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Απαντήσεις επί ερωτήσεων δικαιούχων ενταγμένων έργων της πρόσκλησης 2836 

"Δράσεις συνεργασιών και δικτύωσης μεταξύ ερευνητικών φορέων, εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων και επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας του σχεδίου στρατηγικής 

έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας 

 

Σε συνέχεια της από 17/07/2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί ένταξης των 

έργων (επενδυτικών σχεδίων) στο πλαίσιο υλοποίησης της πρόσκλησης  «Δράσεις συνεργασιών και 

δικτύωσης μεταξύ ερευνητικών φορέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων σε τομείς 

προτεραιότητας του σχεδίου στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας» με Κωδικό 2836, 

όλοι οι δικαιούχοι των εγκεκριμένων αιτήσεων προς ενίσχυση ενημερώθηκαν ηλεκτρονικά από την 

ΕΥΔΕΠ ΠΔΜ για την ένταξη του επενδυτικού τους σχεδίου.  Η εγκριτική επιστολή ενημέρωσε 

ηλεκτρονικά, χωριστά τον κάθε δικαιούχο για το Τεχνικό Παράρτημα στο οποίο περιλαμβάνεται σαφής 

και αναλυτική περιγραφή του προς εκτέλεση έργου, το χρονοδιάγραμμα, ο συνολικός 

προϋπολογισμός του, οι πηγές και το ποσοστό χρηματοδότησης αυτού (το Τεχνικό Παράρτημα 

αναρτήθηκε και στο ΠΣΚΕ για κάθε επιχείρηση χωριστά). Στη συνέχεια κάθε δικαιούχος όφειλε να 

υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση περί αποδοχής του Τεχνικού Παραρτήματος όπως αυτό διαμορφώθηκε 

μετά την αξιολόγηση καθώς και όλους τους όρους που τίθενται στην παρούσα Πρόσκληση για την 

υλοποίηση του έργου και την παρακολούθηση αυτού. 

Ωστόσο στο χρονικό διάστημα από την ένταξη των πράξεων έως και σήμερα η ΕΥΔΕΠ ΠΔΜ έγινε 

δέκτης πλήθους ερωτημάτων, τόσο ηλεκτρονικά όσο και τηλεφωνικά, σχετικά με τη δυνατότητα 

τροποποιήσεων των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων. 

Ως εκ τούτου και προκειμένου να προχωρήσει απρόσκοπτα η υλοποίηση των πράξεων, κρίνεται 

σκόπιμο να επισημανθούν οι όροι και προϋποθέσεις περί δυνατότητας τροποποιήσεων των 

εγκεκριμένων σχεδίων, όπως αυτοί προβλέπονται τόσο  από την πρόσκληση όσο και από το Σύστημα 

Διαχείρισης και Ελέγχου των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. 

Όσον αφορά στα αιτήματα τροποποίησης υποβάλλονται από τους δικαιούχους ηλεκτρονικά στο 

Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), καταχωρώντας τα σχετικά πεδία της 

εφαρμογής «ΑΙΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ» του ΠΣΚΕ. Ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει σε 

φυσική μορφή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παραστατικά προκειμένου να τεκμηριώσει το αίτημα 

του. Ο τρόπος υποβολής των δικαιολογητικών σε φυσική μορφή είναι ίδιος με τον περιγραφόμενο στο 

κεφάλαιο 1.9 της παρούσας «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ». 

Αλλαγή των επιμέρους στοιχείων της Απόφασης χρηματοδότησης είναι δυνατή, μετά από υποβολή 

τεκμηριωμένου αιτήματος από τον δικαιούχο, εφόσον δεν αλλοιώνεται η φύση και οι στόχοι του 

επενδυτικού σχεδίου και εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της προκήρυξης. Τα 
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αιτήματα τροποποίησης, εκτός αυτών που υποβάλλονται για λόγους ανωτέρας βίας, μπορούν να 

κατατίθενται μετά το πρώτο εξάμηνο από την ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του επενδυτικού 

σχεδίου, (η ημερομηνία υποβολής καθορίζεται από τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα αποδοθεί στο 

σχετικό εισερχόμενο έγγραφο). Η έγκριση της τροποποίησης αποτελεί απαιτούμενο για την υλοποίηση 

και πληρωμή ενεργειών που προβλέπονται στο αίτημα τροποποίησης. 

 Σε περίπτωση που οι προτεινόμενες αλλαγές του επενδυτικού σχεδίου επηρεάζουν την αρχική 

αξιολόγηση και τη βαθμολόγηση των κριτηρίων επιλογής, η ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ επαναξιολογεί το 

επενδυτικό σχέδιο και εισηγείται στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας την έκδοση εγκριτικής ή 

απορριπτικής απόφασης.  

Οι τροποποιήσεις στοιχείων της εγκριτικής απόφασης, όπως ορίζονται σε  επόμενη παράγραφο, 

εξετάζονται από την ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ, μέσω των διαδικασιών του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών 

Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και εξέτασης αντιρρήσεων, 

επικαιροποιείται ή συμπληρώνεται, εφόσον απαιτείται, η απόφαση έγκρισης των αποτελεσμάτων 

επαλήθευσης/πιστοποίησης. Τα αποτελέσματα εξέτασης των αντιρρήσεων αποστέλλονται στους 

Δικαιούχους με ευθύνη της ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ.  

Ο δικαιούχος δύναται να μην υποβάλλει αίτημα τροποποίησης σε περίπτωση επουσιωδών αλλαγών, 

οι οποίες δεν αποτελούν στοιχεία της εγκριτικής απόφασης. Η επιχείρηση δύναται να πραγματοποιεί 

τις προαναφερθείσες αλλαγές σε όλη την διάρκεια του έργου μέχρι την λήξη αυτού με ενημέρωση της 

ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ και με την επιφύλαξη της επαλήθευσής τους. Τροποποίηση επιμέρους στοιχείων της 

Απόφασης ένταξης είναι δυνατή εφόσον τηρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:   

 παρέχεται επαρκής τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα των προτεινόμενων μεταβολών των 

στοιχείων του 

 έργου ως προς την ομαλή υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου και την επίτευξη 

των στόχων του  δεν αλλοιώνονται η φύση και οι στόχοι του έργου 

  δεν μεταβάλλονται στοιχεία με τρόπο που να ακυρώνονται η επιλεξιμότητα ή/ και η θετική 

αξιολόγηση της 

 Αίτησης Χρηματοδότησης, βάσει των κριτηρίων της παρούσας Πρόσκλησης  δεν αυξάνεται 

το ποσό της εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης του έργου, καθώς επίσης και τη 

 μείωση του κάτω του ορίου των 50.000 €.  Στον τροποποιημένο επιχορηγούμενο 

προϋπολογισμό θα πρέπει να τηρούνται τα μέγιστα ποσοστά και 

 ποσά των κατηγοριών δαπανών που ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση. 

 

Ειδικότερα ως τροποποιήσεις στοιχείων της εγκριτικής απόφασης, που εξετάζονται από την ΕΥΔ ΕΠ 

ΠΔΜ θεωρούνται οι παρακάτω: 
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• Τροποποίηση στοιχείων των δαπανών και των παραδοτέων, που δεν επηρεάζουν τη φύση και 

τους στόχους του επενδυτικού σχεδίου και τους όρους και προϋποθέσεις της προκήρυξης, 

       • Τροποποίηση προϋπολογισμού με αυξομείωση ανά κατηγορία δαπάνης ως 30% του 

συνολικού προϋπολογισμού, 

• Προσθήκη νέας κατηγορίας δαπανών, μη προβλεπόμενη κατά την υποβολή της πρότασης, 

μέχρι 5% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, 

       • Παράταση ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, 

       • Μεταβολή εταιρικής / μετοχικής σύνθεσης σε ποσοστό >25%. 

 

Σε κάθε περίπτωση για την τροποποίηση της πράξης πρέπει να πληρούνται όροι και προϋποθέσεις 

που διασφαλίζουν την επιλεξιμότητα και θετική αξιολόγηση της, βάσει των κριτηρίων της 

Πρόσκλησης.   

 

Όλες οι τροποποιήσεις, εκτός αυτών που πραγματοποιούνται με ευθύνη του δικαιούχου, όπως 

περιγράφονται στη παράγραφο 1.12.1 της πρόσκλησης τελούν υπό την έγκριση της ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ. 

Τα σχετικά αιτήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από αναλυτική αιτιολόγηση σε σχέση με τις 

ανάγκες του φυσικού αντικειμένου του έργου που δημιουργούν την ανάγκη για την εκάστοτε 

τροποποίηση. Τα αιτήματα τροποποιήσεων δεν θα εξετάζονται έως ότου υποβληθούν όλα τα 

απαραίτητα συνοδευτικά στοιχεία και δικαιολογητικά που προβλέπονται από την παρούσα 

Ενότητα ή την Απόφαση χρηματοδότησης. Εφόσον υποβληθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, η 

αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης θα επεξεργάζεται τα αιτήματα τροποποιήσεων και θα αποστέλλει 

ηλεκτρονικά τις σχετικές απαντητικές επιστολές ή/και τροποποιητικές αποφάσεις, όπου 

απαιτείται. 

 

Ωστόσο, σύμφωνα με την πρόσκληση, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, 

επιτρέπονται τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας ως ακολούθως :   

 Αλλαγή υπεύθυνου έργου. 

 Αλλαγή νομίμου εκπροσώπου. 

 Μεταβολή επωνυμίας ή/και νομικής μορφής της επιχείρησης. 

 Μεταβολή εταιρικής / μετοχικής σύνθεσης σε ποσοστό έως 25% . 

 Αλλαγή χρηματοδοτικού σχήματος μόνο σε περίπτωση ενσωμάτωσης τραπεζικού δανεισμού 

(σε περίπτωση κατάργησης τραπεζικού δανεισμού δεν απαιτείται τροποποίηση).   
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 Αλλαγή έδρας επιχείρησης ή/και τόπου εγκατάστασης. 

 Μετεγκατάσταση της ενισχυθείσας δραστηριότητας εφόσον γίνεται εντός της ίδιας 

περιφέρειας. 

 Αλλαγή προμηθευτή. 

 Αντικατάσταση μέλους της ομάδας έργου από ένα ή περισσότερα μέλη με ισότιμα 

προσόντα. 

 Αλλαγή δαπάνης/δαπανών του επενδυτικού σχεδίου, με νέα/νέες δαπάνες εντός της 

ίδιας Κατηγορίας δαπανών για τις οποίες, νέες δαπάνες, τεκμηριώνεται σωρευτικά ότι:  

- υπακούουν στους κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών της κατηγορίας,  

- εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες της επένδυσης.  

 

Διευκρινίζεται ότι τέτοιες αλλαγές δαπανών μπορούν να ενσωματώνονται στο αίτημα επαλήθευσης 

/ πιστοποίησης και να εξετάζονται απευθείας με αυτό χωρίς να απαιτείται η υποβολή σχετικού 

αιτήματος τροποποίησης. Οι τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας μπορούν να πραγματοποιηθούν με 

ευθύνη των δικαιούχων σε όλη την διάρκεια του έργου χωρίς προηγούμενη έγκριση. Συνοδεύουν το 

αντίστοιχο Αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης, και υποβάλλονται μέσω του ΠΣΚΕ, όπου και 

αποτυπώνονται με ευδιάκριτο τρόπο οι προτεινόμενες αλλαγές σε σχέση με το εκάστοτε ισχύοντα 

στοιχεία της Απόφασης ένταξης. Η αποδοχή τους τελεί υπό την έγκριση του οργάνου που διενεργεί 

την επαλήθευση-πιστοποίηση, και το οποίο εξετάζει την πλήρωση των προϋποθέσεων που 

αναφέρονται ανωτέρω για το χαρακτηρισμό κάποιας τροποποίησης ως ήσσονος σημασίας και τη 

συμμόρφωσή τους με τους υπόλοιπους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. 

 

Σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχοι των ενισχύσεων φέρουν την ευθύνη οι ως άνω τροποποιήσεις 

ήσσονος σημασίας να μην οδηγούν σε απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια της παρούσας 

πρόσκλησης και της απόφασης χρηματοδότησης της επενδυτικής πρότασης. 

 

Σύμφωνα με την πρόσκληση επισημαίνεται ρητά ότι δεν επιτρέπονται οι παρακάτω τροποποιήσεις: 

 Τροποποίηση της ημερομηνίας έναρξης του έργου και της ημερομηνίας επιλεξιμότητας 

δαπανών. 

 Αύξηση της ενίσχυσης (δημόσιας δαπάνης) του Αναδόχου φορέα – Εταίρου. 

 Τροποποίηση στοιχείων του φυσικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου, η οποία 

επηρεάζει τη φύση και 
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 τους στόχους του επενδυτικού στοιχείου και τους όρους και προϋποθέσεις της προκήρυξης.  

Τροποποίηση στοιχείων του προϋπολογισμού, όταν περιλαμβάνει αυξομείωση ανά 

κατηγορία δαπάνης 

 μεγαλύτερη του 30% του συνολικού προϋπολογισμού.  Προσθήκη νέας κατηγορίας 

δαπανών, μη προβλεπόμενη κατά την υποβολή της πρότασης, μεγαλύτερη του 5% 

 του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. 

 

Επιπλέον  των παραπάνω επισημάνσεων θεωρήθηκε σκόπιμο να δοθούν κάποιες διευκρινίσεις επί 

των όρων και προϋποθέσεων της Πρόσκλησης και των Παραρτημάτων αυτής,  οι οποίες πιθανόν 

απαντούν σε κάποια ερωτήματα δικαιούχων, τα οποία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αφορούν 

σε γενικούς και ειδικούς όρους της πρόσκλησης και όχι επί συγκεκριμένης τροποποίησης της 

εκάστοτε εγκεκριμένης πρότασης. 

 

 Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η επομένη της 

ημερομηνίας ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 

Απαραίτητη προϋπόθεση  για την επιλεξιμότητά τους είναι οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες 

να συνδέονται αποδεδειγμένα με το έργο.  

 Το σύνολο των παραστατικών δαπανών (π.χ. τιμολογίων) θα πρέπει να έχει 

εκδοθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών και μέχρι την ημερομηνία 

λήξης του έργου. Εξαίρεση αποτελούν τα παραστατικά δαπάνης απασχόλησης των ορκωτών 

λογιστών που τυχόν θα ελέγξουν το οικονομικό αντικείμενο του έργου, τα οποία θα είναι 

επιλέξιμα μέχρι και τρεις (3) μήνες από τη λήξη κάθε έργου. 

 Όταν τα όργανα και ο εξοπλισμός δεν χρησιμοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια ζωής τους για 

το έργο, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν στη 

διάρκεια του έργου, οι οποίες υπολογίζονται με βάση τις γενικά αποδεκτές λογιστικές 

αρχές. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και οι δαπάνες που αφορούν σε λογισμικό. 

 Για την αγορά οργάνων και εξοπλισμού, στην περίπτωση σύναψης Δημοσίων συμβάσεων 

στις οποίες οι δικαιούχοι είναι φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα και στις 

οποίες ενεργούν ως αναθέτουσες αρχές, απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών που 

προβλέπει ο ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών” όπως ισχύει. Δεν ισχύει η ίδια υποχρέωση για τις  ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι 

οποίες δεν ενεργούν ως αναθέτουσες αρχές. 
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 Σε περιπτώσεις προμηθειών από το εξωτερικό, για τα τιμολόγια που είναι ξενόγλωσσα 

(εκτός αγγλικής) μπορεί να ζητηθεί η μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα από επίσημο 

φορέα, ώστε να καταστεί δυνατή η πιστοποίηση της επιλεξιμότητας της δαπάνης Επίσης, θα 

προσκομίζονται για την πιστοποίηση των δαπανών όλα τα συνοδευτικά έγγραφα και οι 

αντίστοιχες τραπεζικές συναλλαγές, ώστε να είναι δυνατή η ύπαρξη αξιόπιστης ελεγκτικής 

αλυσίδας για την προμήθεια, τη διακίνηση των προϊόντων και την εξόφληση του 

προμηθευτή. 

 Αναφορικά με την ανάθεση υπεργολαβικού έργου σε παρόχους εγκατεστημένους εκτός 

χώρας, δεν υπάρχει σχετικός περιορισμός. Συγκεκριμένα, στην κατηγορία δαπάνης "έρευνα 

επί συμβάσει", και όπου αλλού προβλέπεται υπεργολάβος, είναι επιλέξιμη η δαπάνη 

υπεργολάβου από το εξωτερικό (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), προκειμένου να παρέχει 

εξειδικευμένες υπηρεσίες, με την κατάλληλη τεκμηρίωση. 

 Η κατηγορία δαπανών 4i «Έρευνα επί συμβάσει» περιλαμβάνει δαπάνες από 

ερευνητικές δραστηριότητες που ανατίθενται από το δικαιούχο μέσω σύμβασης παροχής 

υπηρεσιών (υπεργολαβίες) σε: Α) φυσικά πρόσωπα Β) νομικά πρόσωπα. Για τις δαπάνες 

που αφορούν σε παροχή υπηρεσιών (μέσω συμβάσεων από φυσικά και νομικά πρόσωπα) 

και πραγματοποιούνται από δημόσιους φορείς ισχύουν τα 

προβλεπόμενα στο Άρθρο 36 της ΥΑΕΚΕΔ.   Ειδικότερα, στην περίπτωση σύναψης Δημοσίων 

συμβάσεων στις οποίες οι δικαιούχοι είναι φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου 

τομέα και στις οποίες ενεργούν ως αναθέτουσες αρχές, απαιτείται η τήρηση των 

διαδικασιών που προβλέπει ο ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών” όπως ισχύει. Για τις επιχειρήσεις, στην περίπτωση που δεν 

αποτελούν αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με 

τη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων, δεν απαιτείται η διενέργεια διαγωνιστικής 

διαδικασίας, δεν εφαρμόζεται το Άρθρο 36 της ΥΑΕΚΕΔ, οπότε, αρκεί να ονοματιστεί στην 

αίτηση χρηματοδότησης ο υπεργολάβος/πάροχος, με αναγραφή της επωνυμίας του και 

αιτιολόγηση της αναγκαιότητάς του (εφόσον είναι ήδη γνωστός). 

  Η διαχείριση του Έργου δεν μπορεί να αποτελέσει διακριτό Πακέτο Εργασίας γιατί δεν 

μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα από τα επιλέξιμα Είδη Έρευνας ή μία από τις Επιλέξιμες 

Κατηγορίες Δραστηριότητας της Δράσης, σε συμφωνία με τον εφαρμοζόμενο Κανονισμό 

651/2014. Σημειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιμες στις δαπάνες προσωπικού οι αμοιβές 

διοικητικού προσωπικού (όπως λογιστές και γραμματείς), δεδομένου ότι σύμφωνα με την 
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Αναλυτική Πρόσκληση στην κατηγορία Δαπάνες προσωπικού «περιλαμβάνονται αμοιβές για 

το προσωπικό (ερευνητές και τεχνικοί) που απασχολείται στο πλαίσιο της υλοποίησης του 

έργου». Η ανάγκη για τέτοιο προσωπικό (λογιστές και γραμματείς) σχετίζεται με τις έμμεσες 

δαπάνες που στην περίπτωση των Ερευνητικών Οργανισμών δίνεται το σχετικό ποσοστό 

15% επί των δαπανών προσωπικού. 

 Οι ορκωτοί λογιστές που θα χρησιμοποιηθούν, σύμφωνα με το εγκεκριμένο τεχνικό 

παράρτημα, για να ελέγξουν το οικονομικό αντικείμενο του έργου, επιλέγονται από τον 

κάθε δικαιούχο και η δαπάνη για την απασχόλησή τους είναι επιλέξιμη εφόσον 

πραγματοποιείται μέχρι και τρεις (3)μήνες από τη λήξη κάθε έργου. Στην περίπτωση 

συνεργατικού έργου, οι ορκωτοί λογιστές επιλέγονται και πάλι σε επίπεδο δικαιούχου. Τόσο 

η σύνταξη της σχετικής έκθεσης/βεβαίωσης όσο και η αμοιβή γι’ αυτήν, πρέπει να 

πραγματοποιείται ξεχωριστά για κάθε δικαιούχο του έργου. 

 Η επιλογή τυχόν έκτακτου προσωπικού για τις ανάγκες της πράξης με οποιαδήποτε σχέση 

(σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμβαση μίσθωσης έργου, χορήγηση υποτροφίας), 

γίνεται τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία και τις γενικές αρχές της συνθήκης ΕΚ και ειδικά 

την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της 

διαφάνειας Το ακαδημαϊκό προσωπικό του δικαιούχου ή (το ακαδημαϊκό προσωπικό) 

τρίτων που η συμμετοχή του στην πράξη θεωρείται ουσιώδης για την εκτέλεσή της, και 

δηλώνεται στην ομάδα έργου κατά την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης, και στη 

συνέχεια αξιολογείται στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής για τη χρηματοδότηση της 

πράξης, συμμετέχει σε αυτή χωρίς άλλη διαδικασία επιλογής. Ο όρος «ακαδημαϊκό 

προσωπικό» αναφέρεται στα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ. Στην παραπάνω κατηγορία του 

ακαδημαϊκού προσωπικού συμπεριλαμβάνονται και οι ερευνητές Α’,Β’ και Γ’ βαθμίδας των 

ερευνητικών κέντρων. Σημειώνεται ότι για τις δαπάνες προσωπικού ισχύουν οι κανόνες 

επιλεξιμότητας που αναφέρονται στο Άρθρο 12 της ΥΑΕΚΕΔ (ΥΑ 

110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016). 

 Η απασχόληση του τακτικού προσωπικού του δικαιούχου στην πράξη προσδιορίζεται στην 

απόφαση του αρμόδιου οργάνου του δικαιούχου. Δεν απαιτείται άλλη σύμβαση, πέραν 

αυτής που ήδη υφίσταται και καθορίζει την εργασιακή σχέση του δικαιούχου με το τακτικό 

προσωπικό του. Το τακτικό προσωπικό του δικαιούχου δεν δύναται να απασχολείται στην 

πράξη στη βάση σύμβασης παροχής υπηρεσιών (υπεργολάβος) ή σύμβασης μίσθωσης 

έργου. 
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 Όσον αφορά στα κτίρια, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης που 

αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου, οι οποίες υπολογίζονται με βάση τις γενικά 

αποδεκτές λογιστικές αρχές. Για τα γήπεδα, είναι επιλέξιμες οι δαπάνες εμπορικής 

μεταβίβασης ή οι όντως καταβληθείσες κεφαλαιουχικές δαπάνες. 

 

Τέλος υπενθυμίζεται ότι για τα συνεργατικά έργα απαιτείται συμφωνητικό συνεργασίας 

των συμμετεχόντων φορέων για την από κοινού υλοποίηση του έργου και τους όρους της 

μεταξύ τους συνεργασίας. Το συμφωνητικό συνεργασίας καταρτίζεται, μετά από την 

έγκριση του έργου στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, μεταξύ των συμμετεχόντων 

φορέων με σκοπό να διευθετήσει ζητήματα τα οποία αφορούν την εκτέλεση του έργου. 

Πρέπει να κατατεθεί στην ΕΥΔΕΠ Δυτικής Μακεδονίας αμέσως μετά την υπογραφή του και 

πάντως πριν την καταβολή της α΄ δόσης επιχορήγησης. 

Το συμφωνητικό συνεργασίας απαιτείται να φέρει την υπογραφή του Νόμιμου 

Εκπροσώπου κάθε δικαιούχου φορέα του συνεργατικού έργου. 

 

 

  


