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ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

Για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης, οι χρησιµοποιούµενοι όροι έχουν την 
έννοια που τους αποδίδεται  κατωτέρω: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ 
ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 
ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς: Το πλαίσιο που καταρτίζεται από 

το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών σε διάλογο µε την Επιτροπή 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εφεξής Επιτροπή) και το οποίο αποτελεί 
µέσο αναφοράς για την εκπόνηση του προγραµµατισµού του 
Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) και του Ταµείου Συνοχής. 

ΕΠ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα: Έγγραφο το οποίο υποβάλλεται από το 
Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών και εγκρίνεται από την Επιτροπή 
και το οποίο καθορίζει µια αναπτυξιακή στρατηγική µε τη χρήση ενός 
συνεκτικού συνόλου προτεραιοτήτων, που θα επιτευχθεί µε τη 
συνδροµή ενός Ταµείου ή, στην περίπτωση του στόχου «Σύγκλιση» και 
ειδικότερα για τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα «Προσπελασιµότητα» και 
«Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2007-2013», µε τη συνδροµή του 
Ταµείου Συνοχής και του ΕΤΠΑ. 

8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΜΙΓΟΥΣ 
ΣΤΟΧΟΥ 1 «ΣΥΓΚΛΙΣΗ» 
 

Καλύπτονται από το ΕΠΑΕ (ΕΠΑΝ ΙΙ).  
(Αν. Μακεδονία – Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Β. Αιγαίο, Κρήτη, Ιόνια 
Νησιά, Πελοπόννησος, ∆υτική  Ελλάδα) 

5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, 
ΣΤΟΧΟΥ 2 «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 

Αττική, Κεντρική Μακεδονία, ∆υτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Νήσοι 
Νοτίου Αιγαίου  
 

ΕΠΑΕ 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηµατικότητα». Το 
Πρόγραµµα που εντάσσει τη στρατηγική για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηµατικότητας της ελληνικής 
οικονοµίας στο πλαίσιο της γενικότερης εθνικής αναπτυξιακής 
στρατηγικής για την περίοδο 2007- 2013. Κεντρικός αναπτυξιακός 
στόχος του ΕΠΑΝ-ΙΙ είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της 
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήµατος της 
χώρας, µε έµφαση στη διάσταση της καινοτοµίας. Η στρατηγική, που 
υιοθετείται, και οι τρόποι παρέµβασης που προσδιορίζονται στο ΕΠΑN –
II εκτιµάται ότι θα έχουν θετική επίδραση στην ανταγωνιστικότητα, 
εξωστρέφεια και επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα και θα εξασφαλίσουν 
θετικά αναπτυξιακά αποτελέσµατα για το σύνολο της ελληνικής 
οικονοµίας. Το Πρόγραµµα καλύπτει τα αντικείµενα αρµοδιότητας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Τουριστικής 
Ανάπτυξης και του Υπουργείου Πολιτισµού. 

Α.Π Άξονας Προτεραιότητας: Μια από τις προτεραιότητες της στρατηγικής 
στο πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράµµατος που έχει συγκεκριµένους 
µετρήσιµους στόχους και περιλαµβάνει οµάδα πράξεων οι οποίες 
σχετίζονται µεταξύ τους. 

Άξονας Προτεραιότητας 1 
του ΕΠΑN-II «∆ηµιουργία 
και Αξιοποίηση της 
Καινοτοµίας 
υποστηριζόµενης από 
Έρευνα και Τεχνολογική 
Ανάπτυξη» 

Ο Άξονας επιδιώκει την επιτάχυνση της µετάβασης στην οικονοµία της 
γνώσης, τη σύνδεση της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτοµίας 
µε τον παραγωγικό ιστό της χώρας ως κύριο παράγοντα ανάπτυξης και  
ανταγωνιστικότητας και τη γενικότερη διάχυση των αποτελεσµάτων της 
έρευνας και της καινοτοµίας στην ελληνική οικονοµία και κοινωνία. Στο 
πλαίσιο αυτό ο Άξονας στοχεύει στην ενίσχυση της έρευνας, της 
τεχνολογίας και της καινοτοµίας σε όλους τους κλάδους ως βασικών 
παραγόντων για την αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονοµίας και τη 
µετάβαση στην οικονοµία της γνώσης. 
 

Υποάξονας 1.2 του ΕΠΑN-II 
«Αξία» 

Ο Υποάξονας επιδιώκει την προώθηση της καινοτοµίας (άµεσα), των 
νέων τεχνολογιών και της επιχειρηµατικότητας, µέσω δράσεων που 



 5

υποστηρίζουν τη µετατροπή της γνώσης σε καινοτοµικά προϊόντα, 
διαδικασίες και υπηρεσίες, τη µεταφορά τεχνολογίας -τεχνογνωσίας προς 
τις επιχειρήσεις και ειδικότερα τις ΜµΕ και τη γεφύρωση του χάσµατος 
µεταξύ τεχνολογικής γνώσης και αγοράς. 

∆ΡΑΣΗ  
 
ή ΕΡΓΟ ή 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Σύνολο ενεργειών που πραγµατοποιούνται για την υλοποίηση των 
στόχων που τίθενται από τους άξονες προτεραιότητας του ΕΣΠΑ. Κάθε 
δράση, µπορεί να υλοποιείται µέσω µίας ή περισσοτέρων πράξεων. 
Για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης, «∆ράση» είναι το «Έργο» 
ή το «Πρόγραµµα»: «∆ηµιουργία καινοτοµικών συστάδων επιχειρήσεων 
–Ένα ελληνικό προϊόν, Μια Αγορά: Ο Πλανήτης _Πιλοτική Φάση 
Λειτουργίας», στο οποίο καλούνται οι δικαιούχοι να υποβάλλουν 
πρόταση.  

ΠΡΟΤΑΣΗ  Η πρόταση που υποβάλλει κάθε δικαιούχος, στο πλαίσιο της 
προκήρυξης της παρούσας δράσης 

ΠΡΑΞΗ  Έργο ή οµάδα έργων που επιλέγονται από τη διαχειριστική αρχή του 
οικείου επιχειρησιακού προγράµµατος ή µε ευθύνη της, σύµφωνα µε 
κριτήρια που καθορίζονται από την επιτροπή παρακολούθησης και 
υλοποιούνται από έναν ή περισσότερους δικαιούχους, προκειµένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι του άξονα προτεραιότητας µε τον οποίο 
σχετίζονται. 
Για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης, «πράξη» είναι το έργο που 
καλείται να υλοποιήσει ο δικαιούχος χρηµατοδότησης, εφόσον έχει 
εγκριθεί προς χρηµατοδότηση η πρόταση που υπέβαλε και εφόσον έχει 
ενταχθεί σε Επιχειρησιακό Πρόγραµµα.  

ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το ΕΤΠΑ συµβάλλει στην 
άµβλυνση των ανισοτήτων που υπάρχουν στην ανάπτυξη και το βιοτικό 
επίπεδο µεταξύ των διαφόρων περιφερειών καθώς και στη µείωση της 
καθυστέρησης των λιγότερο ευνοηµένων περιφερειών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

ΕΚΤ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 
Π∆Ε Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 
ΣΑΕ Συλλογική Απόφαση Έργου 
ΑΕ Αρχή Ελέγχου: Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δηµόσια αρχή ή 

οντότητα, λειτουργικά ανεξάρτητη από τη διαχειριστική αρχή και την 
αρχή πιστοποίησης, η οποία ορίζεται από το κράτος µέλος για κάθε 
επιχειρησιακό πρόγραµµα και είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της 
ουσιαστικής λειτουργίας του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου. 

ΑΠΙΣ Αρχή Πιστοποίησης: Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δηµόσια αρχή ή 
φορέας, που ορίζεται από το κράτος µέλος για την πιστοποίηση 
καταστάσεων δαπανών και αιτήσεων πληρωµής, πριν διαβιβαστούν στην 
Επιτροπή των ΕΚ 

Σ∆Ε Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ελέγχου 
∆Α ή ΕΥ∆  

∆ιαχειριστική Αρχή: Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δηµόσια αρχή ή 
δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέας, που ορίζεται από το κράτος µέλος για τη 
διαχείριση του επιχειρησιακού προγράµµατος. 

ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 
 Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα-

Επιχειρηµατικότητα» 

ΥΠΑΣΥ∆ Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, εκδιδόµενη σε 
εφαρµογή του άρθρου 2 του Ν.3614/07, µε την οποία προσδιορίζονται 
οι βασικοί κανόνες του Συστήµατος διαχείρισης των επιχειρησιακών 
προγραµµάτων του ΕΣΠΑ. Η ισχύουσα είναι η 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 
(ΦΕΚ 540 Β), όπως τροποποιήθηκε µε την 43804/ΕΥΘΥ 2041/9.09.09 
(ΦΕΚ 1957Β) όµοια και την 28020/ΕΥΘΥ 1212/19.7.2010 (ΦΕΚ 1088 Β) 
και όπως εκάστοτε ισχύει 

∆ηµόσια ∆απάνη ή ∆ηµόσια 
Συγχρηµατοδότηση 

Κάθε δηµόσια συνεισφορά στη χρηµατοδότηση πράξεων από τον 
κρατικό προϋπολογισµό, τον προϋπολογισµό περιφερειακών ή τοπικών 
αρχών ή τον προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στα πλαίσια 
των διαρθρωτικών ταµείων και του Ταµείου Συνοχής, καθώς και κάθε 
παρόµοια δαπάνη. 
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Ενίσχυση Νοείται κάθε µέτρο το οποίο πληροί το σύνολο των κριτηρίων που 
καθορίζονται στο άρθρο 87 παράγραφος 1 της Συνθήκης. 

Ένταση Ενίσχυσης Νοείται το ποσό της ενίσχυσης εκφραζόµενο ως ποσοστό επί των 
επιλέξιµων δαπανών/ επενδύσεων. 

Παρατυπία Κάθε παράβαση διάταξης του κοινοτικού δικαίου η οποία προκύπτει από 
πράξη ή παράλειψη οικονοµικού φορέα και η οποία ζηµιώνει ή ενδέχεται 
να ζηµιώσει το γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε τον 
καταλογισµό στον κοινοτικό προϋπολογισµό αδικαιολόγητης δαπάνης. 

∆ηµοσιονοµική ∆ιόρθωση Η ακύρωση του συνόλου ή µέρους της Κοινοτικής και Εθνικής 
συµµετοχής σε ένα έργο ή πράξη, στο πλαίσιο της συγχρηµατοδότησής 
του από τα επιχειρησιακά προγράµµατα της περιόδου 2007-2013 η 
οποία είναι ανάλογη της παράβασης που διαπιστώνεται. 

Αχρεωστήτως Καταβληθέν 
Ποσό 

Κάθε δαπάνη στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας παραδοθέν προϊόν, 
έργο ή υπηρεσία, σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής σύµβασης ή 
απόφασης µε την οποία αναλήφθηκε η υποχρέωση της δαπάνης. 

Ανάκτηση Η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. 
∆ικαιούχος ∆ηµόσιος ή ιδιωτικός οργανισµός, φορέας ή επιχείρηση, αρµόδιος για 

την έναρξη ή την έναρξη και υλοποίηση πράξεων. 
Στα πλαίσια των καθεστώτων ενίσχυσης δυνάµει του άρθρου 87 της 
συνθήκης, οι δικαιούχοι είναι δηµόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις που 
εκτελούν µεµονωµένο έργο και λαµβάνουν δηµόσια ενίσχυση. 

ΕΦ∆ 

Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης, ως ορίζεται στο Ν.3614/07 (άρθρο 4 
παρ. 4γ): Κάθε δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέας ή υπηρεσία, η οποία ενεργεί 
υπό την ευθύνη διαχειριστικής αρχής ή αρχής πιστοποίησης, και εκτελεί 
καθήκοντα για λογαριασµό µιας τέτοιας αρχής σε σχέση µε δικαιούχους 
που υλοποιούν πράξεις. Ως ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης δύναται να 
επιλεγεί νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, ή αναπτυξιακή ανώνυµη εταιρεία ΟΤΑ, µετά από 
διαγωνιστική διαδικασία και ο οποίος, µεταξύ άλλων, πρέπει να πληροί 
και τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) να έχει φερεγγυότητα και να παρέχει 
εγγυήσεις όσον αφορά την ικανότητά του για τη διοικητική και 
οικονοµική διαχείριση που θα του ανατεθεί, β) να διαθέτει εµπειρία στον 
τοµέα που αφορά το αντικείµενο του προγράµµατος ή τµήµατός του. 
Στην περίπτωση που ο ενδιάµεσος φορέας επιλέγεται µετά από 
διαγωνιστική διαδικασία, απαιτείται σύναψη σύµβασης ανάθεσης. Η 
σύµβαση ανάθεσης υπογράφεται µεταξύ της οικείας διαχειριστικής αρχής 
και του ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης. Στο παρόν ο ΕΦ∆ πρέπει να έχει 
το δικαίωµα να χορηγεί και να διαχειρίζεται ενισχύσεις σε επιχειρήσεις.   

Ίδια συµµετοχή H διαφορά της δηµόσιας δαπάνης από τον συνολικό προϋπολογισµό 
έργου/ πράξης και η οποία καταβάλλεται από τους δικαιούχους.  

ΣΥΣΤΑ∆ΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ –
CLUSTERS 

Σύµφωνα µε τον ορισµό του Michael E. Porter : 
«µια γεωγραφικά γειτνιάζουσα οµάδα αλληλοσυνδεόµενων επιχειρήσεων 
και συνδεδεµένων φορέων σε ένα συγκεκριµένο τοµέα, που εµφανίζουν 
κοινά χαρακτηριστικά και συµπληρωµατικότητα, όπου συγκεντρώνονται 
ικανοί πόροι και δεξιότητες φθάνοντας σε ένα κρίσιµο κατώφλι, ώστε να 
αποκτούν θέση – κλειδί σε ένα συγκεκριµένο οικονοµικό κλάδο ή 
δραστηριότητα, µε αποφασιστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε σχέση 
µε άλλες περιοχές, ή ακόµη και µια διεθνή κυριαρχία στο συγκεκριµένο 
τοµέα». 

Καινοτοµικές συστάδες 
επιχειρήσεων -  [ή 
συµπλέγµατα φορέων 
καινοτοµίας] - 
Innovation Clusters 

Σύµφωνα µε  τον ορισµό του Πλαισίου Κρατικών Ενισχύσεων της Ε. 
Επιτροπής (2006/C 323/01/30.12.2006): «οµάδες 
ανεξάρτητων επιχειρήσεων — καινοτόµες νεοσύστατες 
επιχειρήσεις, µικρές, µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις, καθώς 
και ερευνητικοί οργανισµοί — που λειτουργούν σε 
συγκεκριµένο τοµέα και περιοχή µε σκοπό να τονώσουν την 
καινοτόµο δραστηριότητα προωθώντας εντατικές 
αλληλεπιδράσεις, µε από κοινού χρήση εγκαταστάσεων και 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εµπειρογνωµοσύνης και 
συµβάλλοντας αποτελεσµατικά στη µεταφορά τεχνολογίας, 
τη δηµιουργία δικτύων και τη διάδοση πληροφοριών µεταξύ 
των επιχειρήσεων στο σύµπλεγµα φορέων.». 

Φορέας Αρωγός  Φορέας µε πρωταρχικό κεντρικό ρόλο στην εκκίνηση, ανάπτυξη, 
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διοίκηση του cluster.  
Ο φορέας αρωγός  υποστηρίζει την ανάπτυξη των αναγκαίων συνεργιών, 
παρέχει τεχνογνωσία στις επιχειρήσεις - µέλη του cluster σε θέµατα 
κρίσιµα για την ανάπτυξη του,  και θα υποστηρίζει την διεθνή του 
προβολή, δικτύωση και διείσδυση των προϊόντων του στη διεθνή αγορά. 

Ε.Σ.  Επιχειρηµατικό Σχέδιο της καινοτοµικής συστάδας επιχειρήσεων 
 

Σχέδιο Ενίσχυσης 
Επιχειρήσεων 

Σχέδιο ενεργειών προς ενίσχυση των επιχειρήσεων που συµµετέχουν 
στην συστάδα επιχειρήσεων 

Υπεύθυνος Έργου    Φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει την ευθύνη για την επίβλεψη, την 
υλοποίηση  και τον  συντονισµό του συνόλου των χρηµατοδοτούµενων 
πράξεων στο πλαίσιο του εγκεκριµένου έργου,   από επιστηµονικής, 
τεχνικής και οικονοµικής  πλευράς, αλλά και σε επίπεδο διοικητικό και σε 
επίπεδο επικοινωνίας µεταξύ των φορέων της συστάδας και µε την 
ΓΓΕΤ. Ο Υπεύθυνος του Έργου, προέρχεται από τον Φορέα Αρωγό. 

Υπεύθυνος Πράξης Φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει την ευθύνη για την επίβλεψη, την 
υλοποίηση  και τον  συντονισµό µιας επιµέρους πράξης  που καλείται να 
εκτελέσει ο φορέας από τον οποίο προέρχεται, ως δικαιούχος 
χρηµατοδότησης.  (∆ηλαδή ο Υπεύθυνος Πράξης του Σχεδίου Ενίσχυσης 
εκάστης επιχείρησης και του Φορέα Αρωγού) 

«Επιστηµονικός Υπεύθυνος» 
Συνεργατικού έργου  

Φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει την ευθύνη για την επίβλεψη, την 
υλοποίηση  και τον  συντονισµό ενός συνεργατικού έργου  (εάν 
προτείνεται τέτοιο έργο) 

ΜµΕ Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις. Ο ορισµός των ΜµΕ για τους σκοπούς του 
παρόντος οδηγού  βασίζεται στον ορισµό της σύστασης της Επιτροπής 
2003/361/ΕΚ, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ 
µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων. (ΕΕ L 124 της 
20.5.2003, σ. 36.) 

Μεγάλη Επιχείρηση Ως µεγάλες επιχειρήσεις νοούνται οι επιχειρήσεις που δεν πληρούν τα 
κριτήρια που αναφέρονται στον παραπάνω ορισµό της Επιτροπής για τις 
ΜµΕ 

ΜµΕ που είναι 
προβληµατικές επιχειρήσεις, 
κατά την έννοια του ΓΚΑΚΚ 
800/2008 
 
Ενισχύσεις 
στις επιχειρήσεις αυτές 
εξαιρούνται από το 
πεδίο εφαρµογής του 
κανονισµού ΓΚΑΚΚ 800/2008 και 
κατά συνέπεια από το πεδίο 
εφαρµογής της παρούσας 
∆ράσης. 

Μια ΜµΕ θεωρείται προβληµατική επιχείρηση όταν πληροί τους 
ακόλουθους όρους: 
α) αν πρόκειται για εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, εφόσον έχει 
απολεσθεί πάνω από το µισό του εγγεγραµµένου της κεφαλαίου και άνω 
του ενός τετάρτου του κεφαλαίου αυτού έχει απολεσθεί κατά τη 
διάρκεια των δώδεκα τελευταίων µηνών, ή 
β) αν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισµένα µέλη 
έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας, εφόσον έχει 
απολεσθεί πάνω από το µισό του κεφαλαίου της, όπως εµφανίζεται 
στους λογαριασµούς της εταιρείας, και πάνω από το ένα τέταρτο αυτού 
του κεφαλαίου έχει απολεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων 
µηνών, ή 
γ) ανεξάρτητα από τη µορφή της εταιρείας, εφόσον η σχετική 
επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις της εγχώριας νοµοθεσίας ώστε να 
υπαχθεί σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία. 
Οι ΜµΕ που έχουν συσταθεί από χρόνο µικρότερο της τριετίας δεν 
θεωρούνται, για τους σκοπούς του παρόντος, ότι είναι προβληµατικές 
αναφορικά µε το εν λόγω διάστηµα, εκτός εάν πληρούν τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο στοιχείο (γ) 

Ερευνητικός Οργανισµός Ως «ερευνητικός οργανισµός» νοείται ένας φορέας, όπως πανεπιστήµιο 
ή ερευνητικό ινστιτούτο, ανεξάρτητα από το νοµικό 
καθεστώς του (δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο 
χρηµατοδότησής του, πρωταρχικός σκοπός του οποίου είναι η 
διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιοµηχανικής έρευνας ή πειραµατικής 
ανάπτυξης και η διάδοση των αποτελεσµάτων µε τη διδασκαλία, 
τη δηµοσίευση ή τη µεταφορά τεχνολογίας· όλα τα κέρδη πρέπει 
να επανεπενδύονται στις δραστηριότητες αυτές, στη διάδοση των 
αποτελεσµάτων τους ή στη διδασκαλία· οι επιχειρήσεις που 
µπορούν να επηρεάσουν έναν τέτοιο οργανισµό, π.χ. µε την 
ιδιότητά τους ως µετόχου ή ως µέλους, δεν έχουν προνοµιακή 
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πρόσβαση στο ερευνητικό δυναµικό του ή στα ερευνητικά του 
αποτελέσµατα 

Βασική Έρευνα Νοείται µια πειραµατική ή θεωρητική εργασία που αναλαµβάνεται κυρίως 
για την παραγωγή νέων γνώσεων σχετικά µε τα βασικά αίτια 
φαινοµένων και παρατηρήσιµων γεγονότων, χωρίς να προβλέπεται 
άµεση πρακτική εφαρµογή ή χρήση. 

Βιοµηχανική Έρευνα Νοείται η σχεδιασµένη έρευνα ή κριτική διερεύνηση που αποσκοπεί στην 
απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη νέων 
προϊόντων, διαδικασιών ή υπηρεσιών ή για τη σηµαντική βελτίωση 
υφιστάµενων προϊόντων, µεθόδων ή υπηρεσιών. Περιλαµβάνει τη 
δηµιουργία συστατικών στοιχείων πολύπλοκων συστηµάτων, που είναι 
απαραίτητα για την βιοµηχανική έρευνα, ιδιαίτερα για την επικύρωση 
τεχνολογίας πολλαπλών εφαρµογών εξαιρουµένων των πρωτοτύπων 

Πειραµατική Ανάπτυξη Νοείται η απόκτηση, ο συνδυασµός, η διαµόρφωση και η χρήση 
υφισταµένων επιστηµονικών, τεχνολογικών, επιχειρηµατικών και άλλων 
γνώσεων και δεξιοτήτων για την παραγωγή σχεδίων και διατάξεων για 
νέα, τροποποιηµένα ή βελτιωµένα προϊόντα, µεθόδους ή υπηρεσίες. 
Μπορεί να περιλαµβάνονται και άλλες δραστηριότητες µε στόχο τον 
εννοιολογικό προσδιορισµό, το σχεδιασµό και την τεκµηρίωση νέων 
προϊόντων, µεθόδων και υπηρεσιών. Οι δραστηριότητες µπορούν να 
περιλαµβάνουν την παραγωγή σχεδίων, τεχνικών σχεδίων και άλλης 
τεκµηρίωσης, εφόσον δεν προορίζονται για εµπορική χρήση. 
Περιλαµβάνεται επίσης η ανάπτυξη πρωτοτύπων που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν εµπορικά και πιλοτικών σχεδίων στις περιπτώσεις που 
τα πρωτότυπα συνιστούν κατ’ ανάγκη το τελικό εµπορικό προϊόν και 
είναι υπερβολικά δαπανηρό να παραχθούν και να χρησιµοποιηθούν µόνο 
για σκοπούς επίδειξης και έγκρισης. Στην περίπτωση µεταγενέστερης 
εµπορικής χρήσης σχεδίων επίδειξης ή πιλοτικών σχεδίων, τυχόν έσοδα 
από τέτοια χρήση πρέπει να αφαιρεθούν από το επιλέξιµο κόστος. Η 
πειραµατική παραγωγή και δοκιµή προϊόντων, διαδικασιών και 
υπηρεσιών είναι επίσης επιλέξιµη, εφόσον δεν µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν ή να µεταποιηθούν για βιοµηχανικές εφαρµογές ή 
εµπορία. Η πειραµατική ανάπτυξη δεν περιλαµβάνει τις συνήθεις 
τροποποιήσεις ή τις τροποποιήσεις που επέρχονται κατά καιρούς σε 
προϊόντα, γραµµές παραγωγής, µεταποιητικές µεθόδους, υφιστάµενες 
υπηρεσίες και άλλες λειτουργίες σε εξέλιξη, ακόµη και αν αυτές οι 
τροποποιήσεις αποτελούν, ενδεχοµένως, βελτιώσεις. 

Ειδική επαγγελµατική 
εκπαίδευση 

Νοείται η εκπαίδευση που περιλαµβάνει διδασκαλία που αφορά άµεσα 
και κατά κύριο λόγο την τρέχουσα ή µελλοντική θέση του εργαζοµένου 
στην επιχείρηση και παρέχει προσόντα τα οποία είτε δεν είναι 
µεταβιβάσιµα σε άλλες επιχειρήσεις και άλλους τοµείς απασχόλησης είτε 
είναι µεταβιβάσιµα σε περιορισµένο µόνον βαθµό 

Γενική επαγγελµατική 
εκπαίδευση 

Νοείται η εκπαίδευση που περιλαµβάνει διδασκαλία η οποία δεν αφορά 
αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο την τρέχουσα ή µελλοντική θέση του 
εργαζοµένου στην ενισχυόµενη επιχείρηση, αλλά του παρέχει προσόντα 
τα οποία είναι µεταβιβάσιµα σε άλλες επιχειρήσεις ή άλλους τοµείς 
απασχόλησης. Η εκπαίδευση λογίζεται ως «γενική» π.χ. όταν: 
α) οργανώνεται από κοινού από διάφορες ανεξάρτητες επιχειρήσεις, ή 
όταν απευθύνεται σε εργαζοµένους διαφορετικών επιχειρήσεων 
β) αναγνωρίζεται, πιστοποιείται ή επικυρώνεται από δηµόσιους 
ή άλλους φορείς και οργανισµούς στους οποίους έχουν ανατεθεί οι 
σχετικές αρµοδιότητες από το κράτος µέλος ή την Κοινότητα. 

Προσωπικό µε υψηλή 
ειδίκευση 

Ερευνητές, µηχανικοί, σχεδιαστές και υπεύθυνοι µάρκετινγκ που 
διαθέτουν πανεπιστηµιακό πτυχίο και τουλάχιστον πενταετή σχετική 
επαγγελµατική πείρα. Η κατοχή διδακτορικού  µπορεί να θεωρηθεί 
σχετική επαγγελµατική πείρα. 

Ιδιώτες Επενδυτές Στο πλαίσιο του παρόντος Προγράµµατος ορίζονται τα φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα µε σηµαντική εµπειρία διαχείρισης επιχειρήσεων και 
επενδύσεις σε υψηλή τεχνολογία τα οποία περιλαµβάνουν: α) Κεφάλαια 
Επιχειρηµατικών Συµµετοχών (Venture Capital), µέλη ενός 
αναγνωρισµένου Venture Capital Association ή β) Επιχειρηµατικοί 
Άγγελοι (Business Angels), µέλη ενός αναγνωρισµένου Business Angel 
Association ή διακεκριµένες περιπτώσεις επενδυτών διεθνούς εµβέλειας, 
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ή γ) Στρατηγικοί Επενδυτές (Strategic Investors), δηλαδή σηµαντικές 
επιχειρήσεις των τοµέων στους οποίους υποβάλλονται οι προτάσεις, ή δ) 
Επενδυτικές Τράπεζες (Investment Banks). Η δραστηριοποίηση των 
Ιδιωτών Επενδυτών και η σύµπραξή τους στο cluster σε σταθερή βάση, 
αποτελεί έναν από τους  στόχους του Προγράµµατος. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ Υπουργείο/Υπουργός Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων 

ΓΓΕΤ Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας.  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕ ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραµµάτων ΓΓΕΤ 
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∆ράση:  «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑ∆ΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

-ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ » 

 
Το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Γενική Γραµµατεία 
Έρευνας και Τεχνολογίας, καλεί τους προκριθέντες της αξιολόγησης1 των προτάσεων 
που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, όπως 
αυτή δηµοσιεύθηκε στις 7 Σεπτεµβρίου 2011, να υποβάλουν  προτάσεις για ένταξη 
πράξεων στη ∆ράση «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑ∆ΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: 
ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ», σύµφωνα µε την σχετική 
απόφαση της Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και του 
παρόντος «Οδηγού Εφαρµογής», ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της. 
Η ∆ράση εµπίπτει στον δεύτερο στρατηγικό πυλώνα της Νέας Πολιτικής για την 
Έρευνα & Τεχνολογία, όπως έχει εξαγγελθεί από το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευµάτων: «∆ιασύνδεση µε τον παραγωγικό ιστό της οικονοµίας 
για την προαγωγή της καινοτοµίας». 
 
 
 

1.  ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ 
  
Οι καινοτοµικές και τεχνολογικές επιδόσεις µιας χώρας/ περιφέρειας προκύπτουν ως 
το αποτέλεσµα ενός συνόλου σύνθετων διασυνδέσεων ανάµεσα στους φορείς που 
παράγουν, διανέµουν και αξιοποιούν διάφορες µορφές γνώσης και εξαρτώνται σε 
µεγάλο βαθµό από τον τρόπο µε τον οποίο οι φορείς αυτοί αλληλεπιδρούν ως 
στοιχεία ενός συνολικού συστήµατος παραγωγής και εφαρµογής της γνώσης. Στο 
πλαίσιο αυτό η ανάπτυξη που βασίζεται στη γνώση και στην καινοτοµία διακρίνεται 
από δύο σηµαντικά χαρακτηριστικά: τη συγκέντρωση σε περιοχές (γεωγραφικές ή/και 
θεµατικές) όπου εντοπίζονται φορείς παραγωγής γνώσης και τεχνολογίας, ανθρώπινο 
δυναµικό υψηλής στάθµης, επιχειρήσεις που βασίζονται στη γνώση, καινοτοµικοί 
κλάδοι και τη δηµιουργία νέων συνεργιών, συνεργασιών και δικτύωσης µεταξύ των 
παραπάνω. 
 
Με αυτό το σκεπτικό, σχεδιάστηκε η παρούσα δράση, η οποία  στοχεύει στη 
δηµιουργία καινοτοµικών συστάδων επιχειρήσεων (innovation clusters) µε τη 
συµµετοχή ακαδηµαϊκών και ερευνητικών φορέων σε συγκεκριµένα θεµατικά πεδία, 
που εµφανίζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για την χώρα, µε σκοπό την τόνωση της 
καινοτοµικής δραστηριότητας µέσα από την ανάπτυξη καινοτοµικών προϊόντων και 
υπηρεσιών και την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας και σκοπού µέσα από την 
εξειδίκευση της παραγωγής και την ανάπτυξη στενής συνεργασίας µεταξύ των µελών 
των συστάδων.   
 

                                                 
1 Σύµφωνα µε την διαδικασία και τα κριτήρια που περιγράφονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος και όπως οι προκριθέντες έχουν συµπεριληφθεί στην Απόφαση της Υπουργού 
Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, µε αρ. πρωτ. 1685/15.2.2012 και θέµα  
“Έγκριση των πρακτικών αξιολόγησης, όπως αυτά συνετάχθησαν από την  Επιτροπή 
Αξιολόγησης των Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για συµµετοχή στη ∆ράση : «∆ηµιουργία Καινοτοµικών Συστάδων 
Επιχειρήσεων – Ένα Ελληνικό Προϊόν, Μια Αγορά : Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» και καθορισµός 
των προκριθέντων προτάσεων” 
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Στην διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική, ο όρος “clusters” έχει χρησιµοποιηθεί για να 
περιγράψει µια µεγάλη ποικιλία από επιχειρηµατικές συµπράξεις που ξεκινούν από 
οµάδες  επιχειρήσεων που έχουν συγκεντρωθεί  σε µια συγκεκριµένη γεωγραφικά 
περιοχή µε στόχο την µείωση του κόστους (cohesive clusters), έως και  
διασυνδεδεµένες σε αλυσίδα προστιθέµενης αξίας, αλληλοεξαρτώµενες επιχειρήσεις, 
που εξειδικεύονται σε τοµείς υψηλής τεχνολογίας, αξιοποιούν την γνώση (new 
industrial districts)  και αναπτύσσουν την καινοτοµία  εκµεταλλευόµενες το  
κοινωνικό κεφάλαιο και την συλλογική µάθηση (innovative milieux)2. Στις 
περισσότερες ωστόσο περιπτώσεις, η έννοια cluster εµπεριέχει τα στοιχεία της 
γεωγραφικής γειτνίασης, της δικτύωσης και της εξειδίκευσης. 
 
Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, υιοθετείται κατ΄αρχήν ο ορισµός των 
καινοτοµικών συστάδων (συµπλεγµάτων καινοτοµίας - innovation clusters), όπως 
προσδιορίζεται στο  Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων της Ε. Επιτροπής σχετικά µε τις 
Κρατικές ενισχύσεις για την Έρευνα και Ανάπτυξη και την Καινοτοµία (2006/C 
323/01/30.12.2006)  «οµάδες ανεξάρτητων επιχειρήσεων — καινοτόµες νεοσύστατες 
επιχειρήσεις, µικρές, µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και ερευνητικοί 
οργανισµοί — που λειτουργούν σε συγκεκριµένο τοµέα και περιοχή µε σκοπό να 
τονώσουν την καινοτόµο δραστηριότητα προωθώντας εντατικές αλληλεπιδράσεις, µε 
από κοινού χρήση εγκαταστάσεων και ανταλλαγή τεχνογνωσίας και 
εµπειρογνωµοσύνης και συµβάλλοντας αποτελεσµατικά στη µεταφορά τεχνολογίας, 
τη δηµιουργία δικτύων και τη διάδοση πληροφοριών µεταξύ των επιχειρήσεων στο 
σύµπλεγµα φορέων.»  Επιπλέον, οι συστάδες που θα υποστηριχθούν θα 
πρέπει να βασίζονται στη γνώση και να διαθέτουν εξειδίκευση σε 
καινοτοµικές δραστηριότητες υψηλής προστιθέµενης αξίας µε ισχυρό 
εξαγωγικό προσανατολισµό των τεχνολογιών / προϊόντων που 
αναπτύσσουν στην παγκόσµια αγορά . 
 
Χαρακτηριστικά των καινοτοµικών συστάδων είναι η  ανάπτυξη και αξιοποίηση 
καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας µε διεθνή 
αναγνώριση και ανταγωνιστικότητα, η ένταση γνώσης, η γεωγραφική τους 
συγκέντρωση,  η διασύνδεση σε αλυσίδα προστιθέµενης αξίας  για την παραγωγή 
προϊόντων ή υπηρεσιών και ο ισχυρός προσανατολισµός σε εξαγωγές. 
 
Βασικός καταλύτης αυτών των καινοτοµικών συστάδων είναι ένας φορέας αρωγός 
(facilitator) που θα υποβοηθήσει την ανάπτυξη των αναγκαίων συνεργιών, θα 
διευκολύνει την παροχή τεχνογνωσίας  στις επιχειρήσεις - µέλη της συστάδας σε 
θέµατα κρίσιµα για την ανάπτυξή της και θα υποστηρίζει την διεθνή της προβολή και 
δικτύωση, καθώς και την διείσδυση των προϊόντων της στη διεθνή αγορά (Βλέπε 
Κεφάλαιο 6.2).   
 
Η διαδικασία ανάπτυξης των συστάδων3 ακολουθεί τρία διαδοχικά στάδια: 

1. Την Φάση διερεύνησης / χαρτογράφησης της θεµατικής περιοχής 
δραστηριότητας της συστάδας (Φάση 0), κατά την οποία εντοπίζονται τα 
συστατικά στοιχεία της συστάδας, προσδιορίζονται οι υπάρχουσες ή και εν 
δυνάµει ανάγκες που απαιτούν την δηµιουργία  συστάδας, καθώς και το 
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα που θα προκύψει από την ανάπτυξή της.     

                                                 
2 Innovation clusters: key concepts, http://www.reading.ac.uk?LM/LM/fulltxt/0600.pdf 
3  Cluster Initiative Greenbook, Örjan Sövell, Göran Lindqvist, Christian Ketels,  
  Foreword by Michael E. Porter, Ivory Tower, www.cluster-research.org 
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2. Η επόµενη Φάση (Φάση 1) αναφέρεται στην εφαρµογή ενός πιλοτικού 
προγράµµατος κοινής δράσης των µελών των συστάδων ώστε να εδραιωθούν 
οι µεταξύ τους αλληλεπιδράσεις και δικτυώσεις και να αποδειχθούν τα  
προσδοκώµενα από αυτές οφέλη. 

3. Τέλος, στην Φάση Ανάπτυξης (Φάση 2), η συστάδα αναπτύσσει  την 
απαιτούµενη κρίσιµη µάζα και εµβέλεια ώστε να παράγει το ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα στον συγκεκριµένο τοµέα εξειδίκευσής της που θα της επιτρέψει 
να εξελιχθεί σε διεθνώς αναγνωρίσιµου κύρους σχηµατισµό.   

 
 Η εξέλιξη από την µια φάση στην επόµενη βασίζεται σε καθοριστικές αποφάσεις και 
διαβαθµισµένες επενδύσεις. 
 
Η παρούσα δράση υποστηρίζει την εφαρµογή του πιλοτικού προγράµµατος 
κοινής δράσης των µελών των συστάδων (Φάση 1 -πιλοτική λειτουργία) που 
προκρίθηκαν µετά την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στην σχετική 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συµµετοχή στη ∆ράση [φάση 
διερεύνησης/ χαρτογράφησης],  (ΓΓΕΤ, 7 Σεπτεµβρίου 2011). 
 
Ειδικότερα, θα χρηµατοδοτηθεί η υλοποίηση των δυο πρώτων χρόνων της 
εφαρµογής ολοκληρωµένων επιχειρηµατικών σχεδίων ώστε να υποστηριχθεί η 
καινοτοµική δραστηριότητα µε απώτερο στόχο την κατάκτηση διεθνών 
πρωτοποριακών αγορών από ελληνικές επιχειρήσεις και την ταυτόχρονη αύξηση της 
παραγωγικότητας και της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο.   
 
Οι επιλέξιµες ενέργειες των συστάδων επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν 
περιλαµβάνουν: 
 
• Ενίσχυση των δραστηριοτήτων του Φορέα Αρωγού, που αποδεδειγµένα 

πραγµατοποιούνται προς όφελος της συστάδας π.χ. ανάπτυξη κοινών 
υποδοµών και διαµόρφωση κτιρίων συστέγασης, εφόσον απαιτείται, προβολή  
και δικτύωση της συστάδας, τεχνική και  νοµική υποστήριξη για διπλώµατα 
ευρεσιτεχνίας, πνευµατικά δικαιώµατα και αξιοποίηση ερευνητικών 
αποτελεσµάτων γενικότερα, παροχή υπηρεσιών κλπ (κτιριακά, λειτουργικές 
δαπάνες, αµοιβές προσωπικού  κα).   Είναι επίσης επιλέξιµη για χρηµατοδότηση 
η εκπόνηση του επιχειρηµατικού σχεδίου ανάπτυξης της συστάδας.  

• Ενίσχυση επιχειρήσεων π.χ. µετεγκατάσταση σε κοινές υποδοµές για 
συστέγαση εφόσον απαιτείται,  ενοίκιο,  κόστος κατάθεσης διπλωµάτων 
ευρεσιτεχνίας, επαγγελµατική εκπαίδευση /κατάρτιση, συµµετοχή σε εκθέσεις. 
Επίσης, δηµιουργία και υποστήριξη νέων καινοτόµων επιχειρήσεων, ανάπτυξη 
πρωτοτύπων και µικρά επιδεικτικά έργα ή και άλλες ενέργειες συναφείς µε την 
ανάπτυξη και προώθηση της καινοτοµίας. 

 
Τονίζεται ότι δεν θα χρηµατοδοτηθεί βασική ή βιοµηχανική έρευνα στο 
πλαίσιο της παρούσας δράσης.  Ωστόσο, η συµµετοχή και συνεργασία µε 
ερευνητικά κέντρα και ΑΕΙ είναι απαραίτητη, ώστε να διασφαλίζεται η σύνδεση µε το 
χώρο της παραγωγής γνώσης.4 

                                                 
4 Οι ακαδηµαϊκοί / ερευνητικοί φορείς δεν θα χρηµατοδοτηθούν απευθείας ως αποδέκτες 
ενίσχυσης για την υλοποίηση των επιλέξιµων ενεργειών κρατικών ενισχύσεων που 
προβλέπονται από τη δράση. Οι φορείς αυτοί µπορούν να συµµετέχουν ως υπεργολάβοι για 
την υλοποίηση έργων πειραµατικής ανάπτυξης / ανάπτυξης πρωτοτύπων.  Επίσης, µπορούν 
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∆ικαιούχοι συµµετοχής στη ∆ράση είναι: 
 
Καινοτόµες συστάδες επιχειρήσεων όπως προσδιορίσθηκαν ανωτέρω5. Στη 
συστάδα µπορούν να συµµετέχουν καινοτόµες νεοσύστατες επιχειρήσεις, 
µικροµεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις, ερευνητικοί / ακαδηµαϊκοί φορείς, καθώς και 
άλλοι υποστηρικτικοί οργανισµοί του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα (τεχνολογικοί 
φορείς, φορείς µεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα και κεφάλαια επιχειρηµατικών συµµετοχών, κ.λ.π.), που εµφανίζουν 
γεωγραφική συγκέντρωση και θεµατική εξειδίκευση, είναι συνδεδεµένοι σε αλυσίδα 
προστιθέµενης αξίας, - κάθετης ή οριζόντιας - , βασίζονται στη γνώση και στην 
καινοτοµία και εµφανίζουν προοπτικές  ενίσχυσης της παρουσίας των ελληνικών 
επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές. Τα µέλη της συστάδας θα πρέπει να αναπτύσσουν 
ισχυρές αλληλεπιδράσεις µεταξύ τους, ώστε µε την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και 
εµπειρογνωµοσύνης, µεταφορά τεχνολογίας, δηµιουργία δικτύων και  διάδοση 
πληροφοριών, καθώς και ενδεχοµένως µε την από κοινού χρήση εγκαταστάσεων, να 
ενθαρρύνουν την καινοτοµία και να δηµιουργούν σηµαντικές προϋποθέσεις για την 
ανάπτυξη ανταγωνιστικού  πλεονεκτήµατος σε διεθνές επίπεδο. 
 
Η καινοτοµική συστάδα  [επιχειρήσεων, δηµόσιων ερευνητικών οργανισµών και 
άλλων υποστηρικτικών φορέων], δεν απαιτείται να είναι νοµικό πρόσωπο κατά την 
υποβολή της πρότασης στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης. Ωστόσο, η σύσταση 
του νοµικού προσώπου (οποιασδήποτε µορφής ή ένωσης ή κοινοπραξίας των 
συµµετεχόντων φορέων) της καινοτοµικής συστάδας αποτελεί απαραίτητο  
παραδοτέο των έργων που θα χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας 
προκήρυξης και θα συµπεριλαµβάνει ως µέλη -κατά κύριο λόγο- τους φορείς οι οποίοι 
συµµετείχαν στην υποβολή της  σχετικής πρότασης, στην προηγηθείσα Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Ο φορέας αρωγός παραµένει ο ίδιος, όπως 
προσδιορίσθηκε στην προκριθείσα πρόταση. 
 
Σε περίπτωση που η καινοτοµική συστάδα δεν συσταθεί σε νοµικό πρόσωπο, η 
Υπουργός Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων  δύναται να αποφασίσει τη 
µη καταβολή ποσοστού  5% της συνολικής ενίσχυσης σε όλα τα µέλη της συστάδας 
που συµµετέχουν στο έργο. (Βλέπε Κεφάλαιο 16.Β). 
 
Επισηµαίνεται ότι ο ελάχιστος αριθµός επιχειρήσεων - µελών της συστάδας για τις 
απαιτήσεις της παρούσας δράσης, είναι 10 ανεξάρτητες µεταξύ τους επιχειρήσεις, 

                                                                                                                                            
να χρηµατοδοτηθούν απευθείας εφ΄όσον αναλάβουν το ρόλο του φορέα αρωγού, για τις 
προβλεπόµενες σε αυτή την περίπτωση ενέργειες.  
5 ∆ιευκρινίζεται ότι στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, δεν αποκλείεται η συµµετοχή στις 
καινοτόµες συστάδες των συνδεδεµένων ή συνεργαζοµένων επιχειρήσεων, µε την 
προϋπόθεση όµως ότι τουλάχιστον 10 από τις συµµετέχουσες συνολικά επιχειρήσεις στη 
συστάδα, είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους. Στην περίπτωση συµµετοχής συνδεδεµένων ή 
συνεργαζοµένων µεταξύ τους επιχειρήσεων,  µόνο µία εξ αυτών είναι επιλέξιµη για 
χρηµατοδότηση. Τονίζεται ότι οι επιχειρήσεις που καταθέτουν σχέδιο ενίσχυσης στην 
παρούσα δράση, πρέπει να είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
Σύσταση της Ε. Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.  Ο έλεγχος της ανεξαρτησίας τους θα διασφαλίζεται 
µε τον έλεγχο του καταστατικού και τους ενοποιηµένους ή µη ισολογισµούς πριν από την 
έκδοση της απόφασης ένταξης (κατά την διαδικασία κατάρτισης των τεχνικών 
παραρτηµάτων). 
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(όλων των τύπων6 και µεγεθών7 µε έδρα στην ηµεδαπή),  από τις οποίες τουλάχιστον 
8 θα πρέπει να είναι ΜµΕ8. Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και τα φυσικά πρόσωπα δεν 
προσµετρώνται στον ελάχιστο απαιτούµενο αριθµό επιχειρήσεων.  ∆εν 
προσµετρώνται επίσης στο ελάχιστο απαιτούµενο αριθµό επιχειρήσεων οι 
επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν στο πλαίσιο της ενέργειας 9α,  (βλέπε Κεφάλαιο 9.1). 
 Οι καινοτοµικές συστάδες θα πρέπει να περιλαµβάνουν, πέραν των επιχειρήσεων, 
τουλάχιστον 1 ερευνητικό/ ακαδηµαϊκό φορέα της ηµεδαπής (πανεπιστήµιο, 
ερευνητικό κέντρο ή  ινστιτούτο), όπως αυτός προσδιορίσθηκε στην προκριθείσα 
πρόταση [από την αξιολόγηση των προτάσεων της πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος] .9 
Η συστάδα υποστηρίζεται και προωθείται από τον φορέα αρωγό, τα 
χαρακτηριστικά του οποίου προσδιορίζονται στο Κεφάλαιο 6.2 που ακολουθεί. 
 
Στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης, οι καινοτοµικές συστάδες επιχειρήσεων και 
ερευνητικών / ακαδηµαϊκών φορέων, υπό την εκπροσώπηση και τον συντονισµό του 
Φορέα Αρωγού,   καλούνται να υποβάλλουν προτάσεις που θα περιλαµβάνουν: 

• Πλήρες επιχειρηµατικό σχέδιο πενταετούς ορίζοντα (δοµηµένο σύµφωνα µε 
το υπόδειγµα στο Παράρτηµα 1) για την υλοποίηση της πιλοτικής φάσης 
λειτουργίας της συστάδας, καθώς και την µετέπειτα ανάπτυξη και εξέλιξή της. 
Το σχέδιο αυτό έχει ως βάση το επιχειρηµατικό προσχέδιο για την 
αναπτυξιακή στρατηγική της συστάδας, το οποίο υποβλήθηκε στο πλαίσιο της 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της δράσης. 

• Σχέδια ενίσχυσης των επιχειρήσεων που συµµετέχουν κατά την υποβολή της 
πρότασης στην συστάδα και για όσες θα δηµιουργηθούν στο πλαίσιο της 
ενέργειας 9α [και εάν απαιτείται προτάσεις για συνεργατικά έργα επιχειρήσεων 
ή/και υπεργολαβίες µε νοµικά πρόσωπα] 

• Σχέδιο ενίσχυσης / υποδοµής του Φορέα Αρωγού 
 

Το επιχειρηµατικό σχέδιο αποτελεί το αντικείµενο της συνολικής πρότασης που θα 
υποβληθεί. Παράλληλα, κάθε επιχείρηση που αιτείται ενίσχυσης και ο φορέας αρωγός 
θα συµµετέχουν µε το δικό τους διακριτό σχέδιο ενίσχυσης / υποδοµής, διετούς 
διάρκειας,  που θα αποτελεί ένα άλλο τµήµα της συνολικής πρότασης.  Είναι 
αυτονόητο ότι τα σχέδια ενίσχυσης / υποδοµής απαιτείται να συνδέονται άµεσα µε 
τους στόχους  και το περιεχόµενο του επιχειρηµατικού σχεδίου και να περιγράφουν / 
περιλαµβάνουν τις κοινές ενέργειες που  περιέχονται σε αυτό. Συγκεκριµένα, 
εξειδικεύουν τις δραστηριότητες που χρήζουν δηµόσιας συγχρηµατοδότησης κατά τα 
δυο πρώτα χρόνια λειτουργίας της συστάδας.  
 

                                                 
6 Ενδεικτικά Ανώνυµες Εταιρείες (Α.Ε.), Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε),  
τεχνολογικοί φορείς εποπτευόµενοι από το ∆ηµόσιο (Εταιρείες ΒΕΤΑ), Τεχνολογικά Πάρκα 
κλπ. ∆ιευκρινίζεται ωστόσο ότι  επιλέξιµες για χρηµατοδότηση επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του 
παρόντος Οδηγού, είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους επιχειρήσεις που αποτελούν νοµικά 
πρόσωπα κάθε φύσης και µεγέθους , ενώ δεν προβλέπεται χρηµατοδότηση σε ελεύθερους 
επαγγελµατίες ή ατοµικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα). Στην περίπτωση συµµετοχής 
συνδεδεµένων ή συνεργαζοµένων µεταξύ τους επιχειρήσεων,  µόνο µία εξ αυτών είναι 
επιλέξιµη για χρηµατοδότηση.   Η έννοια των ανεξαρτήτων µεταξύ τους επιχειρήσεων 
περιγράφεται στη σύσταση της Επιτροπής για τις ΜµΕ (2003/361/ΕΚ) 
7 Νεοσύστατες, πολύ µικρές, µικρές, µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις 
8 Ο ορισµός των ΜµΕ δίνεται στην Σύσταση της Ε. Επιτροπής 2003/361/ΕΚ. 
9 Η καινοτοµική συστάδα συνεργάζεται υποχρεωτικά µε  ακαδηµαϊκούς/ ερευνητικούς φορείς, 
ώστε να εξασφαλίζεται ότι βασίζεται στη γνώση και διαθέτει εξειδίκευση σε καινοτοµικές 
δραστηριότητες υψηλής προστιθέµενης αξίας.  
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Ειδικότερα, για την υλοποίηση της δράσης η ΓΓΕΤ θα δώσει ιδιαίτερη έµφαση στα 
παρακάτω στοιχεία των συστάδων: 
 
   1. Καινοτοµία βασισµένη  στη γνώση/ εξωστρέφεια.  Κύριο χαρακτηριστικό 
των συστάδων που θα υποστηριχθούν µέσω της δράσης θα είναι η  σύνδεσή τους µε 
το χώρο της παραγωγής γνώσης, σε τοµείς που εµφανίζουν σοβαρές προοπτικές 
ανάπτυξης εξαγωγών και ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος για τη χώρα. 
 
   2. Ισχυρή δικτύωση.  Βασικό στοιχείο της δράσης είναι η προϋπόθεση ύπαρξης 
λειτουργικών διασυνδέσεων µεταξύ των µελών των συστάδων πριν από την έναρξη 
υλοποίησής της. Το στοιχείο αυτό απετέλεσε και κριτήριο αξιολόγησης των δικτύων 
επιχειρήσεων, ακαδηµαϊκών/ ερευνητικών, τεχνολογικών και άλλων φορέων που 
ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  και δικαιούνται να 
συµµετάσχουν στην Πιλοτική Φάση Λειτουργίας που χρηµατοδοτείται από την  
παρούσα δράση.    
 
3. Φορέας Αρωγός.  Είναι κρίσιµης σηµασίας η επιλογή του κατάλληλου φορέα 
αρωγού, ο οποίος θα πρέπει να έχει βαθιά  γνώση του τεχνολογικού χώρου και του 
εθνικού/ διεθνούς περιβάλλοντος στον τοµέα δραστηριότητας της συστάδας, ευρύ 
δίκτυο επαφών, γνώση του ελληνικού παραγωγικού τοµέα, προηγούµενη συνεργασία 
µε επιχειρήσεις και πείρα διαχείρισης έργων.  Παράλληλα, ο φορέας αρωγός θα 
εξασφαλίσει την ανάπτυξη κοινών υποδοµών, εφόσον απαιτούνται, ενώ θα 
λειτουργήσει  ως εστιακό σηµείο «µιας στάσης» (one stop shop) για την στήριξη της 
επιχειρηµατικότητας στον συγκεκριµένο τοµέα/ κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται 
η συστάδα. Ο φορέας αρωγός θα παρέχει πληροφόρηση και υποστήριξη χωρίς 
διακρίσεις, σε όλες τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις του τοµέα/ κλάδου, ανεξάρτητα 
αν αυτές αποτελούν µέλη της συστάδας ή όχι. Υπό την έννοια αυτή, ο φορέας 
αρωγός αποτελεί δοµή ανοιχτής πρόσβασης (open access), εθνικής εµβέλειας.  
 
4. Βιωσιµότητα των συστάδων. Η επίτευξη µετρήσιµων στόχων κάθε συστάδας, 
καθώς και  η βιώσιµη προοπτική της, θα αποτελέσουν κύρια στοιχεία αξιολόγησης για 
την χρηµατοδότησή της. Η υλοποίηση των επιχειρηµατικών σχεδίων και τα 
προβλεπόµενα σε αυτά παραδοτέα  θα πρέπει να οδηγήσουν σε αύξηση των 
επιδόσεων των συστάδων, σύµφωνα µε τους µετρήσιµους δείκτες της δράσης [βλέπε 
Κεφάλαιο 10]. Ειδικότερα προσδιορίζεται  ότι η δηµιουργία κρίσιµης µάζας αποτελεί 
βασικό στοιχείο για την βιωσιµότητα των συστάδων. Συνεπώς, ο δείκτης αυτός θα 
πρέπει υποχρεωτικά να συµπεριληφθεί στους µετρήσιµους δείκτες της δράσης. 
 
Η µέγιστη δηµόσια δαπάνη δεν θα ξεπεράσει τα 5.000.000 € ανά ενισχυόµενη 
συστάδα. Η ελάχιστη δηµόσια δαπάνη ανά εταιρεία - µέλος της συστάδας που 
αιτείται χρηµατοδότησης από την παρούσα δράση είναι 50.000€, και δεν θα υπερβεί 
τις 800.000€. Η δηµόσια χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων παρέχεται για τις 
επιλέξιµες δαπάνες που  καθορίζονται στο Κεφάλαιο 9.1, και σύµφωνα µε το 
αντίστοιχα προβλεπόµενο ποσοστό (ανώτατη ένταση ενίσχυσης).        
 
Η δηµόσια χρηµατοδότηση για τον Φορέα Αρωγό δεν ξεπερνά το 50% της συνολικά 
αιτούµενης δηµόσιας χρηµατοδότησης στην περίπτωση δηµιουργίας κοινής υποδοµής 
για την εξυπηρέτηση της συστάδας. Εάν δεν προβλέπεται δηµιουργία κοινής 
υποδοµής, τότε η χρηµατοδότηση του Φορέα – Αρωγού  δεν µπορεί να ξεπεράσει το 
25% της συνολικής αιτούµενης δηµόσιας χρηµατοδότησης για την εν λόγω συστάδα. 
Η δηµόσια χρηµατοδότηση του Φορέα Αρωγού µπορεί να κυµανθεί από 200.000 € 
έως και 2.500.000 €, ανάλογα µε τη φύση του (δηµόσιος ερευνητικός οργανισµός ή 
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άλλος φορέας του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα) και το είδος των δραστηριοτήτων 
που θα αναπτύξει (λεπτοµέρειες στο Κεφάλαιο 9.2).   
Ο αριθµός των συστάδων που θα χρηµατοδοτηθούν εξαρτάται από τα διαθέσιµα 
κονδύλια του Ε.Π.Α.Ν ΙΙ κι των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (βλ. 
Κεφ. 4 «Χρηµατοδοτικά Στοιχεία της ∆ράσης»).  
 
Η διάρκεια των πράξεων της δράσης ορίζεται ενδεικτικά σε 24 µήνες.   
 
 
 

2. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ 
 
Η ∆ράση, όσον αφορά το ΕΠΑΝ-ΙΙ,  εντάσσεται στον Υποάξονα ΙΙ «Αξία» του Άξονα 
Προτεραιότητας 1. Ο Άξονας αυτός, επιδιώκει την επιτάχυνση της µετάβασης στην 
οικονοµία της γνώσης, την ενσωµάτωση της έρευνας, τεχνολογίας και καινοτοµίας 
στον παραγωγικό ιστό της χώρας ως κύριων παραγόντων ανάπτυξης, αναβάθµισης 
και ανταγωνιστικότητας. Ο Υποάξονας «Αξία» στοχεύει στην προώθηση της 
καινοτοµίας, της διάδοσης νέων τεχνολογιών και της επιχειρηµατικότητας µέσω 
δράσεων που υποστηρίζουν τη µετατροπή της γνώσης σε καινοτοµικά προϊόντα, 
διαδικασίες και υπηρεσίες, τη µεταφορά τεχνολογίας-τεχνογνωσίας προς τις 
επιχειρήσεις, και ειδικότερα τις ΜµΕ, και την κάλυψη του χάσµατος µεταξύ 
τεχνολογικής γνώσης και αγοράς. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, ως Γενικοί Στόχοι αναφέρονται: 

 Η αύξηση και βελτίωση των επενδύσεων στην γνώση και στην αριστεία 
 Η προώθηση της καινοτοµίας, της διάδοσης νέων τεχνολογιών και της 
επιχειρηµατικότητας 

 
Ενώ στους Επιµέρους Στόχους της περιλαµβάνονται: 

 Η µείωση του ελλείµµατος σε έρευνα, καινοτοµία και τεχνολογία ως προς τον 
µέσο όρο της ΕΕ-15. 

 Η ενίσχυση της συµµετοχής των επιχειρήσεων στην ΕΤΑ και της 
αποτελεσµατικότερης διασύνδεσης του ερευνητικού συστήµατος της χώρας 
µε τους παραγωγικούς τοµείς της οικονοµίας 

 Η ενίσχυση της αριστείας και της δηµιουργίας αριστείας που παράγουν 
καινοτοµία, υψηλή οικονοµική, περιβαλλοντική, κοινωνική προστιθέµενη αξία 

 Η προώθηση ολοκληρωµένων συστηµάτων ανάπτυξης καινοτοµίας σε 
περιοχές (γεωγραφικές και θεµατικές) µε ισχυρή επιχειρηµατική βάση και 
παρουσία δραστήριων και εξωστρεφών ερευνητικών φορέων 

 Η µεγέθυνση και o εµπλουτισµός του ανθρώπινου ερευνητικού δυναµικού και 
η ενίσχυση του επιχειρηµατικού πνεύµατος και της γεωγραφικής και 
διατοµεακής κινητικότητάς του. 

 
Ειδικότερος στόχος της δράσης είναι η αύξηση του αριθµού και των επιδόσεων των 
ελληνικών καινοτοµικών συστάδων επιχειρήσεων  σε συγκεκριµένα θεµατικά πεδία 
που εµφανίζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για την χώρα, µε σκοπό την τόνωση της 
καινοτοµικής δραστηριότητας µέσα από την ανάπτυξη καινοτοµικών προϊόντων και 
υπηρεσιών, την ενίσχυση της απασχόλησης, ιδιαίτερα υψηλής στάθµης 
επιστηµονικού προσωπικού, την τόνωση των εξαγωγών και την προσέλκυση άµεσων 
ξένων επενδύσεων στην χώρα. Οι στόχοι αυτοί εξειδικεύονται µέσα από 
συγκεκριµένους αναπτυξιακούς δείκτες, τόσο σε επίπεδο συστάδας αλλά και 
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µεµονωµένων µελών της  τόσο µε άµεσα µετρήσιµα ποσοτικά και οικονοµικά 
στοιχεία, όσο και µε έµµεσα ποιοτικά στοιχεία για την  κάθε καινοτοµική συστάδα 
[βλέπε Κεφάλαιο 10].   
 
Μακροπρόθεσµα, και µέσα από την εξασφάλιση της βιωσιµότητας των ενισχυόµενων 
συστάδων, η δράση αποσκοπεί στην δηµιουργία ελληνικών, παγκοσµίου κύρους 
συστάδων και συνάδει µε την γενικότερη Ευρωπαϊκή στρατηγική για την προώθηση 
της καινοτοµίας, της βιώσιµης ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση10. 

 
 

3. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ - ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

 
Το νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο από το οποίο προσδιορίζονται οι αναγκαίες 
λεπτοµέρειες εφαρµογής του Προγράµµατος, (π.χ. οι όροι και προϋποθέσεις 
διαχείρισης, οι ενισχυόµενες δραστηριότητες, οι επιλέξιµες δαπάνες, τα κριτήρια 
αξιολόγησης και η διαδικασία ένταξης τους στο Πρόγραµµα, ο τρόπος καταβολής των 
συγχρηµατοδοτήσεων, η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της εφαρµογής, τα 
ανώτερα επιτρεπτά όρια και ποσοστά ενισχύσεων για κάθε επιλέξιµη δαπάνη κλπ.), 
περιλαµβάνει: 
 

• το Ν.1514/1985 (ΦΕΚ 13/Α/8-2-85 «Ανάπτυξη της Επιστηµονικής και 
Τεχνολογικής Έρευνας») όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128 
Α) «Σύνδεση της Έρευνας και Τεχνολογίας µε την  Παραγωγή και άλλες 
διατάξεις»  

• To Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267Α) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή 
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013», 
όπως αυτός τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3840/31.3.2010 (ΦΕΚ 53 Α)  
«Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των 
διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 
και άλλες διατάξεις», και όπως αυτός κάθε φορά ισχύει 

• Το Π∆ 274/2000, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 18 του Ν. 
3777/2009 (ΦΕΚ 127 Α, 28-7-2009), «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία 
χρηµατοδότησης έργων, προγραµµάτων και δράσεων που υποβάλλονται από 
επιχειρήσεις, ερευνητικούς και λοιπούς φορείς για έρευνα, τεχνολογική 
ανάπτυξη και καινοτοµία» 

• Την υπ’ αριθµ. 14053/ΕΥΣ 1749/27-3-08 (ΦΕΚ 540Β) Απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµίας και Οικονοµικών, εκδιδόµενη σε εφαρµογή του άρθρου 2 του 
Ν.3614/07, µε την οποία προσδιορίζονται οι βασικοί κανόνες του Συστήµατος 
διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ (ΥΠΑΣΥ∆), όπως 
τροποποιήθηκε µε την 43804/ΕΥΘΥ 2041/9.09.09 (ΦΕΚ 1957Β) όµοια και την 
28020/ΕΥΘΥ 1212/19.7.2010 (ΦΕΚ 1088 Β) και όπως εκάστοτε ισχύει. 

                                                 
10 Στην από 17.10.2008 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (COM(2008) 652) µε τίτλο 
«Towards world-class clusters in the European Union», η ΕΕ έχει ορίσει την ενίσχυση 
των συστάδων επιχειρήσεων (clusters) στην Ευρώπη ως µία από τις εννέα στρατηγικές 
προτεραιότητες για την επιτυχή προώθηση της καινοτοµίας, της βιώσιµης ανάπτυξης και 
της δηµιουργίας θέσεων εργασίας στην ΕΕ.  
  



 18

• Την υπ' αριθµ. 7725/28.3.2007 απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς. 

• Την υπ΄ αριθµ. 5338/26.10.2007 απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων ΕΕ περί έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ II). 

• Την υπ’ αριθµ. 5337/26.10.2007 απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων περί έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Μακεδονίας–Θράκης». 

• Την υπ’ αριθµ. 5332/26.10.2007 απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων περί έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος - Ηπείρου». 

• Την υπ' αριθµ. 5443/5.11.2007 απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων περί έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Αττικής». 

• Την υπ’ αριθµ. 5439/5.11.2007 απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων περί έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Κρήτης και Νήσων Αιγαίου». 

• Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1080/05.07.2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999, όπως κάθε φορά 
ισχύει 

• Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1083/11.07.2006 του Συµβουλίου 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, όπως τροποποιήθηκε µε 
τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 539/26.6.2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου, όπως κάθε φορά ισχύει 

• Τον Κανονισµό (Ε.Κ.) αριθµ. 1828/08.12.2006 της Επιτροπής των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή 
του Κανονισµού (Ε.Κ.) αριθµ. 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 
(Ε.Κ.) αριθµ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως αυτός ισχύει (ΕΕ L 
45 της 15.2.2007). 

• Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 800/06.08.2008 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων 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» ή για συντοµία «ΓΚΑΚΚ»). 

• τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 199811/15.12.2006 της Επιτροπής των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της 
συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis). 

                                                 
11 Συνολικά έως 200.000€ ενίσχυση σε µια δεδοµένη επιχείρηση, για την περίοδο που 
καλύπτει το οικονοµικό έτος χορήγησης της ενίσχυσης  και τα προηγούµενα δύο οικονοµικά 
έτη  
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• Την ανακοίνωση της Επιτροπής της Ε.Ε. µε αριθµό 2006/C 
323/01/30.12.2006, σχετική µε το Κοινοτικό Πλαίσιο για τις κρατικές 
ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτοµία (µόνο ως προς την 
υιοθέτηση του ορισµού του συµπλέγµατος φορέων καινοτοµίας.)  

• Τη Σύσταση 361/06.05.2003 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και µεσαίων 
επιχειρήσεων. 

• COCOF 09/0003/00-EL Ενηµερωτικό σηµείωµα σχετικά µε τους δείκτες 
απάτης για το ETΠA, το ΕΚΤ και το ΤΣ   

                                                         
cocof.doc

 
Οι ενισχύσεις της παρούσας δράσης υλοποιούνται  βάσει των προβλεπόµενων 
σχετικών διατάξεων του Γενικού Κανονισµού Απαλλαγής κατά Κατηγορία 
(ΓΚΑΚΚ)12 και του Κανονισµού για Ενισχύσεις Ήσσονος Σηµασίας (de minimis)13.    
 
 
 

4. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 
Ο συνολικός προϋπολογισµός της δράσης εξαρτάται από το ύψος της ίδιας 
συµµετοχής και της αιτούµενης δηµόσιας χρηµατοδότησης [κυρίως για τον Φορέα 
Αρωγό] και εκτιµάται ότι θα κυµανθεί από 34 εκ. € έως 40 εκ. €. 
 
Η δράση χρηµατοδοτείται  µε το συνολικό ποσό των 30 εκ. €  δηµόσιας δαπάνης 
από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα», καθώς και από τα τρία  Περιφερειακά Προγράµµατα στα 
οποία ανήκουν ισάριθµες Περιφέρειες µεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 (Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Στερεά 
Ελλάδα). Η εκτιµώµενη κατανοµή της δηµόσιας χρηµατοδότησης από το ΕΠΑΝ ΙΙ και 
ανά περιφέρεια έχει ως ακολούθως: 
 
1. Ποσό 7.057.165,0 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα 
και Επιχειρηµατικότητα» που εγκρίθηκε µε την υπ΄αριθ. Ε(2007) 5338/26-10-
2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο της 
σύγκλισης για τις οκτώ Περιφέρειες της Ελλάδος (CC1 GR161 PO001) και, 
συγκεκριµένα, της ∆ράσης «∆ηµιουργία Καινοτοµικών Συστάδων Επιχειρήσεων». Η 
∆ράση αυτή υπάγεται στον Υποάξονα «Αξία», που εντάσσεται στον άξονα 
προτεραιότητας 1 «∆ηµιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτοµίας υποστηριζόµενης από 
Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» στον κωδικό θεµατικής προτεραιότητας 03  
«Μεταφορά τεχνογνωσίας και βελτιώσεις στα δίκτυα συνεργασίας µεταξύ ΜµΕ, 
µεταξύ αυτών και άλλων επιχειρήσεων και πανεπιστηµίων κλπ».  
 

2. Ποσό 16.866.225,0 €  από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αττικής που 
εγκρίθηκε µε την υπ΄αριθ. Ε(2007) 5443/5-11-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική 
ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, (CC1 GR161PO006). Το πρόγραµµα εντάσσεται στον άξονα 
προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτοµίας και 

                                                 
12 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 800/06.08.2008 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
13 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1998/15.12.2006 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
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της Ψηφιακής Σύγκλισης» στον κωδικό θεµατικής προτεραιότητας 03  
«Μεταφορά τεχνογνωσίας και βελτιώσεις στα δίκτυα συνεργασίας µεταξύ ΜµΕ, 
µεταξύ αυτών και άλλων επιχειρήσεων και πανεπιστηµίων κλπ».  
 

3. Ποσό 5.915.917,0 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας-Θράκης 
(Κεντρική Μακεδονία) που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5337 /26-11-2007 
απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, (CC1 GR161UPO008). Το 
πρόγραµµα εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και 
Επιχειρηµατικότητα στην ΠΚΜ» στον κωδικό θεµατικής προτεραιότητας 03  
«Μεταφορά τεχνογνωσίας και βελτιώσεις στα δίκτυα συνεργασίας µεταξύ ΜµΕ, 
µεταξύ αυτών και άλλων επιχειρήσεων και πανεπιστηµίων κλπ».  
 

4. Ποσό 160.693,0 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Θεσσαλίας-Στερεάς 
Ελλάδας-Ηπείρου (Στερεά Ελλάδα) που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5332/26-
10-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, (CC1 
GR161UPO001). Το πρόγραµµα εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας 8 
«Ψηφιακή σύγκλιση και  Επιχειρηµατικότητα Στερεάς Ελλάδας» στον κωδικό 
θεµατικής προτεραιότητας 03  «Μεταφορά τεχνογνωσίας και βελτιώσεις στα δίκτυα 
συνεργασίας µεταξύ ΜµΕ, µεταξύ αυτών και άλλων επιχειρήσεων και πανεπιστηµίων 
κλπ».  
 
Η ∆ηµόσια χρηµατοδότηση του Προγράµµατος προέρχεται από εθνική συµµετοχή 
(Ελληνικό ∆ηµόσιο) και από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 
Το ΕΤΠΑ συµβάλλει στην άµβλυνση των ανισοτήτων που υπάρχουν στην ανάπτυξη 
και το βιοτικό επίπεδο µεταξύ των διαφόρων περιφερειών καθώς και στη µείωση της 
καθυστέρησης των λιγότερο ευνοηµένων περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
Η ενδεικτική κατανοµή της ∆ηµόσιας ∆απάνης ανάµεσα στις 3 Περιφέρειες 
Μετάβασης και στις 8 Περιφέρειες του Στόχου 1 (οι οποίες χρηµατοδοτούνται από το 
ΕΠΑΝ ΙΙ), απεικονίζεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΣΤΙΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΣΤΟΧΟΥ 1 & ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 
∆ηµόσια ∆απάνη  

Περιφέρειες 
στόχου 1 

ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και  Επιχειρηµατικότητα 
(ΕΠΑΝ ΙΙ) 
(Αν. Μακεδονία-Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Β. 
Αιγαίο, Κρήτη, Ιόν. Νησιά, Πελοπόννησος, ∆υτ. 
Ελλάδα) 

7.057.165 € 

Αττική 16.866.225 € 
Κεντρική Μακεδονία 5.915.917 € 
∆υτική Μακεδονία 0 € 
Στερεά Ελλάδα 160.693 € 

Περιφέρειες 
µετάβασης 
 
 Νήσων Νοτίου Αιγαίου 0 € 
 ΣΥΝΟΛΟ 30.000.000 € 

 
Όσον αφορά την κατανοµή της ενίσχυσης (δηµόσιας δαπάνης) ανά δικαιούχο και 
περιφέρεια τονίζεται ότι:  
α. στην περίπτωση επιχειρήσεων, η δηµόσια δαπάνη χρεώνεται στην περιφέρεια 

στην οποία είναι εγκατεστηµένη και λειτουργεί η επωφελούµενη παραγωγική 
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µονάδα ή το Παράρτηµα της επιχείρησης που επωφελείται από το έργο, 
ανεξάρτητα από του που βρίσκεται η έδρα της, 

β. στην περίπτωση ΑΕΙ, Ερευνητικών κέντρων14, χρεώνεται στην περιφέρεια που 
είναι εγκατεστηµένη η αντίστοιχη σχολή/ τµήµα/ ινστιτούτο. 

 
Η χρηµατοδότηση των δικαιούχων που είναι εγκατεστηµένοι στις 8 περιφέρειες του 
στόχου 1, θα προέρχεται από το ΕΠΑΝ ΙΙ.  ∆ικαιούχοι, εγκατεστηµένοι στις 
Περιφέρειες µεταβατικής στήριξης, θα χρηµατοδοτούνται µέσω των αντίστοιχων 
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. Στην περίπτωση που από την 
χρηµατοδότηση επωφελούνται δικαιούχοι περισσότεροι του ενός και σε διαφορετικές 
Περιφέρειες, τότε η δαπάνη θα επιµερίζεται στα αντίστοιχα Επιχειρησιακά 
Προγράµµατα, όπως προσδιορίζεται ανωτέρω.        
 
 
 

5. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
 

Οι θεµατικές προτεραιότητες της δράσης προσδιορίσθηκαν µε βάση τα  
αποτελέσµατα της φάσης διερεύνησης / χαρτογράφησης, όπως προέκυψαν από την 
αξιολόγηση των προτάσεων  που υποβλήθηκαν στην σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για συµµετοχή στη ∆ράση (ΓΓΕΤ, Σεπτέµβριος 2011).  
 
Υπενθυµίζεται ότι η εν λόγω πρόσκληση ήταν ανοικτή σε όλους τους τοµείς/ 
θεµατικές περιοχές, καθώς και σε πολυ-επιστηµονικές προσεγγίσεις. Παρόλα αυτά 
προτεραιότητα δόθηκε σε τοµείς αιχµής που εµφανίζουν ή δυνητικά θα 
εµφανίσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για τη χώρα, µε σκοπό την 
ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων ή υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης 
αξίας, µε έµφαση στις αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας.     
 
 
Οι θεµατικές προτεραιότητες της παρούσας προκήρυξης, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, 
είναι οι κάτωθι : 

• Υγεία και Βιοϊατρική 
• Πληροφορική, Επικοινωνίες και Υπηρεσίες έντασης Γνώσης 
• Ενέργεια και Περιβάλλον 
• Υλικά και Χηµικά 

 
Επισηµαίνεται ότι µέσω της ∆ράσης θα χρηµατοδοτηθούν µόνο οι δραστηριότητες 
που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 9.  ∆εν περιλαµβάνεται επενδυτική δραστηριότητα, 
καθώς και ενέργειες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής ενισχύσεων του γεωργικού 
τοµέα ή τοµέα αλιείας κλπ. για τους οποίους ισχύουν ειδικά καθεστώτα ενίσχυσης. 
 
Το σύνολο της καινοτοµικής δραστηριότητας στους υπό ενίσχυση τοµείς  οφείλει να 
εναρµονίζεται µε τις αρχές της πράσινης ανάπτυξης. Η διαχείριση των φυσικών 
πόρων µε βιώσιµο τρόπο π.χ. ηπιότερες παραγωγικές διαδικασίες, η εξοικονόµηση 
ενέργειας, η µείωση ή η µη επιβάρυνση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος κλπ. 
αναµένεται να προσδώσουν περιβαλλοντικά οφέλη και µέσω αυτών να τονωθεί η 
ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα.  Έτσι, η δράση αναµένεται µακροπρόθεσµα να 
συνεισφέρει -µέσω της αναζήτησης καινοτοµιών και επιστηµονικής γνώσης- σε 
περιβαλλοντική, οικονοµική και κοινωνική αναβάθµιση.  

                                                 
14 Ισχύει στην περίπτωση που ο φορέας αρωγός είναι δηµόσιος ερευνητικός οργανισµός 
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6. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
 
Επιλέξιµοι για χρηµατοδότηση φορείς των καινοτοµικών συστάδων επιχειρήσεων, 
είναι ο φορέας αρωγός και παραγωγικές επιχειρήσεις15 – µέλη της συστάδας. 
Το είδος των επιλέξιµων δραστηριοτήτων και δαπανών για τις οποίες προβλέπεται 
χρηµατοδότηση µέσω του παρόντος Προγράµµατος, καθώς και το ανώτατο όριο 
δηµόσιας δαπάνης ανά είδος φορέα και κατηγορία επιλέξιµης δαπάνης αναλύονται 
στο Κεφάλαιο 9  που ακολουθεί. Οι χρηµατοδοτούµενες από το Πρόγραµµα 
επιχειρήσεις  είναι δυνατόν να  συνεργασθούν µεταξύ τους ή και υπεργολαβικά  µε 
ερευνητικό/ακαδηµαϊκό φορέα ή άλλη επιχείρηση (µε την προϋπόθεση ότι δεν θα 
είναι ο φορέας αρωγός) για την ανάπτυξη πρωτοτύπων ή την εκτέλεση µικρών 
επιδεικτικών έργων16. 
 
Επισηµαίνεται ότι η ίδια επιχείρηση δεν µπορεί να συµµετέχει σε περισσότερες από 
µια προτάσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης. Εξαίρεση 
αποτελούν µόνον επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε δυο ή περισσότερες από 
τις θεµατικές προτεραιότητες της παρούσας προκήρυξης, (όπως προσδιορίζονται στο 
Κεφάλαιο 5),  µε συµµετοχή διακριτών τµηµάτων τους σε αντίστοιχες καινοτοµικές 
συστάδες. 
 
Ο ίδιος οργανισµός µπορεί να δραστηριοποιηθεί ως φορέας αρωγός σε περισσότερες 
της µιας συστάδες, εφόσον διαθέσει  διαφορετικές και ποιοτικά και ποσοτικά επαρκείς  
οµάδες προσωπικού,  για την υποστήριξη κάθε συστάδας.   
 
Ερευνητικοί ή επιχειρηµατικοί φορείς της αλλοδαπής µπορούν να συµµετέχουν στις 
συστάδες, εφόσον: 
• Εξυπηρετούν τους στόχους και συµβάλουν στην εξωστρέφεια της συστάδας, 
• ∆εν υπολογίζονται στους ελάχιστους απαιτούµενους αριθµούς φορέων για την 

συµµετοχή στη δράση, 
• Εξασφαλίζεται όφελος για την ελληνική οικονοµία 
• ∆εν δικαιούνται χρηµατοδότησης από την δράση. 
 
Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί κατά την αξιολόγηση σε συστάδες που έχουν ήδη 
διαµορφώσει - επιδιώξει και πετύχει συγκεκριµένες στοχεύσεις, έχουν σηµαντική 
πείρα στην υλοποίηση και διαχείριση Ε&Τ δραστηριοτήτων και διαθέτουν υψηλού 
επιπέδου ανθρώπινο δυναµικό. 
 

                                                 
15 νεοσύστατες, πολύ µικρές, µικρές, µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις που βασίζονται στη 
γνώση και στη καινοτοµία. ∆ιευκρινίζεται ωστόσο ότι  επιλέξιµες για χρηµατοδότηση 
επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του παρόντος Οδηγού, είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους επιχειρήσεις 
που αποτελούν νοµικά πρόσωπα κάθε φύσης και µεγέθους , ενώ δεν προβλέπεται 
χρηµατοδότηση σε ελεύθερους επαγγελµατίες ή ατοµικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα). 
Στην περίπτωση συµµετοχής συνδεδεµένων ή συνεργαζοµένων µεταξύ τους επιχειρήσεων,  
µόνο µία εξ αυτών είναι επιλέξιµη για χρηµατοδότηση.  
 Η έννοια των ανεξαρτήτων µεταξύ τους επιχειρήσεων περιγράφεται στη σύσταση της 
Επιτροπής για τις ΜµΕ (2003/361/ΕΚ) 
16 Οι επιχειρήσεις, δεν χρηµατοδοτούνται από πόρους του Προγράµµατος για εκτέλεση 
βασικής ή βιοµηχανικής  έρευνας 
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Στην συνέχεια περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των καινοτοµικών συστάδων και 
του φορέα αρωγού. 

 
 

6.1 Χαρακτηριστικά των καινοτόµων συστάδων επιχειρήσεων 
 
Οι συστάδες επιχειρήσεων θα πρέπει να αναπτύσσουν καινοτοµική δραστηριότητα 
στο θεµατικό τοµέα στον οποίο δραστηριοποιούνται.17 Οι καινοτοµικές συστάδες θα 
πρέπει να περιλαµβάνουν, πέραν των επιχειρήσεων, ερευνητικούς φορείς όπως 
πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, τεχνολογικούς φορείς, φορείς 
κατάρτισης, χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, δίκτυα προµηθευτών και χρηστών. Θα 
πρέπει επιπλέον να εµφανίζουν αρκετά από τα παρακάτω ειδικά χαρακτηριστικά : 
 
• Βασίζονται στη γνώση και αξιοποιούν προϊόντα έρευνας,  
• Αναπτύσσουν καινοτόµα προϊόντα/ υπηρεσίες υψηλής  προστιθέµενης αξίας ( που 
αυξάνουν τον κύκλο εργασιών ή/ και ποσοστά κερδών επί των δικαιωµάτων χρήσης 
τους), 
• Χρησιµοποιούν  καινοτόµες τεχνολογίες, καινοτόµες παραγωγικές διεργασίες 
(process level),  λειτουργική,  οργανωτική καινοτοµία (system level), 
• Κατοχυρώνουν την πνευµατική ιδιοκτησία τους µε διπλώµατα ευρεσιτεχνίας ή 
άλλους σχετικούς τίτλους βιοµηχανικής ιδιοκτησίας και γενικότερα αξιοποιούν την 
παραγόµενη γνώση, 
• Εµφανίζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε διεθνές επίπεδο, σηµαντικές εξαγωγές 
και διείσδυση στις περιφερειακές, ευρωπαϊκές, και παγκόσµιες αγορές, 
• Έχουν δυνατότητες επίτευξης οικονοµιών κλίµακας και σκοπού και εµφανίζουν 
χαρακτηριστικά αλυσίδας προστιθέµενης αξίας µε κοινούς προµηθευτές ή  πελάτες, 
• Περιλαµβάνουν µικροµεσαίες επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων start-ups, spin-
offs και spin-outs, οι οποίες θα είναι πρωτοπόρες στους αντίστοιχους τοµείς τους, 
αλλά και κάθε µεγέθους επιτυχηµένες περιπτώσεις επιχειρήσεων, αναγνωρισµένων 
διεθνώς (συγχρόνως θα έχουν ανάγκη για τα πλεονεκτήµατα που παρέχουν οι 
δράσεις clustering), 
• Περιλαµβάνουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και αναπτύσσουν καινοτόµα 
εργαστηριακά και βιοµηχανικά πρωτότυπα, στον θεµατικό τοµέα που προσδιορίζεται 
στην προκήρυξη, 
• Παρουσιάζουν ένα γεωγραφικά εστιασµένο πυρήνα, χωρίς να αποκλείεται η 
συµµετοχή και συνεργασία µε φορείς µε τους οποίους δεν γειτνιάζουν γεωγραφικά,  
• Έχουν συνάψει στρατηγικές συµµαχίες µε πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα, φορείς 
µεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, κ.λ.π., 
• Στοχεύουν στην προσέλκυση κεφαλαίων επιχειρηµατικών συµµετοχών ή άλλες 
ιδιωτικές επενδύσεις (π.χ. επιχειρηµατικοί άγγελοι, κλπ), 
•  Έχουν ήδη προσανατολιστεί προς κινήσεις δικτύωσης σε µια προσπάθεια 
αναβάθµισης των διαδικασιών και των αλυσίδων παραγωγής τους18. 
• Στοχεύουν στη συνεργασία µε διεθνείς οµίλους leaders στο τοµέα της συστάδας 

                                                 
17 Ο καινοτοµικός χαρακτήρας της αναδυόµενης συστάδας επιχειρήσεων στον προτεινόµενο 
τοµέα εξειδίκευσής της θα πρέπει να τεκµηριώνεται, γιατί αποτελεί σηµαντικό στοιχείο στην 
αξιολόγηση της πρότασης 
18 Αυτό κρίνεται απαραίτητο δεδοµένου ότι µια συστάδα οφείλει την ύπαρξή της πρωτίστως 
στις ανάγκες και τη δυναµική της αγοράς που ωθεί τους συµµετέχοντες οργανισµούς προς 
συνεργασίες, και όχι σε εξωγενείς παράγοντες που µπορεί να «επιβάλλουν» κάτι τέτοιο «εκ 
των άνω». 
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• Αναγνωρίζουν µε σαφήνεια τις ευκαιρίες συµµετοχής στις διεθνείς αγορές 
 

 
6.2 Χαρακτηριστικά του φορέα Αρωγού 

 
Αρωγός είναι ο φορέας που υποστηρίζει και προωθεί την καινοτοµική συστάδα και 
έχει καταλυτικό ρόλο στην εκκίνηση, ανάπτυξη, διοίκηση, δικτύωση και προβολή της 
συστάδας.  
Ο φορέας αρωγός, στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης, ταυτίζεται µε αυτόν που 
προσδιορίσθηκε στη φάση διερεύνησης /χαρτογράφησης και όπως αυτός εγκρίθηκε 
από την αξιολόγηση. 
 
Ειδικότερα, ο Φορέας Αρωγός: 
 

• Έχει πολύ καλή γνώση του αντικειµένου της συστάδας και του εθνικού/ 
διεθνούς περιβάλλοντος, διαθέτει ευρύ δίκτυο επαφών, προηγούµενη 
συνεργασία µε επιχειρήσεις, γνώση του βιοµηχανικού χώρου, πείρα 
διαχείρισης έργων, 

• Είναι ουδέτερος,  (δεν έχει συµφέρον σε καµία συµµετέχουσα επιχείρηση ή 
κοινοπραξία) και δρα µε αξιοπιστία και ακεραιότητα,   

• Έχει την ευθύνη για την προώθηση των δραστηριοτήτων ανάπτυξης της 
συστάδας, διασφαλίζοντας συγχρόνως ότι οι πρωτοβουλίες συνεχώς 
αναβαθµίζονται, 

• ∆εν παρέχει επιστηµονική τεχνογνωσία, αλλά λειτουργεί ως «εµψυχωτής» για 
την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας στον συγκεκριµένο κλάδο, 
προτείνοντας ευκαιρίες και διαδικασίες και παρέχοντας όλες τις αναγκαίες 
πληροφορίες και καθοδήγηση στους δυνητικούς χρήστες, 

• ∆ιευκολύνει την παροχή τεχνικής, νοµικής υποστήριξης και εκπαίδευσης στις 
επιχειρήσεις του κλάδου σε σχετικά µε την καινοτοµική δραστηριότητα 
θέµατα, όπως η κατοχύρωση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, η αξιοποίηση 
ερευνητικών αποτελεσµάτων, η ανάπτυξη πρωτοτύπων κλπ., 

• Συντονίζει τις απαραίτητες ενέργειες για την ανάπτυξη συνεργασιών και την 
ανταλλαγή γνώσεων, προωθεί την δικτύωση µεταξύ ερευνητικών οργανισµών 
και επιχειρήσεων και υποστηρίζει, εφόσον διαπιστωθεί ανάγκη, την συστέγαση 
επιχειρήσεων και γενικότερα την ανάπτυξη κοινών υποδοµών,  

• Προωθεί την διεθνή προβολή και δικτύωση της συστάδας (συµµετοχή σε 
κοινές εκθέσεις, διασύνδεση µε συναφή σχήµατα του εξωτερικού, ιστότοπος, 
ηλεκτρονικές και έντυπες εκδόσεις κλπ).   

• Υποστηρίζει τις επιχειρήσεις του κλάδου σε πρόσβαση χρηµατοδότησης από 
εθνικά ή και κοινοτικά προγράµµατα, καθώς και σε αναζήτηση κεφαλαίων. 

• Παρακινεί τους εταίρους να αναπτύξουν πολιτική συνεργασίας µεταξύ τους 
προκειµένου να αναδειχθεί ότι το όφελος της συνεργασίας συµβάλλει θετικά 
στην ανταγωνιστικότητα των συµµετεχόντων (π.χ. κοινοί προµηθευτές µε 
χαµηλότερο κόστος αγοράς, µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς ως εταιρεία – µέλος 
της συστάδας κλπ.).  

• Στελεχώνεται από ανθρώπινο δυναµικό µε γνώση και εµπειρία στην 
διοίκηση. 

 
Όπως αναφέρεται στα Γενικά Στοιχεία της ∆ράσης, ο Φορέας Αρωγός  λειτουργεί ως 
εστιακό σηµείο «µιας στάσης» (one stop shop) για την στήριξη της 
επιχειρηµατικότητας στον συγκεκριµένο τοµέα/ κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται 
η συστάδα. Μεριµνά για την ανάπτυξη των απαιτούµενων κοινών υποδοµών και 
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παρέχει πληροφόρηση και υποστήριξη χωρίς διακρίσεις, σε όλες τις ενδιαφερόµενες 
επιχειρήσεις του τοµέα/ κλάδου, ανεξάρτητα αν αυτές αποτελούν µέλη της συστάδας 
ή όχι. Υπό την έννοια αυτή, ο Φορέας Αρωγός αποτελεί δοµή ανοιχτής πρόσβασης 
(open access) και εθνικής εµβέλειας, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. γ του 
Κανονισµού 1080/2006.19 
 
Σε περίπτωση που ο «Φορέας Αρωγός» είναι ιδιωτικός φορέας, διευκρινίζεται ότι 
απαιτείται να  είναι νοµικό πρόσωπο και όχι φυσικό (ελεύθερος επαγγελµατίας ή 
ατοµική επιχείρηση).  
 

7. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΝΑ ΠΡΑΞΗ 
 
Η µέγιστη δηµόσια δαπάνη δεν θα ξεπεράσει τα 5.000.000 € ανά ενισχυόµενη 
συστάδα20. Σηµειώνεται ότι η ελάχιστη ιδία χρηµατοδότηση κυµαίνεται ανάλογα µε 
τον αριθµό και το µέγεθος των προς ενίσχυση επιχειρήσεων, καθώς και από το είδος 
της αιτούµενης προς ενίσχυση ενέργειας. Η δηµόσια χρηµατοδότηση  των 
επιχειρήσεων παρέχεται για τις επιλέξιµες ενέργειες που καθορίζονται στο Κεφάλαιο 
9.1 και ανέρχεται στο ποσοστό που καθορίζει ο Πίνακας ενισχύσεων του ιδίου 
Κεφαλαίου.  
 
Όπως προαναφέρθηκε, η δηµόσια χρηµατοδότηση, για τον Φορέα Αρωγό δεν 
ξεπερνά το 50% της συνολικά αιτούµενης δηµόσιας χρηµατοδότησης στην 
περίπτωση δηµιουργίας κοινής υποδοµής για την εξυπηρέτηση της συστάδας. Εάν 
δεν προβλέπεται δηµιουργία κοινής υποδοµής, τότε η χρηµατοδότηση του φορέα – 
αρωγού  δεν µπορεί να ξεπεράσει το 25% της συνολικής αιτούµενης δηµόσιας 
χρηµατοδότησης για την εν λόγω συστάδα.  
 
Ιδιαίτερα διευκρινίζεται ότι το ποσοστό ενίσχυσης του φορέα αρωγού µπορεί να 
ανέλθει σε 100% τόσο για την ανάπτυξη των απαιτούµενων υποδοµών ανοιχτής 
πρόσβασης, όσο και για τα σχετικά µε αυτήν λειτουργικά του έξοδα µόνον εφόσον: 

1. Ο φορέας αρωγός είναι  δηµόσιος ερευνητικός οργανισµός όπως ορίζεται στο 
Άρθρο 30 (Τµήµα 7 «Ενισχύσεις για Έρευνα & Ανάπτυξη και Καινοτοµία») του 
Γενικού Κανονισµού Απαλλαγής κατά Κατηγορία αρ. 800/06.08.2008 της 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την κήρυξη ορισµένων 
κατηγοριών ενισχύσεων ως συµβατών µε την κοινή αγορά (βλ. Κεφάλαιο 
«Ορισµοί» του παρόντος Οδηγού Εφαρµογής) 

2. Θα  λειτουργήσει ως δοµή εθνικής εµβέλειας και ανοιχτής πρόσβασης στον 
τοµέα δραστηριοποίησης της συστάδας.21 

3. Το σύνολο της κρατικής ενίσχυσης που θα λάβει για την παροχή υπηρεσιών 
προς τις επιχειρήσεις του τοµέα θα µεταβιβασθεί στους τελικούς δικαιούχους 
χωρίς να παραχθεί πλεονέκτηµα για τον ίδιο. 22 

                                                 
19  Κανονισµός (ΕΚ) αριθµ. 1080/05.07.2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999, όπως κάθε φορά ισχύει 
20 Θα υποστηριχθεί η ανάπτυξη τόσων καινοτοµικών συστάδων επιχειρήσεων, όσες 
επιτρέπεται από τις διαθέσιµες πιστώσεις 
21 Θα αποτελέσει στοιχείο της παρακολούθησης και πιστοποίησης της ενταγµένης και 
χρηµατοδοτούµενης πράξης 
22 Θα αποτελέσει στοιχείο της παρακολούθησης και πιστοποίησης της ενταγµένης και 
χρηµατοδοτούµενης πράξης 
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Σε κάθε άλλη περίπτωση η δηµόσια χρηµατοδότηση του φορέα αρωγού  διέπεται από 
το καθεστώς των Ενισχύσεων Ήσσονος Σηµασίας (de minimis) και δεν  ξεπερνά τις 
200.000 €23.  Η ένταση της ενίσχυσης µπορεί να φτάσει έως και το 100% του 
αντίστοιχου προϋπολογισµού.  
 
Η χρηµατοδότηση θα διανέµεται απευθείας από την ΓΓΕΤ προς τους δικαιούχους 
(δηλαδή, ο φορέας αρωγός δεν θα λειτουργήσει ως ενδιάµεσος για τη διανοµή της 
χρηµατοδότησης στα µέλη της συστάδας). 
 
 

8. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 
 
Η διάρκεια των πράξεων της δράσης ορίζεται ενδεικτικά σε 24 µήνες. 24 
Έναρξη των πράξεων της δράσης, ορίζεται η ηµεροµηνία υπογραφής της απόφασης  
χρηµατοδότησης / ένταξης εκάστης πράξης, η οποία αποτελεί και την ηµεροµηνία 
έναρξης της επιλεξιµότητας των δαπανών.  Σηµειώνεται ότι,  αν ο δικαιούχος  έχει 
εκτελέσει δαπάνες σχετικές µε την χρηµατοδοτούµενη πράξη βάσει προσκόµισης 
νόµιµων παραστατικών, από την εποµένη της ηµεροµηνίας υποβολής της πρότασης25 
στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης της ∆ράσης, αυτές θεωρούνται επιλέξιµες 
προς χρηµατοδότηση, εφόσον αποδεδειγµένα έχουν εκτελεσθεί για την συγκεκριµένη 
πράξη, εµπίπτουν στις επιλέξιµες κατηγορίες δαπάνης26 και εφόσον η Απόφαση 
Χρηµατοδότησης της Υπουργού Παιδείας αναφέρεται και σε αυτές τις δαπάνες.  
Σηµειώνεται ωστόσο ότι η επιλεξιµότητα των δαπανών σύµφωνα µε τον ΓΚΑΚΚ για 
τις µεγάλες επιχειρήσεις, ξεκινά από την ηµεροµηνία υπογραφής της απόφασης 
χρηµατοδότησης/ένταξης. 
Στόχος είναι η ενισχυόµενη συστάδα να συνεχίσει την λειτουργία της και µετά την 
περίοδο συγχρηµατοδότησης, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του επιχειρηµατικού 
σχεδίου που θα υποβληθεί. Η προβλεπόµενη βιωσιµότητα της συστάδας µετά το 
πέρας της δηµόσιας χρηµατοδότησής της  θα ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη κατά την 
αξιολόγηση.  

                                                 
23 Σύµφωνα µε τον εν λόγω Κανονισµό ( ΕΚ 1998/15.12.2006), η ενίσχυση υπολογίζεται 
σωρευτικά για µια τριετία. 
24 Εάν κριθεί αναγκαίο, θα εξετασθεί από την Υπηρεσία σε συνεργασία µε την ΕΥ∆ ΕΠΑΕ η 
περίπτωση παράτασης, λαµβανοµένων υπόψη και των σχετικών προϋποθέσεων του 
Ν.3777/2009, άρθρο 18 «τροποποίηση διατάξεων του Π∆ 274/2000», και ειδικότερα την 
σχετική µε την παράταση χρόνου εκτέλεσης έργου παράγραφο. 
25 ελέγχεται κατά την κατάρτιση των Τεχνικών Παραρτηµάτων των έργων 
26 η σχέση τους µε το φυσικό αντικείµενο του έργου και η υπαγωγή τους στις επιλέξιµες 
κατηγορίες δαπάνης ελέγχονται εκ νέου κατά την ενδιάµεση πιστοποίηση της πράξης 
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9. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

 
Το πλαίσιο ενισχύσεων στην παρούσα δράση υλοποιείται εξ ολοκλήρου βάσει των 
προβλεπόµενων σχετικών διατάξεων του Γενικού Κανονισµού Απαλλαγής κατά 
Κατηγορία (ΓΚΑΚΚ)27 και του Κανονισµού για Ενισχύσεις Ήσσονος Σηµασίας (de 
minimis)28 .  
 
Τονίζεται ότι:  
Σε όλες τις περιπτώσεις θα εξετάζεται λεπτοµερώς αν συντρέχει σώρευση 
ενισχύσεων, ήτοι κατά πόσο τηρούνται τα όρια κοινοποίησης µεµονωµένων 
ενισχύσεων και οι µέγιστες εντάσεις ενίσχυσης, λαµβάνοντας υπόψη το συνολικό 
ποσό των δηµόσιων µέτρων στήριξης για την ενισχυόµενη δραστηριότητα ή το 
σχέδιο, ανεξαρτήτως από το αν η στήριξη χρηµατοδοτείται από τοπικές, 
περιφερειακές, εθνικές ή κοινοτικές πηγές.   
  
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι : 
(i) υφίσταται σώρευση σε επίπεδο τριετίας για τις ενισχύσεις de minimis29 .  
(ii) όσον αφορά τη σώρευση των ενισχύσεων που εξαιρούνται βάσει του Γενικού 
Κανονισµού Απαλλαγής κατά Κατηγορία µε προσδιορίσιµες επιλέξιµες δαπάνες και 
ενισχύσεις απαλλασσόµενες βάσει του Γενικού Κανονισµού Απαλλαγής κατά 
Κατηγορία χωρίς προσδιορίσιµες επιλέξιµες δαπάνες, οι ενισχύσεις για νέες 
καινοτόµες επιχειρήσεις, κατά τα πρώτα τρία χρόνια από τη χορήγησή τους, δεν 
µπορούν να σωρευθούν µε άλλες ενισχύσεις στο πλαίσιο του κανονισµού, µε µόνη 
εξαίρεση τις ενισχύσεις που απαλλάσσονται βάσει των άρθρων 31-37 του ΓΚΑΚΚ και 
τις ενισχύσεις µε τη µορφή κεφαλαίου επιχειρηµατικού κινδύνου. 
 
Ειδικότερα, για τον κανονισµό 800/2008 ΓΚΑΚΚ, διευκρινίζεται ότι: 

 Για τον υπολογισµό της έντασης των ενισχύσεων, όλα τα στοιχεία 
υπολογίζονται πριν την αφαίρεση φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων. 

 Όπου η ενίσχυση καταβάλλεται µε µορφή άλλη εκτός από επιχορήγηση, το 
ποσό της ενίσχυσης είναι το ισοδύναµο επιχορήγησης της ενίσχυσης. Οι 
ενισχύσεις που καταβάλλονται σε περισσότερες δόσεις ανάγονται στην αξία 
τους κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης. Το επιτόκιο που 
χρησιµοποιείται για την αναγωγή είναι το επιτόκιο αναφοράς που ισχύει κατά 
το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης. 

 Χρήση των «Ενισχύσεων σε νέες καινοτόµες επιχειρήσεις» που εµπίπτει στην 
κατηγορία ενισχύσεων για Έρευνα και Ανάπτυξη του άρθρου 35 ΓΚΑΚΚ, 
µπορεί να γίνει µόνο εφόσον: 

 Η επιχείρηση είναι µικρή και συστάθηκε λιγότερο από έξι έτη πριν τη 
χορήγηση της ενίσχυσης. 

 Οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης της επιχείρησης αντιπροσωπεύουν το 
15% τουλάχιστον του συνόλου των λειτουργικών της δαπανών, σε 
τουλάχιστον ένα από τα τρία τελευταία έτη πριν τη χορήγηση της 
ενίσχυσης ή, σε περίπτωση επιχείρησης που βρίσκεται σε φάση εκκίνησης 

                                                 
27 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 800/06.08.2008 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
28 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1998/15.12.2006 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
29 Συνολικά έως 200.000€ ενίσχυση σε µια δεδοµένη επιχείρηση, για την περίοδο που 
καλύπτει το οικονοµικό έτος χορήγησης της ενίσχυσης  και τα προηγούµενα δύο οικονοµικά 
έτη 
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και δεν έχει οικονοµικό ιστορικό, στον έλεγχο της τρέχουσας φορολογικής 
χρήσης, όπως πιστοποιείται από εξωτερικό ελεγκτή. 

 Το ποσό της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει αθροιστικά τις 800.000 € ανά 
επιχείρηση σε όλες τις δραστηριότητες στις οποίες χρησιµοποιείται. 

Μια επιχείρηση µπορεί να λάβει την ενίσχυση µε τη χρήση αυτής της διάταξης 
µόνον άπαξ κατά την περίοδο κατά την οποία πληροί τα κριτήρια της νέας 
καινοτόµου επιχείρησης.  

 ∆εν είναι επιλέξιµες εξαγωγικές δραστηριότητες ή δραστηριότητες που 
ευνοούν τα εγχώρια έναντι των εισαγόµενων προϊόντων. Ειδικότερα, δεν είναι 
επιλέξιµες δραστηριότητες που χρηµατοδοτούν τη συγκρότηση και τη 
λειτουργία δικτύου διανοµής σε άλλες χώρες. Κατά κανόνα δεν θεωρούνται 
εξαγωγικές δραστηριότητες η κάλυψη του κόστους συµµετοχής σε εµπορικές 
εκθέσεις ή του κόστους µελετών ή συµβουλευτικών υπηρεσιών απαραίτητων 
για τη διάθεση ενός νέου ή ήδη υπάρχοντος προϊόντος σε µια νέα αγορά. 

 
Εφαρµόζονται οι σχετικές µε την σώρευση ενισχύσεων διατάξεις που 
περιλαµβάνονται στο άρθρο 7 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 και στο άρθρο 2 
παραγρ.2 και 5 του Κανονισµού (ΕΚ) 1998/2006 . 
 
Πληροφορίες σε σχέση µε την επιλεξιµότητα των δαπανών παρέχονται στην 
Υπουργική Απόφαση συστήµατος διαχείρισης (ΑΠ 14053/ΕΥΣ 1749), όπως 
τροποποιήθηκε µε την 43804/ΕΥΘΥ 2041/9.09.09 (ΦΕΚ 1957Β) όµοια και την 
28020/ΕΥΘΥ 1212/19.7.2010 (ΦΕΚ 1088 Β) και όπως εκάστοτε ισχύει.30 
 
Κάθε µια από τις συµµετέχουσες στη συστάδα επιχειρήσεις31,  θα υποβάλει µια 
ξεχωριστή διακριτή πρόταση µε διακριτό προϋπολογισµό (σχέδιο ενίσχυσης 
επιχείρησης) που θα  βασίζεται σε επιλέξιµες δαπάνες οι οποίες ταυτόχρονα θα είναι 
µέρος του υποβληθέντος γενικού επιχειρηµατικού σχεδίου της συστάδας. Οι 
ενισχύσεις προς τους δικαιούχους θα είναι υπό τη µορφή άµεσων επιχορηγήσεων και 
θα ποσοτικοποιηθούν  µε βάση τα σχετικά τιµολόγια και άλλα αποδεικτικά στοιχεία 
που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές ως πραγµατικές δαπάνες, σε 
συµµόρφωση µε τα ανώτατα ποσά ενίσχυσης και εντάσεις ενίσχυσης, σύµφωνα µε 
τον ΓΚΑΚΚ ή το de-minimis , ανάλογα µε την περίπτωση.  
 
Ο  Φορέας Αρωγός θα υποβάλει επίσης µια ξεχωριστή πρόταση που αποτελείται από 
επενδυτικά έργα υποδοµής και κόστους λειτουργίας και θα χρηµατοδοτηθεί µε βάση 
τα σχετικά τιµολόγια και άλλα αποδεικτικά στοιχεία που αναγνωρίζονται από τις 
φορολογικές αρχές.  
 
Οι επιλέξιµες δραστηριότητες και το κόστος θα  επαληθευτούν µετά από ενδελεχή 
αξιολόγηση των προτάσεων, όπως και περιοδικά για τα υλοποιούµενα έργα µε 
ενδιάµεσους και τελικούς ελέγχους. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να παράσχουν λεπτοµερή 
ανάλυση των απαιτούµενων δαπανών. Τα σχετικά έντυπα θα προβλέπουν  την 
τεκµηρίωση που απαιτείται για την επαλήθευση δραστηριοτήτων και κόστους. Η 
συµµόρφωση προς τις διατάξεις του ΓΚΑΚΚ και κανονισµού de minimis, θα ελεγχθεί 
                                                 
30 Σε συνδυασµό µε τον κανονισµό 800/2008 ΓΚΑΚΚ, τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 
1998/15.12.2006 για ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis) και το σχετικό νοµοθετικό και 
κανονιστικό πλαίσιο που προβλέπεται στο Κεφάλαιο 3 της παρούσας προκήρυξης 
31 Μόλις οι προτάσεις εγκριθούν και ενταχθούν ως πράξεις στο ΕΣΠΑ, καµία πρόσθετη 
δηµόσια χρηµατοδότηση δεν µπορεί να χορηγηθεί στα υπάρχοντα µέλη της συστάδας, ούτε 
για να καλύψει τη συµµετοχή νέων εταίρων. Παρ 'όλα αυτά, το σχήµα παραµένει ανοικτό σε 
νέα µέλη 
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από τη ΓΓΕΤ  πριν την υπογραφή της απόφασης ένταξης,  για όσες προτάσεις έχουν 
εγκριθεί για χρηµατοδότηση. Οµοίως, η συµµόρφωση µε τις αγοραίες τιµές θα 
αξιολογείται κατά τα ίδια στάδια.  
 
9.1 Επιλέξιµες δραστηριότητες και δαπάνες για τις επιχειρήσεις που 

συµµετέχουν στη δράση  
 

1. Συµβουλευτικές υπηρεσίες για την αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισµό της 
επιχείρησης 

2. Συµβουλευτικές υπηρεσίες καινοτοµίας και υπηρεσίες στήριξης της 
καινοτοµίας: περιλαµβάνονται συµβουλευτικές υπηρεσίες σε θέµατα 
διοίκησης, µεταφοράς τεχνολογίας, διείσδυσης σε νέες αγορές και χρήσης 
νέων τεχνικών marketing, καθώς και συµβουλές για αγορά, προστασία και 
εµπόριο δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, χρήσης προτύπων και  
συµφωνίες για άδειες εκµετάλλευσης.)     

3. Κατοχύρωση δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας (η ένταση της ενίσχυσης 
καθορίζεται στο κατώτατο όριο του 25%, συνεπώς δεν υπερβαίνει την 
αντιστοιχούσα στην ερευνητική δραστηριότητα που οδήγησε στο 
προστατευόµενο µέσω της βιοµηχανικής ιδιοκτησίας προϊόν, όπως αυτή 
ορίζεται στο άρθρο 31, παράγραφος 3 &4 του Κανονισµού 800) 

4. Συµµετοχή σε εκθέσεις 
5. Επαγγελµατική εκπαίδευση (γενική και ειδική) 
6. ∆ιαµόρφωση χώρων, προµήθεια εξοπλισµού, λογισµικό 
7. Μετεγκατάσταση/ συστέγαση σε κοινή υποδοµή (εφόσον απαιτείται) (να µη 

ξεπερνά το 40% της δηµόσιας δαπάνης του σχεδίου ενίσχυσης για κάθε 
επιχείρηση)  

8. Πειραµατική ανάπτυξη (ανάπτυξη πρωτοτύπου) / επίδειξη 
9. Ενίσχυση νέων και υφισταµένων πολύ µικρών καινοτόµων επιχειρήσεων για 

την ανάπτυξη πρωτοτύπων. 
 
∆ιευκρινίζεται ότι: 
Οι επιχειρήσεις µπορούν να επιλέξουν στην υποβολή της πρότασης την συµµετοχή 
τους σε οποιαδήποτε ενισχυόµενη ενέργεια, και σε παραπάνω της µιας, εφόσον δεν 
υπάρχει επικάλυψη του φυσικού αντικειµένου, και τεκµηριώνεται η σκοπιµότητα 
συµµετοχής για κάλυψη ουσιαστικών αναγκών. Τονίζεται ωστόσο ότι οι ακόλουθες 
ενέργειες είναι υποχρεωτικές σωρευτικά για κάθε µια από τις επιχειρήσεις που 
συµµετέχουν στο Πρόγραµµα: 

• Ενέργειες προώθησης της καινοτοµίας (τουλάχιστον µία εκ των: σχετικές 
συµβουλευτικές υπηρεσίες καινοτοµίας - κατοχύρωση δικαιωµάτων 
βιοµηχανικής ιδιοκτησίας - υποστήριξη πολύ µικρών καινοτόµων επιχειρήσεων 
- πειραµατική ανάπτυξη) 

• Επαγγελµατική εκπαίδευση (γενική ή ειδική) 
• Συµµετοχή σε εκθέσεις 

 
Επίσης, διευκρινίζεται ότι: οι µικρές νέες καινοτόµες επιχειρήσεις, που  κάνουν χρήση 
της ενέργειας 9α (επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν, για την ανάπτυξη πρωτοτύπων), δεν 
δικαιούνται να χρηµατοδοτηθούν µέσω άλλης ενισχυόµενης ενέργειας.  Στις 
επιλέξιµες όµως δραστηριότητες της ενέργειας 9α, θα πρέπει να εντάξουν και τις 
ενέργειες όπως προσδιορίζονται για όλες τις επιχειρήσεις, ως  «υποχρεωτικές 
σωρευτικά» . 
Οι µικρές νέες καινοτόµες επιχειρήσεις που κάνουν χρήση της ενέργειας 9β  
(υφιστάµενες έως 6 έτη, πολύ µικρές νέες καινοτόµες), δεν δικαιούνται να 
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χρηµατοδοτηθούν µέσω άλλης ενισχυόµενης ενέργειας.  Η ένταξη των υποχρεωτικών 
σωρευτικά ενεργειών στο σχέδιο ενίσχυσης τους είναι επιβεβληµένη, µέσα στις 
επιλέξιµες δραστηριότητες της ενέργειας 9β.  
Οι µικρές νέες καινοτόµες επιχειρήσεις που δεν κάνουν χρήση της ενέργειας 9β  
(υφιστάµενες έως 6 έτη, πολύ µικρές νέες καινοτόµες), έχουν την δυνατότητα να 
συµµετάσχουν σε οποιαδήποτε ενισχυόµενη ενέργεια. Για τις ενέργειες 6 και 7 
υποχρεωτικά θα επιλέξουν την χρήση του άρθρου 35 ΓΚΑΚΚ.  Η ένταξη των 
υποχρεωτικών σωρευτικά ενεργειών στο σχέδιο ενίσχυσης τους είναι επιβεβληµένη.  
 
Στην περίπτωση Υπεργολαβίας για την ανάπτυξη πρωτοτύπων ή την εκτέλεση µικρών 
επιδεικτικών έργων µε νοµικό πρόσωπο (επιχείρηση, Ακαδηµαϊκό ή Ερευνητικό 
Οργανισµό) , ισχύουν και τα εξής:   
Πρόκειται για δαπάνες για ανάθεση εκτέλεσης έργου σε νοµικά πρόσωπα.  ∆εν 
επιτρέπεται η εκχώρηση της διαχείρισης του ενισχυόµενου σχεδίου ή τµήµατός του 
σε τρίτους από οποιονδήποτε δικαιούχο.  Σηµειώνεται ότι το σύνολο του 
προϋπολογισµού αυτής της κατηγορίας δαπάνης, δεν µπορεί να υπερβαίνει το 20% 
του συνολικού προϋπολογισµού της ενισχυόµενης ενέργειας, για την οποία απαιτείται 
η υπεργολαβία. 
Είναι απαραίτητο να υπάρχει: 
· αναλυτική τεκµηρίωση της ανάγκης για την πραγµατοποίηση των 
συγκεκριµένων τµηµάτων της έρευνας από τρίτους  
· ονοµαστική αναφορά των υπεργολάβων που είναι νοµικά πρόσωπα 
(επιχειρήσεις, ερευνητικοί φορείς, ακαδηµαϊκά ιδρύµατα), ήδη από την υποβολή της 
πρότασης του προς ενίσχυση σχεδίου. 
 
Επισηµαίνεται ότι δεν επιτρέπεται να δηλωθεί ως υπεργολάβος ο φορέας αρωγός και 
οποιαδήποτε επιχείρηση συµµετέχει στη δράση µε την κατάθεση σχεδίου ενίσχυσής 
της. 
 
Στον Πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται ανά είδος ενισχυόµενης δραστηριότητας 
οι επιλέξιµοι φορείς, η ένταση ενίσχυσης, ο κανονισµός Ε.Κ. βάσει του οποίου 
χορηγείται η ενίσχυση, καθώς και η περιγραφή των επιλέξιµων δαπανών. ∆εν θα 
χρηµατοδοτηθούν δραστηριότητες βασικής και βιοµηχανικής έρευνας στο πλαίσιο της 
παρούσας δράσης. 
 
Η ένταση ενίσχυσης των επιλεξίµων δαπανών κάθε ενισχυόµενης δραστηριότητας 
εξαρτάται από το µέγεθος της επιχείρησης, όπως προσδιορίζεται στην  Σύσταση 
361/06.05.2003 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων [πολύ µικρές, µικρές και 
µεσαίες επιχειρήσεις]. 32 
 
Η ελάχιστη δηµόσια δαπάνη για κάθε εταιρεία – µέλος της συστάδας που αιτείται 
ενίσχυσης από την δράση είναι 50.000€  και η µέγιστη 800.000€ 
 
Το υπόλοιπο του κόστους (Συνολικός Προϋπολογισµός µείον δηµόσια δαπάνη = 
ελάχιστη υποχρεωτική ιδία συµµετοχή), θα το επωµίζονται οι δικαιούχοι. Ως προς την 
τεκµηρίωση της δυνατότητας κάλυψης της ίδιας συµµετοχής, τονίζεται ότι η ιδία 
συµµετοχή µιας επιχείρησης δεν µπορεί να είναι ανά έτος µεγαλύτερη από το 1/2 του 
µέσου όρου των κύκλων εργασιών της για τα τελευταία 3 έτη. Στην περίπτωση 
επιχείρησης µε λιγότερους από τρεις δηµοσιευµένους ισολογισµούς λαµβάνεται 

                                                 
32 Συνεπώς εάν µια επιχείρηση είναι συνδεδεµένη ή συνεργαζόµενη θα πρέπει να επιλέξει 
προσεκτικά το εφαρµοζόµενο ποσοστό ενίσχυσης ανάλογα µε το πραγµατικό της µέγεθος 
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υπόψη ο µέσος όρος του κύκλου εργασιών όσων ισολογισµών έχουν δηµοσιευθεί 
µέχρι τη στιγµή υποβολής της πρότασης. Εάν δεν υπάρχει δηµοσιευµένος 
ισολογισµός, θα ληφθούν υπόψη ισοδύναµα οικονοµικά στοιχεία.     
Επίσης, η τεκµηρίωση της δυνατότητας κάλυψης της ίδιας συµµετοχής δύναται να 
υπολογισθεί µε βάση τυχόν αύξηση του Μετοχικού / Εταιρικού κεφαλαίου, όπως 
προκύπτει από νέες σε µετρητά (και όχι σε είδος) εισφορές των µετόχων/εταίρων ή 
έκτακτα αποθεµατικά δηµιουργηθέντα ειδικά για την παρούσα δράση. Η αύξηση  
θεωρείται νέα, εφόσον γίνεται µετά την υποβολή της αίτησης για ένταξη στη δράση.   
 
Ειδικότερα για τις υπό σύσταση καινοτόµες επιχειρήσεις, που υποβάλλουν πρόταση 
ένταξης στη δράση, [α/α 9α του πίνακα που ακολουθεί], ως καταβολή ιδίας 
συµµετοχής   νοείται η καταβολή ποσοστού τουλάχιστον 20% του Συνολικού 
Προϋπολογισµού της πράξης, στο Μετοχικό/ Εταιρικό Κεφάλαιο [σε µετρητά και όχι 
σε είδος],  µετά την υποβολή της αίτησης ένταξης στη δράση.33  
 
 
Υπενθυµίζεται ότι  για την καταβολή ή την αύξηση του Μετοχικού/Εταιρικού 
Κεφαλαίου εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν. 2190/1920 και 3190/1955 αντίστοιχα και 
οι τροποποιήσεις τους. 

                                                 
33 Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις Ο.Ε και Ε.Ε. Υπενθυµίζεται ότι δεν προβλέπεται 
χρηµατοδότηση σε ελεύθερους επαγγελµατίες ή ατοµικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα). 
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Α/Α Είδος ενίσχυσης Επιλέξιµοι 
φορείς 

Ένταση Ενίσχυσης επί 
των επιλέξιµων 
δαπανών  

Κανονισµός Ε.Κ. Σχόλια - διευκρινίσεις 

1. Παροχή συµβουλών 
και παρεµφερείς 
υπηρεσίες ή 
δραστηριότητες για 
την αναδιοργάνωση 
και 
εκσυγχρονισµό της 
επιχείρησης 

Όλες οι 
Επιχειρήσεις 
(ΜµΕ και 
Μεγάλες) 

40% για Μεσαίες 
Επιχειρήσεις 
50% για Μικρές 
Επιχειρήσεις 
 
 
 
 
 
 
30% για  Μεγάλες 
Επιχειρήσεις 
 

ΓΚΑΚΚ 
συµβουλευτικές 
υπηρεσίες σε ΜµΕ,  
άρθρο 26 
 
(για χρήση από  
Μικροµεσαίες 
Επιχειρήσεις) 
 
ή 
De minimis  
(για χρήση από Μεγάλες) 

Αφορά υπηρεσίες εξωτερικών συµβούλων που έχουν 
σκοπό, ενδεικτικά ενέργειες όπως  π.χ. η παροχή νοµικών 
συµβουλών σε θέµατα αναδιοργάνωσης, η δηµιουργία και 
προώθηση της εταιρικής ταυτότητας και του σήµατος,  η 
εκπόνηση έρευνας αγοράς στην οποία στοχεύει 
η επιχείρηση για την ανάπτυξή της, η εκπόνηση 
τεχνολογικών και επιστηµονικών µελετών και 
συµβουλευτικών ενεργειών σχετικών µε την αναβάθµιση 
της ερευνητικής, αναπτυξιακής και παραγωγικής 
διαδικασίας της επιχείρησης, κ.λπ. 
Σηµειώνεται ότι οι υπηρεσίες αυτές δεν θα πρέπει να 
αποτελούν συνεχόµενη ή περιοδική δραστηριότητα ούτε 
να συνδέονται µε τα συνήθη λειτουργικά έξοδα της 
επιχείρησης, όπως τακτικές υπηρεσίες παροχής λογιστικών 
και νοµικών συµβουλών, [π.χ οργάνωση λογιστηρίου, 
αµοιβές δικηγόρων και συµβολαιογράφων για δηµιουργία 
καταστατικών κλπ.], διαφηµιστικές υπηρεσίες, κ.λπ. 

2.  
Ενισχύσεις για 
συµβουλευτικές 
υπηρεσίες 
καινοτοµίας και 
ενισχύσεις για 
υπηρεσίες στήριξης 
καινοτοµίας 

ΜµΕ  
75% 
 
Το ποσό της ενίσχυσης 
δεν υπερβαίνει το 
ανώτατο ποσό των 
200 000 EUR ανά 
δικαιούχο και ανά τριετία34 

ΓΚΑΚΚ 
δαπάνες για 
συµβουλευτικές 
υπηρεσίες καινοτοµίας 
και δαπάνες για 
υπηρεσίες στήριξης 
καινοτοµίας, άρθρο 36  
 
  

Ο δικαιούχος πρέπει να χρησιµοποιήσει την ενίσχυση για 
να αγοράσει τις υπηρεσίες σε τιµές της αγοράς ή, αν ο 
πάροχος των υπηρεσιών είναι µη κερδοσκοπικός 
οργανισµός, σε τιµές που να αντικατοπτρίζουν πλήρως το 
κόστος συν ένα λογικό περιθώριο. 
 Επιλέξιµες είναι οι ακόλουθες δαπάνες: 
α) για συµβουλευτικές υπηρεσίες σε θέµατα καινοτοµίας, 
δαπάνες συναφείς µε: συµβουλευτικές υπηρεσίες 
διοίκησης, τεχνολογική συνδροµή, υπηρεσίες µεταφοράς 
τεχνολογίας, εκπαίδευση, συµβουλές για αγορά, 
προστασία και εµπόριο δικαιωµάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας και συµφωνίες σχετικά µε άδειες 
εκµετάλλευσης, συµβουλές σχετικά µε τη χρήση 
προτύπων. 

                                                 
34 το ποσό της ενίσχυσης αυτής δεν προσµετράται στο de minimis 
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β) για υπηρεσίες στήριξης καινοτοµίας, δαπάνες συναφείς 
µε: χώρους γραφείων,( office space), βάσεις δεδοµένων, 
τράπεζες δεδοµένων, έρευνα αγοράς, χρήση εργαστηρίου, 
σήµανση ποιότητας, δοκιµές και πιστοποίηση. 

3. Ενισχύσεις για το 
κόστος της 
κατάθεσης 
διπλωµάτων 
ευρεσιτεχνίας και 
άλλων δικαιωµάτων 
βιοµηχανικής 
ιδιοκτησίας 35 
 
 

Όλες οι 
Επιχειρήσεις 
(ΜµΕ και 
Μεγάλες) 

35% για µεσαίες 
επιχειρήσεις 
45% για µικρές 
επιχειρήσεις  
 
 
 
 
 
 
 
 
25% για Μεγάλες 
Επιχειρήσεις 
 

ΓΚΑΚΚ 
δαπάνες 
δικαιωµάτων 
πνευµατικής 
ιδιοκτησίας για ΜµΕ, 
άρθρο 33   
 
(για χρήση από  
Μικροµεσαίες 
Επιχειρήσεις) 
 
ή  
De minimis  
 
(για χρήση από  Μεγάλες 
Επιχειρήσεις) 

Επιλέξιµες είναι µόνο οι ακόλουθες δαπάνες: 
α) τα έξοδα που προηγούνται της απονοµής του 
δικαιώµατος στο πλαίσιο της πρώτης έννοµης τάξης, 
περιλαµβανοµένων των εξόδων για την κατάρτιση, την 
υποβολή και τη διεκπεραίωση της αίτησης, 
β) τα έξοδα για την ανανέωση της αίτησης πριν από την 
απονοµή του δικαιώµατος. 
γ) τα έξοδα για µεταφράσεις και λοιπά έξοδα που 
απαιτούνται για την εξασφάλιση της απονοµής ή την 
κατοχύρωση του δικαιώµατος σε άλλες έννοµες τάξεις. 
δ) τα έξοδα για την υπεράσπιση της ισχύος του 
δικαιώµατος κατά την επίσηµη διεκπεραίωση της αίτησης 
και την ενδεχόµενη διαδικασία εναντίωσης, έστω και αν τα 
έξοδα αυτά ανακύπτουν µετά την απονοµή του 
δικαιώµατος. 

4. Ενισχύσεις για 
συµµετοχή σε 
εκθέσεις 

Όλες οι 
Επιχειρήσεις 
(ΜµΕ και 
Μεγάλες)  
 
 
 
 
 

40%  για µεσαίες 
επιχειρήσεις 
50% για µικρές 
επιχειρήσεις 
 
 
 
 
 
30% για  Μεγάλες 
Επιχειρήσεις 

ΓΚΑΚΚ 
συµµετοχή ΜµΕ σε 
εκθέσεις, άρθρο 27 
 
(για χρήση από  
Μικροµεσαίες 
Επιχειρήσεις) 
 
ή 
De minimis  
 

Είναι επιλέξιµες οι δαπάνες συµµετοχής σε εκθέσεις της 
ηµεδαπής και του εξωτερικού µόνο όµως για την πρώτη 
φορά συµµετοχής σε κάθε µία από τις επιµέρους εκθέσεις, 
περιοριστικά και µόνον όσον αφορά την συµµετοχή των 
επιχειρήσεων. Οι δαπάνες αυτές περιλαµβάνουν το κόστος 
ενοικίασης και λειτουργίας, το σχεδιασµό και τη 
διαµόρφωση των περιπτέρων, καθώς και της µεταφοράς 
και ασφάλισης των εκθεµάτων. 
 
 

                                                 
35 Ανεξαρτήτως του είδους της έρευνας, η οποία οδήγησε στην σύσταση των υπόψη δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας. Προϋπόθεση αποτελεί η πατέντα να οδηγεί σε 
προϊόν ή υπηρεσία που σχετίζεται µε το αντικείµενο της συστάδας (process innovation). Η συσχέτιση θα ελέγχεται κατά την διαδικασία πιστοποίησης του υλοποιούµενου 
φυσικού αντικειµένου.  
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(για χρήση από  
Μεγάλες) 

5α. Ενισχύσεις για 
γενική 
επαγγελµατική 
εκπαίδευση36 

Όλες οι 
Επιχειρήσεις 
(ΜµΕ και 
Μεγάλες)  

60% για Μεγάλες 
επιχειρήσεις 
70%  για µεσαίες 
επιχειρήσεις  
80% για µικρές 
επιχειρήσεις   
 
 
 
 

ΓΚΑΚΚ 
Γενική Επαγγελµατική 
εκπαίδευση, άρθρο 39 

Επιλέξιµες δαπάνες είναι οι ακόλουθες: 
α) κόστος προσωπικού εκπαιδευτών· 
β) κόστος µετακίνησης εκπαιδευτών και εκπαιδευόµενων, 
περιλαµβανοµένων των εξόδων διαµονής· 
γ) λοιπές τρέχουσες δαπάνες, όπως υλικά και εφόδια που 
σχετίζονται άµεσα µε το έργο· 
δ) αποσβέσεις των υλικοτεχνικών µέσων και του 
εξοπλισµού, στον βαθµό που χρησιµοποιούνται 
αποκλειστικά για το εκάστοτε σχέδιο εκπαίδευσης· 
ε) κόστος υπηρεσιών καθοδήγησης και συµβουλευτικών 
υπηρεσιών σε σχέση µε το σχέδιο εκπαίδευσης· 
στ) κόστος προσωπικού των εκπαιδευόµενων και γενικές 
έµµεσες δαπάνες (διοικητικές δαπάνες, µισθώµατα, πάγιες 
δαπάνες) µέχρι του ποσού των συνολικών λοιπών 
επιλέξιµων δαπανών που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως 
ε). Όσον αφορά το κόστος προσωπικού των 
εκπαιδευόµενων, λαµβάνονται υπόψη µόνον οι ώρες κατά 
τις οποίες οι εκπαιδευόµενοι πράγµατι συµµετείχαν στην 
επαγγελµατική εκπαίδευση αφού αφαιρεθούν οι τυχόν 
ώρες παραγωγικής εργασίας 37 

                                                 
36 Η συνολική δηµόσια συγχρηµατοδότηση για τις δραστηριότητες 5α και 5β , δεν θα ξεπερνάει το 10% της συνολικής δηµόσιας συγχρηµατοδότησης ανά ενισχυόµενη συστάδα 
37 Στις περιπτώσεις που το σχέδιο ενίσχυσης περιλαµβάνει τόσο ειδική όσο και γενική εκπαίδευση που δεν µπορούν να διαχωριστούν µεταξύ τους για τον  
υπολογισµό της έντασης ενίσχυσης, καθώς και στις περιπτώσεις που δεν µπορεί να διαπιστωθεί αν η επαγγελµατική εκπαίδευση έχει ειδικό ή γενικό χαρακτήρα, ισχύουν οι 
εντάσεις ενισχύσεων για ειδική επαγγελµατική εκπαίδευση 



 35

5β. Ενισχύσεις για ειδική 
επαγγελµατική 
εκπαίδευση 

Όλες οι 
Επιχειρήσεις 
(ΜµΕ και 
Μεγάλες) 

25% για µεγάλες 
επιχειρήσεις  
35% για µεσαίες 
επιχειρήσεις 
45% για µικρές 
επιχειρήσεις 

ΓΚΑΚΚ 
Ειδική Επαγγελµατική 
εκπαίδευση, άρθρο 39 

Επιλέξιµες δαπάνες είναι οι ακόλουθες: 
α) κόστος προσωπικού εκπαιδευτών· 
β) κόστος µετακίνησης εκπαιδευτών και εκπαιδευόµενων, 
περιλαµβανοµένων των εξόδων διαµονής· 
γ) λοιπές τρέχουσες δαπάνες, όπως υλικά και εφόδια που 
σχετίζονται άµεσα µε το έργο· 
δ) αποσβέσεις των υλικοτεχνικών µέσων και του 
εξοπλισµού, στον βαθµό που χρησιµοποιούνται 
αποκλειστικά για το εκάστοτε σχέδιο εκπαίδευσης· 
ε) κόστος υπηρεσιών καθοδήγησης και συµβουλευτικών 
υπηρεσιών σε σχέση µε το σχέδιο εκπαίδευσης· 
στ) κόστος προσωπικού των εκπαιδευόµενων και γενικές 
έµµεσες δαπάνες (διοικητικές δαπάνες, µισθώµατα, πάγιες 
δαπάνες) µέχρι του ποσού των συνολικών λοιπών 
επιλέξιµων δαπανών που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως 
ε). Όσον αφορά το κόστος προσωπικού των 
εκπαιδευόµενων, λαµβάνονται υπόψη µόνον οι ώρες κατά 
τις οποίες οι εκπαιδευόµενοι πράγµατι συµµετείχαν στην 
επαγγελµατική εκπαίδευση αφού αφαιρεθούν 
οι τυχόν ώρες παραγωγικής εργασίας. 
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6. Ενισχύσεις για 
διαµόρφωση 
χώρων, 
προµήθεια 
εξοπλισµού 
και λογισµικού 

Όλες οι 
Επιχειρήσεις 
(ΜµΕ και 
Μεγάλες) 

30% για  µεγάλες 
Επιχειρήσεις 
40%  για µεσαίες 
επιχειρήσεις 
50%  για µικρές 
επιχειρήσεις 

De minimis  
 
(για χρήση από µη 
καινοτόµες ΜµΕ και από 
µεγάλες) 
 
 
 
ή  
ΓΚΑΚΚ 
/ενισχύσεις σε µικρές 
νέες καινοτόµες 
επιχειρήσεις, άρθρο 35 
 
(για χρήση µόνο από 
µικρές νέες 
καινοτόµες 
επιχειρήσεις) 38 

Αφορά σε υλικά στοιχεία ενεργητικού. Ως «δαπάνη σε 
υλικά στοιχεία ενεργητικού» νοείται κατά κύριο λόγο κάθε 
δαπάνη σε πάγια υλικά στοιχεία ενεργητικού η οποία 
σχετίζεται µε τη δηµιουργία νέας εγκατάστασης, την 
επέκταση υφιστάµενης εγκατάστασης ή την ενασχόληση 
µε δραστηριότητα η οποία συνεπάγεται τη ριζική µεταβολή 
του αντικειµένου ή της µεθόδου παραγωγής υφιστάµενης 
εγκατάστασης (παραδείγµατος χάρη µέσω 
εξορθολογισµού, διαφοροποίησης ή εκσυγχρονισµού). Σε 
αυτή την κατηγορία περιλαµβάνονται π.χ. η διαµόρφωση 
χώρου π.χ. χωρίσµατα-γυψοσανίδες, βαψίµατα, κ.λπ., 
[µόνο για τις επιχειρήσεις που θα µετεγκατασταθούν], 
η αγορά εξοπλισµού (εξοπλισµός γραφείου, γραµµής 
παραγωγής, κ.λπ.), προµήθεια εξειδικευµένου λογισµικού  
κ.λπ. Σηµειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιµη η αγορά 
λογισµικού που χρησιµοποιείται για τις συνήθεις 
λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης π.χ. λογιστικού 
πακέτου. Σηµειώνεται επίσης ότι για την αγορά 
εξοπλισµού είναι επιλέξιµες και οι δαπάνες που σχετίζονται 
µε τη µεταφορά και εγκατάσταση του εξοπλισµού.  

                                                 
38 Οι επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια των «νέων καινοτόµων επιχειρήσεων» υποχρεωτικά επιλέγουν τη λήψη της ενίσχυσης µέσω του κανονισµού ΓΚΑΚΚ    αντί µέσω 
του κανονισµού de minimis, και µόνο εφόσον οι δαπάνες για Ε&Α της επιχείρησης αντιπροσωπεύουν το 15% τουλάχιστον των λειτουργικών της δαπανών, σε τουλάχιστον ένα 
από τα τρία τελευταία έτη πριν τη χορήγηση της ενίσχυσης ή, σε περίπτωση επιχείρησης σε φάση εκκίνησης η οποία δεν έχει οικονοµικό ιστορικό, στον έλεγχο της τρέχουσας 
φορολογικής χρήσης, όπως πιστοποιείται από εξωτερικό ελεγκτή. Ο δικαιούχος µπορεί να λάβει την ενίσχυση µόνον άπαξ κατά την περίοδο κατά την οποία πληροί τα κριτήρια 
της νέας καινοτόµου επιχείρησης. 
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7. Ενισχύσεις για 
µετεγκατάσταση και  
συστέγαση σε Κοινό 
Κτίριο  
 
Η ενίσχυση δεν θα 
ξεπερνά το 40% της 
δηµόσιας δαπάνης 
του σχεδίου 
ενίσχυσης εκάστης 
επιχείρησης.   

Όλες οι 
Επιχειρήσεις 
(ΜµΕ και 
Μεγάλες)  

40% για µεγάλες 
επιχειρήσεις 
50% για µεσαίες 
επιχειρήσεις 
60%  για µικρές 
επιχειρήσεις 
 

De minimis  
 
(για χρήση από µη 
καινοτόµες ΜµΕ και από 
µεγάλες) 
 
 
 
ή  
ΓΚΑΚΚ 
/ενισχύσεις σε µικρές 
νέες καινοτόµες 
επιχειρήσεις, άρθρο 35 
 
(για χρήση µόνο από 
µικρές νέες καινοτόµες 
επιχειρήσεις) 39 
 

Επιλέξιµες είναι µόνο οι επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε 
Κοινό Κτίριο. Καλύπτει έξοδα αποχώρησης από 
υφιστάµενο κτήριο (π.χ. ποινή 
πρόωρης λήξης συµβολαίου), µετακόµισης (π.χ. 
µεταφορικά, κ.λπ.) και ενίσχυσης µίσθωσης (ενοικίου ή 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης) και κοινοχρήστων, για τις 
επιχειρήσεις που θα µετεγκατασταθούν σε νέους χώρους 
(κτήρια) που θα υποδείξει ο Φορέας Αρωγός,  και το οποίο 
θα είναι κοινό για όλα τα µέλη της Συστάδας Επιχειρήσεων  
και θα αποτελέσει το επίκεντρο και σηµείο αναφοράς της 
δράσης για τον συγκεκριµένο θεµατικό τοµέα.  
Απαραίτητη 
προϋπόθεση για την επιλεξιµότητα της δαπάνης είναι η 
πλήρης µετεγκατάσταση τουλάχιστον πέντε επιχειρήσεων. 
Στην περίπτωση µερικής µετεγκατάστασης (π.χ. 
δηµιουργία υποκαταστήµατος, γραφείου, κ.λπ.) 
είναι επιλέξιµες µόνο οι µισθώσεις. Σηµειώνεται ότι όλες οι 
επιχειρήσεις που µετέχουν στο Πρόγραµµα θα έχουν 
ισότιµη πρόσβαση και χρήση στις κοινές υποδοµές του 
κτηρίου ανεξαρτήτως αν έχουν µετεγκατασταθεί σε αυτό.  

                                                 
39 Ισχύει και εδώ η προηγούµενη υποσηµείωση. 
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8. Ενισχύσεις για 
πειραµατική 
ανάπτυξη (ανάπτυξη 
πρωτοτύπου), 
επίδειξη  
 
(µε την έννοια των 
ορισµών, όπως 
αποδίδονται στον 
ΓΚΑΚΚ, άρθρο 30)  

Όλες οι 
Επιχειρήσεις 
(ΜµΕ και 
Μεγάλες)  

 
25% για µεγάλες 
επιχειρήσεις 
35% για µεσαίες 
επιχειρήσεις  
45% για µικρές 
επιχειρήσεις,  
 
+15%  αύξηση40  

ΓΚΑΚΚ 
/σχέδια έρευνας 
και ανάπτυξης, άρθρο 31 
 
 

Επιλέξιµη είναι η διεξαγωγή Πειραµατικής Ανάπτυξης 
(ανάπτυξη πρωτοτύπου, επίδειξη). 
Επιλέξιµες είναι µόνο οι ακόλουθες δαπάνες: 
α) δαπάνες προσωπικού (ερευνητές, τεχνικοί και άλλο 
υποστηρικτικό προσωπικό στο βαθµό που απασχολούνται 
στα ερευνητικά σχέδια)· 
β) δαπάνες για όργανα και εξοπλισµό στο βαθµό και για 
όσο χρόνο χρησιµοποιούνται για το έργο. Αν τέτοια 
όργανα και εξοπλισµός δεν χρησιµοποιούνται καθ’ όλη τη 
διάρκεια του χρήσιµου βίου τους για το έργο, επιλέξιµες 
θεωρούνται µόνο οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν 
στη διάρκεια του έργου και οι οποίες 
υπολογίζονται µε βάση κοινώς παραδεκτή λογιστική 
πρακτική· 
γ) δαπάνες για έρευνα επί συµβάσει, τεχνικές γνώσεις και 
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή 
εκχωρήθηκαν από εξωτερικές πηγές στην τιµή της αγοράς, 
εφόσον η πράξη πραγµατοποιήθηκε υπό συνθήκες 
ανταγωνισµού και δεν υπάρχει στοιχείο αθέµιτης 
σύµπραξης, καθώς και οι δαπάνες για συµβουλευτικές και 
ισοδύναµες υπηρεσίες χρησιµοποιούµενες αποκλειστικά για 
την ερευνητική δραστηριότητα· 
δ) συµπληρωµατικά γενικά έξοδα που οφείλονται άµεσα 
στο έργο 
ε) Άλλες δαπάνες, περιλαµβανοµένου του κόστους υλικών, 
εφοδίων και παρόµοιων προϊόντων που είναι άµεσο 
αποτέλεσµα της ερευνητικής δραστηριότητας. 

9α. Ενισχύσεις νέων 
πολύ µικρών 
καινοτόµων 
επιχειρήσεων που 
θα ιδρυθούν,  για 
την ανάπτυξη 

Επιχειρήσεις 
πολύ µικρές 
καινοτόµες,  που 
θα ιδρυθούν 
 
 

80% 
 
 
 

De minimis 
 

Επιλέξιµες είναι µόνο οι πολύ µικρές επιχειρήσεις, που θα 
ιδρυθούν από την ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης 
στην παρούσα προκήρυξη του Προγράµµατος µέχρι την 
ηµεροµηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης για την 
ένταξη του Σχεδίου Ενίσχυσης στο Πρόγραµµα, και 
εφόσον οι επιχειρήσεις συµµορφώνονται προς τον ορισµό 

                                                 
40 εφόσον µε αυτήν την αύξηση η συνολική ένταση ενίσχυσης δεν ξεπερνά το 80%, για πραγµατική συνεργασία µεταξύ δύο τουλάχιστον ανεξάρτητων µεταξύ τους 
επιχειρήσεων, εκ των οποίων η µία τουλάχιστον είναι ΜµΕ και  µε την προϋπόθεση ότι καµία µεµονωµένη επιχείρηση δεν υπερβαίνει το 70% της έντασης ενίσχυσης στο σχέδιο 
συνεργασίας  
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πρωτοτύπων 
 
 

των πολύ µικρών επιχειρήσεων, όπως αυτές ορίζονται στη 
Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Ε.Ε., µε τη διατύπωση της 6ης 
Μαΐου 2003, και κατά το διάστηµα στο οποίο θα είναι 
αποδέκτες της παρούσας ενίσχυσης. Επιχειρήσεις οι οποίες 
έκλεισαν πρόσφατα, δεν δύναται να ενισχυθούν ως «πολύ 
µικρές που θα ιδρυθούν», εφόσον αποδειχθεί ότι η 
παρούσα ενίσχυση υπήρξε κίνητρο της υφιστάµενης 
επιχείρησης για να κλείσει και να ιδρυθεί εκ νέου.   
Επιλέξιµες είναι όλες οι δαπάνες της επιχείρησης και 
ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες: έξοδα σύστασης 
της επιχείρησης, η δηµιουργία πρωτοτύπων, η αγορά 
εργαλείων λογισµικού και υπηρεσιών για εξειδικευµένες 
δραστηριότητες, οι υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και 
παροχής νοµικών και άλλων συµβουλών καινοτοµίας και 
ανάπτυξης της επιχείρησης, κόστος κατάθεσης 
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας -IPR-, συµµετοχή σε εκθέσεις, 
εκπαίδευση, η µισθοδοσία (συµπεριλαµβανόµενων  των 
υποχρεωτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, κ.λπ.), 
διαµόρφωση εγκαταστάσεων, συστέγαση στο κοινό κτίριο 
της συστάδας, οι µισθώσεις εγκαταστάσεων, εξοπλισµού, 
τα λειτουργικά έξοδα για ενέργεια, ύδρευση, θέρµανση, 
διοικητικά έξοδα αναγκαία για την εκτέλεση του έργου 
όπως διαχειριστική/ λογιστική/ νοµική υποστήριξη του 
έργου, κ.λπ   



 40

9β. 
Ενισχύσεις νέων 
πολύ µικρών 
καινοτόµων 
επιχειρήσεων, που 
έχουν συσταθεί 
λιγότερο από 6 
χρόνια πριν από τη 
χορήγηση της 
ενίσχυσης,  
για την ανάπτυξη 
πρωτοτύπων 
 
 

Επιχειρήσεις 
πολύ µικρές νέες 
υφιστάµενες 
καινοτόµες 
 
 

80% 
 
 
 

ΓΚΑΚΚ / Ενισχύσεις σε νέες 
καινοτόµες επιχειρήσεις, 
άρθρο 35 µε τις 
προϋποθέσεις που προβλέπει 
σχετικά 
 
 
 
 
 
 

Επιλέξιµες είναι µόνο οι πολύ µικρές επιχειρήσεις, όπως 
ορίζονται στη Σύσταση2003/361/ΕΚ της Ε.Ε., µε τη 
διατύπωση της 6ης Μαΐου 2003, ήτοι να απασχολούν 
λιγότερους από 10 εργαζόµενους και να έχουν ετήσιο 
κύκλο εργασιών  ή σύνολο ετήσιου ισολογισµού µικρότερο 
των 2εκ.€ και µε προϋπάρχουσα περίοδο λειτουργίας έως 
6 έτη κατά το διάστηµα στο οποίο θα είναι αποδέκτες της 
παρούσας ενίσχυσης. Επιλέξιµες δαπάνες όπως και στην 
περίπτωση 9α, εκτός των εξόδων σύστασης της 
επιχείρησης. Η λήψη της ενίσχυσης µέσω του κανονισµού 
ΓΚΑΚΚ προϋποθέτει ότι , θα πρέπει οι δαπάνες για Ε&Α της 
επιχείρησης να αντιπροσωπεύουν το 15% τουλάχιστον 
των λειτουργικών της δαπανών, σε τουλάχιστον ένα από 
τα τρία τελευταία έτη πριν τη χορήγηση της ενίσχυσης ή, 
σε περίπτωση επιχείρησης σε φάση εκκίνησης η οποία δεν 
έχει οικονοµικό ιστορικό, στον έλεγχο της τρέχουσας 
φορολογικής χρήσης, όπως πιστοποιείται από εξωτερικό 
ελεγκτή 
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9.2 Επιλέξιµες δραστηριότητες και δαπάνες για τον Φορέα Αρωγό 41  
 
Σκοπός της κατηγορίας αυτής δαπανών, είναι η ενίσχυση του φορέα – αρωγού   ώστε 
να αναπτύξει τις κατάλληλες για την αποτελεσµατική υποστήριξη της συστάδας (και 
γενικότερα του κλάδου) λειτουργίες και να καταλύσει την δηµιουργία και συνέργια 
της απαιτούµενης κρίσιµης µάζας επιστηµονικού, τεχνολογικού και παραγωγικού 
δυναµικού, ικανού για αριστεία σε έρευνα και ανάπτυξη, µε εξαγωγικό χαρακτήρα, 
καινοτόµα χαρακτηριστικά και προστιθέµενη αξία. Στο πλαίσιο αυτό, επιλέξιµες είναι 
οι παρακάτω δαπάνες: 
 

• Ανάπτυξη της υποδοµής του φορέα αρωγού/ διαµόρφωση χώρων (πάγιο) 
• Προµήθεια εξοπλισµού λειτουργίας, π.χ. γραφεία, καρέκλες, Η/Υ, εκτυπωτές 

κλπ., καλωδίωση, εξοπλισµός τηλεδιάσκεψης, άλλος ηλεκτρονικός εξοπλισµός 
κλπ. (πάγιο) 

• Τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικής και πληροφοριακής υποδοµής και 
εφαρµογών (λειτουργικά) 

• ∆απάνες προβολής και δικτύωσης της συστάδας: διοργάνωση εκδηλώσεων και 
εκθέσεων, ηµερίδων, συνεδρίων, έξοδα προβολής και διαφήµισης, έξοδα 
επιδείξεων και συναφείς δαπάνες (λειτουργικά) 

• Αµοιβές εξειδικευµένου προσωπικού που θα απασχοληθεί στη διαχείριση της 
συστάδας (λειτουργικά) 

• Αµοιβές υποστηρικτικού προσωπικού (λειτουργικά) 
• ∆ηµουργία ιστοσελίδας (πάγιο) 
• ∆ιατήρηση και ανανέωση ιστοσελίδας, δηµιουργία έντυπων & ηλεκτρονικών 

εκδόσεων (λειτουργικά) 
• Εµπειρογνωµοσύνες και σχετικές µελέτες, υπηρεσίες νοµικών συµβούλων. 

Περιλαµβάνεται η µελέτη κατάρτισης του επιχειρηµατικού σχεδίου της 
συστάδας που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης 
(λειτουργικά) 

• Νοµική υποστήριξη για ευρεσιτεχνίες και πνευµατικά δικαιώµατα  (πάγιο) 
• Αναγκαίες µετακινήσεις για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της 

Συστάδας Επιχειρήσεων (λειτουργικά)  
• ∆απάνες αναλωσίµων (λειτουργικά) 
• Καταχωρήσεις στον τύπο και σε εξειδικευµένα περιοδικά καθώς και 

καταχωρήσεις στο διαδίκτυο (λειτουργικά) 
• ∆ιασύνδεση µε άλλες συστάδες  σε συναφείς τοµείς στο εξωτερικό 

(λειτουργικά) 
• Συγκριτική αξιολόγηση µε συναφείς συστάδες του εξωτερικού. Εντοπισµός 

καλών πρακτικών (πάγιο) 
• Φιλοξενία ξένων αποστολών (λειτουργικά) 
• ∆απάνες για αγορά τεχνολογίας – τεχνογνωσίας (πάγιο) 

                                                 
41 Εδώ έχουν περιληφθεί τόσο δαπάνες που αφορούν µη αµειβόµενες βασικές υπηρεσίες 
πληροφόρησης του φορέα αρωγού προς όλες τις επιχειρήσεις των σχετικών κλάδων όσο και 
δαπάνες που αφορούν εξειδικευµένες υπηρεσίες του προς τις επιχειρήσεις µέλη του cluster. 
Τόσο οι πρώτες (που χρηµατοδοτούνται ως οριζόντιες υπηρεσίες στα πλαίσια γενικής κρατικής 
υποχρέωσης προς εξυπηρέτηση του γενικού συµφέροντος) όσο και οι δεύτερες δεδοµένου ότι 
πληρώνονται από τις επιχειρήσεις µέλη του cluster σε τιµές αγοράς ενώ τα σχετικά έσοδα 
αφαιρούνται από τη δηµόσια χρηµατοδότηση κατά τη διάρκεια του προγράµµατος και τα 
σχετικά κέρδη αφαιρούνται από τη δηµόσια χρηµατοδότηση µετά τη λήξη του προγράµµατος, 
έτσι  ώστε δεν παραµένει όφελος στον δηµόσιο φορέα αρωγό, δεν συνιστούν απαγορευµένες 
κρατικές ενισχύσεις κατά την έννοια του άρθρου 107(1) ΣΛΕΕ. 
Η χρηµατοδότηση χορηγείται ως υποδοµή, εφόσον πρόκειται για δηµόσιο φορέα. 
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• ∆απάνες εκπαίδευσης και κατάρτισης (λειτουργικά) 
 
Επισηµαίνεται ότι οι λειτουργικές δαπάνες και τα πάγια του φορέα αρωγού θα πρέπει 
να κυµαίνονται σε αναλογία 50% - 50% ενδεικτικά .  
 
Ειδικότερα, διευκρινίζονται τα εξής: 
 
9.2.1 Α. Κατάρτιση του Επιχειρηµατικού Σχεδίου της Συστάδας 
 
Οι δαπάνες κατάρτισης του επιχειρηµατικού σχεδίου της συστάδας, όπως 
υποβλήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης είναι επιλέξιµες µόνον για όσες 
προτάσεις εγκριθούν για χρηµατοδότηση. Το ύψος της δηµόσιας δαπάνης δεν θα 
ξεπερνά τις 20.000 €.    ∆ιευκρινίζεται ότι την όλη διαδικασία για την κατάρτιση του 
επιχειρηµατικού σχεδίου αναλαµβάνει ο φορέας αρωγός, στο όνοµα του οποίου 
εκδίδονται και τα σχετικά παραστατικά (αποτελεί δηλαδή επιλέξιµη δαπάνη µόνο για 
τον φορέα αρωγό).42  Η συγκεκριµένη δαπάνη είναι επιλέξιµη από 15.2.2012 
(ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης της Υπουργού Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευµάτων, µε αρ. πρωτ. 1685/15.2.2012 και θέµα  “Έγκριση των πρακτικών 
αξιολόγησης, όπως αυτά συνετάχθησαν από την  Επιτροπή Αξιολόγησης των 
Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για συµµετοχή στη ∆ράση : «∆ηµιουργία Καινοτοµικών Συστάδων 
Επιχειρήσεων – Ένα Ελληνικό Προϊόν, Μια Αγορά : Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» και καθορισµός 
των προκριθέντων προτάσεων”) 
 
9.2.2 Β. Κοινές Υποδοµές 
 
Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία43 η συστέγαση του φορέα αρωγού και 
τουλάχιστον 5 επιχειρήσεων - µελών της συστάδας, είναι επιλέξιµες από το 
Πρόγραµµα όλες οι ενέργειες που θα επιτρέψουν την δηµιουργία του Κοινού Κτιρίου 
Συστέγασης44. H έδρα του Κοινού Κτιρίου Συστέγασης θα προσδιορίζεται στο 
Επιχειρηµατικό Σχέδιο που θα υποβληθεί, θα ταυτίζεται µε την έδρα του φορέα - 
αρωγού και θα αποτελεί το κοινό και αναγνωρίσιµο σηµείο αναφοράς για όλα τα µέλη 
της συστάδας, ως επίκεντρο του συγκεκριµένου θεµατικού τοµέα.  ∆ιευκρινίζεται 
ωστόσο ότι παρεχόµενη χρηµατοδότηση θα διατεθεί αποκλειστικά για  µίσθωση (η 
χρηµατοδοτική µίσθωση – leasing είναι επίσης επιλέξιµη) /και διαµόρφωση 
υπαρχουσών εγκαταστάσεων και όχι για αγορά οικοπέδων και κτιρίων και ανάπτυξη 
νέων υποδοµών. Η διαπραγµάτευση του µισθώµατος θα γίνει µε βάση τις τρέχουσες 
τιµές αγοράς. Οι επιχειρήσεις που θα εγκατασταθούν στο κοινό κτίριο πληρώνουν την 
τιµή ενοικίου που τους αναλογεί επιµερίζοντας τα τ.µ. που καταλαµβάνουν σε σχέση 
µε το συνολικό ενοίκιο της κοινής υποδοµής. Η δράση επιδοτεί το κόστος ενοικίασης 
για τις επιχειρήσεις µέλη της συστάδας, οι οποίες αιτούνται αυτής της ενίσχυσης στα 
                                                 
42 ∆εν ισχύει για την περίπτωση που ο φορέας αρωγός  χαρακτηρίζεται ως Μεγάλη Επιχείρηση 
43 ∆εν είναι απαραίτητο να µετακινηθούν σε συστεγασµένο κτίριο όλες οι επιχειρήσεις / µέλη, 
αλλά είτε τα εργαστήρια καινοτοµίας τους, όπου θα γίνεται χρήση κοινών υποδοµών, είτε 
εκπρόσωποί τους υπεύθυνοι για τα θέµατα αρµοδιότητας της συστάδας καινοτοµίας. Μία άλλη 
προοπτική είναι να παραχωρηθεί ένα κοµµάτι µίας Βιοµηχανικής περιοχής, ή ενός 
Τεχνολογικού Πάρκου ή Θερµοκοιτίδας,  που θα λειτουργήσει σαν «θεµατική περιοχή» και θα 
αποτελεί τον χώρο συστέγασης. Το µοντέλο της συστέγασης φαίνεται ότι εξυπηρετεί άµεσα, 
κυρίως τις επιχειρήσεις µέλη του cluster  που είναι µικρές. 
44 Προϋπόθεση για την επιλεξιµότητα των δαπανών είναι, να έχει προηγηθεί της 
µετεγκατάστασης του φορέα αρωγού, ή να γίνει ταυτόχρονα η πλήρης µετεγκατάσταση 
τουλάχιστον πέντε επιχειρήσεων.  
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επί µέρους σχέδια που υποβάλλουν στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης (σύµφωνα 
µε  όσα περιγράφονται στο Κεφάλαιο 9.1 «Επιλέξιµες δραστηριότητες και δαπάνες για 
τις επιχειρήσεις»), χωρίς να προκύπτει κανένα οικονοµικό όφελος για τον Φορέα 
Αρωγό. Η χρηµατοδότηση του κόστους ενοικίασης των γραφείων του Φορέα Αρωγού 
στο κοινό κτίριο συστέγασης, καθώς και των κοινόχρηστων χώρων π.χ. αίθουσα 
τηλεδιάσκεψης, χώρος εκπαίδευσης  ή και φιλοξενίας, εκθεσιακός χώρος κλπ. είναι 
επιλέξιµη στο πλαίσιο της ∆ράσης για τον Φορέα Αρωγό.    Επίσης, στην περίπτωση 
που το Επιχειρηµατικό Σχέδιο τεκµηριώνει την αναγκαιότητα δηµιουργίας άλλου 
τύπου κοινής υποδοµής (π.χ. κοινό εργαστήριο δοκιµών) οι σχετικές δαπάνες 
ανάπτυξης και λειτουργίας του είναι επιλέξιµες για τον Φορέα Αρωγό.  
 
Η ανώτατη δηµόσια δαπάνη για τον φορέα αρωγό [εφόσον είναι δηµόσιος 
ερευνητικός οργανισµός],   για την περίπτωση που απαιτείται ανάπτυξη κοινών 
υποδοµών, µπορεί να ανέλθει έως και στο 50% της συνολικά αιτούµενης δηµόσιας 
χρηµατοδότησης45  και θα χρηµατοδοτηθεί - σε περίπτωση έγκρισης - ως ιδιαίτερη 
πράξη υποδοµών (µε ειδικό Τ∆Υ από ότι οι υπόλοιπες πράξεις της αίτησης που θα 
υποβληθεί).    
 
 
9.2.3 Γ. Υπηρεσίες   
 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο Φορέας Αρωγός  θα λειτουργήσει ως δοµή εθνικής 
εµβέλειας και ανοιχτής πρόσβασης στον τοµέα δραστηριοποίησης της 
συστάδας, παρέχοντας βασικές υπηρεσίες και πληροφόρηση σε θέµατα 
επιχειρηµατικότητας, καινοτοµίας, πνευµατικής/ βιοµηχανικής ιδιοκτησίας κα,  
εξασφαλίζοντας τις απαιτούµενες συνέργιες και δικτυώσεις, καθώς και την προβολή 
και την αναγνωρισιµότητα της συστάδας. Οι υπηρεσίες του τύπου αυτού (οριζόντιες 
υπηρεσίες) παρέχονται σε όλες τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις του αντίστοιχου 
τοµέα/ κλάδου, δεν χρεώνονται και δεν τιµολογούνται.  
 
Ωστόσο, εάν κριθεί αναγκαία για την επιτυχία της συστάδας, µε βάση το 
επιχειρηµατικό σχέδιο, η παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών από τον Φορέα 
Αρωγό (δοκιµές και αναλύσεις νέων προϊόντων, ειδική τεχνική εκπαίδευση κα), 
επισηµαίνονται τα εξής: 
• Η παροχή τους σε κάθε ενδιαφερόµενη επιχείρηση θα τιµολογείται στις 

τρέχουσες  τιµές αγοράς. 
• Κάθε έσοδο προερχόµενο από παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών θα αφαιρείται 

από την δηµόσια χρηµατοδότηση καθ’ όλη τη διάρκεια της χρηµατοδοτικής 
περιόδου της δράσης (2 χρόνια). Μετά τη λήξη της δράσης, τυχόν κέρδη επίσης 
θα αφαιρούνται από την δηµόσια δαπάνη για όλο το διάστηµα µέχρι την πλήρη 
απόσβεση του εξοπλισµού και των οργάνων που αποκτήθηκαν για το σκοπό 
αυτό. Ωστόσο, η ανάκτηση τόσο των εσόδων όσο και των κερδών δεν µπορεί 
να υπερβεί το συνολικό ποσό της δηµόσιας δαπάνης που χορηγήθηκε για την 
ανάπτυξή τους.  

• Ο υπολογισµός των εσόδων αυτού του τύπου προϋποθέτει την ύπαρξη 
κατάλληλου λογιστικού συστήµατος που περιλαµβάνει έναν ξεχωριστό 
τριτοβάθµιο λογαριασµό   στον οποίο θα καταγράφονται τα έσοδα. Ο 
λογαριασµός αυτός θα αποτελεί υποκατηγορία ενός ξεχωριστού λογιστικού 
λογαριασµού µε τον οποίο θα  παρακολουθείται η συνολική διαχείριση του 
αντίστοιχου έργου. Οι εξειδικευµένες υπηρεσίες θα χρεώνονται και θα 

                                                 
45 Υπενθυµίζεται ότι το ανώτατο όριο δηµόσιας χρηµατοδότησης είναι τα  5.000.000 € 
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τιµολογούνται µε διαφανή τρόπο. Μία κατάλληλη µέθοδος επιµερισµού των 
δαπανών σε άµεσες και έµµεσες δαπάνες για τις υπηρεσίες αυτές, θα 
εφαρµοσθεί επίσης έτσι ώστε να είναι εφικτός ο υπολογισµός τυχόν κερδών, για 
την περίοδο µετά την λήξη του προγράµµατος και να µπορούν να αφαιρεθούν 
(κέντρο κόστους).  Τα κέρδη θα εγγράφονται σε ειδικό λογιστικό φύλλο που θα 
αποστέλλεται σε  ετήσια βάση στην εποπτεύουσα αρχή, συνοδεύοντας τον 
ισολογισµό του δικαιούχου.   

 
Σε περίπτωση που ο φορέας αρωγός είναι  δηµόσιος ερευνητικός οργανισµός το 
ποσοστό ενίσχυσής του µπορεί να ανέλθει σε 100%, τόσο για την ανάπτυξη των 
απαιτούµενων υποδοµών ανοιχτής πρόσβασης, όσο και για τα σχετικά λειτουργικά 
του έξοδα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η δηµόσια χρηµατοδότηση  του φορέα αρωγού   
διέπεται από το καθεστώς των Ενισχύσεων Ήσσονος Σηµασίας (de minimis)46. και δεν  
ξεπερνά τις 200.000 € Η ένταση της ενίσχυσης µπορεί να φτάσει έως και το 100% 
του αντίστοιχου προϋπολογισµού.  Σε κάθε περίπτωση ο φορέας αρωγός θα 
είναι αποδέκτης χρηµατοδότησης αποκλειστικά για δαπάνες του που 
αποδεδειγµένα γίνονται προς όφελος της συστάδας, και εφόσον το ύψος 
τους δεν υπερβαίνει ή το κόστος (για δαπάνες ιδίων µέσων) ή τις τρέχουσες 
τιµές αγοράς (για αγορά αγαθών και υπηρεσιών). 
 

 
 

10. ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ 
 

Όπως προαναφέρθηκε ειδικός στόχος της ∆ράσης είναι η τόνωση συγκεκριµένων 
αναπτυξιακών δεικτών των συστάδων, τόσο σε επίπεδο άµεσα µετρήσιµων 
ποσοτικών και οικονοµικών στοιχείων των επιµέρους επιχειρήσεων και λοιπών 
φορέων, όσο και σε επίπεδο έµµεσων ποιοτικών στοιχείων της κάθε καινοτοµικής 
συστάδας. Οι δείκτες αποτελούν κριτήριο αξιολόγησης όχι µόνο για την έγκριση και 
ένταξη της πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, αλλά και για την πιστοποίηση 
της ετήσιας και τελικής έκθεσης και για την αξιολόγηση από την «Επιτροπή 
Αξιολόγησης των Μετρήσιµων ∆εικτών» (όπως προσδιορίζεται στο Κεφάλαιο 16 του 
παρόντος Οδηγού). 
 
Συγκεκριµένα, η ∆ράση αναµένεται να συµβάλλει, ώστε στο διάστηµα 2011-2015, σε 
κάθε ενισχυόµενη συστάδα να: 
 

• Αυξηθεί ο αριθµός των επιχειρήσεων – µελών της συστάδας µε έδρα στην 
Ελλάδα, 

• Αυξηθεί ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων – µελών της συστάδας, (κύκλος 
εργασιών άµεσα σχετιζόµενος µε το αντικείµενο της συστάδας) 

• Αυξηθεί η εξωστρέφεια  των επιχειρήσεων – µελών της συστάδας 
• Αυξηθούν οι πωλήσεις,  εξαγωγές προϊόντων/ υπηρεσιών νέων για την αγορά 

ή  και τις επιχειρήσεις - µέλη της συστάδας, 
• Αυξηθεί η επένδυση στην  έρευνα στις επιχειρήσεις – µέλη της συστάδας, 

(δαπάνη για έρευνα άµεσα σχετιζόµενη µε το αντικείµενο της συστάδας) 
• ∆ηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, κυρίως στις επιχειρήσεις – µέλη της 

συστάδας, (εξαρτηµένη σχέση εργασίας αορίστου χρόνου) 

                                                 
46 Σύµφωνα µε τον εν λόγω Κανονισµό ( ΕΚ 1998/15.12.2006), η ενίσχυση υπολογίζεται 
σωρευτικά για µια τριετία. 
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• Αυξηθούν οι θέσεις εργασίας εξειδικευµένου προσωπικού (κάτοχοι 
µεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών),  κυρίως στις επιχειρήσεις – 
µέλη της συστάδας, (εξαρτηµένη σχέση εργασίας αορίστου χρόνου) 

• Αυξηθούν οι ακαδηµαϊκοί /ερευνητικοί και λοιποί υποστηρικτικοί φορείς που 
συµµετέχουν στην συστάδα, περιλαµβανοµένων των προµηθευτών και 
χρηστών 

• Αυξηθούν οι δραστηριότητες κατάρτισης/ δια βίου µάθησης του προσωπικού 
των επιχειρήσεων / µελών των συστάδων, 

• Αυξηθεί ο αριθµός διδακτορικών διατριβών που εκπονούνται στους 
ερευνητικούς φορείς µέλη των συστάδων σε συνεργασία µε τις επιχειρήσεις – 
µέλη των συστάδων,  

• Αυξηθεί ο αριθµός διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας µε συµµετοχή των  
επιχειρήσεων – µελών της συστάδας, 

• Αυξηθούν οι πιστοποιήσεις ποιότητας για τις επιχειρήσεις – µέλη της συστάδας 
(ISO, CMMI, κ.λ.π.), 

• Αυξηθεί η συµµετοχή σε εκθέσεις, δράσεις δηµοσιότητας, διεθνή δίκτυα ( π.χ. 
meta-clusters), 

• Προσελκυσθούν επενδύσεις ιδιωτών επενδυτών.  
 
Ανάλογα µε το αντικείµενο της προς δηµιουργία συστάδας είναι δυνατόν να 
εξειδικευθούν και επιπλέον δείκτες απόδοσης. Η εξειδίκευση και οριστικοποίηση των 
µετρήσιµων δεικτών για την συστάδα την ίδια καθώς και τους φορείς που 
συµµετέχουν σε αυτήν, η ποσοτικοποίησή τους (ποσοστιαία αύξηση), η µεθοδολογία 
εκτίµησης της µεταβολής, το έτος βάσης και το έτος επαλήθευσης θα 
προσδιορίζονται στο ειδικό για το σκοπό αυτό Κεφάλαιο του επιχειρηµατικού 
σχεδίου.47   
 
Η υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου θα θεωρηθεί ικανοποιητική εάν επιτευχθεί 
η προβλεπόµενη ανά δείκτη µεταβολή σε ένα ποσοστό τουλάχιστον 80% επί του 
συνολικού πλήθους των επί µέρους µετρήσιµων δεικτών. Σε περίπτωση µη επίτευξης 
των ανωτέρω, [ακόµα και αν το σύνολο των δικαιούχων έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
την υλοποίηση του φυσικού και του οικονοµικού αντικειµένου που έχει αναλάβει], η 
Υπουργός Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων  δύναται να αποφασίσει τη 
µη καταβολή έως και 10% της συνολικής ενίσχυσης σε όλα τα µέλη της συστάδας 
που συµµετέχουν στο έργο. Για την εφαρµογή αυτού, θα πρέπει απαραίτητα να έχει 
ολοκληρωθεί ο έλεγχος επίτευξης των δεικτών του έργου από την Επιτροπή 
«Αξιολόγησης Μετρήσιµων ∆εικτών», καθώς και οι σχετικές υποστηρικτικές 
διοικητικές ενέργειες που απαιτούνται, πριν την αποπληρωµή του υπολοίπου 20% της 
συνολικά αντιστοιχούσας χρηµατοδότησης ανά συµµετέχοντα στο έργο, κατά τα 
οριζόµενα στο Κεφάλαιο   16-Γ.  
 
Στόχος είναι η ενισχυόµενη συστάδα να συνεχίσει την λειτουργία της και µετά την 
περίοδο συγχρηµατοδότησης, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του επιχειρηµατικού 
σχεδίου. Η βιωσιµότητα της συστάδας µετά το πέρας της δηµόσιας χρηµατοδότησής 
της  θα αποτελέσει κρίσιµο σηµείο αξιολόγησης, όπως και ο βαθµός επίτευξης των 
µετρήσιµων δεικτών. Σχετικά µε την βιωσιµότητα της συστάδας, σηµειώνεται το 
εξής: στη φάση ανάπτυξης και απεξάρτησης της συστάδας από τη δηµόσια 
χρηµατοδότηση,  αυτή θα πρέπει να είναι σε θέση να αυτοχρηµατοδοτεί τον φορέα 
αρωγό, ο οποίος θα έχει και έσοδα από τις υπηρεσίες που παρέχει. Ο χρονικός 

                                                 
47 Υπενθυµίζεται ότι ο δείκτης για την κρίσιµη µάζα των επιχειρήσεων, θα πρέπει να 
συµπεριληφθεί υποχρεωτικά στους µετρήσιµους δείκτες.  
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προσδιορισµός του break even point (αυτοχρηµατοδότηση του φορέα αρωγού και 
απεξάρτηση των δραστηριοτήτων του cluster από τη δηµόσια χρηµατοδότηση), θα 
προταθεί στο Επιχειρηµατικό Σχέδιο που θα εκπονηθεί. 
 
 
 

11.  ΣΤΑ∆ΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ 
 
Αρµόδιος Φορέας για το Σχεδιασµό και την ∆ιαχείριση της ∆ράσης είναι η Γενική 
Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευµάτων. 
  
Η υλοποίηση της ∆ράσης περιλαµβάνει τα ακόλουθα διαδοχικά στάδια: 
 
• Προκήρυξη: Η Προκήρυξη της ∆ράσης πραγµατοποιείται µε σχετική Απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, στην οποία επισυνάπτεται 
και ο παρών Οδηγός Εφαρµογής. Η Απόφαση της Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευµάτων µε τον αντίστοιχο Οδηγό Εφαρµογής, καθορίζει τους 
δικαιούχους να συµµετάσχουν στην δράση, τους τοµείς προτεραιότητας, τις 
ενισχυόµενες δραστηριότητες, τις επιλέξιµες δαπάνες, την διαδικασία και τα κριτήρια 
αξιολόγησης, τη διαδικασία ένταξης των πράξεων στη δράση, τον τρόπο καταβολής 
των χρηµατοδοτήσεων, τη διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης 
της δράσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ και του Υπουργείου Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευµάτων, και θα δηµοσιοποιηθεί σε τρεις τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες. 
• Υποδοχή των Προτάσεων: Οι διαδικασίες υποδοχής και προκαταρκτικού ελέγχου 
των προτάσεων πραγµατοποιούνται από την ΓΓΕΤ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον 
παρόντα Οδηγό Εφαρµογής. 
• Αξιολόγηση των Προτάσεων: Η αξιολόγηση των Προτάσεων πραγµατοποιείται 
από την ΓΓΕΤ, σύµφωνα µε τα κριτήρια, όρους και διαδικασίες που προβλέπονται 
στον παρόντα Οδηγό Εφαρµογής (Κεφάλαιο 13). Στοιχεία των εγκεκριµένων 
προτάσεων αναρτώνται στον ιστότοπο της ΓΓΕΤ.  
• Αποφάσεις Χρηµατοδότησης / ένταξης πράξεων  (Κεφάλαιο 14): Οι 
δικαιούχοι φορείς, (φορέας αρωγός, εταιρείες – µέλη, κλπ.) των οποίων εγκρίθηκε η 
πρόταση καλούνται από την ΓΓΕΤ προκειµένου να διαµορφωθεί το τεχνικό 
παράρτηµα48 της προς υλοποίησης πρότασης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
παράρτηµα της Απόφασης Ένταξης της εγκεκριµένης πρότασης σε Ε.Π. και 
χρηµατοδότησής της (ως «πράξης» πλέον). Επίσης, καλούνται να προσκοµίσουν στην 
ΓΓΕΤ τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που επιβεβαιώνουν την συµµόρφωση των 
δικαιούχων της προς υλοποίηση πράξης, µε το κανονιστικό πλαίσιο χρηµατοδότησης. 
Εφόσον τα δικαιολογητικά συνάδουν µε το κανονιστικό πλαίσιο και το τεχνικό 
παράρτηµα έχει διαµορφωθεί οριστικά, υπογράφεται αρµοδίως  η Απόφαση  
Χρηµατοδότησης /Ένταξης πράξης (µία για κάθε δικαιούχο) και ορίζεται η πηγή 
χρηµατοδότησης ανά Περιφέρεια.   
• Παρακολούθηση Υλοποίησης - Έλεγχοι - Πληρωµές: Η παρακολούθηση της 
εφαρµογής των αποφάσεων ένταξης / χρηµατοδότησης, οι τακτικοί / έκτακτοι 
έλεγχοι και πιστοποιήσεις-επαληθεύσεις των επιµέρους σχεδίων ενίσχυσης και της 
                                                 
48 Το τεχνικό παράρτηµα περιλαµβάνει σαφή αναλυτική περιγραφή του προς εκτέλεση έργου, 
τον τρόπο διοίκησης, το χρονοδιάγραµµα, τον συνολικό προϋπολογισµό, τις πηγές, το 
ποσοστό, το ύψος, τον τρόπο, τις προϋποθέσεις και τους όρους της χρηµατοδότησής του, τον 
έλεγχο και κάθε άλλη σχετική µε την εκτέλεση του έργου λεπτοµέρεια.   
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δράσης συνολικά, οι καταβολές της δηµόσιας χρηµατοδότησης, οι πιθανές 
τροποποιήσεις των πράξεων και των αποφάσεων χρηµατοδότησης /ένταξης ,  η 
ολοκλήρωση, παραλαβή των αποτελεσµάτων, η αξιολόγηση των µετρήσιµων 
δεικτών, η τελική πιστοποίηση των πράξεων και αποπληρωµή καθώς και ο έλεγχος 
βιωσιµότητας της συστάδας,  θα πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε τους όρους, 
προϋποθέσεις και διαδικασίες που περιγράφονται αναλυτικά στον παρόντα Οδηγό 
Εφαρµογής.  (Όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στα Κεφάλαια 15 έως 20). 
 
 
 

12. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ    
 

Οι προτάσεις  θα υποβληθούν µόνο ηλεκτρονικά, µέσω διαδικτύου, σε ειδικά 
διαµορφωµένη ηλεκτρονική πλατφόρµα, µε την πλήρη ανάπτυξή τους στην αγγλική 
γλώσσα. Στην ηλεκτρονική πλατφόρµα υποβολής, θα ενσωµατωθεί αίτηση που θα 
υποβάλλει ο δικαιούχος, η οποία θα εκτυπωθεί από την Υπηρεσία και  θα 
πρωτοκολληθεί.  
Η υποβολή της πρότασης γίνεται µε ευθύνη του Φορέα Αρωγού και ειδικότερα του 
νοµίµου εκπροσώπου και του υπεύθυνου έργου,49 οι οποίοι πρέπει να µεριµνήσουν 
για την έγκαιρη και έγκυρη υποβολή της, καθώς και για την πληρότητά της. 
 
Η πλατφόρµα ηλεκτρονικής υποβολής έχει εγκατασταθεί στην ιστοσελίδα:  
???????? 
 
ενώ εγγραφή στην πλατφόρµα µπορεί να γίνει αυτόµατα στη διεύθυνση: 
???????? 
 
Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων έχουν ενσωµατωθεί στην 
ηλεκτρονική πλατφόρµα.      
 
Πληροφορίες σχετικά µε την ηλεκτρονική πλατφόρµα υποβολής της πρότασης 
δίνονται στην διεύθυνση ????????? 
 
Για τεχνική υποστήριξη οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: ??????? 
 
Οι προτάσεις θα υποβάλλονται από την ηµεροµηνία που θα αναρτηθούν στην 
ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ η προκήρυξη της δράσης και η ηλεκτρονική πλατφόρµα 
υποβολής προτάσεων   έως και την………………  (καταληκτική ηµεροµηνία).    Σχετική 
ανακοίνωση θα αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ και του ΕΣΠΑ. 
 
Οι υποβληθείσες προτάσεις λαµβάνουν κωδικό αριθµό καθώς και αριθµό 
πρωτοκόλλου, ο οποίος είναι µοναδικός και θα χρησιµοποιηθεί στη συνέχεια από την 
ΓΓΕΤ για την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων. Με την υποβολή της πρότασης 
θεωρείται ότι οι υποβάλλοντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της 
Προκήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νοµικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της 
πρότασης έχει εγκριθεί από το αρµόδιο όργανο του συµµετέχοντος νοµικού 
προσώπου. 
 

                                                 
49 Βλέπε παρακάτω υπό 12.1 
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Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν συµπληρωµατικές πληροφορίες ή 
διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας Προκήρυξης, στην ∆/νση Υποστήριξης 
Ερευνητικών Προγραµµάτων :  
 
Αγνή Σπηλιώτη, ∆ιευθύντρια ΕΡΕ, email aspi@gsrt.gr 
Ειρήνη Σηµαντήρα, Προϊσταµένη Τµήµατος Α΄ ΕΡΕ,  email rsim@gsrt.gr  
Ξένια Κασδοβασίλη, Χειριστής προγράµµατος, email xkasd@gsrt.gr  
 
 
12.1  «Υπεύθυνος Έργου» - «Υπεύθυνος Πράξης» -  «Επιστηµονικός 

Υπεύθυνος Συνεργατικού Έργου»   
 
Συντονιστικό ρόλο στην προετοιµασία της Συνολικής πρότασης επιτελεί ο 
«Υπεύθυνος Έργου», δηλαδή,  εντεταλµένο στέλεχος που προέρχεται από τον 
φορέα  – αρωγό, ο οποίος αναλαµβάνει εξουσιοδοτηµένα την επιµελή διαχείριση για 
την άρτια υποβολή της Συνολικής πρότασης στο πλαίσιο της ∆ράσης.  
 
Ως «Υπεύθυνος Έργου», ορίζεται ένα φυσικό πρόσωπο, το οποίο ανήκει στο 
προσωπικό του φορέα αρωγού. Ο «Υπεύθυνος έργου» έχει την ευθύνη για το 
συντονισµό και την επίβλεψη του έργου από επιστηµονικής, τεχνικής και οικονοµικής 
πλευράς, για την αρτιότητα της υλοποίησης και για την τήρηση των σχετικών 
χρονοδιαγραµµάτων. Κατά συνέπεια, Υπεύθυνος Έργου  προτείνεται το άτοµο µε την 
µεγαλύτερη εµπειρία στην επίβλεψη και το συντονισµό ερευνητικών και καινοτοµικών 
έργων. Ο «Υπεύθυνος Έργου» είναι υπεύθυνος για την υποβολή στην ΓΓΕΤ ή σε 
οποιονδήποτε αρµόδιο φορέα του ζητηθεί (Κοινότητα ή Ελληνικό ∆ηµόσιο), όλων 
των εγγράφων ή άλλου στοιχείου που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, για 
λογαριασµό όλων των συµµετεχόντων στο έργο φορέων.  Οποιοδήποτε στοιχείο και 
οπουδήποτε υποβάλλει ο «Υπεύθυνος Έργου», θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και 
υπογραφή των νοµίµων εκπροσώπων.  
Ο «Υπεύθυνος Έργου», δρα σε συνεργασία µε τους Νοµίµους Εκπροσώπους των 
επιχειρήσεων που συµµετέχουν υποβάλλοντας σχέδιο ενίσχυσης,  καθώς και µε τον 
Νόµιµο Εκπρόσωπο του Φορέα Αρωγού, προκειµένου να συλλέξει και να ετοιµάσει 
όλα τα απαιτούµενα στοιχεία, απαραίτητα για την ηλεκτρονική υποβολή της 
Συνολικής Πρότασης (4 φόρµες στην ηλεκτρονική πλατφόρµα),  έγγραφα και 
δικαιολογητικά, όπως αναλύεται ακολούθως.   
 
«Υπεύθυνος Πράξης»:  Φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει την ευθύνη για την 
επίβλεψη, την υλοποίηση  και τον  συντονισµό µιας επιµέρους πράξης,  την οποία 
καλείται να εκτελέσει ο φορέας από τον οποίο προέρχεται, ως δικαιούχος 
χρηµατοδότησης (δηλαδή ο Υπεύθυνος Πράξης του Σχεδίου Ενίσχυσης εκάστης 
επιχείρησης και του Φορέα Αρωγού) 
 
«Επιστηµονικός Υπεύθυνος» Συνεργατικού έργου :  Φυσικό πρόσωπο το οποίο 
έχει την ευθύνη για την επίβλεψη, την υλοποίηση  και τον  συντονισµό ενός 
συνεργατικού έργου (εάν προβλέπεται τέτοιο έργο) 
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12.2  Φόρµες Υποβολής  
 
Η «Συνολική πρόταση της Συστάδας Επιχειρήσεων (Σύµπραξης)» περιλαµβάνει τις 
εξής τέσσερις  (4) φόρµες: 
 
Φόρµα Υποβολής Συνολικής πρότασης – Επιχειρηµατικό Σχέδιο.    
Φόρµες µε  Αναλυτικά Οικονοµοτεχνικά στοιχεία  ανά δικαιούχο, δηλαδή Φόρµα 
Επιχείρησης και Φόρµα Φορέα Αρωγού. 
Φόρµα για Συνεργατικά έργα / Υπεργολαβίες που αναλαµβάνουν -µέσω ενίσχυσης 
από τη δράση- συµµετέχοντες φορείς. 
 
 
 
Περιεχόµενα Φόρµας: Υποβολή Συνολικής πρότασης – Επιχειρηµατικό 
Σχέδιο, η οποία δοµείται ως εξής: 
 
1. Συνοπτικά στοιχεία του έργου: Φορέας Αρωγός, Υπεύθυνος Έργου, 

Συµµετέχουσες επιχειρήσεις, Συµµετέχοντες Ερευνητικοί, Τεχνολογικοί και άλλοι 
φορείς, ∆ιάρκεια, Συνολικός Προϋπολογισµός, Αιτούµενη δηµόσια δαπάνη, Ίδια  
συµµετοχή, [τα οικονοµικά στοιχεία δίνονται για το σύνολο του έργου, ανά 
δικαιούχο και ενέργεια50 - σχέδιο ενίσχυσης επιχείρησης, σχέδιο χρηµατοδότησης 
Φορέα Αρωγού – και ανά έτος].  

2. Συγκεντρωτικός Πίνακας µε τα χαρακτηριστικά της συστάδας. Συγκεκριµένα ο 
Πίνακας θα αναφέρει τον αριθµό των επιχειρήσεων – µελών της Συστάδας 
(κατ΄ ελάχιστο 1051), τον αριθµό των ΜµΕ52 - µελών της Συστάδας  
(ελάχιστη τιµή   8), τον αριθµό των ακαδηµαϊκών/ερευνητικών φορέων – 
µελών της συστάδας που έχουν έδρα στην ηµεδαπή (ελάχιστη τιµή 1), τον 
συνολικό αριθµό των αιτήσεων για διπλώµατα ευρεσιτεχνίας που 
κατατέθηκαν από τα µέλη της συστάδας την τελευταία 3-ετία πριν από την 
υποβολή της πρότασης, τον συνολικό άµεσα σχετιζόµενο µε το αντικείµενο της 
συστάδας κύκλο εργασιών όλων των επιχειρήσεων – µελών της Συστάδας 
βάσει στοιχείων της προηγούµενης χρήσης, το συνολικό ποσοστό ∆απάνης για 
έρευνα, ως ο Μέσος Όρος των ποσών  που δαπανήθηκαν την τελευταία τριετία, 
από το σύνολο των επιχειρήσεων της Συστάδας, -άµεσα σχετιζόµενος µε το 
αντικείµενο της συστάδας,-  επί του συνολικού τζίρου, τον συνολικό αριθµό 
εργαζοµένων µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας αορίστου χρόνου σε όλες τις  
επιχειρήσεις – µέλη της Συστάδας, το ποσοστό των κατόχων µεταπτυχιακού ή 
διδακτορικού τίτλου σε όλες τις επιχειρήσεις – µέλη της Συστάδας το 
τελευταίο δωδεκάµηνο πριν την υποβολή της πρότασης, καθώς και τα συνολικά 
έσοδα από εξαγωγές όλων των επιχειρήσεων µελών της Συστάδας, -άµεσα 
σχετιζόµενος µε το αντικείµενο της συστάδας,- βάσει στοιχείων της 

                                                 
50 Υπενθυµίζεται ότι η ελάχιστη αιτούµενη δηµόσια δαπάνη για έργο ενίσχυσης επιχείρησης 

είναι τα 50.000€, µε µέγιστη τις  800.000€ και ότι το ύψος της αιτούµενης δηµόσιας 
δαπάνης για τον Φορέα Αρωγό, εξαρτάται από το εάν είναι δηµόσιος ερευνητικός 
οργανισµός και την πρόβλεψη για ανάπτυξη ή όχι κοινής υποδοµής. 

51 ∆ιευκρινίζεται ότι σε περιπτώσεις συµµετοχής ενώσεων ή συνδέσµων κλπ. φορέων, θα 
πρέπει να δηλώνεται ο ακριβής αριθµός των µεµονωµένων φορέων που συµµετέχουν στην 
πρόταση, ως µέλη του συνδέσµου ή της ένωσης κλπ., δεδοµένου ότι η χρηµατοδότηση θα 
απευθύνεται σε αυτούς και όχι στον σύνδεσµο ή ένωση κλπ.  
52 Επιθυµητός είναι ο διαχωρισµός σε Μικρές, Μεσαίες, Μεγάλες. 
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προηγούµενης χρήσης, τις Επενδύσεις από Ιδιώτες Επενδυτές και τις 
Πιστοποιήσεις Ποιότητας που διαθέτουν οι Επιχειρήσεις της Συστάδας.  

3.  Επιχειρηµατικό Σχέδιο. Το επιχειρηµατικό σχέδιο υποχρεωτικά περιλαµβάνει τα 
εξής: 
Περίληψη στα ελληνικά και αγγλικά  
Ταυτότητα/ Οριοθέτηση της συστάδας. Θεµατική και γεωγραφική εστίαση της 
συστάδας. Ιστορικό και ανάγκες που οδηγούν στην δηµιουργία της. 
Σύνθεση και βαθµός καινοτοµίας της συστάδας: συνοπτική παρουσίαση των 
επιχειρήσεων - µελών της συστάδας, ρόλος τους στην συστάδα, καθώς και 
τρόπος διασύνδεσής τους σε αλυσίδα προστιθέµενης αξίας. Συνοπτική 
παρουσίαση των ερευνητικών, τεχνολογικών και άλλων φορέων – µελών της 
συστάδας, ρόλος τους στην συστάδα, υπάρχουσες συνεργασίες µε τις 
επιχειρήσεις – µέλη της.  Εµπειρία από συµµετοχή σε εθνικά ή/ και κοινοτικά 
προγράµµατα. Αναµενόµενες αλληλεπιδράσεις µεταξύ των συµµετεχόντων 
φορέων. Βαθµός καινοτοµίας της συστάδας, σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα 
στο Κεφάλαιο 6.1 (Χαρακτηριστικά των καινοτοµικών συστάδων επιχειρήσεων).   
Επιτεύγµατα των µελών της συστάδας σε τοπικό - περιφερειακό/ εθνικό και 
διεθνές επίπεδο. 
Φορέας αρωγός: στοιχεία, δραστηριότητες και χαρακτηριστικά του φορέα - 
αρωγού, σύµφωνα µε τα κριτήρια που παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 6.2 
(χαρακτηριστικά του φορέα αρωγού). Ιδιαίτερη βαρύτητα προσδίδεται στις 
ιδιότητες του φορέα αρωγού που πείθουν ότι έχει όραµα, ικανότητα και γνώση 
του χώρου, ώστε να µπορέσει να αποτελέσει τον καταλύτη της συστάδας 
(αντικείµενο, οργανωτικό σχήµα, µονάδες του που θα συµµετάσχουν στην 
υλοποίηση του έργου, κλπ.) Να αιτιολογηθεί η επιλογή του φορέα αρωγού σε 
σχέση µε την οικονοµική ανάπτυξη και τις προβλεπόµενες επενδύσεις της 
συστάδας. Ρόλος του Φορέα Αρωγού στην υλοποίηση του έργου και µετά την 
λήξη του. Παρουσίαση των στελεχών υψηλής εξειδίκευσης που θα στηρίξουν και 
αναπτύξουν την συστάδα, µε τεκµηριωµένη εµπειρία σε θέµατα καινοτοµίας και 
µεταφοράς τεχνολογίας, strategic management αλλά και στο θεµατικό 
αντικείµενο της συστάδας.   
Αγορά/ Ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα: Αγορά / οικονοµικό περιβάλλον/ 
ανταγωνισµός για την περιοχή ανάπτυξης της συστάδας. Περιγραφή της 
υφιστάµενης κατάστασης (state of the art) για τις τεχνολογικές περιοχές/ αγορές 
όπου δραστηριοποιείται η συστάδα.  Προοπτικές ανάπτυξης ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήµατος για την χώρα. 
SWOT ανάλυση: εντοπισµός ισχυρών και ασθενών σηµείων, προκλήσεων και 
απειλών για την ανάπτυξη της συστάδας (παράγοντες κλειδιά για την επιτυχία 
των στόχων της συστάδας) 
Χρηµατοδοτικό σχέδιο: Πηγές και ύψος χρηµατοδότησης του επιχειρηµατικού 
σχεδίου. ∆ηµόσια δαπάνη και Ίδια  συµµετοχή. Λαµβάνεται υπόψη τόσο η 
αιτούµενη χρηµατοδότηση για τα 2 πρώτα χρόνια λειτουργίας της συστάδας, 
καθώς και πρόσθετες χρηµατοδοτικές πηγές, µε έµφαση στην προσέλκυση 
ιδιωτικών επενδύσεων. Βιωσιµότητα µετά την λήξη της χρηµατοδότησης -
χρονικός προσδιορισµός του break even point για τη συστάδα 
(αυτοχρηµατοδότηση του φορέα αρωγού και απεξάρτηση των δραστηριοτήτων 
του cluster από τη δηµόσια χρηµατοδότηση 53). Αναµενόµενα αποτελέσµατα της 

                                                 
53 Στη φάση ανάπτυξης και απεξάρτησης από τη δηµόσια χρηµατοδότηση,  τα clusτers θα 
πρέπει να είναι σε θέση να χρηµατοδοτούν από µόνα τους τον αρωγό, ο οποίος θα έχει και 
έσοδα από τις υπηρεσίες που παρέχει 
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λειτουργίας της συστάδας µετά την λήξη της κρατικής χρηµατοδότησης( 
αισιόδοξο και απαισιόδοξο σενάριο).  
∆ιοικητική και οργανωτική δοµή: Μοντέλο διαχείρισης της συστάδας (τρόπος 
οργάνωσης, διοίκησης, επιβράβευσης µελών, διαχείρισης εσόδων - εξόδων και 
επιµερισµός χρηµατοδότησης, επιβολή ποινών, διαδικασία εισόδου νέων µελών- 
ενδεχόµενη διαδικασία αξιολόγησης και κριτήρια επιλογής τους κλπ.). ∆ιαχείριση 
της γνώσης και των πνευµατικών δικαιωµάτων στην συστάδα. Συνέργιες που 
αναπτύσσονται. 
Στρατηγική ανάπτυξης και επέκτασης της συστάδας: Μεσο- µακροπρόθεσµη (5-
10 χρόνια) στρατηγική εξέλιξης σε διεθνούς εµβέλειας συστάδα (world-class 
cluster). Εκτίµηση εισόδου νέων µελών. Προβλεπόµενες εξελίξεις αγοράς / 
οικονοµικού περιβάλλοντος / ανταγωνισµού. Συνάφεια και συνέργιες  της 
στρατηγικής της συστάδας  µε τη γενικότερη πολιτική οικονοµικής ανάπτυξης 
καθώς και διασύνδεσή της µε την Ευρωπαϊκή πολιτική για την περιφερειακή 
ανάπτυξη, την  έρευνα και την καινοτοµία. Προβλεπόµενες εθνικές, ευρωπαϊκές 
και διεθνείς συνεργασίες. Προσέλκυση επενδύσεων και προσωπικού από το 
εξωτερικό. 
Επιπτώσεις - Προσδιορισµός ειδικών στόχων – µετρήσιµων δεικτών: Ανάλυση των 
συνολικών επιπτώσεων της λειτουργίας της συστάδας. Ποσοτικοποίηση των 
ειδικών στόχων (ποσοστιαία αύξηση), καθώς και των σχετικών µετρήσιµων 
δεικτών, προτεινόµενη  µεθοδολογία εκτίµησης της µεταβολής,  έτος βάσης και 
έτος επαλήθευσης.   

 
Το Επιχειρηµατικό Σχέδιο δοµείται σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο 
Υπόδειγµα (Παράρτηµα 1) και δεν ξεπερνά σε έκταση τις 50 σελίδες.  
 
4.  Υπεύθυνες ∆ηλώσεις 
Υπεύθυνη ∆ήλωση από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς που συµµετέχουν στην 
υποβολή της πρότασης, ότι είναι γνώστες του περιεχοµένου της προκήρυξης και της 
πρότασης, συµφωνούν στην υποβολή της πρότασης µέσω του νοµίµου εκπροσώπου 
του Φορέα Αρωγού, ορίζουν τον Υπεύθυνο Έργου και  δεσµεύονται να υλοποιήσουν 
το αντικείµενο της πρότασης, εάν και εφόσον αυτή εγκριθεί για χρηµατοδότηση, 
λαµβανοµένων υπόψη των παρατηρήσεων που ενδεχοµένως τεθούν από την 
Επιτροπή Αξιολόγησης. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  
Βιογραφικά των στελεχών υψηλής εξειδίκευσης που θα στηρίξουν και αναπτύξουν 
την συστάδα, µε τεκµηριωµένη εµπειρία σε θέµατα καινοτοµίας και strategic 
management. 
 
Περιεχόµενα Φόρµας: Αναλυτικά Οικονοµοτεχνικά στοιχεία ανά δικαιούχο 
 
Τα στοιχεία αυτά καταγράφονται σε ξεχωριστή Φόρµα για τον Φορέα Αρωγό, 
[λειτουργικά και υποδοµή] για δε τις επιχειρήσεις θα χρησιµοποιηθεί µια ξεχωριστή 
φόρµα για κάθε µία επιχείρηση που αιτείται ενίσχυσης.  
  

1. Φορέας – αρωγός. Αναλυτικά στοιχεία φορέα. Αναλυτική περιγραφή των 
ενεργειών του φορέα αρωγού. Σκοπιµότητα της κάθε προτεινόµενης 
ενέργειας και  αιτιολόγηση της για την επιτυχία της συστάδας και της 
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αναπτυξιακής προοπτικής της. Παρουσίαση, αριθµός και ειδικότητα των 
στελεχών που θα απασχοληθούν και θα στηρίξουν το έργο. Ανάλυση και 
τεκµηρίωση των επί µέρους δαπανών και της αντίστοιχης αιτούµενης 
χρηµατοδότησης. Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης ενεργειών του φορέα αρωγού, 
χρονική κατανοµή ενεργειών και δαπανών (φάσεις). Παραδοτέα ανά φάση και 
τελικά.  Υπεύθυνη ∆ήλωση από τον φορέα αρωγό ότι όλα τα στοιχεία που 
κατατίθενται είναι αληθή και ακριβή και -εφόσον είναι δηµόσιος ερευνητικός 
οργανισµός-54 ότι έχει λάβει διαχειριστική επάρκεια  για υλοποίηση έργου 
υποδοµής (τύπου Β).  

 
2. Σχέδια Ενίσχυσης επιχειρήσεων της συστάδας   Για κάθε επιχείρηση που 

αιτείται ενίσχυσης55 υποβάλλονται τα κάτωθι: 
 

2α. Γενικά στοιχεία Επωνυµία, έδρα, δραστηριότητα της επιχείρησης, Βαθµός 
καινοτοµίας56, θέση στον ανταγωνισµό. Κύκλος εργασιών, αποτελέσµατα 
χρήσης την τελευταία τριετία. Τεχνολογία, προϊόντα και πνευµατική ιδιοκτησία 
που διαθέτει η επιχείρηση. Ποσοστό του κύκλου εργασιών για Έρευνα και 
Τεχνολογική Ανάπτυξη την τελευταία τριετία. Ερευνητική υποδοµή  και 
εξοπλισµός.  Απασχολούµενο προσωπικό, κατά ειδικότητα και εκπαιδευτικό 
επίπεδο. Παρουσίαση, αριθµός, ειδικότητα και εµπειρία των στελεχών που θα 
απασχοληθούν και θα στηρίξουν το σχέδιο. Αποτύπωση της εγχώριας και  
διεθνούς αγοράς στην οποία απευθύνεται η επιχείρηση, ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα της επιχείρησης. Εξαγωγική δραστηριότητα και θέση στην αγορά 
της επιχείρησης. Επενδύσεις Ιδιωτών Επενδυτών που έχει προσελκύσει η 
επιχείρηση. ∆ιοικητική και οργανωτική δοµή της επιχείρησης. Συνεργασίες που 
έχει αναπτύξει η επιχείρηση µέχρι σήµερα, ιδιαίτερα µε άλλους φορείς της 
συστάδας. Υφιστάµενα τεχνολογικά προβλήµατα και ανάγκες της επιχείρησης. 
Σύντοµη παρουσίαση των γενικών αναπτυξιακών και ποσοτικών στόχων της 
επιχείρησης. 
2β.  Πλάνο υλοποίησης φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου 
(αναλυτική περιγραφή των ενεργειών57 - ανάλυση κόστους - διάρκεια - 
αναλυτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης ενεργειών και χρονική κατανοµή 
ενεργειών και των τεκµηριωµένα απαιτούµενων δαπανών. Αιτούµενη 
χρηµατοδότηση και  Ίδια  συµµετοχή.  Παραδοτέα ανά φάση και τελικά. Στην 
περιγραφή του φυσικού αντικειµένου θα πρέπει να σηµειωθούν τα ορόσηµα 

                                                 
54 η διαχειριστική επάρκεια απαιτείται για τον φορέα αρωγό µε την ιδιότητά του ως 
«δικαιούχου» χρηµατοδότησης. Εάν ο φορέας αρωγός είναι επιχείρηση δεν απαιτείται 
διαχειριστική επάρκεια, γιατί η χρηµατοδότηση θα θεωρηθεί κρατική ενίσχυση και όχι 
υποδοµή. 
55 Συµπεριλαµβάνονται και οι νέες καινοτόµες επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν από την 
ηµεροµηνία που θα υποβληθεί η συνολική πρόταση στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης. 
Για να είναι επιλέξιµες για χρηµατοδότηση θα πρέπει να  υποβάλλουν το σχέδιο ενίσχυσης 
ταυτόχρονα µε την υποβολή της συνολικής πρότασης από τον φορέα αρωγό, µέσω 
εκπροσώπου τους. Εάν το σχέδιο ενίσχυσης αξιολογηθεί θετικά από την Επιτροπή 
Αξιολόγησης, η επιχείρηση θα συµπεριληφθεί ως δικαιούχος χρηµατοδότησης στην εγκριτική 
απόφαση ένταξης της Υπουργού Παιδείας ∆ΒΜΘ. 
56 σύµφωνα µε τα αναφερόµενα και στο Κεφάλαιο 6.1 (Χαρακτηριστικά των καινοτοµικών 
συστάδων επιχειρήσεων) 
57 Αν ζητείται χρηµατοδότηση για την δραστηριότητα 8 -του Πίνακα του Κεφαλαίου 9.1-, να 
αναφερθεί η συνεργαζόµενη επιχείρηση, το είδος της συνεργασίας, η τεχνολογική κατεύθυνση 
της προτεινόµενης πειραµατικής ανάπτυξης και τα προσδοκώµενα οφέλη 
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(milestones) στα οποία πρέπει να ληφθούν αποφάσεις αναφορικά µε το 
επόµενο στάδιο του σχεδίου. 
2γ. Σκοπιµότητα και οφέλη της επιχείρησης από την υλοποίηση του σχεδίου. 
Σύνδεση µε τους στόχους της συστάδας.  Τα αποτελέσµατα θα πρέπει να 
δηµιουργούν καθαρό οικονοµικό όφελος για τη συµµετέχουσα επιχείρηση, 
βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητά της µε τη δηµιουργία νέων αγορών ή µε 
το άνοιγµα σε ήδη υπάρχουσες.  
2δ. Υπεύθυνες ∆ηλώσεις   
Υπεύθυνη ∆ήλωση σχετικά µε µη υπέρβαση του ύψους ενίσχυσης από ενέργειες 
που υλοποιεί η επιχείρηση µε βάση τον Κανονισµό “de minimis”, αν είναι ΜµΕ 
σύµφωνα µε την σύσταση της Επιτροπής για τον ορισµό των ΜµΕ, ότι 
αναπτύσσει δραστηριότητες σχετικές µε το αντικείµενο της καινοτοµικής 
συστάδας, ότι δύναται να καλύψει την ίδια συµµετοχή, ότι θα υποστηρίξει στην 
συστάδα και τον φορέα αρωγό στην υλοποίηση του συνολικού έργου και ότι 
όλα τα στοιχεία που κατατίθενται είναι αληθή και ακριβή.  
 
 

Περιεχόµενα Φόρµας:  Συνεργατικά έργα  / Υπεργολαβίας 
 
1. Γενικά Στοιχεία :Συνολικός Προϋπολογισµός, Συνολικά Αιτούµενη ∆ηµόσια 
∆απάνη, Συνολική Ίδια Συµµετοχή, Χρονική διάρκεια του έργου,Περιφέρεια/ες 
που ωφελούνται, Περιφέρεια/ες στην οποία/ες χρεώνεται το έργο/υπεργολαβία, 
Στοιχεία του Επιστηµονικού Υπεύθυνου, Συµµετέχοντες φορείς / εταίροι στο 
Συνεργατικό Έργο /Υπεργολαβία 
2. Περιγραφή του Συνεργατικού έργου / Υπεργολαβίας : Αντικείµενο και στόχοι 
του Συνεργατικού Έργου / Υπεργολαβίας, Μεθοδολογία , Ρόλος των 
συµµετεχόντων φορέων, Προσωπικό που θα απασχοληθεί, Παραδοτέα του 
Συνεργατικού Έργου / Υπεργολαβίας, Ορόσηµα/σηµεία ελέγχου στην υλοποίηση 
του Έργου, ∆ιοικητική και οργανωτική δοµή του Συνεργατικού Έργου, 
Προϋπολογισµός του Έργου ανά συµµετέχοντα φορέα, Χρονοδιάγραµµα 
υλοποίησης, Πλάνο συνεκµετάλλευσης των αποτελεσµάτων. 

 
 



 54

 
13. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

 
 
13.1  ∆ιαδικασία Αξιολόγησης58 
 
 Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται σε τρία (3)  διαδοχικά στάδια.   
 
Στάδιο 1: Προκαταρκτικός έλεγχος  
Στο Στάδιο αυτό γίνεται ο έλεγχος τήρησης των προϋποθέσεων συµµετοχής και 
υποβολής της πρότασης και των δικαιολογητικών, όπως προβλέπονται στον παρόντα 
Οδηγό Εφαρµογής. Όσες προτάσεις πληρούν τα κριτήρια του προκαταρκτικού 
ελέγχου προωθούνται στο Στάδιο 2. Ο προκαταρκτικός έλεγχος διενεργείται µε 
ευθύνη της αρµόδιας υπηρεσίας της ΓΓΕΤ. 
 
Στάδιο 2:  Αξιολόγηση επιχειρηµατικού σχεδίου  
Οι προτάσεις θα  αξιολογηθούν κατ’ αρχήν στη βάση του επιχειρηµατικού τους 
σχεδίου, σύµφωνα µε τα στοιχεία που κατατίθενται στη σχετική φόρµα της 
ηλεκτρονικής πλατφόρµας.   Μόνο στην περίπτωση που από την  αξιολόγηση 
προκύψει βαθµολογία ίση ή µεγαλύτερη του 65%, η πρόταση θα προχωρήσει στο 
επόµενο Στάδιο 3.  Σε διαφορετική περίπτωση, η πρόταση τίθεται στο αρχείο και 
ενηµερώνονται  εγγράφως για τους λόγους της απόρριψης οι νόµιµοι εκπρόσωποι 
των φορέων που υπέβαλαν την πρόταση. 

 
Στάδιο 3: Αξιολόγηση οικονοµοτεχνικών στοιχείων δικαιούχων   
Τα επί µέρους σχέδια ενίσχυσης / υποδοµής των δικαιούχων (επιχειρήσεις / φορέας 
αρωγός), θα αξιολογηθούν στη βάση των στοιχείων  που έχουν κατατεθεί στη 
σχετική φόρµα της ηλεκτρονικής πλατφόρµας και µόνον για όσες προτάσεις το 
προηγούµενο στάδιο 2 της  αξιολόγησης είχε επιτυχή έκβαση.  Τα επί µέρους σχέδια 
των δικαιούχων δεν θα βαθµολογηθούν, αλλά η αξιολόγησή τους θα καταλήγει σε 
εισήγηση του τύπου «εγκρίνεται ως έχει», «εγκρίνεται µε τις εξής προϋποθέσεις», 
«δεν εγκρίνεται η χρηµατοδότηση».   
 
13.2  Επιτροπές  Αξιολόγησης / Εµπειρογνώµονες   
 
Ο προκαταρκτικός έλεγχος των προτάσεων (Στάδιο 1), επιτελείται από την αρµόδια 
∆/νση  της ΓΓΕΤ. 
 
 
 

                                                 
58 Σύµφωνα µε την ΥΠΑΣΥ∆ 28020/ΕΥΘΥ 1212/19.7.2010 «Η προθεσµία για την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων συµπεριλαµβανοµένης της διενέργειας 
προκαταρκτικού ορίζεται µέχρι εξήντα (60) εργάσιµες ηµέρες. 
Στην περίπτωση εφαρµογής πρόσθετου σταδίου αξιολόγησης από εξωτερικούς 
εµπειρογνώµονες ή άλλη ειδική επιτροπή, η ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της  αξιολόγησης 
αυξάνεται κατά τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες. Στις προκλήσεις που αφορούν πράξεις έρευνας 
και τεχνολογίας υψηλής πολυπλοκότητας, οι προθεσµίες αξιολόγησης και έκδοσης αποφάσεων 
ένταξης δύναται να διαφοροποιούνται» 
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Στάδια 2,3: Αξιολόγηση επιχειρηµατικών σχεδίων, οικονοµοτεχνικών 
στοιχείων δικαιούχων 

 

Την  αξιολόγηση των Σταδίων 2 και 3 αναλαµβάνει Επιτροπή / Επιτροπές 
Αξιολόγησης.  Οι επιτροπές αξιολόγησης είναι πενταµελείς και  ορίζονται  µε απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. Οι Επιτροπές   
συγκαλούνται µε φροντίδα της ΓΓΕΤ, στελέχη της οποίας αναλαµβάνουν τον 
συντονισµό τους.   

Τα µέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης είναι αξιόλογοι επιστήµονες της Ελλάδας ή του 
εξωτερικού, µε ειδικές γνώσεις και εµπειρία σε θέµατα καινοτοµικών συστάδων 
επιχειρήσεων και  καινοτοµίας γενικότερα, µεταφοράς τεχνολογίας και  
επιχειρηµατικότητας βασισµένης στη γνώση.  Μπορεί να προέρχονται από 
καινοτοµικές συστάδες επιχειρήσεων και θερµοκοιτίδες του εξωτερικού, επιχειρήσεις,  
χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, οργανισµούς παροχής επιχειρηµατικών κεφαλαίων 
κλπ. Επίσης µπορεί να συµµετέχει ερευνητικό προσωπικό Ιδρυµάτων Τριτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης και ερευνητικών κέντρων µε ειδικές γνώσεις στα παραπάνω θέµατα. 
Τέλος, θα ληφθεί µέριµνα ώστε στην διαδικασία αξιολόγησης να συµµετέχουν ως 
µέλη της Επιτροπής ή ως εξωτερικοί εµπειρογνώµονες, επιστήµονες ειδικοί στο 
θεµατικό αντικείµενο των προτάσεων.   Τα µέλη της  Επιτροπής Αξιολόγησης και οι 
ειδικοί εµπειρογνώµονες  δεν συµµετέχουν οι ίδιοι ή δεν έχουν σχέση µε τις 
αξιολογούµενες προτάσεις ή τους κρινόµενους σε αυτές.   
 
Σηµειώνεται ότι η ταυτότητα των συµµετεχόντων στις αξιολογήσεις των 
προγραµµάτων έχει εµπιστευτικό χαρακτήρα και δεν γνωστοποιείται στους 
αξιολογούµενους.59 Οι συµµετέχοντες στην αξιολόγηση,  δεσµεύονται για εχεµύθεια, 
την τήρηση του απορρήτου και την αµεροληψία, τόσο στο περιεχόµενο της 
πρότασης που εξετάζουν, όσο και στα λοιπά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά µε 
τους φορείς, που συνοδεύουν την πρόταση. Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει απαρτία 
όταν συνεδριάζουν τουλάχιστον τρία από τα µέλη της. 
 
Τις εργασίες των Επιτροπών µπορεί να παρακολουθεί ως παρατηρητής και 
εκπρόσωπος του Συνδέσµου Βιοµηχανιών (όπως ΣΕΒ, ΣΒΒΕ) ή της Ένωσης 
Εµπορικών και Βιοµηχανικών Επιµελητηρίων (ΕΕΒΕ), χωρίς ψήφο. Επίσης µπορεί να 
συµµετέχει ως παρατηρητής χωρίς δικαίωµα ψήφου, ένας  εκπρόσωπος της  
αντίστοιχης µε την υποβαλλόµενη πρόταση Περιφέρειας60, όπως και ένας 
εκπρόσωπος της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ.   
 
Οι Επιτροπές αξιολογούν κατ΄ αρχήν τα επιχειρηµατικά σχέδια όσων προτάσεων 
προκρίθηκαν από τον προκαταρκτικό έλεγχο. Η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει την 
συνδροµή εµπειρογνωµόνων. Η συνδροµή των εµπειρογνωµόνων συνίσταται στην 
αξιολόγηση των προτάσεων µε βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν 
Κεφάλαιο, την σύνταξη ειδικής, τεκµηριωµένης έκθεσης/ εισήγησης και την 
αιτιολόγηση αυτής ενώπιον της Επιτροπής αν απαιτηθεί. Τέλος, αν το επιθυµεί η 
Επιτροπή Αξιολόγησης και συµφωνεί ο υπό αξιολόγηση φορέας, κατόπιν 
                                                 
59 Η ΓΓΕΤ  διατηρεί το δικαίωµα να δηµοσιεύσει στο τέλος του έτους κατάλογο όλων των 
εµπειρογνωµόνων που χρησιµοποιήθηκαν στις διαδικασίες αξιολόγησης των δράσεών της 
60 Θα γίνεται εναλλαγή των εκπροσώπων, ώστε εκπρόσωπος της κάθε Περιφέρειας να 
συµµετέχει στην αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν από την Περιφέρειά του. 
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συνεννοήσεως µε την αρµόδια υπηρεσία της ΓΓΕΤ, θα ορίζεται ηµεροµηνία κατά την 
οποία θα γίνεται συνοπτική παρουσίαση της πρότασης, χρονικής διάρκειας µέχρι 45 
λεπτών, από εντεταλµένο εκπρόσωπο του φορέα61 στην επιτροπή αξιολόγησης. Το 
περιεχόµενο της παρουσίασης θα διαµορφώνεται µε αποκλειστική ευθύνη του φορέα, 
ενδείκνυται όµως να µην υπεισέρχεται σε πολλές τεχνικές λεπτοµέρειες και σε 
επανάληψη στοιχείων που παρουσιάζονται αναλυτικά µέσα στην πρόταση του και 
είναι ήδη σε γνώση της επιτροπής αξιολόγησης, αλλά να τονίζει την κεντρική ιδέα και 
το συγκριτικό πλεονέκτηµα της πρότασης του. Μετά το τέλος της παρουσίασης, τα 
µέλη της επιτροπής αξιολόγησης, θα έχουν το δικαίωµα να εκφράσουν πιθανές 
ερωτήσεις για την αποσαφήνιση θεµάτων που θα έχουν προκύψει σε αυτή.  
 
Έργο της επιτροπής είναι: 

 Η αξιολόγηση τόσο από άποψη επιστηµονικής, τεχνικής και οικονοµικής 
αρτιότητας και σηµασίας µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια αξιολόγησης, όσο 
και από άποψη προτεραιοτήτων πολιτικής για την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας.  

 Η βαθµολογία όλων των κριτηρίων του ειδικού φύλλου αξιολόγησης µε 
σχολιασµό και αιτιολόγηση της κρίσης για το κάθε κριτήριο.  

 Ο έλεγχος, ενδεχόµενες τροποποιήσεις και περικοπές προϋπολογισµού, 
περικοπές ή τροποποιήσεις του φυσικού αντικειµένου, και προϋποθέσεις για 
την υλοποίηση της πρότασης. Η επιτροπή δύναται να εισηγηθεί συνεργασία 
ή συγχώνευση  προτάσεων, του αυτού κατά κανόνα θεµατικού τοµέα,   εάν 
αυτό κριθεί απαραίτητο για τη δηµιουργία κρίσιµης µάζας ή για την 
αποτελεσµατικότερη επίτευξη των στόχων της παρούσας Προκήρυξης. Σε 
µια τέτοια περίπτωση, πριν την οριστική απόφαση της Επιτροπής 
Αξιολόγησης και την βαθµολόγηση των προτάσεων, καλούνται οι 
υποβάλλοντες ή εκπρόσωποί τους να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους 
στην Επιτροπή. 

 Η σύνταξη και η υποβολή στην υπηρεσία τεκµηριωµένης εισήγησης (Έντυπο 
Αξιολόγησης Επιτροπής) για την αποδοχή ή την απόρριψη κάθε πρότασης 
µε την βαθµολογία και σχολιασµό ανά κριτήριο και συνολικά για κάθε 
πρόταση.  Ο σχολιασµός της βαθµολογίας είναι απαραίτητος για την 
αξιοπιστία της αξιολόγησης. Οι παρατηρήσεις πρέπει να είναι σύµφωνες µε 
την παρεχόµενη βαθµολογία.   

 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, οι προτάσεις θα ιεραρχηθούν  
κατά φθίνουσα βαθµολογική σειρά.  Με βάση την κατάταξη των προτάσεων και τη 
διαθέσιµη δηµόσια δαπάνη ανά περιφέρεια, προσδιορίζονται οι προς χρηµατοδότηση 
προτάσεις. (Λεπτοµέρειες Κεφάλαιο 14). 
 
∆εν προβλέπεται διαδικασία επαναξιολόγησης ή ενστάσεων κατά της 
διαδικασίας αξιολόγησης. 
 
 
 
 

                                                 
61 Στην αξιολόγηση επιχείρησης µπορεί η παρουσίαση να γίνει από κοινού από τον εκπρόσωπο 
της επιχείρησης, τον εκπρόσωπο της Συστάδας ή/και τον εκπρόσωπο του φορέα αρωγού.  
Στην αξιολόγηση του Επιχειρηµατικού Σχεδίου, η παρουσίαση της πρότασης θα γίνει από τους 
εκπροσώπους της Συστάδας και του Φορέα Αρωγού, λόγω της από κοινού εµπλοκής τους στο 
Επιχειρηµατικό Σχέδιο.   
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13.3  Κριτήρια Αξιολόγησης 
 
Α. Στάδιο 1 – Προκαταρκτικός έλεγχος 
Οι υποβαλλόµενες προτάσεις πρέπει να πληρούν όλα τα κριτήρια ένταξης/ 
αποκλεισµού. Ειδικότερα θα ελεγχθεί: 
• η πληρότητα των στοιχείων που περιέχονται στις απαιτούµενες φόρµες και πεδία 
της ηλεκτρονικής πλατφόρµας υποβολής  

• η εµπρόθεσµη υποβολή της πρότασης  

• Το ύψος της αιτούµενης χρηµατοδότησης των προτάσεων το οποίο συνολικά και 
ανά δικαιούχο πρέπει να κυµαίνεται µέσα στα όρια που τίθενται στον παρόντα 
οδηγό εφαρµογής [για τις επιχειρήσεις από 50.000€ έως 800.000€, για τον φορέα 
αρωγό έως το 25% της συνολικά αιτούµενης δηµόσιας δαπάνης -εάν δεν 
προβλέπεται κοινή υποδοµή και είναι δηµόσιος ερευνητικός οργανισµός- ή έως το 
50% της συνολικά αιτούµενης δηµόσιας δαπάνης εάν προβλέπεται κοινή υποδοµή 
και είναι δηµόσιος ερευνητικός οργανισµός ή έως 200.000€ εάν δεν είναι δηµόσιος 
ερευνητικός οργανισµός και τέλος η συνολικά αιτούµενη δηµόσια δαπάνη να µην 
υπερβαίνει τα 5.000.000€]. 

• Η σύνθεση της καινοτοµικής συστάδας (στην οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να 
συµµετέχουν τουλάχιστον 10 επιχειρήσεις, από τις οποίες 8 ΜµΕ, καθώς και 
τουλάχιστον ένας  ακαδηµαϊκός ή ερευνητικός φορέας της ηµεδαπής), 

• ότι εφόσον η ίδια επιχείρηση συµµετέχει σε περισσότερες από µια προτάσεις που 
υποβάλλονται στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης, δραστηριοποιείται σε δυο ή 
περισσότερες από τις θεµατικές προτεραιότητες, όπως προσδιορίζονται στο 
Κεφάλαιο 5,  µε συµµετοχή διακριτών τµηµάτων της στις αντίστοιχες καινοτοµικές 
συστάδες. 

• Η ύπαρξη υπεύθυνης δήλωσης από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς που 
συµµετέχουν στην υποβολή της πρότασης, ότι συµφωνούν στην υποβολή της και  
δεσµεύονται να υλοποιήσουν το αντικείµενο της, εάν και εφόσον αυτή εγκριθεί για 
χρηµατοδότηση.  

 
Για κάθε πρόταση, συµπληρώνεται  από την υπηρεσία, το «φύλλο προκαταρκτικού 
ελέγχου» µε ΝΑΙ / ΟΧΙ για κάθε κριτήριο.  Ένα ΟΧΙ  οδηγεί στην απόρριψη  της  
πρότασης από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης.   Ωστόσο, εάν το ΟΧΙ αφορά 
τη συµµετοχή επιχείρησης  σε περισσότερες από µία προτάσεις και δεν πληρούνται  
οι τεθείσες ανωτέρω προϋποθέσεις, αυτό οδηγεί στην απόρριψη  όλων των σχεδίων 
ενίσχυσης της συγκεκριµένης επιχείρησης και στη µη προσµέτρησή της στον 
ελάχιστο απαιτούµενο αριθµό συµµετεχόντων φορέων. Στην περίπτωση απόρριψης 
ενηµερώνονται εγγράφως οι υποβάλλοντες για τους λόγους απόρριψης της 
πρότασης, στο στάδιο του προκαταρκτικού ελέγχου.  

∆ευτεροβάθµιος έλεγχος δεν προβλέπεται, εκτός εάν εντοπισθεί ουσιώδες σφάλµα 
της ΓΓΕΤ. 
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Β. Στάδιο 2:  Αξιολόγηση επιχειρηµατικών σχεδίων 
Η βαθµολόγηση των κριτηρίων αξιολόγησης ακολουθεί τους εξής κανόνες: 
 

• Όλα τα κριτήρια βαθµολογούνται σε µια κλίµακα 1- 100 (“1” ελάχιστο, “100” 
µέγιστο) 

• Οι αξιολογητές βαθµολογούν χωριστά το κάθε κριτήριο σε ακέραιες µονάδες  
• Εάν κάποιο στοιχείο κατά την  υποβολή της πρότασης απουσιάζει πλήρως ή 

είναι ελλιπής η περιγραφή του ώστε να είναι αδύνατη η αξιολόγηση του 
αντίστοιχου κριτηρίου, θα υπάρχει µηδενική βαθµολόγηση (“0”) στο εν λόγω 
κριτήριο. 

• Ο βαθµός κάθε κριτηρίου προκύπτει ως ο µέσος όρος του αθροίσµατος της 
βαθµολογίας των αξιολογητών στο εν λόγω κριτήριο διαιρεµένου δια του 
αριθµού των αξιολογητών που βαθµολόγησε το κριτήριο. 

• Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι ισοβαρή.  
• Ο συνολικός Βαθµός του σταδίου 2   για κάθε πρόταση, προκύπτει ως το 

άθροισµα των βαθµών των κριτηρίων (µέσων όρων) δια του αριθµού αυτών, 
δηλαδή: 

Βαθµός Σταδίου 2 = Άθροισµα βαθµών κριτηρίων/ Αριθµός κριτηρίων  
 
Β1. Κριτήρια Αξιολόγησης Σταδίου 2: «Αξιολόγηση και βαθµολόγηση των 
επιχειρηµατικών  σχεδίων»    
 
Τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων, είναι τα ακόλουθα: 
 

1. Σύνθεση και βαθµός ωριµότητας της συστάδας Λαµβάνεται υπόψη η 
θεµατική και γεωγραφική εστίαση της συστάδας, η αξιοπιστία των φορέων 
που την απαρτίζουν, η διασύνδεσή τους σε αλυσίδα προστιθέµενης αξίας και 
οι µεταξύ τους αλληλεπιδράσεις. (Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στο εάν η 
προτεινόµενη συνεργασία µε τους συµµετέχοντες ακαδηµαϊκούς / 
ερευνητικούς φορείς διασφαλίζει την σύνδεση της αναπτυσσόµενης συστάδας 
µε τον χώρο παραγωγής της γνώσης). ∆ιεθνής δικτύωση και συνεργασία. 

2. Φορέας αρωγός – ∆ιοικητική και οργανωτική δοµή  της συστάδας. 
Λαµβάνεται υπόψη η αξιοπιστία και οι επιδόσεις του προτεινόµενου φορέα 
αρωγού και εκτιµάται η ικανότητά του να υποστηρίξει την συστάδα στην 
υλοποίηση του επιχειρηµατικού της σχεδίου. Προσόντα και πείρα των 
στελεχών του φορέα αρωγού που θα υποστηρίξουν την συστάδα.62 Μοντέλο 
διαχείρισης της συστάδας 

3. Βαθµός καινοτοµίας και εξωστρέφειας της συστάδας / δυνατότητα 
ανάπτυξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Λαµβάνονται υπόψη το 
τεχνολογικό επίπεδο του τοµέα στον οποίο δραστηριοποιείται η συστάδα, ο  
βαθµός καινοτοµίας των προϊόντων/ τεχνολογιών ή υπηρεσιών που θα 
αναπτύξει, καθώς και τα καινοτοµικά επιτεύγµατα των µελών της (διπλώµατα 
ευρεσιτεχνίας και άλλοι τίτλοι βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, νέα προϊόντα για την 
αγορά ή την επιχείρηση, προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης, εξαγωγές, 
ερευνητικές συνεργασίες κλπ). Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εξωστρέφεια 
της συστάδας, στις προοπτικές διείσδυσης σε διεθνείς αγορές και στην 
δυνατότητα ανάπτυξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος για τη χώρα. 

                                                 
62 Ο ίδιος οργανισµός µπορεί να δραστηριοποιηθεί ως φορέας αρωγός σε περισσότερες της 
µιας συστάδες, εφόσον διαθέσει  διαφορετικές και ποιοτικά και ποσοτικά επαρκείς  οµάδες 
προσωπικού,  για την υποστήριξη κάθε συστάδας.   
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Λαµβάνεται επίσης υπόψη η εξυπηρέτηση των στόχων της πράσινης 
ανάπτυξης.   

4. Χρηµατοδοτικό σχέδιο. Αξιολογείται η καταλληλότητα του σχεδίου 
χρηµατοδότησης της συστάδας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην συµµετοχή 
ιδιωτών επενδυτών καθώς και  στην βιωσιµότητα της συστάδας µετά την 
λήξη της χρηµατοδότησης.  

5. Στρατηγική ανάπτυξης της συστάδας - Επιπτώσεις / ∆είκτες 
απόδοσης. Αξιολογείται η προτεινόµενη στρατηγική ανάπτυξης της συστάδας 
σε σχέση µε την δυναµική της αγοράς στην οποία απευθύνεται. Λαµβάνεται 
επίσης υπόψη το αναµενόµενο αποτέλεσµα από την λειτουργία της συστάδας, 
η καταλληλότητα των προτεινόµενων µετρήσιµων δεικτών απόδοσης και της 
µεθοδολογίας υπολογισµού τους. Εκτίµηση εισόδου νέων µελών. 
 

Γ.  Στάδιο  3: «Αξιολόγηση οικονοµοτεχνικών στοιχείων», ανά δικαιούχο   
Η Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει την καταλληλότητα των προτεινοµένων 
οικονοµοτεχνικών σχεδίων του φορέα αρωγού και των επί µέρους επιχειρήσεων και 
εισηγείται την χρηµατοδότησή τους ή µη. Η Επιτροπή µπορεί να προτείνει 
συγκεκριµένες βελτιώσεις, προϋποθέσεις ή και περικοπές στην χρηµατοδότηση των 
επί µέρους οικονοµοτεχνικών σχεδίων των δικαιούχων.    
 
Τα οικονοµοτεχνικά στοιχεία των δικαιούχων εξετάζονται ως προς τα ακόλουθα:  
  
Φορέας Αρωγός : 
 

1. Σκοπιµότητα των προτεινόµενων ενεργειών του φορέα αρωγού και 
σύνδεσή τους µε την υποστήριξη της λειτουργίας και ανάπτυξης της 
συστάδας, καθώς και µε τους στόχους της για την πρώτη διετία 

2. Σαφήνεια του φυσικού αντικειµένου και των παραδοτέων 
3. Προϋπολογισµός: καταλληλότητα του προϋπολογισµού, τεκµηρίωση 

απαιτούµενων δαπανών 
 

Επιχειρήσεις : 
 

1. Αξιοπιστία/ καινοτοµικότητα της επιχείρησης 
2. Σκοπιµότητα των προτεινοµένων ενεργειών της επιχείρησης και σύνδεσή 

τους µε τους στόχους της συστάδας 
3. Σαφήνεια του φυσικού αντικειµένου και των παραδοτέων 
4. Προσόντα και πείρα των στελεχών της επιχείρησης που θα υλοποιήσουν 

το σχέδιο 
5. Προϋπολογισµός: καταλληλότητα του προϋπολογισµού, τεκµηρίωση 

απαιτούµενων δαπανών 
 
13.4  Συνολική βαθµολογία  των προτάσεων 
 
Ο βαθµός που προκύπτει από την αξιολόγηση του σταδίου 2 (αξιολόγηση 
επιχειρηµατικού σχεδίου) αποτελεί και την συνολική τελική βαθµολογία που 
λαµβάνει κάθε πρόταση ανάπτυξης καινοτοµικής συστάδας επιχειρήσεων. 
Υπενθυµίζεται ότι στο στάδιο αυτό, ο ελάχιστος βαθµός που πρέπει να συγκεντρώσει 
κάθε πρόταση ώστε να είναι επιλέξιµη για χρηµατοδότηση είναι 65/100.   
 
Τα επί µέρους οικονοµοτεχνικά στοιχεία των δικαιούχων δεν βαθµολογούνται. 
Ωστόσο, προϋπόθεση για την χρηµατοδότηση της πρότασης  είναι η θετική εισήγηση 
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της Επιτροπής (µε προϋποθέσεις ή µη) για την χρηµατοδότηση του σχεδίου του 
φορέα αρωγού, καθώς και των σχεδίων τουλάχιστον 7  επιχειρήσεων που 
συµµετέχουν στην συστάδα.   
 
Μετά την βαθµολόγηση, η Επιτροπή Αξιολόγησης ιεραρχεί τις προτάσεις κατά 
φθίνουσα βαθµολογική σειρά.  
 
 
 
 

14.  ΕΓΚΡΙΣΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
– ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 
ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

(ΕΠΑΝ ΙΙ /Π.Ε.Π.) 
  
14.1 Έγκριση προτάσεων- κατάρτιση τεχνικών παραρτηµάτων 
 
Μετά την βαθµολόγηση, η Επιτροπή Αξιολόγησης ιεραρχεί τις προτάσεις κατά 
φθίνουσα βαθµολογική σειρά, ενώ ακόµα και σε περίπτωση ισοβαθµίας η Επιτροπή 
καλείται να υποδείξει την σχετική προτεραιότητα των προτάσεων.  
 
Με βάση την ιεράρχηση των προτάσεων από την Επιτροπή Αξιολόγησης και την 
διαθέσιµη δηµόσια δαπάνη ανά Περιφέρεια, η υπηρεσία διαµορφώνει εισήγηση για 
την χρηµατοδότηση ή µη των προτάσεων που υποβλήθηκαν.  
 
Όσον αφορά την κατανοµή της ενίσχυσης (δηµόσιας δαπάνης) ανά δικαιούχο και 
περιφέρεια τονίζεται ότι:  
α. στην περίπτωση επιχειρήσεων, η δηµόσια δαπάνη χρεώνεται στην περιφέρεια 

στην οποία είναι εγκατεστηµένη και λειτουργεί η επωφελούµενη παραγωγική 
µονάδα ή το Παράρτηµα της επιχείρησης που επωφελείται από τη πράξη, 
ανεξάρτητα από του πού  βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης 

β. στην περίπτωση ΑΕΙ, Ερευνητικών κέντρων,63 χρεώνεται στην περιφέρεια που 
είναι εγκατεστηµένη η αντίστοιχη σχολή/ τµήµα/ ινστιτούτο. 

 
Στην περίπτωση πρότασης όπου συµµετέχουν δικαιούχοι από διαφορετικές 
Περιφέρειες, η ∆ηµόσια ∆απάνη που αναλογεί στον κάθε δικαιούχο θα χρεώνεται στο 
Ε.Π. της Περιφέρειας από την οποία αυτός προέρχεται, µε βάση την ιεράρχηση των 
προτάσεων και την κατανοµή της αιτούµενης ενίσχυσης (∆ηµόσιας ∆απάνης) κάθε 
πρότασης-συµµετεχόντων φορέων ανά Περιφέρεια, καθώς και τη διαθέσιµη ∆ηµόσια 
∆απάνη ανά Περιφέρεια, σύµφωνα µε τον πίνακα 1 «ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 
∆ΑΠΑΝΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΟΧΟΥ 1 ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ»,  (Κεφάλαιο 4). Με βάση 
τα παραπάνω θα καταρτίζεται πίνακας κατανοµής της δηµόσιας δαπάνης ανά 
«περιφέρεια» ανάλογα µε τη γεωγραφική θέση των συµµετεχόντων.  ∆ηλαδή, η 
βαθµολογία βάσης 65%  αποτελεί αναγκαία, αλλά όχι ικανή συνθήκη για την ένταξη 
µιας πρότασης και τη χρηµατοδότηση της. 
 
Οι προτάσεις θα ιεραρχούνται στον πίνακα αυτό βάσει της συνολικής βαθµολογίας 
τους (µε φθίνουσα σειρά) και µέχρι εξάντλησης της διαθέσιµης ∆ηµόσιας ∆απάνης 

                                                 
63 Ισχύει στην περίπτωση που ο φορέας αρωγός είναι δηµόσιος ερευνητικός οργανισµός 
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του Ε.Π. κάθε Περιφέρειας.64  Οι προτάσεις για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιµες 
πιστώσεις για όλους τους δικαιούχους θα προτείνονται για χρηµατοδότηση. Εάν δεν 
προκύπτουν διαθέσιµα κονδύλια σύµφωνα µε τα ανωτέρω, θα εξετασθεί η 
δυνατότητα αύξησης του προϋπολογισµού της αντίστοιχης περιφέρειας.  
 
Εάν παρόλα τα ανωτέρω: 

• Ο φορέας αρωγός συστάδας  δεν µπορεί να χρηµατοδοτηθεί, τότε η πρόταση 
για ανάπτυξη της εν λόγω συστάδας, θα απορριφθεί στο σύνολό της και τα 
µη διατιθέµενα κονδύλια θα διατεθούν σε άλλες προτάσεις. 

• µία δικαιούχος επιχείρηση συστάδας δεν µπορεί να χρηµατοδοτηθεί, τότε 
προτάσεις επιχειρήσεων της ίδιας ή άλλης συστάδας,  που χρηµατοδοτούνται 
από άλλα Ε.Π. µπορούν να προκριθούν για χρηµατοδότηση εφόσον έχουν 
αξιολογηθεί µε την παρατήρηση ότι εγκρίνεται η χρηµατοδότηση τους (ως 
έχει ή µε προϋποθέσεις).   Τονίζεται πάντως, ότι σε µια τέτοια περίπτωση, ο 
αριθµός των επιχειρήσεων που θα χρηµατοδοτηθούν ανά θεµατική συστάδα, 
δεν πρέπει να είναι µικρότερος των 7.  ∆ιαφορετικά, η πρόταση για ανάπτυξη 
της καινοτοµικής συστάδας, θα απορριφθεί στο σύνολό της και θα εξετασθεί 
η δυνατότητα διάθεσης των µη διατιθέµενων κονδυλίων  σε άλλες προτάσεις, 
που πληρούν τις προϋποθέσεις χρηµατοδότησης. 

 
Στη συνέχεια, η ΓΓΕΤ  εισηγείται σχετικά προς την Υπουργό Παιδείας ∆ια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευµάτων,  προκειµένου να εγκρίνει τα αποτελέσµατα της 
αξιολόγησης.  
 
Λόγω των ανωτέρω η εισήγηση θα περιλαµβάνει:  

α. προτάσεις για τις οποίες υπάρχουν οι διαθέσιµες δηµόσιες δαπάνες για 
τη χρηµατοδότηση όλων των φορέων από όλες τις περιφέρειες, και  

β. προτάσεις σε αναµονή για τη διαθεσιµότητα δηµόσιας δαπάνης 
(reserve list).   

 
Μετά την έγκριση των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης και του καταλόγου των προς 
χρηµατοδότηση έργων ακολουθεί η διαδικασία σύνταξης - κατάρτισης του Τεχνικού 
Παραρτήµατος, καθώς και η έκδοση της απόφασης χρηµατοδότησης / ένταξης  των 
έργων σε Επιχειρησιακό Πρόγραµµα.  
 
Ειδικότερα, η ΓΓΕΤ αποστέλλει έγγραφο65 στον δικαιούχο φορέα αρωγό και σε κάθε 
δικαιούχο επιχείρηση  µε κοινοποίηση στον  υπεύθυνο έργου του φορέα αρωγού,  για 
την κατ’ αρχήν αποδοχή της πρότασης, τις παρατηρήσεις της αξιολόγησης και τους  
προσκαλεί για την κατάρτιση  των τεχνικών παραρτηµάτων και την υποβολή τους 
στην ΓΓΕΤ.  
 
Στο έγγραφο αυτό, θα ορίζεται η καταληκτική ηµεροµηνία, µετά την οποία η ΓΓΕΤ θα 
µπορεί να τερµατίσει τη διαδικασία σύνταξης και κατάρτισης των τεχνικών 
παραρτηµάτων και να µην προχωρήσει στην έκδοση της απόφασης χρηµατοδότησης-
ένταξης.  
 
Η διαδικασία κατάρτισης των τεχνικών παραρτηµάτων, πραγµατοποιείται σε 
συνεργασία του Υπευθύνου του Έργου  και των Υπευθύνων Πράξεων ή και των 

                                                 
64 Οι οκτώ (8) περιφέρειες του στόχου 1 χρηµατοδοτούνται ενιαία από το ΕΠΑΝ ΙΙ 
65 Ενηµερωτική επιστολή σχετική µε το αποτέλεσµα της αξιολόγησης θα λάβουν επίσης όσοι 
υπέβαλλαν πρόταση, η οποία  δεν προωθείται για χρηµατοδότηση 
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Επιστηµονικών Υπευθύνων των συνεργατικών έργων.    Τα  στελέχη της ΓΓΕΤ 
στηρίζουν την όλη διαδικασία.  
 
Η οριστική διαµόρφωση του τεχνικού παραρτήµατος της κάθε πράξης, γίνεται στη 
βάση της αρχικής πρότασης που έχει κατατεθεί από την οµάδα των συµµετεχόντων 
φορέων και των υποδείξεων της Επιτροπής Αξιολόγησης για την τεχνική και την 
οικονοµική πλευρά τους.  
Στόχος της διαδικασίας είναι η  συµµόρφωση της πράξης µε τις απαιτήσεις του 
κανονιστικού πλαισίου χρηµατοδότησης,  ο καθορισµός των επιστηµονικών-τεχνικών 
λεπτοµερειών της πράξης,  και η συγκέντρωση πληροφοριών για νοµικά, 
χρηµατοδοτικά θέµατα που είναι αναγκαία για την σύνταξη της απόφασης 
χρηµατοδότησης-ένταξης.  
 
Το κάθε τεχνικό παράρτηµα, υποβάλλεται στη ΓΓΕΤ από τον Υπεύθυνο έργου, ο 
οποίος έχει την ευθύνη του συντονισµού και της έγκαιρης υποβολής των τεχνικών 
παραρτηµάτων, φέροντας τη σφραγίδα και υπογραφή του νοµίµου εκπροσώπου κάθε 
δικαιούχου φορέα.  
 
Στην περίπτωση που προκύψει ότι ο δικαιούχος δεν ανταποκρίνεται στις 
προϋποθέσεις συµµετοχής και γενικότερα στους όρους της παρούσας προκήρυξης, ή 
ότι δεν δήλωσε αληθή ή ακριβή στοιχεία,  τότε η πρόταση του  απορρίπτεται αµέσως.   
Ειδικότερα, εάν ο δικαιούχος είναι επιχείρηση, θα απορριφθεί το σχέδιο ενίσχυσης της 
επιχείρησης, εάν ο δικαιούχος είναι ο φορέας αρωγός θα απορριφθεί η συνολική 
πρόταση για δηµιουργία καινοτοµικής συστάδας επιχειρήσεων. 
 
Στο Τεχνικό Παράρτηµα κάθε ενισχυόµενου δικαιούχου, περιγράφεται αναλυτικά 
το αντικείµενο της πράξης, η διάρκεια της, ο προϋπολογισµός, το συνολικό ύψος της 
συγχρηµατοδότησης, η συγχρηµατοδότηση ανά ενισχυόµενη δραστηριότητα66, το 
συνολικό ύψος της ίδιας συµµετοχής καθώς και η ίδια συµµετοχή ανά ενισχυόµενη 
δραστηριότητα, η ηµεροµηνία επιλεξιµότητας δαπανών και οι τυχόν επιλέξιµες 
δαπάνες που έχουν πραγµατοποιηθεί από την εποµένη της υποβολής της πρότασης, 
οι δόσεις καταβολής της δηµόσιας δαπάνης, το ύψος της απαιτούµενης εγγυητικής 
επιστολής, οι  φάσεις υλοποίησης, τα παραδοτέα, η σύνθεση του προσωπικού που θα 
εκτελέσει το φυσικό αντικείµενο, η δέσµευση του φορέα αρωγού ότι θα  
λειτουργήσει ως δοµή εθνικής εµβέλειας και ανοιχτής πρόσβασης στον τοµέα 
δραστηριοποίησης της συστάδας κλπ. λεπτοµέρειες που αφορούν την πράξη.  
Ειδικότερα για τον φορέα αρωγό, στο Τεχνικό Παράρτηµα αποτυπώνεται διακριτά το 
φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο 1)  που αφορά στην υλοποίηση των 
προβλεπόµενων στο Επιχειρηµατικό Σχέδιο της συνολικής πρότασης για την 
δηµιουργία της συστάδας 2) που αφορά στο σχέδιο της ενίσχυσής του ως φορέα 
αρωγού.    
 
Μετά την οριστικοποίηση του περιεχοµένου του τεχνικού παραρτήµατος κάθε 
πράξης,  προετοιµάζεται η Απόφαση χρηµατοδότησης / ένταξης της πράξης (µία για 
κάθε ενισχυόµενο φορέα), στην οποία συµπεριλαµβάνονται τυχόν επιλέξιµες δαπάνες 
που πραγµατοποίησε ο δικαιούχος από την εποµένη της ηµεροµηνίας υποβολής της 
πρότασης -δεν ισχύει αν πρόκειται για Μεγάλη Επιχείρηση- (π.χ. στην περίπτωση 
ίδρυσης πολύ µικρής καινοτόµας επιχείρησης), και προσδιορίζεται η ηµεροµηνία 
επιλεξιµότητας των δαπανών. 
 

                                                 
66 ενδεχοµένως να διαµορφωθεί ένα τεχνικό παράρτηµα για κάθε ενισχυόµενη δραστηριότητα 
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Πριν την υπογραφή των αποφάσεων χρηµατοδότησης και των Τεχνικών 
Παραρτηµάτων που την συνοδεύουν, καλούνται οι δικαιούχοι εγγράφως από την 
ΓΓΕΤ, να προσκοµίσουν εντός συγκεκριµένης προθεσµίας τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά που αναφέρονται κατωτέρω (Κεφάλαιο 14.2),  των οποίων η ακρίβεια 
και ορθότητα θα ελεγχθεί από τον ΕΦ∆ (ΓΓΕΤ).  
 
Εφόσον από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προκύψει ότι ο δικαιούχος δεν 
ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις συµµετοχής και γενικότερα στους όρους της 
παρούσας προκήρυξης, ή ότι δεν δήλωσε αληθή ή ακριβή στοιχεία,  τότε η πρόταση 
του απορρίπτεται αµέσως. Ειδικότερα, εάν ο δικαιούχος είναι επιχείρηση, θα 
απορριφθεί το σχέδιο ενίσχυσης της επιχείρησης, εάν ο δικαιούχος είναι ο φορέας 
αρωγός θα απορριφθεί η συνολική πρόταση για δηµιουργία καινοτοµικής συστάδας 
επιχειρήσεων.   
 
Σε διαφορετική περίπτωση, υπογράφονται τα Τεχνικά Παραρτήµατα67 και εκδίδονται 
οι Αποφάσεις χρηµατοδότησης68 /ένταξης.  Oι αποφάσεις χρηµατοδότησης / ένταξης 
των πράξεων, αναπόσπαστο τµήµα των οποίων αποτελούν τα τεχνικά παραρτήµατα, 
υπογράφονται από την Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και, 
κατά περίπτωση, συνυπογράφονται από τυχόν συναρµόδιους Υπουργούς.  
 
Ηµεροµηνία έναρξης της πράξης ορίζεται η ηµεροµηνία υπογραφής της απόφασης 
χρηµατοδότησης-ένταξης, η οποία δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί εκ των 
υστέρων. 
 
Η ΓΓΕΤ βαρύνεται µόνο για τις δαπάνες και τα ορισµένα ποσά που ρητώς 
αναφέρονται στη σχετική απόφαση χρηµατοδότησης και δεν υποχρεούται σε καµία 
άλλη δαπάνη που προκαλείται κατά την εκτέλεση της πράξης. 
 
Από το Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, το  Υπουργείο 
Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, τις εµπλεκόµενες Περιφέρειες και  την  
ΓΓΕΤ, θα δηµοσιοποιηθούν µόνο στοιχεία των προτάσεων που εγκρίθηκαν. 
 
14.2 Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υπογραφή της απόφασης 

χρηµατοδότησης / ένταξης 
 
Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκοµίσουν οι δικαιούχοι των 
εγκεκριµένων προτάσεων πριν την υπογραφή των αποφάσεων χρηµατοδότησης 
και των Τεχνικών Παραρτηµάτων, είναι τα ακόλουθα:  
 
• Ιδιωτικό Συµφωνητικό συνεργασίας υπογεγραµµένο από όλα τα µέλη της 
Συστάδας Επιχειρήσεων, συµπεριλαµβανοµένου του Φορέα Αρωγού, στο οποίο θα 
ρυθµίζονται οι µεταξύ τους σχέσεις συνεργασίας στο πλαίσιο του έργου, όπως 
αυτές προκύπτουν από το εγκεκριµένο επιχειρηµατικό σχέδιο. Στο συµφωνητικό θα  

                                                 
67 Το Τεχνικό Παράρτηµα υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο του δικαιούχου ενίσχυσης  
φορέα, από τον Υπεύθυνο έργου και τον Υπεύθυνο Πράξης  
68 Η προθεσµία για την έκδοση της απόφασης χρηµατοδότησης της πράξης από το αρµόδιο 
όργανο ή υπογραφής σύµβασης, ορίζεται µέχρι τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης του αποτελέσµατος της αξιολόγησης στο δικαιούχο και εφ΄όσον ο 
δικαιούχος προσκοµίσει εντός της προθεσµίας αυτής τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στις 
προκλήσεις που αφορούν πράξεις έρευνας και τεχνολογίας υψηλής πολυπλοκότητας, οι 
προθεσµίες αξιολόγησης και έκδοσης αποφάσεων ένταξης δύναται να διαφοροποιούνται 
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περιγράφεται συνοπτικά το αντικείµενο του έργου που θα υλοποιηθεί από κάθε  
εµπλεκόµενο (επιχείρηση, Φορέα Αρωγό, ερευνητικά κέντρα και ΑΕΙ σε περίπτωση 
συνεργασίας κλπ), και θα αναφέρεται το κόστος του. Το περιεχόµενο του 
Συµφωνητικού θα συνάδει µε το περιεχόµενο του Τεχνικού Παραρτήµατος του 
κάθε δικαιούχου. 

• Καταστατικό της κάθε ενισχυόµενης επιχείρησης69 (ΦΕΚ) µε το οποίο 
ανακοινώθηκε η ίδρυση και καταχώρηση του καταστατικού της στα αντίστοιχα 
µητρώα της αρµόδιας νοµαρχίας, και για τις ΑΕ απόσπασµα πρακτικού από την 
τελευταία Γενική Συνέλευση, όπου εµφανίζεται η µετοχική σύνθεση.70     

• Άδεια λειτουργίας της κάθε ενισχυόµενης επιχείρησης ή νόµιµη απαλλαγή εξ' 
αυτής.  

• Ισολογισµοί ή αναλυτικές λογιστικές καταστάσεις και αναλυτικά φορολογικά 
στοιχεία (πχ. Ε3) των τελευταίων 3 ετών της κάθε ενισχυόµενης επιχείρησης (αν η 
εταιρεία έχει χρόνο λειτουργίας λιγότερο από 3 έτη τότε προσκοµίζει τον αντίστοιχο 
αριθµό στοιχείων). 

• Φωτοαντίγραφο του ΦΕΚ µε το οποίο η ενισχυόµενη επιχείρηση έχει ανακοινώσει 
την τελευταία εκλογή του διοικητικού της συµβουλίου (για Α.Ε.) ή τον/τους 
διαχειριστή/ ές της (για Ε.Π.Ε.). 

• Τελευταία µισθολογική κατάσταση ανά επιχείρηση για το υφιστάµενο προσωπικό 
που θα συµµετέχει στο έργο ή/ και απόφαση του ∆Σ του φορέα που να ορίζει το 
νέο προσωπικό που θα απασχοληθεί στο έργο και θα συνοδεύεται µε αναγγελία 
πρόσληψης από τον ΟΑΕ∆ και θεωρηµένες καταστάσεις προσωπικού από την 
επιθεώρηση εργασίας του έτους που προηγείται της υποβολής πρότασης και του 
έτους υποβολής πρότασης. Για προσωπικό που θα προσληφθεί κατά τη διάρκεια 
του έργου θα πρέπει να υποβληθούν τα παραπάνω τη χρονική στιγµή που θα γίνει 
η πρόσληψη.  

• (Εφόσον ζητείται χρηµατοδότηση από τη ∆ράση για επί συµβάσει Προσωπικό) 
Συµβάσεις των φυσικών προσώπων µε τα βιογραφικά τους σηµειώµατα, εφόσον 
έχουν επιλεγεί. Όσα από τα φυσικά πρόσωπα δεν έχουν δηλωθεί ονοµαστικά κατά 
την έναρξη εκάστης πράξης θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλωθούν µε την ένταξή 
τους στην υλοποίηση του έργου και πάντως πριν από τη δήλωση δαπανών που 
τους αφορούν (και πριν τη λήξη της πράξης). 

• Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν1599/86 κάθε συµµετέχοντα φορέα 
υπογεγραµµένο από το νόµιµο εκπρόσωπο ή το αρµοδίως προς τούτο 
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, ότι το έργο ή τµήµα του έργου  που  θα επιτελέσει, 
καθώς και οι δαπάνες που θα πραγµατοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου, δεν έχει 
χρηµατοδοτηθεί, δεν χρηµατοδοτείται ή δεν έχει εγκριθεί προς χρηµατοδότηση στο 
πλαίσιο άλλου προγράµµατος εθνικού ή κοινοτικού, της ΓΓΕΤ, της Ε.Ε. ή άλλων 
φορέων. 

• (Προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι η εκάστοτε ενίσχυση είναι αναγκαία και ότι 
χρησιµεύει ως κίνητρο για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που αναφέρονται 
στην παρούσα δράση, δεν θα είναι επιλέξιµες επενδύσεις τις οποίες ούτως ή άλλως 
θα ανέπτυσσε η επιχείρηση υπό τους όρους που ισχύουν στην αγορά. Έτσι, για να 
γίνει αποδεκτή µια ενίσχυση σε  µη-ΜµΕ από το Πρόγραµµα, θα πρέπει επιπλέον η 
επιχείρηση να έχει αναλύσει, σε έγγραφο το οποίο θα είναι στη διάθεση του ΕΦ∆, 
τη σκοπιµότητα του Έργου Ενίσχυσης, τόσο µε την υπόθεση χορήγησης της 

                                                 
69 συµπεριλαµβάνονται και οι πολύ µικρές καινοτόµες επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν από την 
εποµένη της ηµεροµηνίας υποβολής πρότασης στην παρούσα προκήρυξη. 
70 Από το  καταστατικό θα ελεγχθεί επίσης  το µέγεθος της επιχείρησης, λαµβανοµένου υπόψη 
ότι αυτό διαµορφώνεται και από το εάν πρόκειται για ανεξάρτητη / συνεργαζόµενη / 
συνδεδεµένη, σύµφωνα µε την σύσταση της Επιτροπής για τις ΜµΕ (2003/361/ΕΚ).   
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ενίσχυσης, όσο και χωρίς αυτήν. Από το έγγραφο, θα πρέπει να επιβεβαιώνεται η 
ύπαρξη τουλάχιστον ενός από τα ακόλουθα κριτήρια, σύµφωνα µε τον Κανονισµό 
ΓΚΑΚΚ 800/2008:α) ουσιώδης αύξησης του µεγέθους του σχεδίου/ της 
δραστηριότητας ως αποτέλεσµα της ενίσχυσης·   β) ουσιώδης αύξησης του 
συνολικού ποσού που δαπανά ο δικαιούχος για το σχέδιο / τη δραστηριότητα ως 
αποτέλεσµα της ενίσχυσης. Εάν δεν αποδειχθεί ο χαρακτήρας κινήτρου της 
ενίσχυσης, βάσει των ανωτέρω κριτηρίων, η επιχείρηση δεν θα χρηµατοδοτηθεί.  

• Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.  
 Κάθε δικαιούχος ενισχυόµενη επιχείρηση υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης υπέρ της ΓΓΕΤ (ΕΦ∆) ως ακολούθως:71  

1. Για επιχειρήσεις που λειτουργούν επί έξι (6) τουλάχιστον έτη, το ύψος 
της εγγυητικής επιστολής ανέρχεται σε 10% της δηµόσιας 
χρηµατοδότησης (που αντιστοιχεί στην επιχείρηση). 

2. Για επιχειρήσεις µε διάρκεια λειτουργίας µικρότερη των 6 ετών, το 
ύψος της εγγυητικής επιστολής ανέρχεται σε 3% της δηµόσιας 
χρηµατοδότησης (που αντιστοιχεί στην επιχείρηση). Επιχειρήσεις στο 
κεφάλαιο των οποίων συµµετέχει µε ποσοστό τουλάχιστον 50% άλλη 
επιχείρηση ηλικίας µεγαλύτερης των 6 ετών θεωρείται ότι υπάγονται 
στην πρώτη κατηγορία και υποχρεούνται στην κατάθεση εγγυητικής 
επιστολής ύψους 10% της δηµόσιας χρηµατοδότησης σύµφωνα µε τα 
παραπάνω. 

Η εγγυητική επιστολή θα τηρηθεί από την ΓΓΕΤ, µέχρι της πλήρους και καλής 
εκτέλεσης των συµβατικών υποχρεώσεων της κάθε δικαιούχου επιχείρησης και θα 
επιστραφούν µετά την οριστική περάτωση και παραλαβή της πράξης, (το αργότερο 
εντός δύο µηνών από την υποβολή του πλήρους φακέλου από τον 
χρηµατοδοτηθέντα), εκτός εάν η πρόοδος του έργου δεν είναι σύµφωνη µε τα 
προβλεπόµενα στην απόφαση χρηµατοδότησης, οπότε η εγγυητική επιστολή 
καταπίπτει. Στην εγγυητική επιστολή, ο εγγυητής που την εκδίδει θα δηλώνει, 
παραιτούµενος της ενστάσεως της διζήσεως, ότι θα καταβάλει το ποσόν της 
εγγυητικής επιστολής απροφασίστως στην ΓΓΕΤ , εντός τριών (3) ηµερών από του 
εγγράφου περί της γενοµένης καταπτώσεως ειδοποιήσεώς του από την ΓΓΕΤ. (Η 
για οποιοδήποτε λόγο διακοπή της χρηµατοδότησης, ως και η µη εµπρόθεσµη 
υποβολή της τελικής έκθεσης από τον χρηµατοδοτούµενο συνεπάγονται την άµεση 
και αυτοδίκαιη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής και την είσπραξη του ποσού 
αυτής σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων). 

 Αν η εταιρεία είναι ΜµΕ, τότε συµπλήρωση της ∆ήλωσης (υπόδειγµα 2003/C118/03 
της Επιτροπής),  από τον νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας σχετικά µε την ιδιότητά 
της ως ΜµΕ,  σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής για τον ορισµό των ΜµΕ, 
2003/361/ΕΚ. 

 Συµβάσεις ανάθεσης έργου (επικαιροποιηµένες) µε τα νοµικά πρόσωπα που 
συµµετέχουν υλοποιώντας τµήµα του έργου µε υπεργολαβία, στις οποίες 
περιγράφεται το αντικείµενο της έρευνας που θα υλοποιηθεί, τα παραδοτέα και 
αναφέρεται το κόστος των εργασιών  

 Όποια δικαιολογητικά κρίνονται απαραίτητα σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις της 
αξιολόγησης, όπως αυτές γνωστοποιήθηκαν στο δικαιούχο µε το έγγραφο για την 
κατ’ αρχήν αποδοχή της χρηµατοδότησης της πρότασης, καθώς και όποια επιπλέον 

                                                 
71 Από την υποχρέωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής απαλλάσσονται οι ∆ηµόσιες 
Υπηρεσίες, τα ΝΠ∆∆, Ερευνητικά Κέντρα - ∆ηµόσια ή εποπτευόµενα από το δηµόσιο-.∆ίνεται 
η δυνατότητα στην ΓΓΕΤ να διευκολύνει την δικαιούχο επιχείρηση, ώστε να καταθέσει την 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης µέχρι την ηµεροµηνία καταβολής της προκαταβολής της 
∆∆ 
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διευκρινιστικά ζητηθούν από τον ΕΦ∆ [π.χ. για την τεκµηρίωση της δυνατότητας 
κάλυψης της ιδίας συµµετοχής των καινοτόµων επιχειρήσεων θα ζητηθούν στοιχεία 
για το µετοχικό κεφάλαιο, ενδεχοµένως αποθεµατικά τελευταίας τριετίας κλπ.] 

 
Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συλλέγονται και προσκοµίζονται στην ΓΓΕΤ, µε 
ευθύνη του Φορέα Αρωγού και  µε  προσωπική επιστασία του Υπεύθυνου Έργου.  
 
 
 

15. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
 

Η καταβολή της εκάστοτε δόσης της χρηµατοδότησης από τη ΓΓΕΤ θα 
πραγµατοποιείται ανάλογα µε τη ροή χρηµατοδότησης του Προγράµµατος ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων (Π∆Ε). 
 
Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, απαγορεύεται η εκχώρηση του ανατιθέµενου 
έργου καθώς και η εκχώρηση  της απαίτησης από χρηµατοδότηση,  εκτός από 
οφειλές στο ∆ηµόσιο και σε Ασφαλιστικά Ταµεία. 
 
Ο τρόπος καταβολής στη διάρκεια της πράξης προβλέπεται ως εξής, είτε αφορά τον 
Φορέα Αρωγό, είτε µεµονωµένη επιχείρηση : 
 
- ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ : Με την υπογραφή της απόφασης χρηµατοδότησης,  δίδεται 
προκαταβολή ίση µε το 35 % της εγκεκριµένης δηµόσιας δαπάνης, µε την 
προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος -εφόσον είναι επιχείρηση- θα προσκοµίσει ισόποση 
εγγυητική επιστολή προκαταβολής (δηλαδή ισόποση  µε το ποσό της προκαταβολής 
που του καταβάλλεται),  υπέρ της ΓΓΕΤ.  Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής 
επιστρέφεται στους δικαιούχους µετά την πιστοποίηση δαπανών, ύψους τουλάχιστον 
80% του συνολικού προϋπολογισµού του δικαιούχου που αντιστοιχεί στην 
προκαταβολή (α’ δόση χρηµατοδότησης συν αναλογούσα ιδία συµµετοχή). 
 
Εναλλακτικά, στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν επιθυµεί να καταθέσει εγγυητική 
επιστολή προκαταβολής, η προκαταβολή της δηµόσιας δαπάνης δεν θα καταβάλλεται, 
µέχρι να πιστοποιηθούν δαπάνες ύψους τουλάχιστον 80% του συνολικού 
προϋπολογισµού του δικαιούχου που αντιστοιχεί στην προκαταβολή (α’ δόση 
χρηµατοδότησης συν αναλογούσα ιδία συµµετοχή). Άλλως, µε την ολοκλήρωση της 
ενδιάµεσης πιστοποίησης της πράξης θα καταβληθεί η προκαταβολή, ύψους ίσου µε 
το ύψος της πιστοποιηθείσας δηµόσιας δαπάνης.   
 
- ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ∆ΟΣΗ : Μετά την ολοκλήρωση και πιστοποίηση του φυσικού και 
οικονοµικού αντικειµένου µε βάση την Ενδιάµεση Έκθεση Προόδου (βλ. Κεφάλαιο 
16), καταβάλλεται το 45% της εγκεκριµένης δηµόσιας δαπάνης, εφόσον 
διαπιστώνεται η δυνατότητα επιτυχούς υλοποίησης της πράξης και επίτευξης των 
στόχων και εφόσον το ποσοστό πιστοποίησης οικονοµικού αντικειµένου αντιστοιχεί 
στο 80% του συνολικού προϋπολογισµού του δικαιούχου που αντιστοιχεί στην 
προκαταβολή (α’ δόση χρηµατοδότησης συν αναλογούσα ιδία συµµετοχή). 
 
Στην περίπτωση που οι πιστοποιηµένες δαπάνες των δικαιούχων (φορέα αρωγού και 
επιχειρήσεων οι οποίες έχουν λάβει προκαταβολή),  δεν είναι στο 80%, αλλά:  
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κυµαίνονται µεταξύ 60-80% , καταβάλλεται το αντίστοιχο ποσοστό της 
χρηµατοδότησης µειωµένο κατά 10%.  
είναι κάτω του 60%, η β’ δόση δεν καταβάλλεται στο στάδιο αυτό αλλά µε την 
ολοκλήρωση της πράξης µαζί µε την αποπληρωµή. 
 
Προϋπόθεση καταβολής της ενδιάµεσης δόσης είναι οι δικαιούχοι -εφόσον είναι 
επιχειρήσεις- να προσκοµίσουν εγγυητική επιστολή ενδιάµεσης δόσης72 υπέρ της 
ΓΓΕΤ. Η εγγυητική επιστολή ενδιάµεσης δόσης επιστρέφεται στους δικαιούχους µετά 
την πιστοποίηση των δαπανών της Τελικής Έκθεσης Προόδου, ύψους τουλάχιστον 
80% του συνολικού προϋπολογισµού του δικαιούχου, που αντιστοιχεί στην β’ δόση 
χρηµατοδότησης συν την αναλογούσα ιδία συµµετοχή. 
 
Εναλλακτικά, στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν επιθυµεί να καταθέσει εγγυητική 
επιστολή ενδιάµεσης δόσης, η ενδιάµεση δόση δεν θα καταβάλλεται µέχρι την 
ολοκλήρωση της τελικής  πιστοποίησης της πράξης. 
 
- ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ: Μετά την ολοκλήρωση και την πιστοποίηση του συνόλου του 
φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου από την Τελική Έκθεση (βλ. Κεφάλαιο 16),  και 
τα συνοδευτικά της κείµενα και παραδοτέα, καθώς και µετά την πιστοποίηση της 
επίτευξης των στόχων / δεικτών73 της πράξης, καταβάλλεται το υπόλοιπο 20% της 
εγκεκριµένης δηµόσιας δαπάνης74. Της καταβολής αυτής προηγείται Απόφαση του 
Φορέα ∆ιαχείρισης, σχετική µε την έγκριση των αποτελεσµάτων της πράξης.  
 
Προκειµένου να διευκολυνθούν οι δικαιούχοι στην απρόσκοπτη οικονοµικά υλοποίηση 
της πράξης, κυρίως εάν πραγµατοποιηθούν δαπάνες µεγάλου ύψους στην έναρξη 
της,  δίνεται η δυνατότητα καταβολής της ενδιάµεσης δόσης πριν το µέσον της 
χρονικής διάρκειας της πράξης. Η δυνατότητα θα ενεργοποιείται µε αίτηση που 
υπογράφεται από τον δικαιούχο και τον Φορέα Αρωγό και απευθύνεται προς την 
ΓΓΕΤ, η οποία θα συνοδεύεται από την έκθεση προόδου φυσικού και οικονοµικού 
αντικειµένου µαζί µε τα απαραίτητα παραστατικά (όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο 
16). Την ευθύνη για τη συγκέντρωση όλων των αιτούµενων στοιχείων, τον έλεγχο 
της ορθότητάς τους, το συντονισµό της όλης διαδικασίας, τη συµπλήρωση των 
εντύπων και την αποστολή τους στην ΓΓΕΤ έχει ο Υπεύθυνος του έργου. Η ΓΓΕΤ, θα 
διενεργεί πιστοποίηση οικονοµικού και φυσικού αντικειµένου, όπως προβλέπεται στο 
Κεφάλαιο 16, και µόνο εάν διαπιστωθεί ότι έχει υλοποιηθεί  το 35% του συνολικού 
αντικειµένου της πράξης, και έχει δαπανηθεί το 35% του συνολικού προϋπολογισµού 
(δηµόσια  και ίδια χρηµατοδότηση) θα καταβάλλεται η ενδιάµεση δόση. 
 
Κατά ανάλογο τρόπο, δίνεται η δυνατότητα στον δικαιούχο, µε αίτηση που 
υπογράφεται από τον ίδιο και τον Φορέα Αρωγό και απευθύνεται προς την ΓΓΕΤ, να 

                                                 
72 Το ύψος της εξαρτάται από το ύψος των πιστοποιηµένων δαπανών και θα προσδιορισθεί 
από την ΓΓΕΤ.  ∆ίνεται η δυνατότητα «αναβίωσης» της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής 
73 Σε περίπτωση µη επίτευξης των ανωτέρω δεικτών, ακόµα και αν για το σύνολο των µελών 
η ολοκλήρωση του φυσικού και του οικονοµικού αντικειµένου επιτευχθεί πλήρως, ο Φορέας 
∆ιαχείρισης του Προγράµµατος δύναται να αποφασίσει τη µη καταβολή έως και 10% της 
συνολικής ενίσχυσης από όλα τα µέλη της Συστάδας που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα, όπως 
έχει ήδη προαναφερθεί. 
74 Το ποσοστό αυτό είναι το ανώτατο που   δικαιούται ο ενισχυόµενος.  To ακριβές ποσοστό 
εξαρτάται από τις συνολικές πιστοποιηµένες δαπάνες του κάθε δικαιούχου για το σύνολο της 
πράξης. 
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υποβάλλει την Τελική έκθεση προόδου, πριν την ηµεροµηνία λήξης της πράξης, 
εφόσον το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο της ενταγµένης πράξης έχει 
ολοκληρωθεί νωρίτερα. Η ΓΓΕΤ εγκαίρως θα προχωρήσει στην πιστοποίηση και εάν 
συντρέχει λόγος, στη καταβολή µέρους της αποπληρωµής  (λαµβάνοντας υπόψη ότι 
η αποπληρωµή πραγµατοποιείται µετά την πιστοποίηση της επίτευξης των στόχων / 
δεικτών της πράξης και της σύστασης της καινοτοµικής συστάδας σε νοµικό 
πρόσωπο). 
 
Ειδικότερα, ισχύουν τα εξής: 
 
Για την πληρωµή των δόσεων (Προκαταβολή, Ενδιάµεση δόση, Αποπληρωµή),  η 
ΓΓΕΤ καταθέτει σε ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασµό που θα ανοίξει για τον 
σκοπό αυτό ο κάθε δικαιούχος, (Φορέας αρωγός, επιχείρηση) και θα της δηλωθεί , 
το ποσό των δόσεων χρηµατοδότησης αφού ζητήσει και λάβει τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά. 
 
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά,  θα πρέπει να προσκοµιστούν µέσα σε δύο µήνες το 
αργότερο από την υπογραφή της απόφασης χρηµατοδότησης. Στην αντίθετη 
περίπτωση, η ΓΓΕΤ µπορεί να εξετάσει την περίπτωση διακοπής της χρηµατοδότησης 
της πράξης, εάν υπάρχουν βάσιµοι λόγοι ότι ο δικαιούχος δεν θα προχωρήσει στην 
υλοποίηση του.  
 
 
 

16.  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 
 
Ο Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης ΓΓΕΤ  έχει την βασική ευθύνη για να παρακολουθεί 
την υλοποίηση του προγράµµατος, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τους 
µηχανισµούς ελέγχου και παρακολούθησης του ΕΣΠΑ, και τα οριζόµενα ειδικά στις 
σχετικές Αποφάσεις Χρηµατοδότησης και τα Τεχνικά Παραρτήµατα.  
 
Ο έλεγχος υλοποίησης της κάθε ενταγµένης πράξης (φυσικό και οικονοµικό 
αντικείµενο) ενός εκάστου δικαιούχου, γίνεται όπως περιγράφεται ακολούθως, µε τις 
εκθέσεις προόδου,  χρησιµοποιώντας ως σηµείο αναφοράς την απόφαση 
χρηµατοδότησης της πράξης και το τεχνικό παράρτηµα αυτής75. Όλα τα έντυπα 
παρακολούθησης και οι εκθέσεις υποβάλλονται σε ένα αντίτυπο και σε ηλεκτρονική 
µορφή (flash disc, cd κλπ). Την ευθύνη για τη συγκέντρωση όλων των αιτούµενων 
στοιχείων, τον έλεγχο της ορθότητάς τους, το συντονισµό της όλης διαδικασίας, τη 
συµπλήρωση των εντύπων και την αποστολή τους στην ΓΓΕΤ έχει ο Υπεύθυνος του 
έργου .   
 
Οι εκθέσεις προόδου παρέχουν κάθε αναγκαία πληροφορία  για το φυσικό και 
οικονοµικό αντικείµενο του έργου τεκµηριώνοντας  την υλοποίηση όσων 
αντιστοιχούν στην περίοδο αναφοράς. 

 
Σηµειώνεται ότι η υποβολή των εκθέσεων είναι υποχρεωτική. Η µη υποβολή τους 
εµπρόθεσµα µπορεί να οδηγήσει σε ενέργειες όπως Έκτακτος Έλεγχος Προόδου, ή 
και ακόµη στην Ανάκληση της Απόφασης Χρηµατοδότησης, ή στη διακοπή της 

                                                 
75 Σε περίπτωση ασάφειας, τα  διευκρινιστικά στοιχεία παρέχονται από το κείµενο της αρχικής 
πρότασης που έχει κατατεθεί και από τις τυχόν υποδείξεις της Επιτροπής Αξιολόγησης 
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χρηµατοδότησης πράξης, στην κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης και στην επιστροφή της χορηγηθείσας χρηµατοδότησης, ως αχρεωστήτως 
καταβληθείσας. 
 
Με βάση τις εκθέσεις προόδου πραγµατοποιείται  από εµπειρογνώµονες, µε ευθύνη 
της ΓΓΕΤ, η αξιολόγηση και πιστοποίηση της προόδου των πράξεων.  
 
Ειδικότερα, µε  αποφάσεις της Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευµάτων ή του αρµοδίως εξουσιοδοτηµένου προσώπου, ορίζονται ένας ή 
περισσότεροι εµπειρογνώµονες ή και συστήνεται επιτροπή εµπειρογνωµόνων έως 
τρία (3) µέλη για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των πράξεων των δικαιούχων. Στην 
Επιτροπή  επιτρέπεται να ορίζονται  και στελέχη της ΓΓΕΤ. Οι εµπειρογνώµονες και τα 
µέλη της επιτροπής έχουν ειδικότητα και πείρα ανάλογη προς το περιεχόµενο του 
αντικειµένου που θα αξιολογήσουν / πιστοποιήσουν.  Ως εµπειρογνώµονας µπορεί να 
ορίζεται και εξωτερικός εµπειρογνώµονας ειδικός στο αντικείµενο του αξιολογούµενου 
έργου.  
 
Ο έλεγχος , αξιολόγηση και πιστοποίηση της πράξης γίνεται είτε επιτόπια - στην έδρα 
του δικαιούχου ή του φορέα αρωγού, είτε στην έδρα της ΓΓΕΤ. Στους επιτόπιους 
ελέγχους, καλούνται ως παρατηρητές, στελέχη του φορέα αρωγού προκειµένου να 
διαµορφωθεί εκατέρωθεν σφαιρική εικόνα για την ελεγχόµενη πράξη.  
 
Με την λήξη των εργασιών ελέγχου συντάσσεται έκθεση πιστοποίησης φυσικού και 
οικονοµικού αντικειµένου της πράξης. Στην έκθεση καταγράφονται και οι τυχόν 
διατυπωθείσες διαφορετικές γνώµες των µελών της Επιτροπής.  
 
Η πιστοποίηση συνίσταται  

• στην επαλήθευση του φυσικού αντικειµένου του έργου, σύµφωνα µε τους 
όρους της Απόφασης Χρηµατοδότησης και του Τεχνικού Παραρτήµατος. 
Συγκεκριµένα, προσδιορίζεται το φυσικό αντικείµενο που έχει 
επαληθευτεί/πιστοποιηθεί. 

• Στον προσδιορισµό των επιλεξίµων δαπανών , σύµφωνα µε τους όρους της 
Απόφασης Χρηµατοδότησης και του Τεχνικού Παραρτήµατος, αλλά και σε 
συνάφεια µε  το βαθµό υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου 

• στην διασφάλιση της τήρησης των λοιπών όρων υλοποίησης 
 

Με βάση το πόρισµα της πιστοποίησης, καταβάλλεται η επόµενη δόση 
χρηµατοδότησης, ή µέρος αυτής, όπως προαναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 15.  
 
Τµήµα της έκθεσης µε τις παρατηρήσεις του ελέγχου επί  της πορείας υλοποίησης 
του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της πράξης,  αποστέλλεται στο δικαιούχο. 
Ειδικότερα, η έκθεση που αφορά ενισχυόµενη επιχείρηση, κοινοποιείται και στον 
Φορέα Αρωγό.   
 
Επισηµαίνεται ότι, η ΓΓΕΤ, η ΕΥ∆-ΕΠΑΕ και άλλα εξουσιοδοτηµένα όργανα ελέγχου, 
διατηρούν το δικαίωµα να ελέγχουν, όποτε κρίνουν απαραίτητο, την πορεία των 
ενταγµένων πράξεων.  
 
Οι τακτικοί έλεγχοι / πιστοποιήσεις της προόδου κάθε πράξης γίνονται µε την 
Ενδιάµεση Έκθεση Προόδου, την Τελική Έκθεση  Ολοκλήρωσης της Πράξης και µε 
την Αξιολόγηση των Μετρήσιµων ∆εικτών.  
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Προβλέπεται και έλεγχος της βιωσιµότητας της συστάδας, µετά την λήξη της 
κρατικής χρηµατοδότησης, όπως προσδιορίζεται κατωτέρω, στο σηµείο Ε.   
Έκτακτος έλεγχος προόδου, µπορεί να ζητηθεί από τον ΕΦ∆, οποτεδήποτε 
κριθεί απαραίτητο. 
 
Ειδικότερα, ισχύουν τα  εξής: 
 
Α. Ενδιάµεση Έκθεση Προόδου 
 
Η Ενδιάµεση έκθεση προόδου υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή το 
αργότερο ένα µήνα µετά το τέλος του ηµίσεως της συνολικής διάρκειας 
υλοποίησης της πράξης76. Αφορά συγκεντρωτικά στοιχεία φυσικού και 
οικονοµικού αντικειµένου. Με βάση αυτή την έκθεση θα γίνεται πιστοποίηση του 
φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου σύµφωνα µε τα πορίσµατα της οποίας θα 
αποφασιστεί η καταβολή ή µη της β’ δόσης. 
 
Οι εκθέσεις προόδου περιέχουν (χωριστά κεφάλαια για κάθε δικαιούχο και ένα 
κεφάλαιο για το επιχειρηµατικό σχέδιο συνολικά) : 
α) Στοιχεία για την πρόοδο του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της πράξης − 

παραδοτέα, σε σχέση µε το χρονοδιάγραµµα που έχει καταρτισθεί και περιέχεται 
στην απόφαση χρηµατοδότησης και στο Τεχνικό Παράρτηµα, τυχόν αποκλίσεις 
από αυτό, την πρόοδο των στόχων / δεικτών, ενέργειες δικτύωσης σε διεθνές 
επίπεδο,  καθώς και για τις προοπτικές για τα επόµενα στάδια. Ειδικά το κεφάλαιο 
για την πρόοδο υλοποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου, θα περιέχει και 
στοιχεία για το βαθµό επιτυχίας των τεθέντων στόχων και ιδίως για την πρόοδο 
στην αύξηση των µελών της Συστάδας µε νέες επιχειρήσεις. Ο ελάχιστος αριθµός 
επιχειρήσεων από τις οποίες θα πρέπει να αποτελείται η συστάδα καθώς και ο 
ελάχιστος αριθµός των δηµόσιων ερευνητικών οργανισµών (1) δεν πρέπει να έχει 
µειωθεί 77.  

β)  Τα προβλήµατα που συναντά η οµάδα υλοποίησης στην εκτέλεση της πράξης και 
τις λύσεις που δόθηκαν ή προτείνονται. 

γ) Τα επιστηµονικά επιτεύγµατα της πράξης και αναφορά της σκοπιµότητας 
κατοχύρωσης αυτών µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, στην Ελλάδα ή και στο 
εξωτερικό. 

δ) Αναλυτικό πίνακα εσόδων και δαπανών, όπου εµφανίζονται κατά κατηγορία οι 
δαπάνες που έγιναν για την υλοποίηση της πράξης, ο ρυθµός ανάλωσης του 
προϋπολογισµού κατά το χρονικό διάστηµα στο οποίο αφορά η έκθεση προόδου 
και τα αποτελέσµατα της οικονοµικής διαχείρισης της πράξης. Σε περιπτώσεις 
δαπανών που αφορούν µόνο εν µέρει στη συγχρηµατοδότηση  από την παρούσα 
δράση, η διάκριση του συγχρηµατοδοτούµενου και µη τµήµατος  της πράξης θα 

                                                 
76 Υπενθυµίζεται ότι δίνεται η δυνατότητα στον δικαιούχο, µε αίτηση που υπογράφεται από 
τον ίδιο και τον Φορέα Αρωγό και απευθύνεται προς την ΓΓΕΤ, να υποβάλλει την Ενδιάµεση 
έκθεση προόδου, πριν το τέλος του ηµίσεως της συνολικής διάρκειας υλοποίησης της πράξης, 
προκειµένου να γίνει νωρίτερα η πιστοποίηση και η καταβολή της ενδιάµεσης δόσης (βλέπε 
κεφάλαιο 15 - 16)  
77 Υπενθυµίζεται ότι ο ελάχιστος  αριθµός επιχειρήσεων από τις οποίες θα πρέπει να 
αποτελείται η συστάδα είναι 10, εκ των οποίων οι 8 ΜµΕ. Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και τα 
φυσικά πρόσωπα δεν προσµετρώνται στον ελάχιστο απαιτούµενο αριθµό επιχειρήσεων και 
δεν χρηµατοδοτούνται από τη δράση. ∆εν προσµετρώνται επίσης στο ελάχιστο απαιτούµενο 
αριθµό επιχειρήσεων οι επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν στο πλαίσιο της ενέργειας 9α,  (βλέπε 
Κεφάλαιο 9.1). 
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πρέπει να είναι ορατή στο φυσικό αντικείµενο, στις επιµέρους εργασίες, στα 
προϊόντα στις δαπάνες και στις πληρωµές. 

ε)  ενδεχοµένως, κάθε άλλο ειδικότερο σχετικό στοιχείο που εγγράφως θα ζητείται 
από τον ΕΦ∆ 

 
Μαζί µε την ενδιάµεση έκθεση προόδου θα πρέπει να υποβάλλονται: 
• σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, όσα παραδοτέα του φυσικού αντικειµένου 

αντιστοιχούν στη περίοδο αναφοράς. 
• σε ξεχωριστό τόµο, φωτοαντίγραφα των παραστατικών δαπανών ανά κατηγορία 

δαπάνης, τα οποία θα συνοδεύονται απαραίτητα από τις εξοφλητικές αποδείξεις 
και τις λογιστικές εγγραφές των παραστατικών, κατά προτίµηση µε τη µορφή 
αναλυτικού καθολικού του ξεχωριστού λογαριασµού της πράξης (µε υπογραφή 
του 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 της πράξης.  

• υπεύθυνη δήλωση εκ µέρους των δικαιούχων, υπογεγραµµένη αρµοδίως, όπου θα 
αναφέρεται ότι: 
-  Τα υποβαλλόµενα αντίγραφα είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτότυπων 
παραστατικών, 

-  Τα πρωτότυπα είναι πάντα στη διάθεση της ΓΓΕΤ ή άλλου αρµόδιου ελεγκτικού 
οργάνου, 

-  Τα παραστατικά δεν αντιστοιχούν σε δαπάνες που έχουν χρηµατοδοτηθεί από 
άλλο πρόγραµµα. 

- Ειδικά για τον Φορέα Αρωγό: Η χρηµατοδότηση χρησιµοποιήθηκε αποκλειστικά 
για δαπάνες που αποδεδειγµένα έγιναν προς όφελος της συστάδας και δεν 
δηµιούργησαν πλεονέκτηµα στον ίδιο. 

• Οι αποφάσεις των ∆.Σ. των φορέων, που αναφέρονται σε θέµατα σχετικά µε την 
υλοποίηση της πράξης. 

• Εισηγητική αναφορά του Φορέα Αρωγού σχετικά µε την πρόοδο του φυσικού και 
οικονοµικού αντικειµένου κάθε πράξης και του επιχειρηµατικού σχεδίου στο 
σύνολό του.  

 
Β. Τελική έκθεση Ολοκλήρωσης πράξης  
 
Εντός χρονικού διαστήµατος δύο µηνών το αργότερο από την ηµεροµηνία λήξης 
εκάστης πράξης,78 οι χρηµατοδοτούµενοι είναι υποχρεωµένοι να υποβάλουν τελική 
έκθεση που περιλαµβάνει τον απολογισµό φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της 
κάθε ενταγµένης πράξης (σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή). Η τελική έκθεση του 
φυσικού αντικειµένου θα περιέχει όσα στοιχεία αναφέρονται στην ενδιάµεση έκθεση 
προόδου, αλλά για την συνολική διάρκεια της πράξης. Αναφορικά µε το οικονοµικό 
αντικείµενο θα αναφέρονται µόνο οι δαπάνες που δεν είχαν αναφερθεί και ελεγχθεί 
στο πλαίσιο της Ενδιάµεσης έκθεσης. Επιπλέον η τελική έκθεση θα περιέχει στοιχεία 
για το βαθµό επιτυχίας σε σχέση µε τους αρχικούς στόχους της Συστάδας 
Επιχειρήσεων και το βαθµό επίτευξης των µετρήσιµων δεικτών. Με βάση αυτήν την 
έκθεση θα γίνει η αξιολόγηση του βαθµού επίτευξης των µετρήσιµων δεικτών, και 
                                                 
78 δίνεται η δυνατότητα στον δικαιούχο, µε αίτηση που υπογράφεται από τον ίδιο και τον 
Φορέα Αρωγό και απευθύνεται προς την ΓΓΕΤ, να υποβάλλει την Τελική έκθεση προόδου, 
πριν την ηµεροµηνία λήξης της πράξης, εφόσον το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο της 
ενταγµένης πράξης έχει ολοκληρωθεί νωρίτερα. Η ΓΓΕΤ εγκαίρως θα προχωρήσει στην 
πιστοποίηση και εάν συντρέχει λόγος, στη καταβολή µέρους της αποπληρωµής  (λαµβάνοντας 
υπόψη ότι η αποπληρωµή πραγµατοποιείται µετά την πιστοποίηση της επίτευξης των στόχων 
/ δεικτών της πράξης και της σύστασης της καινοτοµικής συστάδας σε νοµικό πρόσωπο) 
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τελική πιστοποίηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου σύµφωνα µε τα 
πορίσµατα της οποίας θα αποφασιστεί η καταβολή ή µη καθώς και το ποσό της δόσης 
αποπληρωµής/ επιστροφής. Θα πρέπει επίσης να αναφέρονται οι ενέργειες διάχυσης 
και αξιοποίησης των αποτελεσµάτων.  
 
Μαζί µε την τελική έκθεση ολοκλήρωσης θα πρέπει να υποβάλλονται: 
όσα παραδοτέα του φυσικού αντικειµένου αντιστοιχούν στην περίοδο ελέγχου και 
δεν έχουν ήδη υποβληθεί (σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή). Έµφαση πρέπει να 
δοθεί στα παραδοτέα και στη σαφή περιγραφή του τελικώς επιτευχθέντος 
αποτελέσµατος. Εφόσον στα παραδοτέα περιλαµβάνονται , π.χ. software ή άλλο 
υλικό, αυτά παραδίδονται µε την τελική έκθεση.  
 
Υπενθυµίζεται ότι η ίδρυση νοµικού προσώπου οποιασδήποτε φύσης και µορφής 
(ένωση, σύνδεσµος, κοινοπραξία κλπ.) αποτελεί υποχρεωτικό παραδοτέο των 
καινοτοµικών συστάδων επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, µε την τελική έκθεση 
προόδου υποβάλλεται επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του καταστατικού ίδρυσης  της 
Καινοτοµικής Συστάδας επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισµών ή/ και άλλων 
υποστηρικτικών φορέων,  από το οποίο να τεκµηριώνεται ότι η Συστάδα :  
- είναι νοµικό πρόσωπο (οποιασδήποτε µορφής), 
- έχει σαν αντικείµενο τον τοµέα στον οποίο υποβάλλεται η πρόταση,  
- η ηµεροµηνία ίδρυσής της προηγείται της ηµεροµηνίας υποβολής της τελικής 
έκθεσης προόδου 
- περιλαµβάνει τουλάχιστον δέκα (10) εταιρείες-µέλη, εκ των οποίων οι 8 ΜµΕ, 
και τουλάχιστον έναν ερευνητικό / ακαδηµαϊκό φορέα της ηµεδαπής 
- Αναφέρεται ο συνολικός αριθµός των µελών και οι επωνυµίες τους, µε 
επιµέρους ανάλυση σε  ερευνητικούς /ακαδηµαϊκούς φορείς και  Επιχειρήσεις 
- δίνεται η διεύθυνση της έδρας της, 
- δίνονται τα στοιχεία του νοµίµου εκπροσώπου της  
- Περιγράφεται η διοικητική και οργανωτική δοµή της Καινοτοµικής Συστάδας 
και το µοντέλο διαχείρισής της (µηχανισµοί λήψης απόφασης, στρατηγική 
επικοινωνίας µεταξύ των µελών κλπ)  
- Περιγράφεται η διαχείριση της γνώσης και των πνευµατικών δικαιωµάτων στη 
συστάδα (ιδιοκτησία πνευµατικών δικαιωµάτων, δικαιώµατα χρήσης τους π.χ. άδειες 
εκµετάλλευσης, royalties κλπ.) 79 
 
Σε περίπτωση που το νοµικό πρόσωπο της καινοτοµικής συστάδας δεν συσταθεί, 
[ακόµα και αν το σύνολο των δικαιούχων έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την υλοποίηση 
του φυσικού και του οικονοµικού αντικειµένου που έχει αναλάβει], η Υπουργός 
Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων  δύναται να αποφασίσει τη µη 
καταβολή ποσοστού  5% της συνολικής ενίσχυσης σε όλα τα µέλη της συστάδας που 
συµµετέχουν στο έργο. Για την εφαρµογή αυτού, θα πρέπει απαραίτητα να έχει 
ολοκληρωθεί η πιστοποίηση της τελικής έκθεσης των δικαιούχων από την Επιτροπή 
Πιστοποίησης -η οποία και εισηγείται σχετικά-,  η αξιολόγηση των µετρήσιµων 
δεικτών του προγράµµατος, καθώς και οι σχετικές υποστηρικτικές διοικητικές 

                                                 
79 Θα πρέπει να περιγράφεται µε σαφήνεια πώς η οµάδα των συµµετεχόντων προτίθεται να 
προστατεύσει, να διαµοιράσει, να διαχειριστεί και να εκµεταλλευθεί τα δικαιώµατα 
πνευµατικής ιδιοκτησίας που υπάρχουν ή αναµένεται να προκύψουν από τη λειτουργία της 
συστάδας.  
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ενέργειες που απαιτούνται, πριν την αποπληρωµή του υπολοίπου 20% της συνολικά 
αντιστοιχούσας χρηµατοδότησης ανά συµµετέχοντα στο έργο. 
 

• έκθεση αξιοποίησης και διάχυσης στην οποία ο δικαιούχος αναφέρει πώς 
προτίθεται να αξιοποιήσει και να διαδώσει τα αποτελέσµατα του έργου, καθώς 
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 έκθεση περιλαµβάνει κάθε σχετική έρευνα και 
στοιχεία που απαιτούνται για την αξιοποίηση και διάχυση των 
αποτελεσµάτων.  

• σε ξεχωριστό τόµο, φωτοαντίγραφα των παραστατικών δαπανών ανά 
κατηγορία δαπάνης, τα οποία θα συνοδεύονται απαραίτητα από τις 
εξοφλητικές αποδείξεις και τις λογιστικές εγγραφές των παραστατικών, κατά 
προτίµηση µε τη µορφή αναλυτικού καθολικού του ξεχωριστού λογαριασµού 
της πράξης (µε υπογραφή του 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 
της πράξης. 

• υπεύθυνη δήλωση εκ µέρους των δικαιούχων, υπογεγραµµένη αρµοδίως, 
όπου θα αναφέρεται ότι: 

-  Τα υποβαλλόµενα αντίγραφα είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτότυπων 
παραστατικών 

-  Τα πρωτότυπα είναι πάντα στη διάθεση της  ΓΓΕΤ, ή άλλου ελεγκτικού οργάνου 
-  Τα παραστατικά δεν αντιστοιχούν σε δαπάνες που έχουν χρηµατοδοτηθεί από 
άλλο πρόγραµµα. 

- Ειδικά για τον Φορέα Αρωγό: Η χρηµατοδότηση χρησιµοποιήθηκε αποκλειστικά 
για δαπάνες που αποδεδειγµένα έγιναν προς όφελος της συστάδας και δεν 
δηµιούργησαν πλεονέκτηµα στον ίδιο 

• Οι αποφάσεις των ∆.Σ. των φορέων, που αναφέρονται σε θέµατα υλοποίησης 
της πράξης. 

• Εισηγητική αναφορά του Φορέα Αρωγού σχετικά µε την πρόοδο του φυσικού 
και οικονοµικού αντικειµένου κάθε πράξης και του επιχειρηµατικού σχεδίου 
στο σύνολό του, καθώς και για την επίτευξη ή µη των στόχων και των 
δεικτών του. 

 
Τέλος, πρέπει να επισυνάπτεται µια σύνοψη της πλήρους έκθεσης –επιµέρους για 
κάθε σχέδιο ενίσχυσης επιχείρησης και συνολικού έργου- (στα ελληνικά και τα 
αγγλικά) σε µορφή κατάλληλη για δηµοσίευση (έντυπη και ηλεκτρονική), όπου 
αναφέρονται οι στόχοι και τα επιτεύγµατα του έργου. Η σύνοψη συντάσσεται και 
κατατίθεται µε ευθύνη του φορέα αρωγού. 
 
Γ.  Αξιολόγηση Μετρήσιµων ∆εικτών (µε την υποβολή της Τελικής Έκθεσης) 
 
H αξιολόγηση των µετρήσιµων δεικτών του Προγράµµατος, διενεργείται από 
«Επιτροπή Αξιολόγησης Μετρήσιµων ∆εικτών», όπως αναλυτικά περιγράφεται στη 
συνέχεια. 
Με  απόφαση της Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων ή του 
αρµοδίως εξουσιοδοτηµένου προσώπου, συστήνεται επιτροπή Αξιολόγησης 
Μετρήσιµων ∆εικτών αποτελούµενη από τρία (3) έως πέντε (5) µέλη για την 
αξιολόγηση των µετρήσιµων δεικτών ενός εκάστου δικαιούχου και της Συστάδας στο 
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σύνολό της.80  Την Επιτροπή  απαρτίζουν εµπειρογνώµονες  µε γνώσεις και υπόβαθρο 
σχετικό µε τον εκάστοτε δείκτη / στόχο (Οικονοµικό/Ελεγκτικό όπως π.χ. Ορκωτοί 
Λογιστές, Νοµικό/∆ιοικητικό όπως π.χ. ∆ικηγόροι κλπ.). Επίσης συµµετέχουν στελέχη  
της ΓΓΕΤ και του Φορέα Αρωγού, ως παρατηρητές. 
 
Με βάση τα ευρήµατα της Αξιολόγησης, συντάσσεται το πόρισµα της Επιτροπής  το 
οποίο, µε ευθύνη της αρµόδιας ∆/νσης της ΓΓΕΤ, διαβιβάζεται προς τον Γενικό 
Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας και την Υπουργό Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευµάτων.  Στο πόρισµα πιστοποιείται ο βαθµός επίτευξης των µετρήσιµων 
δεικτών και προτείνονται σχετικές ενέργειες καθώς και εισήγηση για την περικοπή ή 
όχι της έως και  10% συνολικής ενίσχυσης σε όλα τα µέλη της συστάδας που 
συµµετέχουν στο έργο, ανάλογα µε τον βαθµό επίτευξης των µετρήσιµων δεικτών. Η 
Υπουργός Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, δύναται να συµφωνήσει ή 
να διαφοροποιηθεί από την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Μετρήσιµων 
∆εικτών, µόνο όσον αφορά  στην καταβολή ή όχι έως και 10% της συνολικής 
ενίσχυσης. 
 
∆.   Έκτακτος Έλεγχος Προόδου 
 
Έκτακτος Έλεγχος Προόδου πραγµατοποιείται εφόσον εκτιµηθεί από το Φορέα 
∆ιαχείρισης του Προγράµµατος, (ΓΓΕΤ) ότι δεν έχει επιτευχθεί η απαιτούµενη 
πρόοδος είτε των δεικτών/στόχων που έχουν τεθεί, είτε του Επιχειρηµατικού 
Σχεδίου, είτε της υλοποίησης του φυσικού ή/και οικονοµικού αντικειµένου ενός 
Σχεδίου ενίσχυσης (εταιρείας µέλους της Συστάδας ή του φορέα αρωγού81).  
Ο Έκτακτος Έλεγχος Προόδου, που ανατίθεται από την  ΓΓΕΤ, επιτελείται κατά 
περίπτωση από έναν ή περισσότερους εµπειρογνώµονες ή Επιτροπή82 και απαρτίζεται 
από τρία βασικά τµήµατα: α) αξιολόγηση της προόδου υλοποίησης και επίτευξης των 
δεικτών/στόχων του σχεδίου ενίσχυσης εταιρείας / µέλους της Συστάδας ή του 
Φορέα Αρωγού, ή της συστάδας στο σύνολό της  β) αξιολόγηση της προόδου 
υλοποίησης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου σχεδίου / σχεδίων ενίσχυσης 
ενισχυόµενης εταιρείας και του φορέα αρωγού και γ) αξιολόγηση της προόδου 
υλοποίησης του Επιχειρηµατικού Σχεδίου. 
Το πόρισµα του/των Εµπειρογνώµονα /ων ή της Επιτροπής, είναι η αποτίµηση της 
δυνατότητας επιτυχούς υλοποίησης και επίτευξης του εγκεκριµένου επιχειρηµατικού 
σχεδίου, των δεικτών /στόχων που περιέχονται στις πράξεις των ελεγχοµένων και 
του φυσικού ή/και οικονοµικού αντικειµένου τους, καθώς και εκτίµηση του βαθµού 
που η πιθανή αποτυχία θα επηρεάσει την υλοποίηση του εγκεκριµένου 
επιχειρηµατικού σχεδίου και την ολοκλήρωση του έργου.  
Το πόρισµα µε ευθύνη της αρµόδιας ∆/νσης της ΓΓΕΤ, διαβιβάζεται στον Γενικό 
Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας και στην Υπουργό Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευµάτων  µε σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας. 

                                                 
80 Η εξειδίκευση των µετρήσιµων δεικτών, η προβλεπόµενη ποσοστιαία τους αύξηση, η 
µεθοδολογία εκτίµησης της µεταβολής, το έτος βάσης και επαλήθευσης κλπ. έχουν 
προσδιορισθεί σε ειδικό κεφάλαιο στο εγκεκριµένο προς υλοποίηση επιχειρηµατικό σχέδιο της 
Συστάδας. 
81 Ο φορέας αρωγός είναι υπεύθυνος όχι µόνο για την υλοποίηση της πράξης που τον αφορά, 
αλλά  και για την υλοποίηση του Επιχειρηµατικού Σχεδίου.  
82 Ορίζονται µε απόφαση της  Υπουργού Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων ή 
άλλου εξουσιοδοτηµένου προσώπου. Έχουν γνώσεις και υπόβαθρο σχετικό µε τον εκάστοτε 
δείκτη / στόχο που θα αξιολογηθεί, ειδικότητα και πείρα ανάλογη προς το αντικείµενο που θα 
αξιολογηθεί / πιστοποιηθεί. Στην Επιτροπή συµµετέχουν και στελέχη της ΓΓΕΤ . 
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Ανάλογα µε τα ευρήµατα του ελέγχου µπορεί να ακολουθήσει η συνέχιση του έργου 
ή ανάκληση Απόφασης χρηµατοδότησης, ή τροποποίηση αυτής, κ.λπ. 
 
Ε.  Έλεγχος Βιωσιµότητας 
 
Με βάση τον χρονικό προσδιορισµό του break even point (αυτοχρηµατοδότηση του 
φορέα αρωγού και απεξάρτηση των δραστηριοτήτων του cluster από τη δηµόσια 
χρηµατοδότηση 83), ο οποίος έχει συµπεριληφθεί στο Επιχειρηµατικό Σχέδιο που 
υλοποιείται, και στο εγκεκριµένο Τεχνικό Παράρτηµα υλοποίησης πράξης του Φορέα 
Αρωγού (υλοποίηση επιχειρηµατικού σχεδίου),  θα ελεγχθεί η βιωσιµότητα της 
συστάδας,  καθώς και τα  αποτελέσµατα της λειτουργίας της µετά την λήξη της 
κρατικής χρηµατοδότησης.  Στον έλεγχο θα ληφθούν υπόψη όλες οι προηγούµενες 
αξιολογήσεις/ πιστοποιήσεις, το εγκεκριµένο επιχειρηµατικό σχέδιο, καθώς και οι 
σχετικοί κανονισµοί / οδηγίες της Ε.Ε. για την διατήρηση της οικονοµικής 
δραστηριότητας στη περιοχή όπου χορηγείται η ενίσχυση84 . 
Εάν από  τα αποτελέσµατα του ελέγχου προκύψει µη βιωσιµότητα της συστάδας, ή 
αδυναµία συνέχισης της λειτουργίας της, µπορεί να ζητηθεί επιστροφή 
χρηµατοδότησης από τους δικαιούχους. Το ύψος της επιστροφής θα εξαρτηθεί από 
τα µέχρι τότε αποτελέσµατα της συστάδας και συγκεκριµένα από την διατήρηση / 
αύξηση / ή µείωση των επιθυµητών χαρακτηριστικών της συστάδας, όπως 
προσδιορίσθηκαν στο επιχειρηµατικό σχέδιο. 
Ο έλεγχος βιωσιµότητας γίνεται από Επιτροπή εµπειρογνωµόνων της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής και προκαλείται από την ΓΓΕΤ ή την ΕΥ∆/ΕΠΑΕ ή τις ∆ιαχειριστικές Αρχές 
των Περιφερειακών Προγραµµάτων που χρηµατοδότησαν την δράση, µε σχετική 
Απόφαση που συνυπογράφεται κατά περίπτωση από τους αρµόδιους Υπουργούς. 
 
 
 

17.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 
 
Επιλέξιµες κρίνονται οι πραγµατοποιηθείσες δαπάνες, όταν προβλέπονται στην 
Απόφαση Χρηµατοδότησης και στο Τεχνικό Παράρτηµα εφόσον διαπιστώνεται  η 
σχέση τους µε το Πρόγραµµα, το εύλογο του τιµήµατός τους και η νοµιµότητά τους. 
 
Όσον αφορά τη διαχείριση των πράξεων τονίζεται ιδιαίτερα ότι είναι απαραίτητη η 
τήρηση ξεχωριστού λογαριασµού στα λογιστικά βιβλία του κάθε ενισχυόµενου/ 
χρηµατοδοτούµενου φορέα, για τις δαπάνες και τα έσοδα της πράξης σύµφωνα µε το 
ΕΓΛΣ. 
 
Θα πρέπει δηλαδή να τηρούνται για τη πράξη τελευταίας βαθµίδας λογαριασµοί όπου 
θα φαίνονται αναλυτικά τα έσοδα και οι δαπάνες κατά κατηγορία. Στην περίπτωση 
φορέων που τηρούν Β’ κατηγορίας βιβλία, η χρηµατοδότηση (έσοδα) και οι δαπάνες 
θα πρέπει να παρακολουθούνται σε ιδιαίτερες στήλες του βιβλίου εσόδων – εξόδων 
και να εµφανίζονται χωριστά από την κανονική δραστηριότητα στα αναλυτικά 
στοιχεία φορολογίας εισοδήµατος. Οι λογιστικές καταχωρήσεις στα βιβλία των 
δικαιούχων φορέων θα παρέχουν πλήρη, ακριβή και διακριτή εικόνα των λογιστικών 
                                                 
83 Στη φάση ανάπτυξης και απεξάρτησης από τη δηµόσια χρηµατοδότηση,  τα clusτers θα 
πρέπει να είναι σε θέση να χρηµατοδοτούν από µόνα τους τον αρωγό, ο οποίος θα έχει και 
έσοδα από τις υπηρεσίες που παρέχει 
84 για τουλάχιστον 5 έτη, ή τρία έτη σε περίπτωση ΜΜΕ, µετά την ολοκλήρωση του συνόλου 
της επένδυσης (άρθρο 13 ΓΚΑΚΚ, άρθρο 20 ΥΠΑΣΥ∆ 43804/ΕΥΘΥ 2041/9.9.2009). 
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στοιχείων της πράξης. ∆ηµόσια δαπάνη, που δεν έχει χρησιµοποιηθεί, ή ποσό που 
είναι απαιτητό ως επιστροφή, επιστρέφονται στο φορέα χρηµατοδότησης, 
εφαρµοζόµενων για την είσπραξη τους των διατάξεων του Κώδικα Είσπραξης 
∆ηµοσίων Εσόδων. 
 
Ειδικότερα, επισηµαίνεται ότι δεν είναι υποχρεωτική η παροχή υπηρεσιών µεταξύ του 
Φορέα Αρωγού και των µελών της Συστάδας Επιχειρήσεων που ενισχύονται.   Σε 
περίπτωση όµως παροχής τέτοιων υπηρεσιών αυτές δίδονται έναντι αντιπαροχής  σε 
τρέχουσες τιµές αγοράς και υπόκεινται σε ΦΠΑ, αν αυτό προβλέπεται από την 
κείµενη νοµοθεσία. Οι συναλλαγές που τυχόν γίνουν στο πλαίσιο των 
χρηµατοδοτούµενων δραστηριοτήτων µεταξύ των ενισχυοµένων επιχειρήσεων, θα 
πρέπει, για να είναι επιλέξιµες οι σχετικές δαπάνες, να τεκµηριώνεται ότι 
πραγµατοποιήθηκαν µε τιµές  αγοράς.    
 
Ενδεικτικά, δεν είναι επιλέξιµες οι ακόλουθες δαπάνες :  

• οποιοδήποτε κέρδος κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Σχεδίου Ενίσχυσης 
και όσο διαρκεί η περίοδος της ∆ράσης και η ∆ηµόσια Χρηµατοδότηση. 
∆ιευκρινίζεται ότι το κέρδος φορέα-µέλους της συστάδας επιχειρήσεων 
που προέρχεται από πωλήσεις (π.χ. εξοπλισµού, λογισµικού) σε άλλα  
µέλη της συστάδας,  δεν είναι επιλέξιµο  

• οποιεσδήποτε προβλέψεις για πιθανές µελλοντικές ζηµίες ή υποχρεώσεις, 
• οι τόκοι ή η απόδοση του χρησιµοποιηθέντος κεφαλαίου  
• αβάσιµες δαπάνες,  µεταξύ των οποίων και τα µη δυνάµενα να 

διαπιστωθούν πλήρως 
• δαπάνες που αφορούν άλλα έργα που έχουν χρηµατοδοτηθεί από τρίτους,   
• Οποιαδήποτε δαπάνη πραγµατοποιήθηκε πριν από την ηµεροµηνία λήξης 

υποβολής προτάσεων της Προκήρυξης για την παρούσα δράση (εξαιρείται 
η δαπάνη κατάρτισης του Επιχειρηµατικού Σχεδίου, όπως προβλέπεται στο 
Κεφάλαιο 9.2.Α) 

 
 
17.1 Παραστατικά ∆απανών 
 
Όλα τα δικαιολογητικά, πρωτότυπα τιµολόγια κ.λ.π. παραστατικά στοιχεία δαπανών 
της πράξης που τηρούνται τίθενται, οποτεδήποτε αυτό ζητηθεί, στη διάθεση της 
ΓΓΕΤ και των λοιπών αρµοδίων ελεγκτικών οργάνων που προβλέπονται από την 
εθνική και κοινοτική νοµοθεσία.  
 
Οι δαπάνες συνοδεύονται υποχρεωτικά από αντίστοιχα παραστατικά , π.χ. αποδείξεις, 
δελτία αποστολής, εξοφληµένα τιµολόγια κλπ.  ή από λογιστικά έγγραφα 
ισοδύναµης85 αποδεικτικής ισχύος σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία. Τα 
πρωτότυπα των παραστατικών δαπανών πρέπει να σφραγίζονται µε 
σφραγίδα µε την ακόλουθη ένδειξη: «ΕΠΑΝ ΙΙ- Συστάδα «ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ»] -
κωδικός της πράξης» και στη συνέχεια θα αναπαράγονται φωτοαντίγραφα 

                                                 
85 Ως «λογιστικό έγγραφο ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας» νοείται κάθε έγγραφο το οποίο 
υποβάλλει ο δικαιούχος και το οποίο αιτιολογεί ότι η λογιστική εγγραφή αποτελεί πιστή και 
ανόθευτη εικόνα των εργασιών που εκτελέστηκαν, σύµφωνα µε αποδεκτές λογιστικές 
πρακτικές. 
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των σφραγισµένων πρωτοτύπων προκειµένου να αποσταλούν στον ΕΦ∆ 
για πιστοποίηση. 
 
Όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν την εκτέλεση της πράξης πρέπει να τηρούνται 
τόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου εκτέλεσης της πράξης όσο και µετά απ’ αυτήν, 
για χρόνο τουλάχιστον τριών ετών µετά την ολοκλήρωση των προγραµµάτων του 
ΕΣΠΑ 2007-13  και πάντως όχι µικρότερο από τον χρόνο παραγραφής της αξίωσης 
του ∆ηµοσίου για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων. Η 
προαναφερθείσα υποχρέωση τήρησης των πρωτοτύπων δικαιολογητικών της πράξης 
εξακολουθεί να υπάρχει ακόµη και αν από φορολογικές διατάξεις της εθνικής 
νοµοθεσίας προκύπτει ότι τουλάχιστον ένας από τους  συµπράττοντες φορείς 
απέκτησε δικαίωµα καταστροφής των σχετικών στοιχείων µετά από φορολογικό 
έλεγχο. Μη τήρηση των στοιχείων, που θα έχει ως συνέπεια την αδυναµία ελέγχου 
των πράξεων από τα προβλεπόµενα εθνικά ή κοινοτικά όργανα ελέγχου, θα οδηγήσει 
σε ανάκληση των σχετικών αποφάσεων ένταξης και επιστροφή του συνόλου της 
δηµόσιας δαπάνης. 
 
Η χρηµατοδοτούµενη επένδυση σε πάγιο εξοπλισµό θα πρέπει να 
διατηρηθεί επί 5 έτη τουλάχιστον από τη λήψη της χρηµατοδότησης. 
 
Οι δαπάνες για γενικότερα έξοδα είναι επιλέξιµες εφόσον αποδεικνύεται ότι 
συνδέονται  άµεσα από την υλοποίηση του έργου , αντιστοιχούν σε παραδοτέο του 
και συνοδεύονται υποχρεωτικά από αντίστοιχα παραστατικά. 
 
Υπενθυµίζεται ότι αν ο δικαιούχος (δεν ισχύει για µεγάλες επιχειρήσεις), έχει 
εκτελέσει δαπάνες σχετικές µε την χρηµατοδοτούµενη πράξη βάσει προσκόµισης 
νόµιµων παραστατικών, από την εποµένη της ηµεροµηνίας υποβολής της πρότασης 
στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης της ∆ράσης, αυτές θεωρούνται επιλέξιµες 
προς χρηµατοδότηση, εφόσον αποδεδειγµένα έχουν εκτελεσθεί για την συγκεκριµένη 
πράξη, εµπίπτουν στις επιλέξιµες κατηγορίες δαπάνης και εφόσον η Απόφαση 
Χρηµατοδότησης της Υπουργού Παιδείας αναφέρεται και σε αυτές τις δαπάνες.86  
 
Όσον αφορά στις δαπάνες  διάχυσης αποτελεσµάτων, δηµοσιότητας και προβολής, 
απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλεξιµότητά τους είναι η αναφορά στη 
χρηµατοδότηση της πράξης από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους µέσω της παρούσας 
δράσης µε το κατάλληλο λεκτικό, αλλά και µε τη χρήση των σχετικών λογότυπων 
όπου αυτό είναι εφικτό. Η προϋπόθεση αυτή ισχύει και για πιθανές ανακοινώσεις σε 
επιστηµονικά συνέδρια, περιοδικά κ.λπ. Γενικότερα, θα πρέπει να τηρούνται οι 
προβλέψεις του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 σχετικά µε την ενηµέρωση και τη 
δηµοσιότητα.   
 
Τονίζεται ότι όλα τα παραστατικά των δαπανών κάθε πράξης για να 
θεωρηθούν επιλέξιµα, πρέπει να έχουν εκδοθεί µέχρι τη λήξη της πράξης 
και εξοφληθεί το αργότερο µέχρι δύο µήνες από την λήξη της, µε την 
υποβολή της τελικής έκθεσης και πάντως όχι αργότερα από την 31.12.2015 
 
Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι επιλέξιµη δαπάνη, εφ’ όσον ο δικαιούχος 
δεν έχει δικαίωµα έκπτωσης του ΦΠΑ σύµφωνα µε τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ 
                                                 
86 Ο ξεχωριστός λογαριασµός σύµφωνα µε το ΕΓΛΣ, στα λογιστικά βιβλία του 
χρηµατοδοτούµενου φορέα, για το έργο θα πρέπει να έχει δηµιουργηθεί και να έχουν ήδη 
συµπεριληφθεί σε αυτόν οι σχετικές αυτές δαπάνες.  
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όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερα είναι επιλέξιµη δαπάνη εφ’ όσον βαρύνει δαπάνες 
που χρησιµοποιούνται για την άσκηση εξαιρούµενων ή απαλλασσόµενων του ΦΠΑ 
δραστηριοτήτων του δικαιούχου.   Ο ΦΠΑ που µπορεί να ανακτηθεί µε οποιανδήποτε 
τρόπο δεν είναι επιλέξιµη δαπάνη ακόµη και εάν δεν ανακτάται από το δικαιούχο. O 
ΦΠΑ που βαρύνει δαπάνες που χρησιµοποιούνται για την άσκηση δραστηριοτήτων 
που υπάγονται στα ειδικά καθεστώτα κατά αποκοπή καταβολής του φόρου δεν είναι 
επιλέξιµη δαπάνη. Στις περιπτώσεις που ο ΦΠΑ βαρύνει δαπάνες οι οποίες 
χρησιµοποιούνται τόσο για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν παρέχεται 
δικαίωµα έκπτωσης όσο και για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες παρέχεται 
το σχετικό δικαίωµα, ο ΦΠΑ είναι επιλέξιµη δαπάνη κατά το ποσοστό που δεν µπορεί 
να ανακτηθεί. 
∆ιευκρινίζεται ότι για τους φορείς / επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα ο ΦΠΑ δεν 
είναι επιλέξιµη δαπάνη. 
Πληροφορίες σε σχέση µε την επιλεξιµότητα των δαπανών και το είδος των 
παραστατικών, παρέχονται στο Κεφάλαιο Ε΄ της Υπουργικής Απόφασης συστήµατος 
διαχείρισης (ΑΠ 14053/ΕΥΣ 1749), όπως τροποποιήθηκε µε την 43804/ΕΥΘΥ 
2041/9.09.09 (ΦΕΚ 1957Β) όµοια και την 28020/ΕΥΘΥ 1212/19.7.2010 (ΦΕΚ 1088 Β) 
και όπως εκάστοτε ισχύει. 
 
17.2 Τρόπος Εξόφλησης Παραστατικών   
 
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) -όπως κάθε φορά ισχύει- 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. ∆εν 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:  
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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),  

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)  το αντίγραφο του εγγράφου της τράπεζας για µεταφορά χρηµάτων όπου 

φαίνονται τα στοιχεία των λογαριασµών,,  
β)  απόδειξη είσπραξης του προµηθευτή και  
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: 
• ∆εν 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: 
. ∆εν 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.). 

 
 



 80

 
18.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 
18.1 Τροποποίηση Οδηγού Εφαρµογής ∆ράσης 
 
Η ΓΓΕΤ δύναται να προβεί σε τροποποίηση του Οδηγού Εφαρµογής, πάντα υπό την 
αίρεση ότι οι τροποποιήσεις συντελούν στην επίτευξη ή βελτίωση των στόχων ή/και 
του τρόπου υλοποίησης της ∆ράσης, και εφόσον οι αιτούµενες τροποποιήσεις 
αξιολογηθούν θετικά από την  ΕΥ∆-ΕΠΑΕ.  Στην περίπτωση αυτή, η Υπουργός 
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων ή εξουσιοδοτηµένο από αυτήν 
πρόσωπο,  επικυρώνει την τροποποίηση µε σχετική εγκριτική  Απόφαση. 
 
18.2 Τροποποιήσεις Ενταγµένων Πράξεων  
 
Τα αιτήµατα τροποποιήσεων µπορούν να κατατεθούν από την ηµεροµηνία έκδοσης 
της απόφασης χρηµατοδότησης/ένταξης και τουλάχιστον 60 (εξήντα) 
ηµερολογιακές µέρες πριν από την ηµεροµηνία λήξης της πράξης.  
 
Την ευθύνη για τη συγκέντρωση όλων των απαιτούµενων στοιχείων που 
τεκµηριώνουν την ανάγκη τροποποίησης και την αποστολή τους στην ΓΓΕΤ µε αίτηµα 
τροποποίησης, έχει ο Υπεύθυνος του έργου.   
 
Τα αιτήµατα τροποποιήσεων µε τα απαραίτητα συνοδευτικά τους στοιχεία και 
δικαιολογητικά θα εξετάζονται ανάλογα, είτε από «Επιτροπή Τροποποίησης», είτε από 
την ΓΓΕΤ η οποία θα αποστέλλει τις σχετικές απαντητικές επιστολές.  Σε περίπτωση 
µη αποδοχής του Αιτήµατος Τροποποίησης, ο φορέας που υπέβαλε την αίτηση 
ενηµερώνεται εγγράφως για την απόφαση αυτή και για τους λόγους απόρριψης 
καθώς και για το ότι  υποχρεούται να υλοποιήσει την πράξη, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στην  αρχική Απόφαση Χρηµατοδότησης και το Τεχνικό Παράρτηµα. 
Στην περίπτωση έγκρισης του Αιτήµατος Τροποποίησης, ακολουθούνται οι 
απαραίτητες διαδικασίες για να εµφανισθούν οι  τροποποιήσεις στις Αποφάσεις 
Χρηµατοδότησης και στα Τεχνικά Παραρτήµατα. 
 
Τροποποιήσεις που γίνονται χωρίς την έγκριση της ΓΓΕΤ και την τροποποίηση των 
σχετικών διοικητικών εγγράφων δεν θα γίνονται αποδεκτές, όπως και οι δαπάνες που 
πραγµατοποιούνται συνεπεία αυτών των χωρίς έγκριση αλλαγών. 
 
Τροποποίηση Απόφασης Χρηµατοδότησης και Τεχνικών Παραρτηµάτων της 
 
Μια ενισχυόµενη επιχείρηση, (µε την σύµφωνη γνώµη του Φορέα Αρωγού), και ο  
Φορέας Αρωγός µπορεί να ζητήσει τροποποιήσεις της Απόφασης Χρηµατοδότησης 
ή/και του Τεχνικού Παραρτήµατος που τον αφορά,  πάντα υπό την αίρεση ότι οι 
τροποποιήσεις συντελούν στην επίτευξη ή βελτίωση των στόχων ή/και του τρόπου 
υλοποίησης του Προγράµµατος.   
 
Ενδεικτικά περιπτώσεις για τις οποίες δύναται να υποβληθεί Αίτηση Τροποποίησης 
είναι: η απόκλιση στο Φυσικό ή/και στο Οικονοµικό Αντικείµενο, η ανάγκη παράτασης 
του χρονοδιαγράµµατος ολοκλήρωσης, η αλλαγή του νοµίµου εκπροσώπου φορέα, η 
αλλαγή έδρας, η αλλαγή µέλους της οµάδας του έργου, η αλλαγή ή και αποχώρηση 
εταιρείας µέλους της Συστάδας που χρηµατοδοτείται από το παρόν Πρόγραµµα κ.λπ. 
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Στις περιπτώσεις που τα αιτήµατα τροποποιήσεων µπορούν να επιφέρουν 
σηµαντική87 αλλαγή στο ήδη εγκεκριµένο έργο, όπως αυτό περιγράφεται στην 
Απόφαση Χρηµατοδότησης και στο Τεχνικό Παράρτηµα, τότε εξετάζονται από 
«Επιτροπή Τροποποίησης», στην οποία µπορούν να συµµετέχουν εµπειρογνώµονες 
και / ή στελέχη της ΓΓΕΤ.  Η Επιτροπή Τροποποίησης ορίζεται µε απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, ύστερα από σχετική 
εισήγηση της ΓΓΕΤ. 
 
Τροποποίηση Τεχνικού Παραρτήµατος, µπορεί να γίνει και µε πρωτοβουλία της ΓΓΕΤ 
ως Φορέα ∆ιαχείρισης του Προγράµµατος. Ενδεικτικά περιπτώσεις στις οποίες δύναται 
να διαπιστωθεί αναγκαιότητα  τέτοιας τροποποίησης είναι µετά από την ολοκλήρωση 
Πιστοποίησης Εκθέσεων, την ολοκλήρωση Έκτακτου Ελέγχου, κ.λπ. 
 
Τροποποίηση του φυσικού αντικειµένου µπορεί να γίνει, σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, σε άµεση συνάρτηση µε τα ορόσηµα (milestones) του έργου, όπως 
σαφώς προσδιορίζονται στο τεχνικό παράρτηµα και αφού κατατεθεί στην ΓΓΕΤ 
αιτιολογηµένο αίτηµα, (µέσω του Φορέα Αρωγού, συνοδευόµενο από σχετική δική 
του εισήγηση), εξεταστεί από επιτροπή και δοθεί η σχετική έγκριση. Σε καµία 
περίπτωση η τροποποίηση δεν θα οδηγεί σε υποβάθµιση του αρχικά εγκριθέντος 
έργου. 
 
Τροποποίηση Προϋπολογισµού. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µετά από 
αιτιολογηµένη γραπτή αίτηση του χρηµατοδοτούµενου, (µέσω του Φορέα Αρωγού, 
συνοδευόµενο από σχετική εισήγηση), εξέταση από Επιτροπή Τροποποίησης µε 
θετική της εισήγηση και έγκριση από τη ΓΓΕΤ, επιτρέπεται η τροποποίηση του 
προϋπολογισµού, ως εξής: 

 Αν η τροποποίηση αφορά σε µεταφορά προϋπολογισµού µεταξύ 
ενισχυόµενων δραστηριοτήτων ενός δικαιούχου, αυτή εγκρίνεται µόνο υπό 
την προϋπόθεση ότι η µεταφορά δεν αυξάνει ούτε µειώνει καµία από τις 
ενισχυόµενες δραστηριότητες του εν λόγω δικαιούχου περισσότερο από 20% 
µε βάση την αρχική απόφαση χρηµατοδότησης 

 Αν η τροποποίηση αφορά µεταφορά επιµέρους κονδυλίων από κατηγορία 
δαπάνης σε άλλη κατηγορία δαπάνης εντός της ίδιας ενισχυόµενης ενέργειας, 
επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι η µεταφορά αυτή δεν αυξάνει ούτε 
µειώνει καµιά από τις παραπάνω κατηγορίες δαπανών της εν λόγω ενέργειας 
περισσότερο από 20% µε βάση την αρχική απόφαση χρηµατοδότησης 

 Εντός της ίδιας καινοτοµικής συστάδας: Αν η τροποποίηση αφορά σε 
µεταφορά προϋπολογισµού από ενισχυόµενες δραστηριότητες ενός ή 
περισσοτέρων δικαιούχων που συµµετέχουν, προς ενισχυόµενες 
δραστηριότητες άλλων δικαιούχων που ήδη συµµετέχουν, µε την προϋπόθεση 
ότι οι άµεσα εµπλεκόµενοι  δικαιούχοι προέρχονται από την ίδια περιφέρεια.  
Το αίτηµα της  τροποποίησης υποβάλλεται από κάθε ένα από τους 
δικαιούχους του οποίου τροποποιείται ο προϋπολογισµός και συνυποβάλλεται 
αιτιολογηµένη γραπτή εισήγηση του Φορέα Αρωγού. Επί της τροποποίησης 
πρέπει να υπάρξει θετική εισήγηση της Επιτροπής Τροποποίησης και τέλος 
εγκρίνεται µόνο υπό την προϋπόθεση ότι η µεταφορά δεν αυξάνει ούτε 
µειώνει το συνολικό προϋπολογισµό κάθε δικαιούχου περισσότερο από 20% 
µε βάση την αρχική απόφαση χρηµατοδότησης  

                                                 
87 Ενδεικτικά, σηµαντική αλλαγή θεωρείται η τροποποίηση του φυσικού αντικειµένου, κλπ. 
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Οι τροποποιήσεις του προϋπολογισµού σε καµία περίπτωση δεν αλλοιώνουν τα όρια 
της ενίσχυσης σύµφωνα µε τους σχετικούς κανονισµούς της Ε.Ε. που εφαρµόζονται 
στην παρούσα δράση. 
 
Επίσης οι ως άνω µεταφορές, δεν πρέπει να επιφέρουν: 

 αύξηση ή µείωση της ενίσχυσης (δηµόσιας δαπάνης) του συνόλου του έργου 
 αύξηση του µέγιστου επιτρεπόµενου ποσοστού (20%) για υπεργολαβία, επί 
του συνολικού προϋπολογισµού της συγκεκριµένης ενισχυόµενης ενέργειας. 

 
∆εν επιτρέπονται οι κάτωθι τροποποιήσεις: 

 τροποποίηση της ηµεροµηνίας έναρξης πράξης, ηµεροµηνίας επιλεξιµότητας 
δαπανών, του ύψους των δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν πριν την ένταξη 
της πράξης και δηλώθηκαν στην απόφαση ένταξης  

 
 
 

19.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ88 
 

Οι υποχρεώσεις των δικαιούχων των πράξεων συνοψίζονται στα εξής: 
• Τήρηση των χαρακτηριστικών και της ακριβούς περιγραφής των παραδοτέων, 

όπως αυτή αναφέρεται στο Τεχνικό Παράρτηµα της απόφασης 
χρηµατοδότησης. 

• Τήρηση του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης της πράξης, όπως αυτό 
αναφέρεται στο Τεχνικό Παράρτηµα της απόφασης χρηµατοδότησης. 

• Πραγµατοποίηση των δαπανών που αφορούν στην υλοποίηση της πράξης, 
κατανοµή ανά κατηγορία δαπάνης του προϋπολογισµού, όπως αναφέρονται στο 
Τεχνικό Παράρτηµα της απόφασης χρηµατοδότησης. 

• Τήρηση των αποφάσεων ένταξης και του Τεχνικού Παραρτήµατος αυτών, 
καθώς και του Οδηγού Εφαρµογής, του Κανονιστικού και Νοµοθετικού Πλαισίου 
εντός του οποίου υλοποιείται και συγχρηµατοδοτείται η δράση, από όλους τους 
συµβαλλόµενους (από µια πρόταση για δηµιουργία καινοτοµικής συστάδας που 
θα εγκριθεί για χρηµατοδότηση, θα προκύψουν τόσοι δικαιούχοι, όσες και οι 
πράξεις που θα ενταχθούν). Όλοι οι δικαιούχοι ευθύνονται έναντι του δηµοσίου 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την ορθή και πιστή τήρηση των ανωτέρω 
και υπέχουν όλοι µαζί και αυτοτελώς ο καθένας χωριστά τις υποχρεώσεις της 
εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας για την υλοποίηση των πράξεων και  την 
τήρηση των όρων του προγράµµατος) 

• Ενηµέρωση και παροχή όλων των απαιτουµένων στοιχείων στις Επιτροπές 
Ελέγχου των πράξεων που ορίζονται από την Ε.Ε., την ΓΓΕΤ,  ή άλλα 
εξουσιοδοτηµένα όργανα. 

• Τήρηση χωριστού λογαριασµού στα Λογιστικά Βιβλία, σύµφωνα µε τους 
κανόνες του Ενιαίου Γενικού Λογιστικού Συστήµατος που θα παρέχουν πλήρη, 
ακριβή και διακριτή εικόνα των λογιστικών στοιχείων της πράξης. 

• ∆ιατήρηση των σχετικών µε εκάστη πράξη στοιχείων προς έλεγχο, επί 10 έτη 
από την ηµεροµηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η ενίσχυση 

• Σύνταξη Ενδιάµεσης Έκθεσης Προόδου εκάστης πράξης και υποβολή της στην 
ΓΓΕΤ εντός ενός µηνός από τη συµπλήρωση κάθε έτους υλοποίησης, όπως 
προβλέπεται στο σχετικό κεφάλαιο 

• Σύνταξη Τελικής Έκθεσης Ολοκλήρωσης της πράξης, µετά την ολοκλήρωση της 

                                                 
88 Για τις πράξεις που πρόκειται να ενταχθούν στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα, οι 
υποχρεώσεις των δικαιούχων περιλαµβάνονται στο Σύµφωνο Αποδοχής Όρων  
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υλοποίησής της και υποβολή της στην  ΓΓΕΤ εντός του προσδιορισθέντος 
διαστήµατος από την ηµεροµηνία λήξης. 

• Συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της ΓΓΕΤ,  µε το Σύµβουλο Τεχνικής 
Υποστήριξης, τη ∆.Α του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηµατικότητα», και 
µε άλλα αρµόδια ελεγκτικά όργανα (Αρχή Πληρωµής, Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού 
Ελέγχου κ.λ.π.) για την παροχή κάθε στοιχείου, εγγράφου ή δικαιολογητικού 
που κρίνεται απαραίτητο, καθώς και για την διενέργεια επιτόπιων ελέγχων, σε 
οποιαδήποτε χρονική στιγµή κατά την πορεία υλοποίησης της πράξης. 

• Ο δικαιούχος υποχρεούται να ενηµερώνει την ΓΓΕΤ για κάθε αλλαγή που 
προκύπτει στη νοµική του υπόσταση, στη δηµόσια οικονοµική υπηρεσία 
(∆.Ο.Υ), στην ταχυδροµική του διεύθυνση και στα τηλέφωνα. 

• Αναφορικά µε τις απαιτήσεις δηµοσιότητας,  θα πρέπει να τηρούνται οι 
απαιτήσεις του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της  Επιτροπής της 8ης 
∆εκεµβρίου 2006. Στόχος των µέτρων πληροφόρησης και δηµοσιότητας είναι η 
ενίσχυση του κύρους και της διαφάνειας των δράσεων που αναλαµβάνουν από 
κοινού η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη και η παρουσίαση σε όλα τα 
κράτη µέλη µιας οµοιογενούς εικόνας των σχετικών παρεµβάσεων   
Ειδικότερα: 
o να δηλώνεται η συµµετοχή της Ε.Ε. και του Ευρωπαϊκού Ταµείου 

Περιφερειακής Ανάπτυξης σε όλο το υλικό πληροφόρησης και επικοινωνίας 
που παράγεται (δηµοσιεύσεις, βάση δεδοµένων, φυλλάδια, σελίδες 
διαδικτύου, πληροφοριακό υλικό κ.α.), καθώς και του Ελληνικού ∆ηµοσίου 
(µέσω της ΓΓΕΤ / ΕΠΑΝ ΙΙ και των αντίστοιχων Π.Ε.Π.) 

o να τοποθετείται η ευρωπαϊκή σηµαία κατά τη διοργάνωση εκδηλώσεων 
πληροφόρησης (συνέδρια, διαλέξεις, εκθέσεις κ.α.)   

• Επί πλέον, ο Φορέας Αρωγός δηµιουργεί ειδικό ιστότοπο για την συστάδα 
επιχειρήσεων στην οποία περιγράφεται η φύση, η σύνθεση και οι στόχοι της 
συστάδας, το επιχειρηµατικό της σχέδιο, οι χρηµατοδοτούµενες και οι 
γενικότερες δραστηριότητές της, η πρόοδος και τα επιτεύγµατά της και κάθε 
άλλο στοιχείο που είναι απαραίτητο για την διάχυση  και προβολή των 
αποτελεσµάτων του έργου. Ο ιστότοπος ενηµερώνεται µε ευθύνη του φορέα 
Αρωγού τουλάχιστον ανά τρίµηνο.   

 
 
 

20. ∆ΙΑΚΟΠΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ, ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ 
ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ 

 
Στις περιπτώσεις που δεν καταβάλλεται η ίδια συµµετοχή από τις επιχειρήσεις 
σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα, δεν υποβάλλονται εµπρόθεσµα οι εκθέσεις 
προόδου, οι τελικές εκθέσεις καθώς και τα παραστατικά δαπανών ή δεν στέλνονται 
τα συµπληρωµατικά στοιχεία που ζητούνται κατά την αξιολόγηση της πορείας του 
έργου/ των πράξεων από τους ελεγκτές ή όταν διαπιστωθούν σοβαρές παραβάσεις, ή 
απόκλιση από το σκοπό για τον οποίο εγκρίθηκε η χρηµατοδότηση της κάθε πράξης, 
µη τήρηση ξεχωριστών λογαριασµών για την εκτελούµενη πράξη ή όταν 
αποδεικνύονται διαχειριστικές ατασθαλίες στη διαχείριση των κονδυλίων της πράξης, 
ή απασχόληση του προσωπικού σε εργασίες άσχετες προς την απόφαση 
χρηµατοδότησης, ο Φορέας ∆ιαχείρισης ΓΓΕΤ, µε αιτιολογηµένη απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων ή του εξουσιοδοτηµένου 
προσώπου, έχει το δικαίωµα να προχωρήσει αρχικά στην προσωρινή διακοπή της 
καταβολής της δηµόσιας δαπάνης και εν συνεχεία στην οριστική διακοπή της, 
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής και σε πράξη καταλογισµού για επιστροφή 
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µέρους ή όλης της 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 από την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων της Υπουργού Παιδείας ∆ια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευµάτων ή του εξουσιοδοτηµένου προσώπου, ο 
χρηµατοδοτούµενος καλείται εγγράφως να παράσχει εξηγήσεις για τις παραβάσεις 
του, µέσα σε 30 ηµέρες. 
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