ 189/2009»

2. Το Ν. 1514/85 (ΦΕΚ 13/Α/8-2-85) «Ανάπτυξη Επιστημονικής & Τεχνολογικής Έρευνας»,  όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/25-6-01) «Σύνδεση Έρευνας και Τεχνολογίας με την 
Παραγωγή και άλλες διατάξεις» και ισχύει, 
3. Το Ν. 2771/99 (ΦΕΚ 280/Α/16-12-99) «Περί Ειδικών Λογαριασμών και άλλες διατάξεις», 
4. Το Π.Δ. 274/2000 (ΦΕΚ 225/Α/17-10-2000) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χρηματοδότησης 
(επιχορήγησης ή συνδρομής) έργων και προγραμμάτων που υποβάλλονται από βιομηχανικές ή άλλες  
παραγωγικές  μονάδες»,  όπως αυτό  τροποποιήθηκε  με το Π.Δ.  103/2003 (ΦΕΚ 96/Α/23-4-2003),  το 
άρθρο  34  του  Ν.  3259/2004  (ΦΕΚ 149/Α/4-8-04)  «Περαίωση  εκκρεμών  φορολογικών  υποθέσεων, 
ρύθμιση  ληξιπρόθεσμων  χρεών  και  άλλες  διατάξεις»  και  το  άρθρο  18  του  Ν.  3777/2009  (ΦΕΚ 
127/Α/28-7-09) «Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις»,
5. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου δαπανών του κράτους 
και άλλες διατάξεις»,
6. Το  Ν.  3614/2007  (ΦΕΚ  267/Α/3-12-07)  «Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
7. Τη  με  αρ.  πρωτ.  5439/14-5-85  Κοινή  Απόφαση  Υπουργών  Οικονομικών  και  Έρευνας  και 
Τεχνολογίας «Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών στο ΥΠΕΤ και στους εποπτευόμενους από αυτό φορείς 
για την αξιοποίηση των κονδυλίων της έρευνας», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις με αρ. 
πρωτ. 5056/20-5-87, 7401/11-5-88, 570/19-1-94 και 12739/9-10-00 όμοιες Αποφάσεις,
8. Το  Π.Δ.  4/2002  (ΦΕΚ 4/Α/14-1-2002)  «Εκτέλεση  ενεργειών  τεχνικής  βοήθειας  –  στήριξης  και 
διαχείριση των αντίστοιχων πόρων» καθώς και την υπ΄ αριθ. 60630/ΕΥΣ 5671/16.9.2003 εγκύκλιο του 
Υπουργείου  Οικονομίας  και  Οικονομικών  «εξειδίκευση  της  εφαρμογής  του  ΠΔ  4/2002  «εκτέλεση 
ενεργειών τεχνικής βοήθειας – στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων», 
9. Το  άρθρο  40  του  Ν.  3734/2009  (ΦΕΚ  8/Α/28-1-09)  «Προώθηση  της  συμπαραγωγής  δύο  ή 
περισσοτέρων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας 
και  άλλες  διατάξεις»,  το  άρθρο  2  του  Ν.  3822/2010  (ΦΕΚ 21/Α/16-2-2010)  «Ίδρυση  νέων  Ιερών 
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Μητροπόλεων και άλλες διατάξεις», το αρ. 26 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/21-9-10) «Ανάπτυξη της 
Δια  Βίου  Μάθησης  και  λοιπές  διατάξεις»,  η  παρ.  3  του  αρ.  5  της  με  ημερ.  31-12-2011  Πράξης 
Νομοθετικού  Περιεχομένου  (ΦΕΚ 268/Α/31-12-2011)  και  η  παρ.  3  του  αρ.  5  Άρθρο  δεύτερο  του 
Ν.4047/22-2-2012 (ΦΕΚ 31/Α/23-02-2012), με τα οποία η αναστολή της ισχύος των διατάξεων του Ν. 
3653/2008 (ΦΕΚ49/Α)  «Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις» παρατείνεται 
έως 31/12/2013.   
10. Το Π.Δ. 248/1989 (ΦΕΚ116/Α’/1989)  «Οργανισμός της ΓΓΕΤ» όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 
179/1992(ΦΕΚ Α’81), Π.Δ. 147/1994(ΦΕΚ Α’ 99) και Π.Δ. 128/1997 (ΦΕΚ Α’ 115). 
11. Την  με  αριθμ.  17049(ΔΚΗ/Α)1784/27-12-2012  απόφαση  του  Υπουργού  Παιδείας  και 
Θρησκευμάτων,  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού  (ΦΕΚ 3546/Β/31-12-2012)  “Μεταβίβαση  στον  Γενικό 
Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής 
Γραμματείας  Έρευνας  και  Τεχνολογίας  (ΓΓΕΤ)  του  Υπουργείου  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, στον Προϊστάμενο και στους Προϊσταμένους Μονάδων της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 
του δικαιώματος να υπογράφουν “Με εντολή Υπουργού”.
12. Την υπ’ αριθμ. 2900/26.05.86 κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας 
«περί  καθορισμού  διαδικασίας  μεταφοράς  χρηματοδότησης  δημοσίων  επενδύσεων  σε  Ειδικούς 
Λογαριασμούς για την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 
6000/86 όμοια απόφαση.
13. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1080/2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999.»
14. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 «περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.»
15. Τον  Κανονισμό  (ΕΚ)  1828/2006  «για  τη  θέσπιση  κανόνων  σχετικά  με  την  εφαρμογή  του 
κανονισμού  (ΕΚ)  αριθ.  1083/2006  του  Συμβουλίου  περί  καθορισμού  γενικών  διατάξεων  για  το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής 
και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης». 
16. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008  για την κήρυξη 
ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 87 
και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός Απαλλαγής κατά κατηγορία)-ΕΕ L 214/3 της 9.8.2008.
17. Τη σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των  
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.
18. Την με αρ. 7725/28.3.2007 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 
Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001)
19. Την  υπ’  αριθ.  5338/26.10.2007  απόφαση  της  Επιτροπής  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  περί 
έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-
ΙΙ).  
20. Την με αρ. C(2007) 5443/5.11.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττική (Κωδικός CCI 
2007GR161PO006)
21. Την με αρ.  C(2007)  5441/5.11.07 Απόφαση της  Ε.Ε.  περί  έγκρισης  του ΠΕΠ Δυτική Ελλάδα - 
Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι (Κωδικός CCI 2007GR161PO007)
22. Την με αρ. C(2007) 5337/26.10.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Μακεδονία – Θράκη 
(Κωδικός CCI 2007GR161PO008)
23. Την με αρ. C(2007) 5332/26.10.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Θεσσαλία - Στερεά 
Ελλάδα – Ήπειρος (Κωδικός CCI 2007GR16UPO001)
24. Την  με  αρ.  C(2007)5439/5.11.07  Απόφαση  της  Ε.Ε.  περί  έγκρισης  του  ΠΕΠ Κρήτη  & Νήσοι 
Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002)
25. Το  Ν.  3614/07  «Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών  παρεμβάσεων  για  την 
προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-12-07), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
26. Την  υπ’  αριθ.  14053/ΕΥΣ1749  ΥΑ  «Υπουργική  Απόφαση  Συστήματος  Διαχείρισης»  (ΦΕΚ 
540/Β/27.3.2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
27. Τον Οδηγό Διαχείρισης Συστήματος και  ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του ΥΠΟΙΟ 
(Α.Π. 37135/ΓΔΑΠΠΠ 5537/08.08.2008)    
28. Την  με  αριθ.  9293/1943/Φ.0020/30-12-2010  ΚΥΑ  (ΦΕΚ  2188/Β/31-12-2010)  εκχώρησης 
αρμοδιοτήτων  για  την  κατηγορία  πράξης  «Συνεργασία  2010  -  Συμπράξεις  παραγωγικών  και  
ερευνητικών  φορέων  σε  εστιασμένους  ερευνητικούς  &  τεχνολογικούς  τομείς»  του  Επιχειρησιακού 
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Προγράμματος  Ανταγωνιστικότητα και  Επιχειρηματικότητα και  των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
των  περιφερειών  μεταβατικής  στήριξης  του ΕΣΠΑ 2007-2013,  στη  Γενική  Γραμματεία  Έρευνας  & 
Τεχνολογίας  (ΓΓΕΤ)  και  στην  Ειδική  Υπηρεσία  Διαχείρισης  και  Εφαρμογής  των  δράσεων  του 
Υπουργείου  Παιδείας,  Δια  Βίου  Μάθησης  και  Θρησκευμάτων  στους  τομείς  της  Έρευνας,  της 
Τεχνολογικής  Ανάπτυξης  και  της  Καινοτομίας  (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ)  του  Υπουργείου Παιδείας,  Δια  Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων, όπως αντικαταστάθηκε με τη με αριθ.  6356/1415/0020-Α10/4-12-2012 
(ΦΕΚ 3319/Β/12-12-2012) ΚΥΑ.    
29. Το  γεγονός  ότι  από  τις  διατάξεις  της  απόφασης  αυτής  προκαλείται  δαπάνη  σε  βάρος  του 
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ύψους περίπου 127.680.0000 €.
30. Tο με αρ. πρωτ. 2639/474/Α2/16-05-2011 έγγραφό της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ που ενέκρινε το τελικό σχέδιο 
Οδηγού Εφαρμογής της πράξης “Συνεργασία 2011 - Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων 
σε εστιασμένους  ερευνητικούς  & τεχνολογικούς  τομείς”,  που της  είχε  διαβιβαστεί  με την υπ’ αριθ. 
1376/15-02-2011 έγγραφο της ΓΓΕΤ.
31. Το με αρ. πρωτ. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 2683/19-12-13 έγγραφο της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ.
32. Το με αρ. πρωτ. 173/26/Α2/11-01-13 έγγραφο της ΕΥΔ-ΕΠΑΕ.
33. Την  με  αρ.  πρωτ.  5051/23-05-2011 απόφαση  προκήρυξης  της  πράξης  «Συνεργασία  2011  - 
Συμπράξεις  παραγωγικών και  ερευνητικών φορέων σε  εστιασμένους  ερευνητικούς  & τεχνολογικούς 
τομείς», όπως τροποποιήθηκε με τις αρ. πρωτ. 6725/07-07-2011 και 551/21-01-2013 αποφάσεις.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ.  5051/23-05-2011 απόφαση προκήρυξης της πράξης «Συνεργασία 2011 - 
Συμπράξεις  παραγωγικών  και  ερευνητικών  φορέων  σε  εστιασμένους  ερευνητικούς  &  τεχνολογικούς 
τομείς», όπως τροποποιήθηκε με τις αρ. πρωτ.  6725/07-07-2011 και 551/21-01-2013 αποφάσεις, ως προς 
τον συνημμένο Οδηγό Εφαρμογής της πράξης, ως ακολούθως:

Ι.     ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  

Α. Στην  Ενότητα  14.1 του  Οδηγού  Εφαρμογής  της  δράσης  «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  2011  -  Συμπράξεις 
παραγωγικών και  ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους  ερευνητικούς  και  τεχνολογικούς  τομείς» (όπως 
τροποποιείται ανωτέρω), η παράγραφος 
«Τα  αιτήματα  τροποποιήσεων,  εκτός  αυτών  που  υποβάλλονται  για  λόγους  ανωτέρας  βίας,  μπορούν  να 
κατατίθενται μετά τον πρώτο χρόνο από την ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του έργου, όπως ορίζεται 
στην Απόφαση χρηματοδότησης και τουλάχιστον 60 (εξήντα) ημερολογιακές μέρες πριν την ημερομηνία 
λήξης του έργου (η ημερομηνία υποβολής καθορίζεται από τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα αποδοθεί στο 
εισερχόμενο έγγραφο. Αιτήματα που υποβάλλονται μετά από αυτήν την προθεσμία δεν θα εξετάζονται.» 
αντικαθίσταται ως εξής: 
«Τα  αιτήματα  τροποποιήσεων,  εκτός  αυτών  που  υποβάλλονται  για  λόγους  ανωτέρας  βίας,  μπορούν  να  
κατατίθενται μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του έργου,  
όπως ορίζεται στην Απόφαση χρηματοδότησης και τουλάχιστον 60 (εξήντα) ημερολογιακές μέρες πριν την  
ημερομηνία λήξης του έργου (η ημερομηνία υποβολής καθορίζεται από τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα  
αποδοθεί  στο  εισερχόμενο  έγγραφο.  Αιτήματα  που  υποβάλλονται  μετά  από  αυτήν  την  προθεσμία  δεν  θα  
εξετάζονται.» 

Β. Στην Ενότητα 14 «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ» προστίθενται στο τέλος αυτής τα κατωτέρω

«Για λόγους επιτάχυνσης της διαδικασίας, οι δικαιούχοι θα μπορούν να προβαίνουν σε τροποποιήσεις χωρίς  
προηγούμενη έγκριση, με ευθύνη του Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου, στις εξής περιπτώσεις:

• Εσωτερική μεταφορά κονδυλίων προϋπολογισμού ενός δικαιούχου από κατηγορία σε κατηγορία  
δαπάνης:  προϋπόθεση  είναι  η  μεταφορά  κονδυλίων  να  μην  αυξάνει  ούτε  να  μειώνει  καμία  από  τις  
επιλέξιμες  κατηγορίες  δαπανών  περισσότερο  από  20%  της  τιμής  τους  με  βάση  την  αρχική  απόφαση  
χρηματοδότησης, σε σχέση και με την αρχική πρόταση. Οι ως άνω περιγραφόμενες μεταφορές δεν πρέπει  
να  επιφέρουν  μείωση  του  προϋπολογισμού  ή  αύξηση  της  ενίσχυσης  (δημόσιας  δαπάνης)  τόσο  του  
συγκεκριμένου δικαιούχου όσο και του συνόλου του έργου. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται οι  
τυχόν περιορισμοί ανά κατηγορία δαπάνης αλλά και τα ανώτατα όρια ανά επιλέξιμη δραστηριότητα.
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• Δήλωση νέων μελών της ομάδας έργου: Τα μέλη της ομάδας έργου που δεν έχουν δηλωθεί κατά την  
έναρξη  του  έργου  μπορούν  να  δηλωθούν  ονομαστικά  μέχρι  τη  λήξη  του  έργου,  εφόσον  υπάρχει  ήδη  
αντίστοιχη περιγραφή ειδικότητας/προσόντων στο Τεχνικό Παράρτημα του Έργου.
• Αντικατάσταση υπαρχόντων μελών: Τα μέλη της ομάδας έργου μπορούν να αντικατασταθούν σε  
περιπτώσεις  όπου αντικειμενικά μπορεί  να αποδειχθεί  αδυναμία απασχόλησης στη συγκεκριμένη θέση  
εργασίας (αποχώρηση από το φορέα, μετάθεση σε άλλο Τμήμα/Διεύθυνση κ.λπ., όχι  φόρτος εργασίας). Τα  
μέλη της ομάδας που αποχωρούν θα πρέπει να αντικαθίστανται από εργαζόμενους με τουλάχιστον ισότιμα  
προσόντα. Σημειώνεται ότι οι αντικαταστάσεις υπάρχοντος προσωπικού ή οι δηλώσεις νέων μελών της  
ομάδας έργου θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από βιογραφικό σημείωμα, αναγγελία πρόσληψης  
προς ΟΑΕΔ και  πρόσφατη μισθολογική κατάσταση κάθε νέου μέλους.  Επισημαίνεται  ότι  τα  προσόντα  
(ειδικότητα,  εμπειρία)  που  δηλώνονται  στα  σχετικά  παραστατικά  (βιογραφικό  σημείωμα,  αναγγελία  
πρόσληψης κ.λπ.) θα πρέπει να ταυτίζονται με τα προβλεπόμενα στην αντίστοιχη θέση του πίνακα της  
ομάδας έργου. Θα πρέπει επίσης να δηλώνεται ημερομηνία έναρξης απασχόλησης στο έργο, καθώς και η  
ημερομηνία  αποχώρησης  για  τα  μέλη  που  αντικαθίστανται,  καθώς  και  το  έργο  που  υλοποιήθηκε/θα  
υλοποιηθεί.
• Τροποποίηση στους ανθρωπομήνες:  Η αύξηση/μείωση των ανθρωπομηνών επιτρέπεται μόνο έως  
5% επί του συνόλου της ανθρωποπροσπάθειας του έργου,  χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού και της  
δημόσιας δαπάνης. 

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις τελούν υπό την αίρεση ότι θα γίνουν αποδεκτές κατά τον έλεγχο που διενεργείται  
από  τα  αρμόδια  όργανα  ελέγχου  και  σε  κάθε  περίπτωση  δεν  πρέπει  να  έρχονται  σε  αντίθεση  ή  να  
καταστρατηγούν άλλες διατάξεις του Οδηγού Εφαρμογής. Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι προβαίνουν σε  
τέτοιες  τροποποιήσεις  υποχρεούνται  να  ενημερώνουν  εγγράφως  την  ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ,  το  αργότερο  κατά  την  
υποβολή της επικείμενης Έκθεσης Προόδου.» 

ΙΙ.     ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ)  

Α. Η Ενότητα 13 που αφορά στη διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης αντικαθίσταται ως εξής:

«Η καταβολή του ποσού της ενίσχυσης πραγματοποιείται με δόσεις ως εξής:
• Παρέχεται  η  δυνατότητα  σε  κάθε  Δικαιούχο  για  τη  λήψη  Προκαταβολής  η  οποία  αντιστοιχεί  σε  
ποσοστό μέχρι  και  60% της συνολικής δημόσιας δαπάνης και  αποτελεί  το πρώτο μέρος της συνολικά  
καταβαλλόμενης  επιχορήγησης.  Απαραίτητη  προϋπόθεση  για  την  εκταμίευση  και  καταβολή  της  
προκαταβολής αποτελεί η προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, ορισμένου χρόνου  
με  ημερομηνία λήξης  31.12.2016 υπέρ  της  ΕΥΔΕ/ΕΤΑΚ.  Η εγγυητική επιστολή αποδεσμεύεται  με  την  
πιστοποίηση της επιτυχούς ολοκλήρωσης του έργου. 
• Ενδιάμεση Δόση (Ε.Δ.)  κατόπιν υποβολής αιτήματος  για  τη διενέργεια ενδιάμεσου ελέγχου (με  τα  
απαραίτητα δικαιολογητικά) και πιστοποίησης δαπανών από τα εντεταλμένα από την ΕΥΔΕ/ΕΤΑΚ όργανα.  
Το αίτημα ελέγχου υποβάλλεται από το Δικαιούχο εφόσον το δηλωθέν ποσοστό υλοποίησης του έργου  
ξεπερνά το προβλεπόμενο ποσοστό, όπως αυτό αναφέρεται παρακάτω στο ΙΙΙ. Α. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ –  
ΕΛΕΓΧΟΣ.
• Αποπληρωμή-Τελική δόση (Τ.Δ.) της υπολειπόμενης δημόσιας δαπάνης κατόπιν υποβολής αιτήματος  
για τη διενέργεια τελικού ελέγχου και πιστοποίησης της ολοκλήρωσης του έργου από τα εντεταλμένα από  
την ΕΥΔΕ/ΕΤΑΚ όργανα. 

Ο υπολογισμός του ύψους των ανωτέρω προβλεπόμενων δόσεων γίνεται με βάση τα στοιχεία που αφορούν σε  
κάθε Δικαιούχο, ως εξής:

Ε.Δ. = Εγγυητική επιστολή + Πιστοποιηθείσα Δημόσια Δαπάνη Ενδιάμεσου Ελέγχου – Προκαταβολή1

Τ.Δ. = Συνολική Πιστοποιηθείσα Δημόσια Δαπάνη - Ενδιάμεση δόση1 – Προκαταβολή1

1 Εφόσον έχει εγκριθεί και εκταμιευθεί

Το άθροισμα των ποσών της προκαταβολής και της Ενδιάμεσης Δόσης (για κάθε δικαιούχο) δεν μπορεί να  
υπερβαίνει σε ποσοστό το 80% της εγκεκριμένης Δημόσιας Δαπάνης.
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Η καταβολή της εκάστοτε δόσης της χρηματοδότησης θα πραγματοποιείται ανάλογα με τη ροή χρηματοδότησης  
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). 

Εάν κατά την ολοκλήρωση ή παύση των εργασιών του έργου διαπιστωθεί ότι η συνολική ενίσχυση που έχει ήδη  
καταβληθεί από την ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ, σε κάποιο Δικαιούχο είναι μεγαλύτερη από αυτή που του οφείλεται βάσει  
της προόδου του φυσικού αντικειμένου ή/και των συνολικών δαπανών του, όπως αυτά προκύπτουν από τις  
σχετικές  εκθέσεις  πιστοποίησης,  τότε  ο  Δικαιούχος  επιστρέφει  τη  διαφορά  στο  φορέα  χρηματοδότησης,  
σύμφωνα  με  τις  εκάστοτε  ισχύουσες  διατάξεις  περί  ανάκτησης  αχρεωστήτως  καταβληθέντων  ποσών  και  
είσπραξης δημοσίων εσόδων για την περίπτωση έργων εθνικής και κοινοτικής χρηματοδότησης.

Πριν την είσπραξη της προκαταβολής και κάθε δόσης από κάθε Δικαιούχο θα πρέπει να προσκομίζονται τα  
παρακάτω δικαιολογητικά:

• Τιμολόγιο αθεώρητο του άρθρου 12 παρ.3 του Κώδικα  Βιβλίων και Στοιχείων για το ποσό που του  
αναλογεί
• Βεβαίωση απόδοσης παρακρατημένων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών

Οι εκταμιεύσεις των προβλεπόμενων δόσεων (ενδιάμεση και τελική) σε κάθε Δικαιούχο πραγματοποιούνται  
εφόσον  έχει  πιστοποιηθεί  η  καταβολή  της  προβλεπόμενης  ιδίας  συμμετοχής  που  αντιστοιχεί  στην  
πιστοποιηθείσα Δημόσια Δαπάνη.

«Η υποβολή ισόποσης εγγυητικής επιστολής για τη λήψη προκαταβολής αφορά στις επιχειρήσεις και στους  
λοιπούς Δικαιούχους των οποίων η συμμετοχή στο έργο θεωρείται ως οικονομική δραστηριότητα.  

Βασική  προϋπόθεση  για  την  καταβολή  της  ενίσχυσης είναι  η  υποβολή  από τον  Συντονιστή  στην αρμόδια  
Υπηρεσία εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης υπέρ του ΕΦΔ ορισμένης διάρκειας  με ημερομηνία λήξης  
την 31.12.2016, από κάθε επιχείρηση που συμμετέχει στο έργο ανάλογα με το ποσό της ενίσχυσης (Δημόσιας  
Δαπάνης)  που  αναλογεί  σε  καθεμία  από  αυτές  Στην  εγγυητική  επιστολή,  ο  εγγυητής  που  την  εκδίδει  θα  
δηλώνει, παραιτούμενος της ενστάσεως της διζήσεως, ότι θα καταβάλλει το ποσόν της εγγυητικής επιστολής  
απροφασίστως  στον  ΕΦΔ,  εντός  τριών  (3)  ημερών  από  του  εγγράφου  περί  της  γενόμενης  καταπτώσεως  
ειδοποιήσεώς του από τον ΕΦΔ.
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης καθορίζεται ως εξής:
Για επιχειρήσεις  που λειτουργούν  επί  έξι  (6)  τουλάχιστον  έτη  ή  στο  κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει  με  
ποσοστό τουλάχιστον 50% άλλη επιχείρηση ηλικίας μεγαλύτερης των 6 ετών, 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. 

Η καταβολή της κάθε δόσης της ενίσχυσης γίνεται με την κατάθεση του αντιστοίχου ποσού στον τραπεζικό  
λογαριασμό που ο Συντονιστής έχει δηλώσει στο  φορέα χρηματοδότησης.  Στη συνέχεια ο Συντονιστής  
επιμερίζει το ποσό της εκάστοτε πληρωμής στους υπόλοιπους Δικαιούχους, καταβάλλοντας σε κάθε Δικαιούχο  
το  ποσό  που  του  αναλογεί.  Ο  Συντονιστής  οφείλει  να  πραγματοποιήσει  την  καταβολή  αυτή  προς  τους  
Δικαιούχους  το  αργότερο  τριάντα  (30)  ημερολογιακές  μέρες μετά  την  αποδεδειγμένη  καταβολή  της  
επιχορήγησης στον τραπεζικό του λογαριασμό.»

ΙΙΙ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Η Ενότητα 12  που αναφέρεται στην παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων και στην εποπτεία-έλεγχο-
παραλαβή τους αντικαθίστανται ως εξής:

«Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της υλοποίησης των έργων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα  
από τους μηχανισμούς ελέγχου και παρακολούθησης του ΕΣΠΑ.  Η  ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ, η Διαχειριστική Αρχή του  
Ε.Π.,  καθώς  και  άλλα  εξουσιοδοτημένα  όργανα  διατηρούν  το  δικαίωμα  να  ελέγχουν,  όποτε  κρίνεται  
απαραίτητο, την πορεία υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου με επισκέψεις στο  
χώρο εκτέλεσής του και στην έδρα του Δικαιούχου και/ή με επαλήθευση των στοιχείων που προσκομίζονται  
από τους Δικαιούχους. 
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Οι Δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν στοιχεία προόδου του έργου με τη μορφή τυποποιημένων εκθέσεων. Η  
Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου υποβάλλεται κατά τη διάρκεια του έργου και η Τελική Έκθεση Ολοκλήρωσης του  
έργου υποβάλλεται μετά τη λήξη του. 

Σημειώνεται  ότι  η υποβολή των ανωτέρω εκθέσεων είναι  υποχρεωτική. Η μη υποβολή τους  εμπρόθεσμα  
μπορεί  να  οδηγήσει  στην  αναστολή  της  χρηματοδότησης  του  έργου  για  όσο  χρονικό  διάστημα  δεν  
υποβάλλονται τα σχετικά στοιχεία, αλλά και στην οριστική διακοπή της χρηματοδότησης, την κατάπτωση της  
εγγυητικής επιστολής και την επιστροφή της καταβληθείσας ενίσχυσης.

Ο  φορέας  χρηματοδότησης  έχει  τη  δυνατότητα  να  ζητήσει  την  εισαγωγή  των  απαραίτητων  για  την  
παρακολούθηση του έργου στοιχείων μέσω κατάλληλης διαδικτυακής εφαρμογής.
Α. Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου
Οι Δικαιούχοι έχουν την υποχρέωση υποβολής Ενδιάμεσης Έκθεσης Προόδου που συνοδεύεται υποχρεωτικά  
από  αντίστοιχο  Αίτημα  Διενέργειας  Ενδιάμεσου  Ελέγχου.  Η  Ενδιάμεση  Έκθεση  Προόδου  και  το  Αίτημα  
Διενέργειας Ενδιάμεσου Ελέγχου υποβάλλονται ως εξής:

• εφόσον το σύνολο των υποβληθεισών δαπανών (για κάθε Δικαιούχο) υπερβαίνει το 80% του ποσού  
της Δημόσιας Δαπάνης που έχει δοθεί ως προκαταβολή, στην περίπτωση χρηματοδοτικού σχήματος  με 
προκαταβολή 
• στην περίπτωση χρηματοδοτικού σχήματος χωρίς προκαταβολή, δεν τίθεται περιορισμός ως προς την  
προϋπόθεση υλοποίησης κάποιου ποσοστού του έργου. Σ’ αυτήν την περίπτωση όμως ο Δικαιούχος θα  
πρέπει να συνεκτιμήσει ότι δεν προβλέπεται άλλη ενδιάμεση δόση πριν την αποπληρωμή.

 Η Έκθεση καλύπτει  συγκεκριμένη χρονική περίοδο και περιλαμβάνει τα απαραίτητα στοιχεία με τα οποία  
τεκμηριώνεται η πρόοδος του έργου τόσο ως προς το φυσικό όσο και ως προς το οικονομικό αντικείμενο. Με 
βάση την υποβληθείσα Έκθεση και τα παραστατικά που τη συνοδεύουν διενεργείται ο σχετικός έλεγχος και  
πιστοποιείται το ποσοστό ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, με βάση το  
οποίο αποφασίζεται η εκταμίευση και το ύψος της ενδιάμεσης δόσης.

Β. Τελική Έκθεση Ολοκλήρωσης του Έργου
Εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών το αργότερο από την ημερομηνία λήξης του έργου υποβάλλεται η  
Τελική Έκθεση Ολοκλήρωσης που περιλαμβάνει απολογισμό του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του  
έργου  και  συνοδεύεται  υποχρεωτικά  από  Αίτημα  Διενέργειας  Τελικού  Ελέγχου  και  Πιστοποίησης  της  
Ολοκλήρωσης  του  έργου.  Η  έκθεση  περιλαμβάνει  τα  απαραίτητα  στοιχεία  με  τα  οποία  τεκμηριώνεται  η  
ολοκλήρωση του έργου ως προς το φυσικό αντικείμενο. Ως προς το οικονομικό αντικείμενο,  στην έκθεση  
περιλαμβάνονται δαπάνες που δεν είχαν ελεγχθεί και εγκριθεί σε προηγούμενο έλεγχο.  Με βάση την Τελική  
Έκθεση  και  τα  παραστατικά  που  τη  συνοδεύουν  διενεργείται  ο  σχετικός  έλεγχος  και  πιστοποιείται  η  
ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου, οριστικοποιείται ο τελικός προϋπολογισμός του έργου και η αντίστοιχη  
Δημόσια Δαπάνη και επιβεβαιώνεται η τήρηση των όρων της Απόφασης Υπαγωγής/Σύμβασης. Με βάση τα  
πορίσματα της έκθεσης λαμβάνεται απόφαση για την εκταμίευση της Αποπληρωμής-Τελικής Δόσης,  για το  
ύψος αυτής, καθώς και για την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής.

Στην περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί Αίτημα Διενέργειας Ενδιάμεσου Ελέγχου μέσα σε τρεις (3) μήνες από  
τη συμπλήρωση διαστήματος ίσου με το ήμισυ της διάρκειας του έργου, ο Δικαιούχος οφείλει να ενημερώσει  
εγγράφως  την  ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ  σχετικά  με  την  πρόοδο  στην  υλοποίηση  του  έργου  και  την  αναμενόμενη  
ημερομηνία Αιτήματος Ελέγχου.

Οι εκθέσεις προόδου περιέχουν:
α) αναλυτική τεχνική περιγραφή του έργου που υλοποιήθηκε στην εξεταζόμενη χρονική περίοδο, ανά Ενότητα  

Εργασίας,  των  ορόσημων  που  επιτεύχθηκαν,  καθώς  και  τα  αντίστοιχα  παραδοτέα  (σε  έντυπη  και  
ηλεκτρονική μορφή)

β) καταγραφή ενδεχόμενων αποκλίσεων ή/και προβλημάτων σε σχέση με την υλοποίηση του εγκεκριμένου  
έργου και τεκμηρίωση των ακολουθούμενων/ προτεινόμενων λύσεων

γ) τα οικονομικά στοιχεία του έργου για την περίοδο που καλύπτει  ο έλεγχος,  ανά δικαιούχο,  κατηγορία  
δαπάνης και στο σύνολο του εκτελεσθέντος έργου

δ) φωτοαντίγραφα των παραστατικών δαπανών ανά δικαιούχο και κατηγορία δαπάνης (σε ξεχωριστό τόμο),  
συνοδευόμενα  από  τις  εξοφλητικές  αποδείξεις  και  τις  λογιστικές  εγγραφές  των  παραστατικών,  κατά  
προτίμηση με τη μορφή αναλυτικού καθολικού του ξεχωριστού λογαριασμού του έργου (με υπογραφή του  
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υπεύθυνου λογιστή και σφραγίδα του φορέα). Επισημαίνεται ότι τα φωτοαντίγραφα των τιμολογίων θα  
πρέπει να παράγονται αφού έχουν σφραγιστεί τα πρωτότυπα τιμολόγια με τη σφραγίδα του έργου

ε) Υπεύθυνη Δήλωση του Δικαιούχου, υπογεγραμμένη αρμοδίως, όπου θα αναφέρεται ότι:
o Τα υποβαλλόμενα αντίγραφα είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτότυπων παραστατικών
o Τα πρωτότυπα είναι πάντα στη διάθεση της ΕΥΔΕ/ΕΤΑΚ
o Τα παραστατικά δεν αντιστοιχούν σε δαπάνες που έχουν χρηματοδοτηθεί από άλλο πρόγραμμα
o Οι δαπάνες του έργου παρακολουθούνται λογιστικά σε ξεχωριστό λογαριασμό και είναι εις γνώση  

του υπογράφοντα ότι όσες από αυτές δεν έχουν καταχωρηθεί στο λογαριασμό αυτό θα κριθούν ως μη  
επιλέξιμες

Επιπρόσθετα, μαζί με την Τελική Έκθεση Ολοκλήρωσης υποβάλλονται:
o Σύνοψη της έκθεσης (στα ελληνικά και στα αγγλικά) σε μορφή κατάλληλη για δημοσίευση, όπου  

αναφέρονται οι στόχοι και τα επιτεύγματα του έργου
o Στην περίπτωση παραγωγής ερευνητικών αποτελεσμάτων, μελέτη  αξιοποίησης στην οποία ο κάθε  

δικαιούχος αναφέρει πώς προτίθεται να εκμεταλλευθεί ή να αξιοποιήσει εμπορικά  τα αποτελέσματα  
του έργου και όλα τα δικαιώματα πνευματικής  και βιομηχανικής ιδιοκτησίας  επί των αποτελεσμάτων,  
όπου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και  οι εφευρέσεις που  έγιναν, τα διπλώματα  ευρεσιτεχνίας  που  
ζητούνται  ή πρόκειται να ζητηθούν ή έχουν αποκτηθεί,  τα καταχωρημένα  σχέδια  και παρόμοια  
νόμιμα  δικαιώματα   επί  των   αποτελεσμάτων.  Η  μελέτη  περιλαμβάνει  κάθε  σχετική  έρευνα  και  
στοιχεία που απαιτούνται για την  αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.

o Στην  περίπτωση  εφαρμογής  επιχειρηματικού  σχεδίου,  τα  οικονομικά  αποτελέσματα  και  άλλα  
στοιχεία σχετικά με το βαθμό επιτυχίας ως προς το εγκεκριμένο σχέδιο.

Η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ μπορεί να διενεργεί ελέγχους στις χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις/φορείς, σε όλα τα στάδια  
υλοποίησης  του  έργου,  απ’ευθείας,  μέσω εντεταλμένων  οργάνων,  ή  μέσω εμπειρογνωμόνων/ειδικευμένων  
συνεργατών ή μέσω οργανισμών, των οποίων δύναται να μισθώνει τις υπηρεσίες για συγκεκριμένο χρονικό  
διάστημα.

Ειδικότερα  τα  όργανα ελέγχου  και  τελικής  παραλαβής  του  έργου  που  συστήνονται  από την  ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ  
(Επιτροπές  ή/και  ανεξάρτητοι  εμπειρογνώμονες),  είναι  επιφορτισμένα  με  τον  έλεγχο  του  φυσικού και  του  
οικονομικού αντικειμένου και απαρτίζονται από:    

o Εμπειρογνώμονες με αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο του έργου, προερχόμενους από το  
διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και Ερευνητικών Φορέων (Κέντρων –  
Ινστιτούτων) και ανώτερα στελέχη του ευρύτερου επιχειρηματικού τομέα, από την Ελλάδα ή/και το  
εξωτερικό, καθώς και το επιστημονικό προσωπικό (κάτοχοι διδακτορικών ή μεταπτυχιακών τίτλων  
σπουδών)  άλλων φορέων του  Δημόσιου/Ευρύτερου  Δημόσιου Τομέα,  για  τον  έλεγχο  του  φυσικού  
αντικειμένου. 

o Τους υπό οποιοδήποτε καθεστώς απασχόλησης υπηρετούντες στην ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, στη ΓΓΕΤ και  
στους εποπτευόμενους αυτής φορείς, πανεπιστημιακής (ΠΕ) και τεχνολογικής (ΤΕ) εκπαίδευσης με  
εμπειρία σε θέματα λογιστικής ή ελεγκτικής, για τον έλεγχο του οικονομικού αντικειμένου.

Οι πιστοποιητές είναι δυνατόν να προέρχονται από Μητρώο Εμπειρογνωμόνων που δημιουργείται μετά από  
ανοικτή πρόσκληση, εγκρίνεται και τηρείται με ευθύνη του φορέα χρηματοδότησης.

Κατά τη διαδικασία ελέγχου από τα αρμόδια Όργανα:
o Πιστοποιείται  η  ολοκλήρωση  ή  η  πρόοδος  που  έχει  επιτευχθεί  στην  υλοποίηση  του  φυσικού  

αντικειμένου σε σχέση με την Απόφαση Υπαγωγής/Σύμβαση.  Επίσης ελέγχονται  τα παραδοτέα του  
έργου (τόσο της επιχείρησης όσο και του υπεργολάβου) καθώς και το τελικό αποτέλεσμα (προϊόν,  
συσκευή, διάταξη, μέθοδος παραγωγής κλπ).

o Πιστοποιείται  η  επιλεξιμότητα  των  πραγματοποιηθεισών  δαπανών  σε  σχέση  με  την  απόφαση  
Υπαγωγής/Σύμβαση και το βαθμό υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου.

o Διατυπώνεται άποψη σε σχέση με τη χρηματοδότηση του έργου.

Τα προσκομισθέντα στοιχεία αξιολογούνται σε συνεργασία από τους ελεγκτές του φυσικού και οικονομικού  
αντικειμένου  οι  οποίοι  χαρακτηρίζουν  τα  παραστατικά  δαπανών,  ένα  προς  ένα,  ως  επιλέξιμα  ή  μη.  Ως  
επιλέξιμες  κρίνονται  οι  πραγματοποιηθείσες  δαπάνες  οι  οποίες  προβλέπονται  στην  Απόφαση 
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Υπαγωγής/Σύμβαση (όπως ισχύει μετά από ενδεχόμενη τροποποίησή της), και για τις οποίες διαπιστώνεται η  
σχέση τους με το έργο, το εύλογο του τιμήματός τους, η νομιμότητά τους και η αντιστοίχισή τους στο βαθμό  
υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου.  Για κάθε έλεγχο συντάσσεται  Εισήγηση-Έκθεση η οποία  
κατατίθεται  προς  έγκριση  στην  ΕΥΔΕ/ΕΤΑΚ  σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στην  Υπουργική  Απόφαση  
Συστήματος Διαχείρισης του ΕΣΠΑ, όπως ισχύει. 

Σε περίπτωση  που με βάση τα πορίσματα του ελέγχου το έργο δεν εκτελείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ή  
από τα μέχρι τη στιγμή εκείνη αποτελέσματα καθίσταται αμφίβολη η επιτυχία του, το Όργανο ελέγχου ή/και η  
ΕΥΔΕ/ΕΤΑΚ μπορούν να εισηγούνται  τη διακοπή της χρηματοδότησης του έργου.  Σε περίπτωση έκδοσης  
Απόφασης Ανάκλησης της Ένταξης (απένταξη του έργου) καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου οι εκδοθείσες υπέρ  
αυτού  εγγυητικές  επιστολές  (εφόσον  υπάρχουν)  ή/και  επιστρέφεται  η  ήδη  καταβληθείσα  ενίσχυση  ως  
αχρεωστήτως καταβληθείσα.»

IV  . ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ  

Έξοδα έκδοσης εγγυητικών επιστολών:
Στην Ενότητα 7 «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ» προστίθεται η εξής παράγραφος:

«Τα έξοδα (έκδοσης και διατήρησης) εγγυήσεων που παρέχονται από τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωτικούς  
οργανισμούς, είναι επιλέξιμες δαπάνες, εφόσον η έκδοσή τους προβλέπεται από τον Οδηγό Εφαρμογής ή/και  
την ισχύουσα νομοθεσία.» 

V  . ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ    

Στο τέλος της Ενότητας 10.2 προστίθεται η εξής παράγραφος:

«Η διάρκεια των έργων, με βάση την αρχική απόφαση χρηματοδότησης/υπαγωγής, δεν μπορεί να εκτείνεται  
πέραν της 30.06.2015.»

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης αποτελεί ο Οδηγός Εφαρμογής της πράξης τροποποιημένος 
σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Κατά  τα  λοιπά  ισχύει  η  με  αρ.  πρωτ.  5051/23-05-2011 απόφαση  προκήρυξης  της  πράξης,  όπως 
τροποποιήθηκε με τις αρ. πρωτ. 6725/07-07-2011 και 551/21-01-2013 αποφάσεις.

Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας & Τεχνολογίας

                  Καθηγ. Β. Μάγκλαρης

Συνημμένα:
- Οδηγός Εφαρμογής

Εσωτερική διανομή:
- ΕΡΕ (3)

Κοινοποίηση:
- ΕΥΔ/ΕΠΑΕ
- ΕΥΔΕ/ΕΤΑΚ

ΑΔΑ: ΒΕΤΨ9-8ΨΗ


