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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  

στο πλαίσιο της πράξης «BBMRI ΕΠΑΕ - Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών 
εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών 

Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006»  

 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) 

Ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 
Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-
2005). 

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Την με ΑΠ 1121/ 408 Δ/Φ03.2.3.2012/ΦΕΚ Β 655/7.3.2012 απόφαση των 
Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας “Αντικατάσταση 
της υπ’ αριθμ. 15636/2938Δ/Φ.03 / 16.12.2008 / ΦΕΚ Β΄ 2555/17.12.2008 ΚΥΑ 
σύστασης της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)”.  

4. Την με Α.Π. 13152/1870/26.3.2010 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 113/29.3.2010) Απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
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με θέμα: Διορισμός μετακλητού Ειδικού Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας για 
την Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας.  

5. Την με Α.Π. 7682/1854Δ/Φ03 / 4.11.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1826/22.11.2010) απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας “Μεταβίβαση στον 
Ειδικό Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα, στον 
Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, στους 
Προϊσταμένους των Μονάδων της ΕΥΔ, του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή 
Υπουργού»”  

6. Την υπ΄αριθμ. 4319/1487Δ/Φ04/24.08.2011 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Τοποθέτηση και ανάθεση αποκλειστικών 
καθηκόντων Προϊσταμένου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ».  

7. Την με Α.Π. 125956 – 07/08/2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση για την έγκριση της 
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» της περιόδου 2007-
2013.  

8. Την υπ΄ αριθμ Ε(2007)5338/26.10.2007 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την 
έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα” για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης στις περιφέρειες της 
Ελλάδας - CCI2007GR161PO001,όπως ισχύει. 

9. Τον Κανονισμό ΕΚ 1083/2006 του Συμβουλίου της 11.7.2006 (ΕΕΕΕ L 
210/31.7.2006) “περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής 
και την κατάργηση του ΕΚ 1260/1999”, όπως ισχύει. 

10. Τον Κανονισμό ΕΚ 1828/2006 της Επιτροπής της 8.12.2006 (ΕΕΕΕ L 317/ 
27.12.2006) «για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού 
ΕΚ 1083/2006 του Συμβουλίου της 11.7.2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού ΕΚ 1080/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης», όπως ισχύει. 

11. Τη με Α.Π. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος 
Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12. Το με Α.Π. 23105/ΓΔΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/23.05.2008 Εγχειρίδιο Διαδικασιών 
Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

13. Τον με Α.Π. 37135/ΓΔΑΠΠΠ 5537/08.08.2008 Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης & 
Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

14. Το έγγραφο της ΕΥΘΥ με Α.Π. 25555/ΕΥΘΥ1304/08.06.2011 «Ενημέρωση για 
διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης της απάτης σε συγχρηματοδοτούμενα 
έργα από το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και συναφείς υποχρεώσεις». 

15. Το με Α.Π. 32356/ΕΥΣΣΑΑΠ 1657/23.06.2009 Σχέδιο Οδηγιών της ΕΥΣΣΑΑΠ που 
αφορά την εκτίμηση της απασχόλησης που δημιουργείται κατά την υλοποίηση των 
‘Έργων (Πράξεων) των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. 

16. Την από 27.03.2008 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα που αφορά στην έγκριση των 
κριτηρίων επιλογής πράξεων. 
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17. Την με Α.Π. 38590/ΟΠΣ 1140/07.09.2011 επιστολή της Ειδικής Γραμματείας ΕΣΠΑ 
σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων ΟΠΣ του ΕΣΠΑ από τους 
δικαιούχους μέσω του συστήματος της ηλεκτρονικής υποβολής και υποχρεωτική 
έκδοση των εντύπων από τους φορείς διαχείρισης μέσω του ΟΠΣ.  

18. Τα έγγραφα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας με Α.Π. 
6819/11.07.2011 (ΑΠ ΕΥΔ ΕΠΑΕ 3659/11.07.2011), Α.Π. 7753/04.08.2011 (ΑΠ 
ΕΥΔ ΕΠΑΕ 4154/08.08.2011), Α.Π. 10644/15.09.2011 (ΑΠ ΕΥΔ ΕΠΑΕ 
4740/16.09.2011) και Α.Π. 1095/01.02.2012 (ΑΠ ΕΥΔ ΕΠΑΕ 649/02.02.2012). 

19. Τα έγγραφα της ΕΥΔ ΕΠΑΕ με Α.Π. 3920/766/Α2/25.07.2011, Α.Π. 
4647/907/Α2/12.09.2011 και Α.Π. 6511/1338/Α2/21.12.2011. 

20. Το Απόσπασμα πρακτικών της 7ης Συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας 
και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ) που πραγματοποιήθηκε στις 28-30 Μαρτίου 2011. 

21. Το από 09.08.2011 Memorandum of Understanding (MoU) υπογεγραμμένο από 
την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με το οποίο 
δηλώνεται η πρόθεση της Ελλάδας να συμμετάσχει στη διαμόρφωση της νομικής 
υπόστασης European Research Infrastructure Consortium (ERIC) για την 
ερευνητική υποδομή BBMRI. 

22. Την από 03.09.2007 Υποστηρικτική Επιστολή (Letter of Support) υπογεγραμμένη 
από το Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας.  

23. Την Εξειδίκευση της Κατηγορίας Πράξης (03.01.09.01.08)  «Διεθνής συνεργασία 
στην Έρευνα και Τεχνολογία – Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία – Υποστήριξη και 
ανάπτυξη ελληνικών εταίρων στην συμμετοχή σε Κοινοπραξίες Ευρωπαϊκών 
Ερευνητικών Υποδομών του ESFRI/2006». 

 

Κ Α Λ Ε Ι 

 

το Πανεπιστήμιο Πατρών για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), 
προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης 
«BBMRI ΕΠΑΕ - Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις 
Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006». 

 

1. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΤΟΧΟΙ, ΔΕΙΚΤΕΣ 

1.1. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στο ακόλουθο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, Άξονα Προτεραιότητας, θεματική προτεραιότητα, 
κατηγορία πράξεων και οικονομική δραστηριότητα. 
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Πίνακας 1 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Ανταγωνιστικότητα και Eπιχειρηματικότητα ΚΩΔ.  03 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:  

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :  
Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας 
Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική 

Ανάπτυξη 
ΚΩΔ.  01 

ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1 – ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΩΔ.  

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
Άλλα μέτρα για την τόνωση της έρευνας και της 
καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας των 

ΜΜΕ 
ΚΩΔ.  09 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ : 

BBMRI ΕΠΑΕ - Υποστήριξη και ανάπτυξη 
ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις 

Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών 
Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006 

ΚΩΔ.  01.08 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 

Άλλες μη κατονομαζόμενες υπηρεσίες ΚΩΔ.  22 

 

1.2. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους 
του Άξονα Προτεραιότητας και να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών 
δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι είναι:  

(α) Ειδικοί Στόχοι 

 Μείωση του ελλείμματος σε έρευνα, καινοτομία και τεχνολογία ως προς το μέσο 
όρο της ΕΕ-15. 

 Ενίσχυση της αριστείας και της δημιουργίας αριστείας που παράγουν καινοτομία, 
υψηλή οικονομική, περιβαλλοντική, κοινωνική προστιθέμενη αξία.   

 (β) Δείκτες Παρακολούθησης  

Πίνακας 2 

ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

3112 
Αριθμός έργων με Ε&Τ φορείς των κρατών-μελών 

χρηματοδοτούμενων ή μη από τα Προγράμματα της Ε.Ε. (σε 
συντονισμό με την Ε.Ε.) 

Αριθμός 

 

Πίνακας 3 

ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

1 
Νέες θέσεις εργασίας  που δημιουργούνται κατά την λειτουργία 

της πράξης (ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης) 
Αριθμός 

501 
Θέσεις εργασίας  που δημιουργούνται κατά την διάρκεια 

υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη) 
Αριθμός 

6 
Αριθμός θέσεων εργασίας στην έρευνα που δημιουργούνται 

(ισοδύναμα ανθρωποέτη πλήρους απασχόλησης) 
Αριθμός 
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2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

2.1. Η συγχρηματοδοτούμενη1 δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων 
με την παρούσα πρόσκληση κατανέμεται ενδεικτικά κατά θεματική προτεραιότητα 
ή/και κατηγορία πράξεων ως ακολούθως:  

Πίνακας 4 

Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

(1) (2) (3) 

1 

«BBMRI ΕΠΑΕ - Υποστήριξη και ανάπτυξη 
ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις 
Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών 
Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006»   

 
575.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 575.000,00 

* Η ενδεικτική κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης στην υποδομή έρευνας κατανεμημένου 
τύπου BBMRI του Οδικού Χάρτη του ESFRI/2006 είναι: Πανεπιστήμιο Πατρών 
105.000€, Πανεπιστήμιο Κρήτης (ως συνδικαιούχος) 260.000€, Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων (ως συνδικαιούχος) 115.000€ και Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ως 
συνδικαιούχος) 95.000€.  

2.2. Η ΕΥΔ δύναται να επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης 
δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή/και την κατανομή της ανά θεματική 
προτεραιότητα ή/και κατηγορία πράξεων ή και να προβεί σε αιτιολογημένη 
ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους 
δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας.  

2.3. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις, έως το ύψος της 
συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.  

 

3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 

3.1 Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των 
προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2015. Η ολοκλήρωση των 
προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία. 

3.2 Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων 
προσδιορίζονται στο Κεφάλαιο Ε «Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών των πράξεων 
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013», της με αρ. πρωτ. 
14053/ΕΥΣ1749/27.03.08 Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

                                          

1  όπου συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το 
ΕΠ για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής 
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4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

4.1. Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας 
πρόσκλησης έως και 28.09.2012.  

4.2. Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  

(i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα 
πρόσκληση, και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.antagonistikotita.gr. 

(ii) Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ), υπόδειγμα του οποίου 
επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση. Προτάσεις που υποβάλλονται 
χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου ΤΔΠΠ απορρίπτονται.   

(iii) Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου.  

(iv) Χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού συντελεστή ελλείμματος 
χρηματοδότησης  για τα έργα που παράγουν έσοδα (για τα έργα που 
υπόκεινται στη σχετική υποχρέωση βάσει του άρθρου 55 του 
Καν.1083/2006 όπως ισχύει). 

(v) Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της 
πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του. 

(vi) Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου (κυρίου του έργου), στην οποία θα 
αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα στην οποία αφορά η 
προτεινόμενη πράξη απαλλάσσεται του ΦΠΑ, (εφ’ όσον η ΔΑ το κρίνει 
αναγκαίο). 

(vii) Το βασικό παραδοτέο (Μελέτη Σκοπιμότητας) της πρότασης που 
χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια της Εθνικής Προκήρυξης για τη δημιουργία 
εθνικών ερευνητικών δικτύων που αφορούν στους τομείς των Ευρωπαϊκών 
Υποδομών του ESFRI τον Φεβρουάριο του 2009.  

(viii) Συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ των μελών του ερευνητικού δικτύου. 

4.3. Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του μέσω της ηλεκτρονικής 
υποβολής του ΟΠΣ. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή αποστέλλει συνημμένα σε 
μορφή pdf το υπογεγραμμένο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης καθώς και όλα 
τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα, ενώ η χρηματοοικονομική ανάλυση 
υποβάλλεται σε μορφή Excel. Σε περιπτώσεις που ορισμένα συνοδευτικά έγγραφα 
όπως μελέτες, τεύχη δημοπράτησης κ.α. λόγω μεγάλου όγκου δεν είναι δυνατόν  να 
υποβληθούν ηλεκτρονικά ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» το 
αργότερο έως την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασής του. Το 
έντυπο ΤΔΠΠ που θα υποβληθεί στο φάκελο με τα πρωτότυπα έγγραφα της 
προτεινόμενης πράξης και θα φέρει σφραγίδα και υπογραφή από τους αρμόδιους 
φορείς, θα πρέπει να είναι παραγόμενο από το σύστημα μετά από τη συμπλήρωση 
της φόρμας ΤΔΠΠ της ηλεκτρονικής υποβολής ΕΣΠΑ. Τα πρωτότυπα έγγραφα της 
πρότασης υποβάλλονται και ταχυδρομικώς. 
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5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Μετά την υποβολή πρότασης από τον υποψήφιο δικαιούχο σύμφωνα με τις 
ανωτέρω απαιτήσεις  του Κεφαλαίου 4 η διαδικασία  για την ένταξη των πράξεων 
ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:  

5.1. Έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων της πρότασης από την 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 

5.2 Αξιολόγηση των προτάσεων από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π., με 
βάση τα κριτήρια που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης σχετικά με 
την: 

(i) πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης,   

(ii) τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων, λαμβάνοντας υπόψη και τα 
προβλεπόμενα στην ΚΥΑ «Έγκρισης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων», 

(iii) σκοπιμότητα της πράξης και  

(iv) ωριμότητα της πράξης. 

Τα εξειδικευμένα κριτήρια επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση 

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα είναι άμεση. 

Άμεση Αξιολόγηση  

Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας με βάση την 
ημερομηνία υποβολής της στην ΕΥΔ (χρόνος ολοκλήρωσης: 15 εργάσιμες ημέρες, 
σε περίπτωση υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων ο χρόνος αυξάνεται κατά 5 
εργάσιμες ημέρες). 

 

5.2 Υπογραφή του συμφώνου αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης 

Μετά την θετική αξιολόγηση της πρότασης αποστέλλεται στον δικαιούχο σχέδιο της 
απόφασης ένταξης της πράξης με συνημμένα δύο αντίγραφα του συμφώνου 
αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης. Επίσης αποστέλλεται για λόγους 
ενημέρωσης το Τεχνικό Δελτίο Πράξης όπως αυτό έχει εγκριθεί από την αρμόδια 
ΕΥΔ. Ο δικαιούχος υποχρεούται να επιστρέψει το ένα αντίγραφο του συμφώνου 
εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη λήψη του, υπογεγραμμένο από το νόμιμο 
εκπρόσωπό του το οποίο προσαρτάται στην απόφαση ένταξης της πράξης και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. 

5.3 Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από τον Ειδικό Γραμματέα για την 
Ανταγωνιστικότητα (χρόνος ολοκλήρωσης: μέχρι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από 
την ημερομηνία κοινοποίησης του υπογεγραμμένου Συμφώνου).  

5.4 Δημοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα της ΕΥΔ Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα» του τίτλου των πράξεων που εντάσσονται, των δικαιούχων 
αυτών, καθώς και του ποσού της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της 
πράξης. 
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6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  

Οι υποχρεώσεις των δικαιούχων των πράξεων που θα ενταχθούν περιγράφονται 
αναλυτικά στο συνημμένο «Σύμφωνο αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης» και 
ιδίως θα πρέπει: 

(i) Να τηρούν την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης 
και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις 
κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα και μη διάκριση.  

(ii) Να τηρούν τα χρονοδιαγράμματα ανάθεσης και εκτέλεσης της πράξης όπως 
αυτά θα αποτυπωθούν στο «Σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης 
ένταξης». 

(iii) Να λαμβάνουν προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για τις διαδικασίες διακήρυξης 
και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Για όσες συμβάσεις εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής των Κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων να 
λαμβάνουν προέγκριση κατά τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. 

(iv) Να αποστέλλουν στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» μηνιαία τα στοιχεία οικονομικής 
προόδου και εξαμηνιαία  τα στοιχεία φυσικής προόδου της πράξης και των 
υποέργων της.  

(v) Να αποδέχονται την δημοσιοποίηση των στοιχείων του δικαιούχου, της πράξης 
που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς και του ποσού της 
δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
7 παρ. 2(δ) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006. 

(vi) Να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από τον Καν. 
(ΕΚ) 1828/2006, όπως ισχύει. 

(vii) Να τηρούν ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη στην οποία θα 
καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δηλούμενες 
προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα»  στα Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών. 

(viii) Να τηρούν το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της πράξης σε 
φακέλους ανά έργο και υποέργο, τουλάχιστον για τρία χρόνια μετά το κλείσιμο 
των Ε.Π. δηλαδή κατ΄ ελάχιστον μέχρι το τέλος του 2020. 

(ix) Να θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των 
πράξεων και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους,  
όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», Αρχή 
Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα 
ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(x) Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά 
ελεγκτικά όργανα, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας 
οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν. 
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(xi) Να τηρούν ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το  ειδικό 
θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της πράξης ή που τίθενται από την Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.  «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». 

 

7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  

7.1 Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την 
συμπλήρωση των ΤΔΠΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. 
Ηρώ Αναστασοπούλου, τηλέφωνο 210 7450885, e-mail: ianastasopoulou@mou.gr.  

7.2 Περαιτέρω πληροφορίες για το σύστημα διαχείρισης, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης 
των πράξεων που εντάσσονται, τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των 
πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων 
(όπως οδηγίες για τη συμπλήρωση ΤΔΠΠ/Υ, πίνακα επιλεξιμότητας δαπανών, 
δεικτών φυσικού αντικειμένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων και 
άλλα έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.antagonistikotita.gr. Ο ανωτέρω δικτυακός τόπος 
αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΕΥΔ με το σύνολο των ενδιαφερομένων 
και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία.  

7.3 Στη διεύθυνση http://esub.mnec.gr/esub4console/register.zul μπορείτε να 
συμπληρώσετε τα στοιχεία σας για Αίτηση Δημιουργίας Νέου Κωδικού Χρήστη για 
την Ηλεκτρονική υποβολή Τεχνικού Δελτίου Πράξης για την παρούσα πρόσκληση.  

 

     Ο Ειδικός Γραμματέας 
     για την Ανταγωνιστικότητα 

 
 
 

                                          Εμμανουήλ  Πατεράκης 
 

 
 
 
 
Συνημμένα:  
(i) Υπόδειγμα Αίτησης Χρηματοδότησης 
(ii) Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης ΕΤΠΑ και οδηγίες συμπλήρωσης 
(iii) Υπόδειγμα Χρηματοοικονομικής ανάλυσης προσδιορισμού συντελεστή ελλείμματος χρηματοδότησης και 

οδηγίες συμπλήρωσης για τα έργα που παράγουν έσοδα 
(iv) Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης Πράξης  
(v) Υπόδειγμα Συμφώνου Αποδοχής Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης  
(vi) Κριτήρια Επιλογής πράξεων   
(vii) Έγγραφο ΕΥΘΥ με Α.Π. 25555/ΕΥΘΥ1304/08.06.2011 «Ενημέρωση για διαδικασίες πρόληψης και 

αντιμετώπισης της απάτης σε συγχρηματοδοτούμενα έργα από το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και 
συναφείς υποχρεώσεις» 

 
Κοινοποίηση: 

 Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων  

 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, Μεσογείων 14 - 18, 11527 Αθήνα 

 Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εθνική Αρχή 
Συντονισμού, Νίκης 5-7, 10181 Αθήνα 
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 Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ΕΥ Αρχή Πληρωμής, 
Ναυάρχου Νικοδήμου & Βουλής 11, 10557 Αθήνα 

 Μέλη Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠΑΝ ΙΙ 

 κ. Νικόλαο Μοσχονά, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, 265 04 Πάτρα  

 κ. Ευριπίδη Στεφάνου, Πρύτανη, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Βασιλικά Βουτών 71003 Ηράκλειο 

 κ. Βασίλειο Γεωργούλια, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Βασιλικά Βουτών 71003 Ηράκλειο 

 κ. Τριαντάφυλλο Αλμπάντη, Πρύτανη, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Θ. 1186, 451 10 
Ιωάννινα 

 κ. Ευάγγελο Μπριασούλη, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Θ. 1186, 451 10 Ιωάννινα 

 κ. Βασίλειο Τουρασή, Αντιπρύτανη και Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 
Σ.Π.Σ. Βασ. Σοφίας 12, 671 00 Ξάνθη 

 κ. Δημοσθένη Μπούρο, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σ.Π.Σ. Βασ. Σοφίας 12, 671 00 Ξάνθη 

 
 
Εσωτερική Διανομή: 

 Γραφείο Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα 

 Γραφείο Προϊσταμένου ΕΥΔ ΕΠΑΕ 

 Μονάδες Α1, Β1, Γ 
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