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Προς:  

Πίνακας Αποδεκτών 
 
 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Πράξης «InfrafrontierGR/Phenotypos: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Μοριακή και Συμπεριφορική 

Φαινοτυπική ανάλυση βιολογικών οργανισμών μοντέλων για τις χρόνιες εκφυλιστικές ασθένειες του ανθρώπου» με Κωδικό ΟΠΣ 

5002135 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  
 

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ 

 
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/22.04.2005). 

2. Τον Ν. 4314/2014 Α) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2017/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει. 

3. Το ΠΔ 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/04.11.2016) "Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και 
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Υποδομών και Μεταφορών και Δικτύων". 

4. Τον υπ. αριθμ. 34686/27.03.2015 (ΥΟΔΔ 178) Διορισμό της μετακλητής Ειδικής Γραμματέως της Ειδικής Γραμματείας 
Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ. 

5. Την με ΑΠ 66135/ΕΥΘΥ455/15.06.2017 (ΦΕΚ/Β/2064/2017) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τροποποίηση της με αριθμό 67743/ΕΥΘΥ/615/24-06-2015 υπουργικής απόφασης «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του 
άρθρου 5 παρ 1 του ν.4314/2014 και κατάργηση της αριθ. 1121/408Δ/Φ03/2012 (Β 655) κοινής υπουργικής απόφασης» 
(Β1248).  

6. Την με Α.Π. 11301/05.11.2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση αποκλειστικών 
καθηκόντων Προϊσταμένης της Ε.Υ.Δ ΕΠΑνΕΚ». 

7. Την με Α.Π. 177229/15.12.2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ) για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία. 

8. Την με αριθμό C(2014) 10162 final/18.12.2014 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση ορισμένων 
στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για στήριξη από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην 
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ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα, (CCI 2014GR16M2OP001). 
9. Τον Κανονισμό ΕΕ 1301/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο 
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006, όπως ισχύει. 

10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί 
καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο 
Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί 
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 
Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, 
όπως ισχύει. 

11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1290/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη 
θέσπιση των κανόνων συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζων 2020 – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας 
(2014-2020)» και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1906/2006,και ιδίως το άρθρο 29 αυτού, όπως ισχύει. 

12. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 480/2014 της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας, και ιδίως το άρθρο 20 αυτού, όπως ισχύει.  

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014, περί καθορισμού κανόνων εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1302/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες για την 
μεταβίβαση και διαχείριση των συνεισφορών των προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα 
χρηματοοικονομικής τεχνικής , τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το 
σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων. 

14. Την με Α.Π. 110427/ΕΥΘΥ 1020/20.10.2016 Υπουργική Απόφαση τροποποίησης και αντικατάστασης της 
81986/ΕΥΘΥ712/24.08.2015 (ΦΕΚ Β 1822) υπουργική απόφαση «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα 
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 
2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και 
Ενδιάμεσους φορείς – διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016). 

15. Το με Α.Π. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 
για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ στο πλαίσιο του Στόχου: Επενδύσεις 
στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση», όπως ισχύει. 

16. Την με Α.Π. 126829/ΕΥΘΥ 1217/08.12.2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων 
ποσών από πόρους του Κρατικού Προϋπολογισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο 
του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4314/2014» (ΦΕΚ 2784/Β/21.12.2015). 

17. Την με Α.Π 46274/ΕΥΘΥ 482/27.4.2016 Υπουργική Απόφαση «Βασικές κατευθύνσεις υποστήριξης δικαιούχων για την ενίσχυση 
της διοικητικής, επιχειρησιακής και χρηματοοικονομικής ικανότητάς τους στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων 
δημόσιου χαρακτήρα». 

18. Τα έγγραφα της ΕΥΚΕ με ΑΠ. 49939/ΕΥΚΕ1942/13.05.2016 με θέμα «ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ και Α.Π. 115970/ΕΥΚΕ203/13.11.2015 
«Κρατικές ενισχύσεις και RIS3».  

19. Την από 25.6.2015 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία», με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του ΕΠ, καθώς και ο 
προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ’ έτος στόχοι.  

20. Την με Α.Π. 3900/904Α1/21.07.2016 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 για την έγκριση 
Δελτίων Εξειδίκευσης & Κριτηρίων Αξιολόγησης & Επιλογής Πράξεων Ερευνητικών Υποδομών και ΤΠΕ στο πλαίσιο του 
ΕΠΑνΕΚ.  

21. Την με Α.Π. 127502/01.08.2016 2η Ορθή Επανάληψη της Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων με θέμα «Έγκριση καταλόγου Υποδομών Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας του Εθνικού 
Οδικού Χάρτη με βάση κριτήρια συνάφειας με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης». 

22. Τον Ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83/Β/11.05.2016), όπως ισχύει.  
23. Τον Ν. 4310/8.12.2014 (Α΄258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.  
24. Τον Ν. 4485/4.8.2017 (Α΄114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 

διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 87, παρ. 12γ, όπως ισχύει.  
25. Την με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 4047/1137/Α2/29.07.2016 Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (Κωδ. Πρόσκλησης 039 και α/α ΟΠΣ 1695) με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» (ΑΔΑ: Ψ0ΜΝ4653Ο7-ΡΩΞ), όπως τροποποιήθηκε. 

26. Την από 23/08/2016 Ορθή Επανάληψη της Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», (Κωδ. Πρόσκλησης 039 και α/α ΟΠΣ 1695), με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» με ΑΠ. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 4047/1137/Α2/29.07.2016 (ΑΔΑ: Ψ0ΜΝ4653Ο7-ΡΩΞ). 

27. Την με ΑΠ. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 6035/1812/Α2/18.10.2016 Τροποποίηση της Πρόσκλησης (Κωδ. Πρόσκλησης 039 και α/α ΟΠΣ 
1695), για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ», (ΑΔΑ: ΨΣΗΖ4653Ο7-ΚΑ1). 

28. Το με Α.Π. 92415/ΕΥΚΕ6282/28.08.2017 έγγραφο της ΕΥΚΕ με θέμα: «Οδηγίες και Παρότρυνση Τήρησης Διαδικασιών προς 
Φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση Κρατικών Ενισχύσεων». 

29. Το έγγραφο με Α.Π. 49814/27.10.2016 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 6425/1979/A2/31.10.2016) με το οποίο διαβιβάστηκε στην ΕΥΔ 
ΕΠΑνΕΚ η αίτηση χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο «InfrafrontierGR/Phenotypos: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την 
Μοριακή και Συμπεριφορική Φαινοτυπική ανάλυση βιολογικών οργανισμών μοντέλων για τις χρόνιες εκφυλιστικές ασθένειες του 
ανθρώπου», και τα συνημμένα σε αυτήν έγγραφα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

30. Το έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ με Α.Π. 1192/366/Α2/10.03.2017 με θέμα «Συμπληρωματικά στοιχεία για την εξέταση της Αίτησης 
Χρηματοδότησης της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5002135». 

31. Το ηλεκτρονικό μήνυμα της Ακαδημίας Αθηνών-Τμήμα Ιατροβιολογικών Ερευνών με ημερομηνία 13.03.2017 (Α.Π. ΕΥΔ 
ΕΠΑνΕΚ 1217/381/Α2/13.03.2017) με το οποίο διαβιβάστηκαν στην ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ τα συμπληρωματικά στοιχεία για την εξέταση 
της αίτησης χρηματοδότησης της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5002135. 

32. Το έγγραφο του «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΝΓΚ»-Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών με Α.Π. 5003/13.03.2017 (Α.Π. ΕΥΔ 
ΕΠΑνΕΚ 1321/433/Α2/16.03.2017) με το οποίο διαβιβάστηκαν στην ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ τα συμπληρωματικά στοιχεία για την εξέταση 
της αίτησης χρηματοδότησης της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5002135. 

33. Το ηλεκτρονικό μήνυμα του «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΝΓΚ»-Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών με ημερομηνία 
16.03.2017 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 1326/436/Α2/16.03.2017) με το οποίο διαβιβάστηκαν στην ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ επιπλέον 
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συμπληρωματικά στοιχεία για την εξέταση της αίτησης χρηματοδότησης της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5002135. 
34. Τα λοιπά συμπληρωματικά έγγραφα που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά από τους Δικαιούχους στο πλαίσιο της διαδικασίας 

αξιολόγησης – Στάδιο Β. 
35. Την με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 6140/1861/Α2/20.10.2016 (ΦΕΚ/Υ.Ο.Δ.Δ./587/ 03.11.2016) Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως 

Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», 
ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (ΑΔΑ: 65ΞΒ4653Ο7-535). 

36. Την με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 641/211/A2/13.02.2017 (ΦΕΚ/Υ.Ο.Δ.Δ./77/ 17.02.2017) Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως 
Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ με θέμα: Αντικατάσταση Μελών στην Επιτροπή Αξιολόγησης για τη Δράση 
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (ΑΔΑ: ΩΝΨΛ465ΧΙ8-589). 

37. Την με Α.Π. 1773/652/A2/05.04.2017 (ΦΕΚ/Υ.Ο.Δ.Δ/206/04.05.2017) Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών 
Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ με θέμα: Συγκρότηση μιας επιπλέον Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», 
ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (ΑΔΑ: 7ΣΩΞ465ΧΙ8-7Ψ5). 

38. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της αξιολόγησης της πρότασης και 
ειδικότερα στη Λίστα Ελέγχου Πληρότητας και Επιλεξιμότητας της πρότασης και στο Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης, τα οποία 
αποτυπώνονται στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ. 

39. Τον με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 3666/1218/Α2/24.07.2017 Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Αξιολογημένων Προτάσεων που 
υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 039 (κωδικός ΟΠΣ 1695) «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» ο οποίος διαβιβάστηκε στους Δικαιούχους με το έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ με Α.Π. 3667/1219/Α2/24.07.2017. 

40. Τον με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 5423/1615/A2/27.10.2017 Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Αξιολογημένων Προτάσεων που 
υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 039 με κωδικό ΟΠΣ 1695 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» που διαβιβάστηκε στους Δικαιούχους με το έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ με Α.Π. 5424/1616/A2/27.10.2017. 

41. Την εισήγηση της Προϊσταμένης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ για την ένταξη της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 

42. Το από 31.10.2017 ηλεκτρονικό μήνυμα της Γενικής Γραμματέως Έρευνας και Τεχνολογίας με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 
5583/31.10.2017 με θέμα: «Άμεσες ενέργειες που απορρέουν από τη συνάντηση της 30ής Οκτωβρίου» περί αύξησης του 
ετήσιου ορίου πιστώσεων της Δράσης «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» στο 50% του προϋπολογισμού 
της. 

43. Την με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ  5526/1661/A2/31.10.2017 (ΑΔΑ: 6ΤΦΓ465ΧΙ8-Ζ13) Απόφαση Ένταξης της Πράξης 
«InfrafrontierGR/Phenotypos: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Μοριακή και Συμπεριφορική Φαινοτυπική ανάλυση 
βιολογικών οργανισμών μοντέλων για τις χρόνιες εκφυλιστικές ασθένειες του ανθρώπου» με Κωδικό ΟΠΣ 5002135 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».  

44. Το με αριθ. πρωτ. 6073/06-02-2018 (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 872/06-02-2018) αίτημα τροποποίησης του ΕΚΕΒΕ ΦΛΕΜΙΝΓΚ.  
45. Την με Α.Π. 2421/392/Α2/ 27-04-2018 σύμφωνη γνώμη της Μονάδας Α2.  
46. Την με Α.Π. 2475/Β1/469/03-05-2018 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την τροποποίηση της πράξης στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 
   

  

Αποφασίζει  

την τροποποίηση της Πράξης «InfrafrontierGR/Phenotypos: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Μοριακή και Συμπεριφορική 

Φαινοτυπική ανάλυση βιολογικών οργανισμών μοντέλων για τις χρόνιες εκφυλιστικές ασθένειες του ανθρώπου» ως εξής: 

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΑΞΟΝΕΣ 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Άξονας Προτεραιότητας Κατηγορία περιφέρειας Επιλέξιμη δημόσια δαπάνη  

1 - Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία 

03 - Ανάπτυξη μηχανισμών 
στήριξης της 
επιχειρηματικότητας 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

200.000,00  

1 - Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία 

03 - Ανάπτυξη μηχανισμών 
στήριξης της 
επιχειρηματικότητας 

Μετάβαση 400.000,00  

1 - Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία 

03 - Ανάπτυξη μηχανισμών 
στήριξης της 
επιχειρηματικότητας 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

3.400.000,00  

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1.Κωδικός Πράξης /MIS (ΟΠΣ):  5002135 
2.Δικαιούχος: EKEBE "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ" 
3.Κωδικός Δικαιούχου: 10115103 
4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης: 
 Το πρόγραμμα InfrafrontierGR/Phenotypos στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη της υποδομής INFRAFRONTIER-GR ως προς την παροχή 
ολοκληρωμένων, τυποποιημένων υπηρεσιών στη βιοϊατρική έρευνα, για τον στοχευμένο φαινοτυπικό χαρακτηρισμό γονιδιακών μεταλλαγών 
σε ζωικά πρότυπα εκφυλιστικών ανθρώπινων νοσημάτων και συν-νοσηροτήτων υψηλής κοινωνικοοικονομικής σημασίας. Μέσα από τα 
υποέργα του, το πρόγραμμα (α) συντονίζει και κινητοποιεί τις προσπάθειες απασχόλησης εξειδικευμένου ερευνητικού προσωπικού, (β) 
αναπτύσσει καινοτόμες και μοναδικές υπηρεσίες, (γ) καλύπτει εθνικές ερευνητικές ανάγκες σε διάφορες περιφέρειες, (δ) αποτελεί κόμβο 
ανάδειξης εθνικών ερευνητικών προσπαθειών και προϊόντων στη διεθνή επιστημονική κοινότητα, (ε) υποστηρίζει έργα βιοϊατρικής 
επιχειρηματικότητας, και (δ) ισχυροποιεί τη συμμετοχή της Ελλάδας στις πανευρωπαϊκές υποδομές του BMS/ESFRI Η υποδομή 
ΙnfrafrontierGR ιδρύθηκε το 2012 και αποτελεί μια Εθνικής εμβέλειας Ερευνητική Υποδομή (ΕΥ) ανοικτής πρόσβασης που αποσκοπεί στην 
αύξηση της τοπικής/περιφερειακής ανταγωνιστικότητας στην βιοϊατρική έρευνα μέσω της παραγωγής, αρχειοθέτησης, διανομής και 
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πολυεπίπεδου φαινοτυπικού χαρακτηρισμού ζωικών μοντέλων. Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης ανάπτυξης (2012-2015), το 
ΙnfrafrontierGR βασίστηκε στην εμπειρία 3 διακεκριμένων Ερευνητικών Κέντρων - Φλέμιγκ, ΙΙΒΕΑΑ, και IMBB-ITE. Η προτεινόμενη δεύτερη 
φάση (Phenotypos) ολοκληρώνει την ΕΥ ΙnfrafrontierGR, με την ενίσχυση της κρίσιμης μάζας των φορέων που συμμετέχουν και την 
προσθήκη νέων τεχνολογιών, και παρέχει πρόσβαση σε μια σειρά από πιστοποιημένες πλατφόρμες φαινοτύπησης ζωικών μοντέλων υπό το 
πρίσμα παθολογικών συνθηκών όπως η χρόνια φλεγμονή, ο καρκίνος, οι νευροεκφυλιστικές ασθένειες, οι μεταβολικές ασθένειες κ.α. Για την 
επίτευξη αυτών των στόχων, επιπλέον εταίροι έχουν στρατηγικά επιλεγεί για (α) να αναβαθμιστούν οι δυνατότητες της φαινοτυπικής 
ανάλυσης και της κατάρτισης του προσωπικού, (β) να συνδεθούν προ-κλινικά και μεταφραστικά προγράμματα, και (γ) να αυξηθεί η εμβέλεια 
των περιφερειακών ερευνητικών κοινοτήτων που θα έχουν πρόσβαση στην υποδομή. Στους νέους φορείς περιλαμβάνονται το ΕΚΠΑ, το 
οποίο αντιπροσωπεύεται από την Ιατρική Σχολή και το εργαστήριο Βιολογίας-Βιοχημείας του Τμήματος Νοσηλευτικής και το Τμήμα 
Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής του ΔΠΘ. Συγκεκριμένα οι δράσεις του έργου αποσκοπούν: - Στην παροχή υπηρεσιών ανοικτής πρόσβασης 
σε εθνικούς και διεθνείς ακαδημαϊκούς και παραγωγικούς φορείς που δεν έχουν την υποδομή, τη συνάφεια ή την τεχνογνωσία για την 
ανάλυση ζωικών προτύπων - Την προσφορά τυποποιημένων διαδικασιών φαινοτύπισης που δεν προσφέρονται σε Ευρωπαϊκές κλινικές 
ποντικών και σε τομείς στους οποίους η χώρα έχει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) - Στην ομοιομορφία και 
μεταφρασιμότητα των αποτελεσμάτων με την ένταξη τυποποιημένων δοκιμασιών και μετρήσεων προκλινικού και κλινικού ελέγχου. Τα 
παραπάνω θα υλοποιηθούν μέσα από μια σειρά δράσεων όπως: - Η ανάπτυξη διατάξεων Στοχευμένης Φαινοτυπικής Αξιολόγησης 
(Pipelines) με βάση ζωικά πρότυπα φλεγμονωδών παθήσεων, διατάξεων για την ανίχνευση μεταβολικών νευροεκφυλιστικών και 
συμπεριφορικών αλλοιώσεων και συνοσηροτήτων, καθώς και διατάξεων ανάλυσης της γήρανσης και ασθενειών που σχετίζονται με την 
ηλικία. - Η επέκταση και τυποποίηση διαδικασιών αξιολόγησης σε μορφή Standard operating procedures (SOPs) και οριστικοποίηση των 
τιμών αναφοράς (Benchmarking) για κάθε διάταξη - Η Ενσωμάτωση κριτηρίων ελέγχου ποιότητας (Quality Controls), ο τελικός έλεγχος των 
διαδικασιών και η υλοποίηση έργων επίδειξης, η κοστολόγηση των υπηρεσιών και η τελική διάθεση - Η ενίσχυση υποδομών παραγωγής και 
φιλοξενίας διαγονιδιακών συστημάτων  
5. Παραδοτέα πράξης: 
  

Π1.1 Καθορισμός προδιαγραφών πρόσθετου εξοπλισμού. Π1.2 4 τυπ/μένες διατάξεις αξιολόγησης μεταλλαγών στο πλαίσιο φλεγμονωδών 
νοσημάτων και σχετιζόμενης καρκινογένεσης. Π1.3 40 τυπ/νες διαδικασίες αξιολόγησης. Π1.4 Συστήματα ελέγχου ποιότητας και 
πιστοποιήσεις. Π1.5 Τιμές αναφοράς. Π1.6 Τελικές Δοκιμές. Π1.7 Μονάδες Ελεύθερης Πρόσβασης (2). Π2.1 Καθορισμός Προδιαγραφών 
Εξοπλισμού Διατάξεων Αξιολόγησης Συμπεριφορικών Παραμέτρων. Π2.2 Εγκατάσταση 5 διατάξεων αξιολόγησης συμπεριφορικών 
παραμέτρων. Π2.3 Ενέργειες Καθορισμού Τιμών Αναφοράς. Π2.4 Δοκιμασίες Ελέγχου Αποκλίσεων. Π2.5 Τυπ/ση Πρωτοκόλλων. Π3.1 
Καθορισμός Προδιαγραφών Εξοπλισμού Διατάξεων μεταβολικής φαινοτυπικής αξιολόγησης. Π3.2 Εγκατάσταση δυο (2) διατάξεων 
αξιολόγησης μεταβολικών παραμέτρων. Π3.3 Ενέργειες Καθορισμού Τιμών Αναφοράς σε πρότυπα παχυσαρκίας, λιπώδους εκφυλισμού και 
διαβήτη. Π3.4 Ενέργειες Καθορισμού Τιμών Αναφοράς σε πρότυπα Φλεγμονωδών Παθήσεων του Εντέρου. Π3.5 Τυπ/ση Πρωτοκόλλων. 
Π4.1 Διαμόρφωση Οίκου Πειραματόζωων για την εισαγωγή ποντικών από άλλες μονάδες για φαιν/ση. Π4.2 Πιστοποιημένη Παροχή 
Υπηρεσιών Διαγένεσης μέσω CrispR/Cas9. Π4.3 Δύο μονάδες δωρεάν παροχής έργου Διαγένεσης. Π5.1 Σύσταση Γραφείου Διαχείρισης. 
Π5.2 Διαχ/ση Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Π5.3 Περιοδικές Αναφορές και Εκθέσεις προόδου. Π5.4 Οργάνωση διεθνούς Συνεδρίου και 
τεχνολογικών ημερίδων. Π5.5 Οργάνωση σεμιναρίων/Workshops απευθυνόμενων στον ιδιωτικό τομέα. Π5.6 Συντονισμός διαδικασιών 
κοστ/σης και προτυποποίησης διατάξεων. Π5.7 Αναφορά δράσεων διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου. Π6.1 Τυπ/νες 
υπηρεσίες για τη δημιουργία διαγονιδιακών ποντικών μέσω έγχυσης του DNA σε ζυγοτά και γονιδιακής στόχευση εμβρυικών κυττάρων. Π6.2 
Τυπ/νες υπηρεσίες δημιουργίας διαγονιδιακών συστημάτων με χρήση της τεχνολογίας τετραπλοειδών εμβρύων. Π6.3 Εγκαθίδρυση 
υπηρεσιών για την επικύρωση της πολυδυναμικότητας των iPS κυττάρων in vivo, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο τετραπλοειδούς 
συμπλήρωσης. Π6.4 Εγκαθίδρυση τυπ/νων υπηρεσιών κρυοσυντήρησης και τεχνητής γονιμοποίησης και επανένταξης. Π6.5 Ένα έργο 
ελεύθερης πρόσβασης για δημιουργία διαγονιδιακού συστήματος. Π6.6 Αρχειοθέτηση 10 σειρών στον Εθνικό Κόμβο ΕΜΜΑ. Π7.1 Τυπ/νες 
υπηρεσίες για ιστοπαθολογικές αναλύσεις εκφυλισμού των ιστών που σχετίζονται με τη γήρανση και δεδομένα αναφοράς. Π7.2 Τυπ/νες 
μέθοδοι μέτρησης ενδοκρινολογικών, ηπατικών και μεταβολικών παραμέτρων στο πλαίσιο της γήρανσης και σχετιζομένων παθολογιών. 
Π7.3 Τυπ/να πρωτόκολλα προσδιορισμού προφίλ γονιδιακής έκφρασης και σφαιρικής ανάλυσης χρωματίνης από ιστούς ποντικών. Π7.4 
Τυπ/να πρωτόκολλα για την σφαιρική χαρτογράφηση 6 διαφορετικών τροποποιήσεων ιστονών. Π7.5 Τυπ/να πρωτόκολλα για το προφίλ 
στρατολόγησης της RNA πολυμεράσης II και 7 διαφορετικών μεταγραφικών παραγόντων σε επίπεδο γονιδιώματος. Π7.6 Υπηρεσίες 
βιοπληροφορικής ανάλυσης δεδομένων. Π8.1 Καθορισμός προδιαγραφών λογισμικού για μελέτες καρδιαγγειακού συστήματος και 
νευροεκφυλιστικές ασθένειες. Π8.2 Καθορισμός προδιαγραφών κρεβατιού συμβατού με τον τομογράφο microPET/CT μικρών ζώων. Π8.3 
Καθορισμός προδιαγραφών συστήματος autoradiography. Π8.4 Καθορισμός προδιαγραφών και αγορά συστήματος ψύξης εμβρύων μικρών 
ζώων. Π8.5 Βάσεις εικόνων ζώων και τιμές φυσιολογικών παραμέτρων διαφορετικών πληθυσμών. Π8.6 Μονάδες ελεύθερης πρόσβασης 
στο σύστημα PET/CT (2). Π8.7 Αρχειοθέτηση 5 σειρών στην Εθνική Μονάδα της ΕΜΜΑ. Π9.1 Ένταξη κλινικών παραμέτρων στις διαδικασίες 
φαινοτύπισης των ΠΕ1-ΠΕ3. Π9.2 Συμβουλευτικές υπηρεσίες στην ανάλυση αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τις φαινοτυπικές 
διατάξεις. Π9.3 Μελέτες μεταφρασιμότητας αποτελεσμάτων. Π10.1 Ανάπτυξη και υποστήριξη των δράσεων συμπεριφορικής φαινοτύπισης 
του ΠΕ2. Π11.1 Aνάπτυξη μονάδας εκτροφής πειραματοζώων (επιμυών) στην Περιφέρεια ΑΜΘ για την μοριακή και φαινοτυπική αξιολόγηση 
προτύπων ζωικών μοντέλων ασθενειών του ανθρώπου. 

 
 

  

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

05801 
Eπιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά 
με αξιολόγηση ή σε διεθνή συνέδρια με 
αξιολόγηση (peer reviewed) 

Αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

10,00 

05801 
Eπιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά 
με αξιολόγηση ή σε διεθνή συνέδρια με 
αξιολόγηση (peer reviewed) 

Αριθμός Μετάβαση 4,00 

05801 
Eπιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά 
με αξιολόγηση ή σε διεθνή συνέδρια με 
αξιολόγηση (peer reviewed) 

Αριθμός 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

1,00 

CO24 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός νέων ερευνητών σε 
φορείς που λαμβάνουν ενίσχυση 

Ισοδύναμα 
πλήρους 

απασχόλησης 
Μετάβαση 3,00 
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6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

CO24 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός νέων ερευνητών σε 
φορείς που λαμβάνουν ενίσχυση 

Ισοδύναμα 
πλήρους 

απασχόλησης 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

65,25 

CO24 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός νέων ερευνητών σε 
φορείς που λαμβάνουν ενίσχυση 

Ισοδύναμα 
πλήρους 

απασχόλησης 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

5,33 

CO25 
Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός ερευνητών που 
εργάζονται σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις 
ερευνητικών κέντρων 

Ισοδύναμα 
πλήρους 

απασχόλησης 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

5,50 

CO25 
Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός ερευνητών που 
εργάζονται σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις 
ερευνητικών κέντρων 

Ισοδύναμα 
πλήρους 

απασχόλησης 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

71,58 

CO25 
Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός ερευνητών που 
εργάζονται σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις 
ερευνητικών κέντρων 

Ισοδύναμα 
πλήρους 

απασχόλησης 
Μετάβαση 7,35 

T4225 Αριθμός ερευνητικών υποδομών που 
ενισχύονται Αριθμός Μετάβαση 1,00 

T4225 Αριθμός ερευνητικών υποδομών που 
ενισχύονται Αριθμός 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

1,00 

T4225 Αριθμός ερευνητικών υποδομών που 
ενισχύονται Αριθμός 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

1,00 

  

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
7. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/01/2017. 
 
8. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2021.  
 
 

 
9. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 01/05/2018.  
 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Η παρούσα τροποποίηση αφορά: 

1. Την παράταση της λήξης της πράξης μέχρι τις 31/12/2021 προκειμένου  αυτή να ολοκληρωθεί σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των 36 μηνών από την αρχική απόφαση ένταξης της πράξης. 

2. Την διόρθωση επί το ορθό των κωδικών ΟΠΣ των εταίρων ΙΤΕ, ΕΛΚΕ- ΕΚΠΑ και ΕΛΚΕ-ΔΠΘ. 
3. Την διόρθωση επί το ορθό του Φορέα Χρηματοδότησης που είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
4. Την αύξηση των έμμεσων δαπανών κατά 3.450€ η οποία προκύπτει λόγω μεταφοράς στο υποέργο 4, προϋπολογισμού από 

την κατηγορία των Εξωτερικών Υπηρεσιών η οποία δεν παράγει έμμεσες δαπάνες προς την κατηγορία  Έκτακτου 
Προσωπικού για την οποία υπολογίζονται έμμεσες δαπάνες με ποσοστό 25%. Η μείωση της κατηγορίας  των εξωτερικών 
υπηρεσιών του Υποέργου 4 δεν επηρεάζει την υλοποίηση του έργου καθώς οι εν λόγω δαπάνες θα καλυφθούν από ίδιους 
πόρους. Επίσης οι όποιες αλλαγές δεν μεταβάλουν το σύνολο του προϋπολογισμού του Υποέργου 4 και της Πράξης.  

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

A. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩN 

 Α.1. Άμεσες δαπάνες 
i. Ποσό χωρίς 
ΦΠΑ 3.308.142,43 3.308.142,43 

ii. ΦΠΑ 120.095,07 120.095,07  
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 3.428.237,50 3.428.237,50  

B. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

Β.4.3. ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ βάσει ποσοστού (%) επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών 
(δράσεις ΕΤΑΚ) (εξαιρούνται A.1.4, A1.5, A.1.6 και Α.1.8) 571.762,50 571.762,50  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 571.762,50 571.762,50  

ΣΥΝΟΛΑ  4.000.000,00 4.000.000,00 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  4.000.000,00 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  0,00 

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  0,00  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 4.000.000,00 
 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟ 

ΚΩΔ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

10115103 EKEBE "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ" 2.950.000,00 

1020165 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ 250.000,00 

1020219 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 200.000,00 

10115043 ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 400.000,00 
613142134 ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 200.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 4.000.000,00  
 

10. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 4.000.000,00 € 
11. Για την Πράξη, οι εφαρμοζόμενες επιλογές απλοποιημένου κόστους είναι οι εξής:  

ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Β.4.3 ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ βάσει ποσοστού (%) επί των 

επιλέξιμων άμεσων δαπανών (δράσεις ΕΤΑΚ) (εξαιρούνται 

A.1.4, A1.5, A.1.6 και Α.1.8) (<= 25%) 

25 %    

 
Σύμφωνα με την παράγραφο 4.8 της πρόσκλησης. 

 
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

12. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε  4.000.000,00 €  
Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:  

 

 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

ΚΩΔ. ΣΑ 
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 

(ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)* 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

ΕΝΕΡΓΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 

(που συνεχίζει 
να πληρώνει 
την πράξη) 

Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤ

ΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΙΩΝ 
ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ 

Ε1451 2017ΣΕ14510050  NAI   4.000.000,00  
 
 
* Ο κωδικός εναρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό.  
 

15. Το επιλέξιμο ποσό  δημόσιας δαπάνης, η οποία προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 4.000.000,00 €.  
 

 

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον 

χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στο συνημμένο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης.  

 

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η  ΔΑ επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να 

προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.  

Δ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Για την πράξη τίθενται οι παρακάτω Ειδικοί Όροι : 1. Για τις αναθέσεις και τις προμήθειες που εκτελούνται στο πλαίσιο 

υλοποίησης του έργου, ο Δικαιούχος της πράξης καλείται να λάβει όλα τα μέτρα περί αποφυγής πιθανής κατάτμησης. 2. Ο Δικαιούχος 
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υποχρεούται: • να τηρεί ξεχωριστούς λογαριασμούς, ώστε να διακρίνεται απολύτως η εν λόγω «μη οικονομική» ερευνητική του 

δραστηριότητα από άλλες «οικονομικές» δραστηριότητες που τυχόν ασκεί, • να τηρεί ξεχωριστή λογιστική παρακολούθηση για το έργο με τον 

κατάλληλο επιμερισμό δαπανών και εσόδων, • να διασφαλίζει ότι η δημόσια χρηματοδότηση δεν στηρίζει άλλες δραστηριότητες, και • να 

διασφαλίζει ότι τα αποτελέσματα της έρευνας από το συγκεκριμένο ερευνητικό έργο θα διαχέονται ευρέως σε μη αποκλειστική και χωρίς 

διακρίσεις βάση, για παράδειγμα μέσω διδασκαλίας, βάσεων δεδομένων, δημοσιεύσεων ή λογισμικού ανοικτής πρόσβασης. 3. Ο Δικαιούχος 

υποχρεούται να τηρεί τα αναφερόμενα στην με Α.Π. 49939/ΕΥΚΕ1942/13.05.2016 εγκύκλιο της ΕΥΚΕ με θέμα: «Κρατικές ενισχύσεις και 

δημόσια χρηματοδότηση ερευνητικών οργανισμών – Ερευνητικών υποδομών» τόσο κατά το στάδιο ελέγχου της υλοποίησης και κυρίως κατά 

το στάδιο ελέγχου των μακροχρονίων υποχρεώσεων. ΠΛΗΡΩΜΕ ΠΔΕ Οι αναμενόμενες πληρωμές ΠΔΕ για το έτος 2017 ανέρχονται στο 

50% του προϋπολογισμού της πράξης. 

 
 

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ 
 
 

Φωτονιάτα Ευγενία 

 

Πίνακας Αποδεκτών:  

1.ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ " ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ" 
Υπ’ όψιν Νομίμου Εκπροσώπου 
Υπεύθυνου Πράξης Γιώργος Κόλλιας  
2. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 
Υπ’ όψιν Νομίμου Εκπροσώπου 
3. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
Υπ’ όψιν Νομίμου Εκπροσώπου 
4. ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 
Υπ’ όψιν Νομίμου Εκπροσώπου 
5. ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 
Υπ’ όψιν Νομίμου Εκπροσώπου 

Συνημμένα:  

Παράρτημα Ι : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Ένταξης  

Κοινοποίηση:  

Κοινοποίηση: 
1. Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7 Αθήνα 
2. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Αν. Παπανδρέου 37, Μαρούσι (φορέας χρηματοδότησης) 
3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ (κοινοποιείται ηλεκτρονικά) 
4. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Α. Χαρίτση 
5. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, κ. Π. Κορκολή 
6. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, κ. Κ. Φωτάκη 
7. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Έρευνας & Τεχνολογίας, κας Μ. Κυπριανίδου 

 

Εσωτερική διανομή:  

Εσωτερική διανομή: 
Γραφείο Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ 
Γραφείο Προϊσταμένης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 
Μονάδες Α1, Α2, Β1 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  
Ο δικαιούχος της πράξης «InfrafrontierGR/Phenotypos: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Μοριακή και Συμπεριφορική Φαινοτυπική 
ανάλυση βιολογικών οργανισμών μοντέλων για τις χρόνιες εκφυλιστικές ασθένειες του ανθρώπου» αναλαμβάνει να τηρήσει τις παρακάτω 
υποχρεώσεις :  

1. ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ  
(i) Να τηρεί την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, τη 

αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα 
Ατόμων με Αναπηρίες.  

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ  
(i) Να τηρεί τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης της πράξης και των επί μέρους υποέργων και ιδίως τα χρονοδιαγράμματα ανάθεσης και 

ολοκλήρωσης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών και ανάθεσης και εκτέλεσης των κύριων υποέργων της πράξης, 
όπως αυτά αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης της πράξης. 
Τυχόν υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών, όπως αυτό 
προσδιορίζεται στην απόφαση ένταξης της πράξης, επιφέρει την αυτοδίκαιη ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης (δηλαδή 
η πράξη απεντάσσεται από το ΕΠ).  

Στις περιπτώσεις πράξεων με υποέργα προπαρασκευαστικών υποέργων η εγγραφή του προϋπολογισμού τους γίνεται σε δύο 
φάσεις. Στην πρώτη φάση εγγράφεται στο ΠΔΕ ο προϋπολογισμός των προπαρασκευαστικών ενεργειών. Εφόσον, τα υποέργα των 
προπαρασκευαστικών ενεργειών ολοκληρώνονται εντός του χρονοδιαγράμματος, ο προϋπολογισμός της πράξης που αντιστοιχεί 
στα κύρια υποέργα εγγράφεται στο ΠΔΕ, μετά από σχετικό αίτημα της ΔΑ ή του ΕΦ  προς τη ΔΔΕ. Συνεπώς,  

• Η ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης δεν μπορεί να υπερβεί την ημερομηνία ανάληψης της πρώτης νομικής δέσμευσης 
του κύριου υποέργου που ορίζεται στο σημείο 10 της Απόφασης Ένταξης. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του χρονικού 
ορίου η Απόφαση Ένταξης θα ανακληθεί μετά από προειδοποιητική επιστολή της ΔΑ και την άπρακτη παρέλευση τριών 
μηνών. Η παραπάνω προθεσμία ισχύει με την επιφύλαξη δικαστικών ή διοικητικών αποφάσεων που αναστέλλουν την 
υλοποίηση της πράξης ή λόγω ανωτέρας βίας. 

Υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των κύριων υποέργων δύνανται να επιφέρουν την επιτήρηση του δικαιούχου 
από τη ΔΑ και την επιβολή στο δικαιούχο λήψης διορθωτικών μέτρων εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, αλλά και την ανάκληση 
της απόφασης ένταξης της πράξης.  

(ii) Να διασφαλίζει το λειτουργικό αποτέλεσμα της πράξης, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για το σκοπό αυτό, με βάση το 
κανονιστικό πλαίσιο του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του, στην περίπτωση που 
ο φορέας λειτουργίας και συντήρησης της πράξης δεν ταυτίζεται με το δικαιούχο αυτής. 

(iii) Να λαμβάνει έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ) για τις διαδικασίες της διακήρυξης, 
ανάθεσης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις πράξεων που εκτελούνται με ίδια μέσα, ο δικαιούχος 
υποχρεούται να υποβάλλει σχέδιο απόφασης για την εκτέλεση του έργου με ίδια μέσα πριν την υπογραφή του, και να υποβάλλει 
αίτημα εξέτασης για τροποποιήσεις αυτής. Στις περιπτώσεις αρχαιολογικών έργων, ο δικαιούχος κοινοποιεί την απόφαση 
αυτεπιστασίας.  

(iv) Να ενημερώνει έγκαιρα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ) σχετικά με την εξέλιξη της πράξης, ιδιαίτερα 
σε ότι αφορά τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την υλοποίησή της και να αποστέλλει όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στη 
φυσική και οικονομική υλοποίηση της πράξης έως και την ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με τις διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης 
και ελέγχου.  

(v) Να πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού  Συστήματος ΟΠΣ – 
ΕΣΠΑ  με τα δεδομένα και έγγραφα της πράξης που υλοποιεί και ειδικότερα τα δεδομένα και έγγραφα προγραμματισμού και 
υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την  παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 
και των δεικτών, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους, την αξιολόγηση πράξεων και γενικότερα τη  διαδρομή ελέγχου της πράξης. 

(vi) Να διασφαλίζει την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλει στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ,  σύμφωνα με το χρονικό 
πλαίσιο που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις και να πραγματοποιεί διασύνδεση των Πληροφοριακών  Συστημάτων του με το 
ΟΠΣ – ΕΣΠΑ  για την αυτόματη υποβολή στοιχείων, εφόσον απαιτείται. 

(vii) Να εφαρμόζει το Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ, ανάλογα με το επίπεδο εμπλοκής του στην παρακολούθηση των 
δεικτών της συγχρηματοδοτούμενης πράξης.  

(viii) Για πράξεις ΕΚΤ, ο δικαιούχος υποχρεούται να έχει εγκατεστημένο σύστημα (είτε του φορέα του είτε να έχει πρόσβαση σε 
άλλο τοπικό ή κεντρικό σύστημα) συλλογής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και μεταβίβασης δεδομένων συμμετεχόντων (microdata), 
όπου απαιτείται, προκειμένου αφενός να διασφαλίζεται η ακρίβεια και επάρκεια των δεδομένων των συμμετεχόντων και αφετέρου η 
έγκαιρη ενημέρωση του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ με τα εν λόγω στοιχεία.  
Οι δικαιούχοι έχουν την ευθύνη για  την έγκυρη και έγκαιρη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των δεικτών και των δεδομένων 
μεμονωμένων συμμετεχόντων (microdata) και στις περιπτώσεις που η συλλογή τους διενεργείται από τους φορείς υλοποίησης ή 
παρόχους των πράξεων (π.χ. Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Δομές φροντίδας παιδιών κα).  
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3.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ  
(i) Να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας 

και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και να εφαρμόζει εσωτερικές 
διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους.  

(ii) Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς 
τις δαπάνες που δηλώνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π ή στον Ενδιάμεσο Φορέα, μέσω των Δελτίων Δήλωσης 
Δαπανών.  

(iii) Να υποβάλλει (εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου) στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. (ή εναλλακτικά στον ΕΦ) και 
στην Αρχή Πιστοποίησης, μετά την ολοκλήρωση της πράξης 
α) στοιχεία για τους δημιουργούμενους τόκους από τη χρηματοοικονομική διαχείριση των διατιθέμενων πόρων.  
β) επικαιροποιημένη χρηματοοικονομική ανάλυση για τον προσδιορισμό των καθαρών εσόδων για τα έργα που παράγουν έσοδα, 

εφόσον για τον προσδιορισμό των καθαρών εσόδων εφαρμόζεται η εν λόγω μέθοδος.  
Στην περίπτωση πράξης / έργου όπου ο υπολογισμός των καθαρών εσόδων του βασίζεται στη μέθοδο του κατ’ αποκοπή 
ποσοστό (flat rate) δεν απαιτείται να γίνει κάποια προσαρμογή στο ποσοστό χρηματοδότησης της πράξης στην τελική αίτηση 
πληρωμής που υποβάλλει ο δικαιούχος.  
Στην περίπτωση πράξης / έργου που δεν είναι αντικειμενικά δυνατή η εκ των προτέρων εκτίμηση των εσόδων, ο δικαιούχος 
υποχρεούται να υποβάλλει ετησίως στοιχεία για τα καθαρά έσοδα της πράξης για περίοδο τριών ετών από την ολοκλήρωσή 
της έως την προθεσμία για την υποβολή της έκθεσης ολοκλήρωσης του ΕΠ, αναλόγως με το ποια χρονική στιγμή προηγείται.  
Στην περίπτωση πράξης, η οποία παράγει άμεσα έσοδα μόνο κατά την υλοποίησή της, τα οποία ωστόσο δεν ελήφθησαν 
υπόψη κατά το χρόνο έγκρισης της πράξης, η επιλέξιμη δαπάνη της πράξης μειώνεται κατά τα καθαρά έσοδα που 
παρήχθησαν άμεσα κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, το αργότερο κατά την αίτηση τελικής πληρωμής που υποβάλλει ο 
δικαιούχος.  

4. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ  
(i) Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης 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., Αρχή 
Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

(ii) Να αποδέχοται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, τόσο στην έδρα τους, όσο και 
στους χώρους υλοποίησης της πράξης, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την 
εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν. 

5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  
(i) Να αποδέχεται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. 

(ή εναλλακτικά ο ΕΦ), στη διαδικτυακή πύλη www.espa.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Καν. 
1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη της πράξης, ημερομηνία έναρξης της 
πράξης, καταληκτική ημερομηνία πράξης, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή 
άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης.  

(ii) Να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013 και ειδικότερα:  
α)  Να αναρτά προσωρινή πινακίδα, σημαντικού μεγέθους, στο εργοτάξιο των έργων υποδομής ή κατασκευών σε ορατό σημείο 

από το κοινό, με συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ, κατά τη φάση υλοποίησής τους.  
β)  Να τοποθετεί μόνιμη αναμνηστική πλάκα ή πινακίδα σημαντικού μεγέθους, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, εντός 

τριών μηνών από την ολοκλήρωση του έργου υποδομής ή κατασκευών ή αγοράς φυσικού (ενσώματου) αντικειμένου, με 
συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ. 
Οι αναμνηστικές πλάκες ή πινακίδες, οι οποίες σχεδιάζονται σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον 
821/2014, αναγράφουν την ονομασία και τον κύριο στόχο του, το έμβλημα της ένωσης μαζί με την αναφορά στην Ένωση, και 
το Ταμείο ή τα Ταμεία που στηρίζουν το έργο. 

γ)  Να λειτουργεί διαδικτυακό τόπο, στον οποίο θα αναρτά στοιχεία της πράξης, όπως σύντομη περιγραφή, ανάλογης με το 
επίπεδο της στήριξης, στόχοι και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση. 

δ)  Να τοποθετεί αφίσες με πληροφόρηση σχετικά με την πράξη, σε πράξεις που δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση πινακίδων ή 
πλακών. 

ε)  Να ενημερώνει τους συμμετέχοντες σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, και κατά περίπτωση από το ΕΤΠΑ ή 
Ταμείο Συνοχής, σχετικά με τη συγχρηματοδότησή της από το ΕΚΤ, ή το ΕΤΠΑ ή το Τ.Σ. και την υλοποίησή της στο πλαίσιο 
επιχειρησιακού προγράμματος. Η εν λόγω ενημέρωση πραγματοποιείται σε κάθε έγγραφο ή άλλο πιστοποιητικό που 
χρησιμοποιούνται κατά την υλοποίηση της πράξης ή παράγονται στο πλαίσιο αυτό. 

στ)  Να εξασφαλίζει ότι οι συμμετέχοντες σε πράξεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των 
Νέων (ΠΑΝ) είναι ειδικά ενημερωμένοι για την υποστήριξη της ΠΑΝ που παρέχεται από τους πόρους του ΕΚΤ και τα ειδικά 
κονδύλια για την ΠΑΝ. Κάθε έγγραφο που αφορά στην υλοποίηση μιας πράξης και το οποίο απευθύνεται στο κοινό ή στους 
συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών συμμετοχής ή άλλων πιστοποιητικών, περιλαμβάνει δήλωση 

http://www.espa.gr/
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ότι η πράξη υποστηρίχθηκε στο πλαίσιο της ΠΑΝ.  

6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ  
(i) Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης έως την ολοκλήρωση, την 

αποπληρωμή και τη λειτουργία της. Στο φάκελο της πράξης να τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και 
τους λογιστικούς ελέγχους για διάστημα δύο (2) ετών ή τριών (3) ετών, στην περίπτωση πράξεων επιλέξιμης δαπάνης που δεν 
υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ, από την 31 Δεκεμβρίου που ακολουθεί την υποβολή των λογαριασμών στους οποίους 
περιλαμβάνεται η τελική δαπάνη Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή 
επικαιροποιημένων αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των 
ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. 

(ii) Να τηρεί 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 (ή εναλλακτικά ο ΕΦ). 

(iii) Να τηρεί τις ακόλουθες μακροχρόνιες δεσμεύσεις, προκειμένου οι πράξεις να διατηρήσουν το δικαίωμα της συνεισφοράς των 
Ταμείων:  
α) Για πράξεις επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση, εντός πέντε (5) ετών από την τελική πληρωμή ή εντός της 

προθεσμίας που ορίζεται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων να μην επέλθει: 

• παύση ή μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής προγράμματος 

• αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδομής η οποία παρέχει σε μια εταιρεία ή δημόσιο οργανισμό 
αδικαιολόγητο πλεονέκτημα 

• ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρμογή των όρων που θα μπορούσαν να 
υπονομεύσουν τους αρχικούς στόχους. 

β) Άλλες μακροχρόνιες δεσμεύσεις που ορίζονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦΔ) ή 
καθορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πράξη.  

  

Η τήρηση των μακροχρονίων υποχρεώσεων επιβεβαιώνονται, μετά την ολοκλήρωση της πράξης, με διοικητικές ή και επιτόπιες 
επαληθεύσεις από την Δ.Α. ή τον ΕΦ. (Στην περίπτωση που η υποχρέωση τήρησης των μακροχρονίων δεσμεύσεων μεταβιβάζεται 
σε άλλο φορέα, αυτός προσδιορίζεται και η υποχρέωση αφορά αυτόν τον φορέα) 

7. Ειδικοί Όροι 
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