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1. Πεξηγξαθή θαη ζηνηρεία ηεο δξάζεο 
 
Ζ δξάζε «Κνππφληα Καηλνηνκίαο γηα Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο» είλαη δξάζε εζληθήο 
εκβέιεηαο πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα  «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη 
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» (ΔΠΑΝ-ΗΗ), Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο (Α.Π.) 1 «Γεκηνπξγία θαη Αμηνπνίεζε 
ηεο Καηλνηνκίαο Τπνζηεξηδφκελεο απφ Έξεπλα θαη Σερλνινγηθή Αλάπηπμε» θαη απφ ηα 
Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα (ΠΔΠ) - ζηα νπνία αλήθνπλ νη 5 Πεξηθέξεηεο 
κεηαβαηηθήο ζηήξημεο ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) 2007 – 2013 σο 
εμήο: Δ.Π. Αηηηθήο, Α.Π. 3 «Δλίζρπζε ηεο Αληαγσληζηηθφηεηαο, ηεο Καηλνηνκίαο θαη ηεο 
Φεθηαθήο χγθιηζεο», Δ.Π. Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, Α.Π. 4    «Φεθηαθή χγθιηζε θαη 
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζηε Πεξηθέξεηα Κ. Μαθεδνλίαο » θαη Α.Π.5 «Φεθηαθή χγθιηζε θαη 
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζηε Πεξηθέξεηα Γ. Μαθεδνλίαο», Δ.Π. Θεζζαιίαο-ηεξεάο Διιάδαο-
Ζπείξνπ, Α.Π. 8  «Φεθηαθή χγθιηζε θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ηεξεάο Διιάδαο» θαη Δ.Π. 
Κξήηεο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ, Α.Π.  6  «Φεθηαθή χγθιηζε θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα Πεξηθέξεηαο 
Ν. Αηγαίνπ». 
 
Ζ ζπλνιηθή Γεκφζηα Γαπάλε ηεο δξάζεο γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013 εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζεη 
ζε 8.400.000€. Ζ θαηαλνκή ηεο Γεκφζηαο Γαπάλεο ζηηο 5 πεξηθέξεηεο κεηάβαζεο θαη ζηηο 8 
πεξηθέξεηεο ηνπ ζηφρνπ 1 (νη νπνίεο ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΠΑΝ-ΗΗ), θαζψο θαη ηα 
αληίζηνηρα θνππφληα, απεηθνλίδνληαη ζηνλ πίλαθα 1: 
 

Γημόσια Γαπάνη
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ΔΠ "Ανηαγωνιζηικόηηηα και  

Δπιτειρημαηικόηηηα (ΔΠΑΝ 2)

(Αν. Μακεδονία-Θράκη, Θεζζαλία, 

Ήπειρο, Β. Αιγαίο, Κρήηη, Ιόν. Νηζιά, 

Πελοπόννηζος, Γση. Δλλάδα)

2.198.000,00 € 314

Αηηική 3.234.000,00 € 462

Κενηρική Μακεδονία 1.736.000,00 € 248

Γσηική Μακεδονία 273.000,00 € 39

Σηερεά Δλλάδα 917.000,00 € 131

Νήζων Νοηίοσ Αιγαίοσ 42.000,00 € 6

8.400.000,00 € 1200ΤΝΟΛΟ

ΠΙΝΑΚΑ 1: ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ ΣΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

  ΣΟΥΟΤ 1 & ΜΔΣΑΒΑΗ

Μέγιζηος Αρ. 
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Ζ δεκφζηα δαπάλε ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο 
Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη απφ Δζληθνχο Πφξνπο. Σν ΔΣΠΑ 
ζπλεηζθέξεη ζηελ ρξεκαηνδφηεζε εληζρχζεσλ γηα ηελ ηφλσζε ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο 
θαη εδαθηθήο ζπλνρήο κέζσ ηεο κείσζεο ηεο πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ θαη ηεο ππνζηήξημεο 
ησλ δηαξζξσηηθψλ βειηηψζεσλ θαη πξνζαξκνγψλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ νηθνλνκηψλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αλαζπγθξφηεζεο βηνκεραληθψλ πεξηνρψλ πνπ παξαθκάδνπλ. 
 
Ζ δεκφζηα δαπάλε θάζε ρεδίνπ Μεηαθνξάο Σερλνγλσζίαο, φπσο απηφ νξίδεηαη παξαθάησ 
ζηελ ελφηεηα 7, ζα βαξχλεη ηελ Πεξηθέξεηα (αληίζηνηρν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα) ζηελ 
νπνία βξίζθεηαη ε παξαγσγηθή κνλάδα ή ην ππνθαηάζηεκα ζηελ πεξίπησζε κηθξνκεζαίαο 
επηρείξεζεο ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα,  ε νπνία επσθειείηαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε δξάζε.          
 
Αξκφδηνο θνξέαο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο «Κνππφληα Καηλνηνκίαο 
γηα Μηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο», είλαη ε Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο & Σερλνινγίαο (ΓΓΔΣ) 
ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο (ΤΠΑΝ). 
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2. ηόρνη ηεο δξάζεο 
 
Ζ ππνζηήξημε ησλ  ηερλνινγηθψλ αλαγθψλ ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΜκΔ) απνηειεί 
βαζηθφ ζηφρν ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ Έξεπλαο, Σερλνινγίαο θαη Καηλνηνκίαο 2007–2013.  
 
ηφρνο ηεο δξάζεο «Κνππφληα Καηλνηνκίαο γηα Μηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο» είλαη αθελφο ε 
ελίζρπζε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ηεο  αγνξάο θαηλνηφκσλ ζπκβνπιεπηηθψλ 
θαη ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ γλψζεο/εκπεηξνγλσκνζχλεο απφ θνξείο θαηλνηνκίαο θαη 
αθεηέξνπ ε ππνζηήξημε ησλ εξγαζηεξίσλ δεκφζησλ Δ&Σ θνξέσλ (Παλεπηζηήκηα, ΣΔΗ, 
Δξεπλεηηθά Κέληξα, Ηλζηηηνχηα, θιαδηθέο εηαηξείεο έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο) πνπ 
παξέρνπλ ππεξεζίεο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη έληαζεο γλψζεο. 
 
Δηδηθφηεξα σο επηκέξνπο ζηφρνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο αλαθέξνληαη νη αθφινπζνη: 

 Μεηαθνξά ηερλνγλσζίαο/ηερλνινγίαο απφ ηνπο θνξείο θαηλνηνκίαο πξνο ηηο 
επηρεηξήζεηο κε ζθνπφ  

o ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ πξντφλησλ, ππεξεζηψλ απφ απηέο. Χο θαηλνηφκα 
ζεσξνχληαη  ηα πξντφληα ή νη ππεξεζίεο πνπ παξνπζηάδνπλ λέα ή ζεκαληηθά 
βειηησκέλα ραξαθηεξηζηηθά ή ηξφπνπο ρξήζεο  

o ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο ή ιεηηνπξγίαο ησλ 
επηρεηξήζεσλ 

o ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία κε ζηφρν ηε 
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ 

 Δλίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηνπο εξεπλεηηθνχο θαη ηερλνινγηθνχο 
θνξείο ηεο ρψξαο. 

 Πξνψζεζε Δ & Σ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηνπο θνξείο θαηλνηνκίαο πξνζαλαηνιηζκέλσλ 
πξνο ηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ παξνχζα δξάζε, ζα πξέπεη  λα 
έρνπλ θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζέκα/πξφβιεκα ηνπ νπνίνπ ε αληηκεηψπηζε λα απαηηεί ηελ 
ηερλνγλσζία / εκπεηξνγλσκνζχλε πνπ δηαζέηεη θάπνηνο θνξέαο θαηλνηνκίαο, φπσο απηνί 
πξνζδηνξίδνληαη ζηελ ελφηεηα 6.   
 

3. Ννκνζεηηθό πιαίζην – Καζεζηώηα ελίζρπζεο 
 
Ζ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο δξάζεο δηέπεηαη απφ ηνλ Ν.1514/1985 πνπ αθνξά ζηελ 
επηζηεκνληθή έξεπλα θαη αλάπηπμε, φπσο απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη θαζψο θαη ηνλ 
θαλνληζκφ ΔΚ 1998/2006 ηεο επηηξνπήο επξσπατθψλ θνηλνηήησλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 
άξζξσλ 87 θαη 88 ηεο ζπλζήθεο ζηηο εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο (θαλφλαο de minimis). 
 

4. Κνππόληα θαηλνηνκίαο 
 
Κάζε θνππφλη θαηλνηνκίαο ζα είλαη κέγηζηεο νλνκαζηηθήο αμίαο 7.000,00€ θαη ζα κπνξεί λα 
αληαιιαγεί κε ηερλνγλσζία/εκπεηξνγλσκνζχλε πνπ ζα παξαζρεζεί απφ θνξείο θαηλνηνκίαο. 
ηελ αμία ηνπ θνππνληνύ δελ εκπεξηέρεηαη ΦΠΑ, ν νπνίνο δελ απνηειεί επηιέμηκε 
δαπάλε θαη ζα επηβαξύλεη ηηο επηρεηξήζεηο.  
 
ε θάζε θνππφλη θαηλνηνκίαο ζα αλαγξάθεηαη ε εκ/λία έθδνζεο, ν αχμσλ αξηζκφο ηνπ 
θνππνληνχ θαη ην φλνκα ηεο επηρείξεζεο ζηελ νπνία έρεη ρνξεγεζεί. Σα θνππφληα εθδίδνληαη 
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νλνκαζηηθά, ζηελ επσλπκία ηεο αηηνχκελεο επηρείξεζεο θαη δελ κεηαβηβάδνληαη παξά κφλν 
ζηνλ θνξέα θαηλνηνκίαο γηα ηελ πιεξσκή ηνπ (ελφηεηα 12). 
 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη θάζε επηρείξεζε δηθαηνχηαη ηελ ρνξήγεζε ελφο θνππνληνχ ζε φιε ηελ 
δηάξθεηα ηεο παξνχζαο δξάζεο.  
 

5. Γηθαηνύρνη 
 
Δπηιέμηκεο γηα ζπκκεηνρή ζηε δξάζε είλαη νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο νπνηαζδήπνηε 
κνξθήο (αηνκηθέο, ΟΔ, ΔΔ, ΔΠΔ, ΑΔ), γηα ηηο νπνίεο ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά νη παξαθάησ 
πξνυπνζέζεηο:  

 Απαζρνινχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο ρξήζεο απφ 0 κέρξη θαη 20 εξγαδφκελνπο , 
ππνινγηδφκελνπο ζε Δηήζηεο Μνλάδεο Δξγαζίαο- Δ.Μ.Δ.1 θαη παξάιιεια θαιχπηνπλ ηηο 
πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο κηθξνκεζαίεο, ζχκθσλα κε ηελ ζχζηαζε 
2003/361/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. Με βάζε ηελ ζπγθεθξηκέλε 
ζχζηαζε, ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκχξηα επξψ 
ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ λα κελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκχξηα επξψ. 
Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη ην θξηηήξην ηεο «αλεμάξηεηεο επηρείξεζεο», 
ζχκθσλα κε ην νπνίν δελ επηηξέπεηαη κηα ΜκΔ λα θαηέρεη πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 25% 
ηνπ θεθαιαίνπ ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ κηαο άιιεο επηρείξεζεο ή λα ειέγρεηαη ζε 
πνζνζηφ  κεγαιχηεξν ηνπ 25% απφ κία ή απφ θνηλνχ απφ πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο, νη 
νπνίεο ζπλνιηθά απαζρνινχλ πεξηζζφηεξνπο απφ 250 εξγαδφκελνπο θαη ν εηήζηνο 
θχθινο εξγαζηψλ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκχξηα επξψ ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ 
ηζνινγηζκνχ ηνπο ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκχξηα επξψ. Αλαιπηηθά, νη πξνυπνζέζεηο γηα 
ηνλ ραξαθηεξηζκφ κηα επηρείξεζεο σο ΜκΔ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζχζηαζε 2003/361/ΔΚ 
ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, ε νπνία είλαη δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα 
ηεο ΓΓΔΣ. 

                                                
 

1 Σα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αξηζκνχ απαζρνινπκέλσλ θαη ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πνζψλ είλαη εθείλα πνπ αθνξνχλ ηελ ηειεπηαία θιεηζκέλε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε θαη 

ππνινγίδνληαη ζε εηήζηα βάζε. Λακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ησλ ινγαξηαζκψλ. ε 
πεξίπησζε λενηδξπζείζαο επηρείξεζεο ζα ιακβάλνληαη ππφςε ηα ζηνηρεία ηεο ηξέρνπζαο δηαρεηξηζηηθήο 
ρξήζεο.  

 Σν χςνο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ππνινγίδεηαη ρσξίο ην θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο (ΦΠΑ) θαη ρσξίο άιινπο 
έκκεζνπο δαζκνχο 

 Χο εξγαδφκελνη λννχληαη ηα άηνκα κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο γηα ηα νπνία ππάξρεη ε ππνρξέσζε απφ 
ηελ επηρείξεζε θαηαβνιήο εηζθνξψλ ζηνπο θαηά πεξίπησζε αζθαιηζηηθνχο θνξείο θαη θφξνπ εηζνδήκαηνο 
απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο. 

 Ο αξηζκφο ησλ απαζρνινχκελσλ αηφκσλ αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκφ εηήζησλ κνλάδσλ εξγαζίαο (ΔΜΔ), δειαδή 
ζηνλ αξηζκφ εξγαδνκέλσλ πιήξνπο απαζρφιεζεο πνπ εξγάζηεθαλ ζηελ εμεηαδφκελε επηρείξεζε ή γηα 
ινγαξηαζκφ απηήο θαηά ην ππ’ φςηλ έηνο. Σα άηνκα πνπ δελ εξγάζηεθαλ νιφθιεξν ην έηνο, νη εξγαδφκελνη 
κεξηθήο απαζρφιεζεο, αλεμάξηεηα απφ ηε δηάξθεηα, θαη νη εξγαδφκελνη ζε επνρηθή βάζε αληηζηνηρνχλ ζε 
θιάζκαηα ησλ ΔΜΔ. 

 ην έληππν «Οξηζηηθή Γήισζε Δθθαζάξηζεο ησλ πνζψλ θφξνπ, ηειψλ ραξηνζήκνπ θαη εηζθνξάο ΟΓΑ πνπ 
νθείινληαη ζε εηζνδήκαηα απφ Μηζζσηέο Τπεξεζίεο» (Έληππν Δ7) πνπ ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά κία θνξά 
ην ρξφλν γηα ην πξνεγνχκελν εκεξνινγηαθφ έηνο απφ θάζε επηρείξεζε ή επηηεδεπκαηία πνπ απαζρνιεί 
πξνζσπηθφ, απνηππψλνληαη ηα ζηνηρεία απαζρφιεζεο ζε εκεξνκίζζηα, ζηνλ «Αλαιπηηθφ πίλαθα κε ηα 
ζηνηρεία ησλ δηθαηνχρσλ».  Ο αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε Δ.Μ.Δ., πνπ ζα ειεγρζεί σο πξνο ηε 
ζπκβαηφηεηά ηνπ κε ηα φξηα ηνπ παξφληνο Οδεγνχ Δθαξκνγήο, ζα εμαρζεί δηαηξψληαο ην ζπλνιηθφ αξηζκφ 
εκεξνκηζζίσλ ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ κε ην 300 (φπνπ 300=25x12 είλαη ην ηζνδχλακν ηεο πιήξνπο 
απαζρφιεζεο ελφο εξγαδνκέλνπ γηα έλα έηνο).  

 Παξάδεηγκα:  Αλ ε επηρείξεζε έρεη 4 εξγαδφκελνπο κε 300 εκεξνκίζζηα  θαη 4 εξγαδφκελνπο κε 125 
εκεξνκίζζηα γηαηί εξγάζηεθαλ κφλν 5 κήλεο, έρεη ζχλνιν [(4x300) + (4 x 125)] = 1.700 θαη άξα αξηζκφ 
πξνζσπηθνχ = 1.700/300 =5,66 Δ.Μ.Δ.. 
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 Έρνπλ θέληξν άζθεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο κέζα ζηα φξηα ηεο ειιεληθήο 
επηθξάηεηαο 

 Γελ βξίζθνληαη ππφ εθθαζάξηζε ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε 

 Γελ είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην 

 Γελ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή ή ηελ εκπνξία ησλ πξντφλησλ ηνπ ηνκέα 
γεσξγίαο φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο Η (πξψελ 
παξάξηεκα ΗΗ) ηνπ άξζξνπ 32 (πξψελ άξζξν 38) ηεο πλζήθεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 Γελ αλήθνπλ ζηνλ θιάδν ηεο αιηείαο ή πδαηνθαιιηέξγεηαο ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ 
(ΔΚ) αξηζκ. 104/2000 ηνπ πκβνπιίνπ 

 Γελ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ άλζξαθα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 
αξηζκ. 1407/2002 

 Γελ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ γηα 
ινγαξηαζκφ ηξίησλ 

 Γελ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο ραιπβνπξγίαο φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη ζην 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ ηνπ λένπ Πνιπηνκεαθνχ Πιαηζίνπ γηα ηηο Πεξηθεξεηαθέο Δληζρχζεηο 
πξνο κεγάια επελδπηηθά ζρέδηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 Γελ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ λαππεγηθψλ εξγαζηψλ φπσο απηέο 
πξνζδηνξίδνληαη ζην πιαίζην γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο ζηε λαππεγηθή βηνκεραλία 
(2003/C317/06) 

 Γελ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο φπσο απηφο 
πξνζδηνξίδεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ ηνπ λένπ Πνιπηνκεαθνχ Πιαηζίνπ ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο 

 Γελ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ ζπλζεηηθψλ ηλψλ φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη 
ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ ηνπ λένπ Πνιπηνκεαθνχ Πιαηζίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 Γελ ηνπο έρνπλ ππνβιεζεί θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο θαη εμέηαζεο ηεο αίηεζήο ηνπο 
θπξψζεηο γηα παξάβαζε Κνηλνηηθψλ Καλνληζκψλ ή Δζληθήο Ννκνζεζίαο. 

 Καηά ηελ ηειεπηαία ηξία νηθνλνκηθά έηε δελ έρνπλ ιάβεη εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο 
απφ ζπκκεηνρή ζε δηάθνξα επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα κεγαιχηεξεο απφ 200.000 € 
ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ 1998/2006 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 
(θαλφλαο de minimis). Δηδηθφηεξα γηα ηνλ ηνκέα νδηθψλ κεηαθνξψλ, νη εληζρχζεηο δελ ζα 
πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ 100.000 €, ζχκθσλα κε πξναλαθεξζέληα 
θαλνληζκφ. 

 ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο δελ ζα πξέπεη λα ηνπο έρεη ρνξεγεζεί 
άιιν θνππφλη θαηλνηνκίαο αθφκα θαη γηα δηαθνξεηηθφ πξφβιεκα πνπ αθνξά άιιν ζρέδην 
κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο 

 Οη δξαζηεξηφηεηέο ηνπο εληάζζνληαη ζε θάπνηα απφ ηηο θαηεγνξίεο ησλ θσδηθψλ 
ΣΑΚΟΓ 2003 (ηαηηζηηθή Σαμηλφκεζε Κιάδσλ Οηθνλνκηθήο Γξαζηεξηφηεηαο) πνπ 
αλαγξάθνληαη  ζηνλ αθφινπζν πίλαθα 2. Δπηρεηξήζεηο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζε απηέο ηηο 
θαηεγνξίεο δελ είλαη επηιέμηκεο. εκεηψλεηαη φηη πξνο δηεπθφιπλζή ζαο, ζηελ ηζηνζειίδα 
ηεο ΓΓΔΣ ζα ππάξρεη πίλαθαο κε ππνθαηεγνξίεο ησλ θαησηέξσ θσδηθψλ, νη νπνίεο 
κπνξεί λα ζαο βνεζήζνπλ ζηνλ εληνπηζκφ ηνπ θσδηθνχ ζηνλ νπνίν αλήθεηε ή αθφκε λα 
βεβαησζείηε φηη είζηε επηιέμηκνη. Αλ ε επηρείξεζε αλήθεη ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ 
θσδηθνχο, λα δεισζνχλ φινη νη θσδηθνί ΣΑΚΟΓ ηνπ Πίλαθα 2 ζηνπο νπνίνπο αλήθεη. 
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ΠΙΝΑΚΑ 2 - ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ 

(Βάζεη θσδηθψλ ΣΑΚΟΓ 2003 - ηαηηζηηθή Σαμηλφκεζε Κιάδσλ Οηθνλνκηθήο 
Γξαζηεξηφηεηαο) 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΚΛΑΓΟΤ 

ΣΑΚΟΓ  03 

ΣΙΣΛΟ ΚΛΑΓΟΤ 

15 Βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη πνηψλ.  

17 Παξαγσγή θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιηθψλ. 

18 Καηαζθεπή εηδψλ έλδπζεο. 

19 Καηεξγαζία θαη δέςε δέξκαηνο, θαηαζθεπή εηδψλ ηαμηδηνχ (απνζθεπψλ ), 
ηζαληψλ , εηδψλ ζεινπνηίαο, εηδψλ ζαγκαηνπνηίαο θαη ππνδεκάησλ θαη 
ππνδεκάησλ.  

20 Βηνκεραλία μχινπ θαη θαηαζθεπή πξντφλησλ απφ μχιν θαη θειιφ, εθηφο 
απφ ηα έπηπια, θαηαζθεπή εηδψλ θαιαζνπνηίαο θαη ζπαξηνπιεθηηθήο. 

21 Καηαζθεπή ραξηνπνιηνχ, ραξηηνχ θαη πξντφλησλ απφ ραξηί. 

22 Δθδφζεηο, εθηππψζεηο θαη αλαπαξαγσγή πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ 
εγγξαθήο ήρνπ θαη εηθφλαο ή κέζσλ πιεξνθνξηθήο. 

24 Παξαγσγή ρεκηθψλ νπζηψλ θαη πξντφλησλ. 

25 Παξαγσγή πξντφλησλ απφ ειαζηηθφ (θανπηζνχθ) θαη πιαζηηθέο χιεο. 

26 Καηαζθεπή άιισλ πξντφλησλ απφ κε κεηαιιηθά νξπθηά. 

27 Παξαγσγή βαζηθψλ κεηάιισλ. Πιελ ζηδήξνπ θαη ράιπβα θαη ζσιήλσλ εμ 
απηψλ 

28 Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ πξντφλησλ, κε εμαίξεζε ηα κεραλήκαηα θαη ηα είδε 
εμνπιηζκνχ. 

29 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ θαη εηδψλ εμνπιηζκνχ κ.α.θ. 

30 Καηαζθεπή κεραλψλ γξαθείνπ θαη ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ  

31 Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ κεραλψλ θαη ζπζθεπψλ κ.α.θ. 

32 Καηαζθεπή εμνπιηζκνχ θαη ζπζθεπψλ ξαδηνθσλίαο, ηειεφξαζεο θαη 
επηθνηλσληψλ 

33 Καηαζθεπή ηαηξηθψλ νξγάλσλ, νξγάλσλ αθξηβείαο θαη νπηηθψλ νξγάλσλ, 
θαηαζθεπή ξνινγηψλ θάζε είδνπο. 

35 Καηαζθεπή ινηπνχ εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ πιελ ηεο λαππήγεζεο πινίσλ  
θαη ζθαθψλ (εθηφο ησλ ζθαθψλ αλαςπρήο θαη ησλ αζιεηηθψλ ζθαθψλ πνπ 
είλαη επηιέμηκα ) 

36 Καηαζθεπή επίπισλ, ινηπέο βηνκεραλίεο κ.α.θ. 

37 Αλαθχθισζε.  

72.3 Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

72.4 Γξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηξάπεδεο δεδνκέλσλ 

73 Έξεπλα θαη αλάπηπμε 
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6. Φνξείο θαηλνηνκίαο 
 
Οη θνξείο θαηλνηνκίαο ζηελ παξνχζα δξάζε είλαη νη εμήο: 

α) φινη νη Γεκφζηνη Δξεπλεηηθνί & Σερλνινγηθνί θνξείο ηεο ρψξαο (Παλεπηζηήκηα, ΣΔΗ, 
Δξεπλεηηθά Κέληξα, Ηλζηηηνχηα θαη εξγαζηήξηα απηψλ), θαζψο θαη νη θνξείο πνπ κε βάζε ην 
άξζξν 12 ηνπ Ν.3297/23-12-2004, ΦΔΚ 259Α/2004 ζεσξνχληαη σο δεκφζηνη θνξείο2.   

β) νη θιαδηθέο εηαηξείεο έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο φπσο ΔΒΔΣΑΜ ΑΔ, ΔΚΔΠΤ ΑΔ, 
ΔΣΑΣ ΑΔ, ΔΣΑΚΔΗ ΑΔ, ΔΛΚΔΓΔ Α.Δ νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο κεηάιινπ, 
θεξακηθψλ, ηξνθίκσλ θισζηνυθαληνπξγίαο θαη δέξκαηνο, αληίζηνηρα. 
 
Φνξείο πνπ δελ αλήθνπλ ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο δελ είλαη επηιέμηκνη.  
 

7. ρέδην κεηαθνξάο ηερλνγλωζίαο 
 
Έλα ζρέδην κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο αθνξά ζηε δηάρπζε επηζηεκνληθήο ή/θαη ηερλνινγηθήο 
γλψζεο ή/θαη εκπεηξνγλσκνζχλεο απφ έλαλ θνξέα θαηλνηνκίαο πξνο θάπνηα επηρείξεζε, κε 
ηξφπν ν νπνίνο ζα είλαη άκεζα αμηνπνηήζηκνο απφ απηήλ, ζα αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηα 
ζέκαηα πνπ είρε ζέζεη ε επηρείξεζε ζηελ αίηεζε πνπ ππέβαιε θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ 
επίιπζή ηνπο. Ζ επηρείξεζε κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηε ζπγθεθξηκέλε γλψζε γηα ηελ αλάπηπμε 
θαηλνηφκσλ πξντφλησλ, παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ ή ππεξεζηψλ.  
 
χκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα, ηα ζέκαηα/πξνβιήκαηα πνπ ζα ηεζνχλ απφ ηηο 
επηρεηξήζεηο δελ ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη απιά κε ηελ αγνξά πξντφλησλ/εμαξηεκάησλ ή 
ινγηζκηθνχ ή απιά ρεκηθψλ αλαιχζεσλ, ρσξίο απηά λα ζπλνδεχνληαη απφ 
εκπεηξνγλσκνζχλε/ γλψζε ηνπ θνξέα θαηλνηνκίαο. Με ην ίδην ζθεπηηθφ απνθιείνληαη ζρέδηα 
πνπ πεξηιακβάλνπλ εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα, πξνψζεζε/επηδφηεζε ηνπ θφζηνπο εμαγσγψλ, 
θφζηνο ζρεδίαζεο θαη παξαγσγήο δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ θαη πξνψζεζεο πσιήζεσλ 
γεληθφηεξα θαζψο θαη θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε πξαθηηθή εμάζθεζε θνηηεηψλ. Ζ εθαξκνγή 
απφ ηελ επηρείξεζε ηνπ ζρεδίνπ κεηαθνξάο θαηλνηνκίαο, ζα παξέρεη πξνζηηζέκελε αμία ζηελ 
επηρείξεζε θαη ζα έρεη άκεζα νθέιε.  
 
Σέινο, δηεπθξηλίδεηαη όηη έλα ζρέδην κεηαθνξάο ηερλνγλωζίαο πνπ αθνξά έλα 
ζπγθεθξηκέλν ζέκα/πξόβιεκα κπνξεί λα πινπνηεζεί κόλν κία θνξά από έλα Φνξέα 
Καηλνηνκίαο. Δπόκελεο πινπνηήζεηο ηνπ ίδηνπ ζρεδίνπ από ηνλ ίδην θνξέα 
θαηλνηνκίαο πξνο άιιεο ΜκΔ δελ ζα επηρνξεγνύληαη. 
 
Παξαδείγκαηα ζρεδίσλ κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα Α ηνπ 
παξφληνο Οδεγνχ Δθαξκνγήο θαη αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο ρξήζεο θνππνληψλ 
θαηλνηνκίαο θαηά ηελ εθαξκνγή παξφκνηαο δξάζεο ζηελ Οιιαλδία. 
 

8. Τπνβνιή αηηήζεωλ– Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά- 
Ηιεθηξνληθή ππνβνιή 
 
Ζ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ ζα γίλεηαη κφλν ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Γηα ην ζθνπφ απηφ έρεη 
αλαπηπρζεί εηδηθή εθαξκνγή ε νπνία βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΔΣ 
(http://www.gsrt.gr/voucher).  

                                                
2
 Ηδξχκαηα ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ, κνπζείν Γνπιαλδξή Φπζηθήο Ηζηνξίαο, Ίδξπκα Δπγελίδνπ, 

Η.Κ.Δ.Θ., Η.Γ.Μ.Δ., Ίδξπκα Μείδνλνο Διιεληζκνχ θαη Δζληθφ Ηλζηηηνχην Μεηξνινγίαο 
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πγθεθξηκέλα, επηζεκαίλεηαη φηη γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ  έρεη αλαπηπρζεί 
κηα δηαδηθηπαθή εθαξκνγή  κέζα απφ ηελ νπνία ν θάζε ελδηαθεξφκελνο  κπνξεί απιά θαη 
γξήγνξα λα ππνβάιιεη ηελ αίηεζή ηνπ θαη λα βεβαηψλεη ηελ απζεληηθφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ 
ζπκπιήξσζε. ηελ πξψηε ζειίδα ηεο εθαξκνγήο  ππάξρνπλ φιεο νη πξνυπνζέζεηο πνπ 
πξέπεη λα πιεξνχληαη έηζη ψζηε ε αίηεζε λα είλαη έγθπξε. ηελ επφκελε ζειίδα  ππάξρεη ε 
αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, ζηελ νπνία ζα ζπκπιεξψλνληαη ηα απαξαίηεηα πεδία 
(νπζηαζηηθά έρεη ελζσκαησζεί ην έληππν ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ 
θνππνληνχ) θαζψο θαη ε δήισζε κε ηα ζηνηρεία κε βάζε ηα νπνία ηεθκεξηψλεηαη ν 
ραξαθηεξηζκφο κηαο επηρείξεζεο σο ΜκΔ, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηεο δήισζεο 
2003/C118/03 ηεο Δπηηξνπήο3. Θα γίλεηαη απηφκαηνο έιεγρνο γηα ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ 
πνπ δειψζεθαλ (φπνπ απηφο είλαη δπλαηφο) θαη ζα ειέγρεηαη ε ζπκπιήξσζε φισλ ησλ 
ππνρξεσηηθψλ πεδίσλ. ε πεξίπησζε θελνχ ππνρξεσηηθνχ πεδίνπ ή ιάζνπο εγγξαθήο, ν 
ρξήζηεο ζα ελεκεξψλεηαη κε κήλπκα γηα ην ή ηα πεδία πνπ είλαη θελά ή ιάζνο 
ζπκπιεξσκέλα.   

Μεηά ηε ζπκπιήξσζε φισλ ησλ ππνρξεσηηθψλ πεδίσλ θαη ηνλ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ, ν 
ρξήζηεο ζα κεηαθέξεηαη ζε κία ζειίδα φπνπ ζα κπνξεί λα δεη ηα ζηνηρεία πνπ ζπκπιήξσζε 
θαη ζε πεξίπησζε ιάζνπο λα επηζηξέςεη ζηελ πξνεγνχκελε ζειίδα γηα δηφξζσζε. 

ην ηειεπηαίν βήκα ζα ππάξρεη ε ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 κε ηελ νπνία ν 
ρξήζηεο ζα βεβαηψλεη φηη: 

 ια ηα ζηνηρεία είλαη αιεζή θαη αθξηβή. 

 Ζ επηρείξεζε δελ ηειεί ππφ εθθαζάξηζε ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. 

 Ζ επηρείξεζε πιεξνί ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ ζχζηαζε 
2003/361/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηεο σο 
κηθξνκεζαία επηρείξεζε. 

 Ο αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνιεί ε επηρείξεζε δελ ππεξβαίλεη ηνπο 20. 

 Ζ επηρείξεζε δελ έρεη ιάβεη ζε νπνηαδήπνηε πεξίνδν ηξηψλ νηθνλνκηθψλ εηψλ, κε βάζε 
ηνλ θαλνληζκφ 1998/2006 γηα ηηο εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο (θαλφλαο de minimis), 
άιιεο εληζρχζεηο ψζηε λα ππάξρεη ππέξβαζε ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ ησλ 200.000 € ή, 
πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ ηνκέα ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ, ησλ 100.000 €. 

 Ζ ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε δελ έρεη ρξεκαηνδνηεζεί ή ππνβιεζεί πξνο έγθξηζε 
ρξεκαηνδφηεζεο ζε άιιν εζληθφ/θνηλνηηθφ πξφγξακκα. 

 Γελ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ επηρείξεζε θπξψζεηο γηα παξάβαζε Κνηλνηηθψλ Καλνληζκψλ 
ή Δζληθήο Ννκνζεζίαο. 

 ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο δελ έρεη ρνξεγεζεί άιιν θνππφλη 
θαηλνηνκίαο ζηελ επηρείξεζε, αθφκα θαη γηα δηαθνξεηηθφ πξφβιεκα πνπ αθνξά άιιν 
ζρέδην κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο. 

 Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο εκπίπηεη ζηνπο επηιέμηκνπο θσδηθνχο ηνπ ΣΑΚΟΓ 
2003 ηεο παξνχζαο δξάζεο. 

 Σν αίηεκα εκπίπηεη ζηνπο ζηφρνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο δξάζεο φπσο πεξηγξάθνληαη 
ζηνλ νδεγφ εθαξκνγήο. 

ηε ζπλέρεηα ν ρξήζηεο ζα βιέπεη ζηελ νζόλε έλα θωδηθό (πνπ ζα είλαη ν θωδηθόο 
ηνπ), ηνλ αύμνληα αξηζκό γηα ηελ πεξηθέξεηα ηνπ4 θαη ηελ εκεξνκελία θαη ώξα 
θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο. Σα ζηνηρεία απηά ζα απνζηέιινληαη θαη κε  e-mail θαη κε 
γξαπηό κήλπκα ζην θηλεηό ηνπ. Η επηινγή ηωλ δηθαηνύρωλ ζα γίλεηαη κε ζεηξά 

                                                
3
 Δπηζεκάλεηαη φηη ην παξάξηεκα ηεο δήισζεο πνπ αθνξά ζηηο ζπλεξγαδφκελεο ή ζπλδεδεκέλεο 

επηρεηξήζεηο ζα ππνβάιιεηαη ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ θεηκέλνπ 
4
 γηα ηηο πεξηθέξεηεο ηνπ ζηφρνπ 1 ζα ππάξρεη έλαο αχμσλ αξηζκφο, δεδνκέλνπ φηη επηρνξεγνχληαη 

φιεο απφ ην ΔΠΑΝ2  
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πξνηεξαηόηεηαο κε βάζε ηνλ αύμνληα αξηζκό ηνπ πξνεγνύκελν βήκαηνο (βι. ελόηεηα 
10). 

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ην ζχζηεκα έρεη ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε απηφκαηα κε ηελ 
ειεθηξνληθή αίηεζε  λα γίλεηαη θαη ν πξνθαηαξθηηθφο έιεγρνο, ν νπνίνο αθνξά ηα εμήο:   

I. αλ έρεη ππνβιεζεί ε Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/86 κε βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ παξφληνο 
Οδεγνχ Δθαξκνγήο 

II. αλ έρεη ππνβιεζεί ε Γήισζε κε ηα ζηνηρεία κε βάζε ηα νπνία ηεθκεξηψλεηαη ν 
ραξαθηεξηζκφο κηαο επηρείξεζεο σο ΜκΔ, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα 2003/C118/03 ηεο 
Δπηηξνπήο 

ΗΗ. αλ νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο εκπίπηνπλ ζηνπο επηιέμηκνπο θσδηθνχο ηνπ   
ΣΑΚΟΓ 2003, ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Οδεγφ Δθαξκνγήο 

ΗΗΗ. αλ έρνπλ ππνβιεζεί φιεο νη απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο 

Δπίζεο έρεη αλαπηπρζεί κηα δεχηεξε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή, ε νπνία αθνξά ηνλ θνξέα 
θαηλνηνκίαο θαη βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα http://www.gsrt.gr/voucherinno. Ζ εθαξκνγή απηή 
ζα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν απφ ην θνξέα θαηλνηνκίαο, ν νπνίνο ζα ζπκπιεξψζεη ηα ζηνηρεία 
ηνπ, ηνλ θσδηθφ ηεο ΜκΔ πνπ έιαβε θαηά ηε δηάξθεηα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαη ζχληνκε 
πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο (νπζηαζηηθά έρνπλ ελζσκαησζεί ηα 
ζηνηρεία ηνπ εληχπνπ ππνβνιήο ζηνηρείσλ θνξέα θαηλνηνκίαο). Δπηζεκαίλεηαη φηη ε 
εθαξκνγή απηή ζα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν απφ θνξείο θαηλνηνκίαο ηνπο νπνίνπο έρνπλ 
επηιέμεη νη ΜκΔ/δηθαηνχρνη ηνπ θνππνληνχ (βι. ελόηεηα 10), γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηφο 
ηνπο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έρνπλ επηιεγεί απφ άιιε ΜκΔ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 
ίδηνπ ζρεδίνπ κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο. Ζ κε πιήξσζε ηεο πξναλαθεξζείζαο πξνυπφζεζεο 
απνηειεί θξηηήξην απνθιεηζκνχ ηνπ θνξέα θαηλνηνκίαο. Μεηά ην ηειηθφ απηφ βήκα, ε 
δηθαηνχρνο ΜκΔ ζα παξαιακβάλεη ην θνππφλη θαηλνηνκίαο. 

  
ε ζρέζε κε ηα αλσηέξσ, ζεκεηψλεηαη φηη ε δηθηπαθή εθαξκνγή, ν νδεγφο εθαξκνγήο ηεο 
δξάζεο, θαζψο θαη ην έληππν ηεο αίηεζεο γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ θνππνληνχ θαη ην έληππν 
ππνβνιήο ηνπ θνξέα θαηλνηνκίαο (ηα δχν ηειεπηαία είλαη ελζσκαησκέλα ζηελ εθαξκνγή) 
είλαη δηαζέζηκα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΔΣ (www.gsrt.gr). εκεηψλεηαη φηη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
ΓΓΔΣ, επηπξφζζεηα ησλ αλσηέξσ, είλαη δηαζέζηκα α/ ε  ζχζηαζε 2003/361/ΔΚ ηεο 
Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (νξηζκφο ΜκΔ) β/ ν θαλνληζκφο ΔΚ 1998/2006 ηεο 
επηηξνπήο επξσπατθψλ θνηλνηήησλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 87 θαη 88 ηεο ζπλζήθεο 
ζηηο εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο - θαλφλαο de minimis), γ/ ην ππφδεηγκα δήισζεο 
2003/C118/03 ηεο Δπηηξνπήο κε βάζε ηελ νπνία ηεθκεξηψλεηαη ν ραξαθηεξηζκφο κηαο 
επηρείξεζεο σο ΜκΔ δ/ ε ζηαηηζηηθή ηαμηλφκεζε ησλ θιάδσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 
(ΣΑΚΟΓ 2003) ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, ε/ε Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν1599/1986 
ζη/πχιε (portal), ε νπνία ζα παξαπέκπεη ζε αληίζηνηρεο ηζηνζειίδεο ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη 
ησλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηηο ΜκΔ λα αλαδεηήζνπλ 
ηνπο θαηάιιεινπο θνξείο θαηλνηνκίαο. 

 
Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη επηπξφζζεηα ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο, νη ελδηαθεξφκελνη ζα 
πξέπεη λα ππνβάινπλ ηελ ππεχζπλε δήισζε  θαη ζε έληππε κνξθή, ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ 
λφκηκν εθπξφζσπν ηεο επηρείξεζεο. ηελ ελφηεηα 12 αλαθέξεηαη ν ρξφλνο ππνβνιήο ηεο 
Γήισζεο ζε έληππε κνξθή.  
 
Σνλίδεηαη φηη ε βεβαίσζε/δήισζε αλαθξηβψλ ζηνηρείσλ επηζχξεη φιεο ηηο λφκηκεο πνηληθέο 
θπξψζεηο. 
 

http://www.gsrt.gr/voucherinno
http://www.gsrt.gr/
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9. Σξόπνο θαη πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεωλ 
 
Η έλαξμε ππνβνιήο αηηήζεωλ  ζα γίλεη ακέζωο κεηά  ηελ πξόζθιεζε εθδήιωζεο 
ελδηαθέξνληνο πνπ ζα γίλεη από ηε ΓΓΔΣ θαη ε νπνία ζα δεκνζηεπζεί, ηόζν ζηνλ 
εκεξήζην ηύπν (ηνπιάρηζηνλ ζε 3 εθεκεξίδεο), όζν θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΔΣ. 
ηελ πξόζθιεζε εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο, ζα αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία θαη ε ώξα 
έλαξμεο ππνβνιήο ηωλ αηηήζεωλ. 
 

10. Δπηινγή Αηηήζεωλ γηα ηε Υνξήγεζε ηνπ Κνππνληνύ 
 
πσο πξναλαθέξζεθε, ε επηινγή ησλ αηηήζεσλ/ΜκΔ πνπ ζα είλαη δηθαηνχρνη ηνπ θνππνληνχ 
θαηλνηνκίαο ζα γίλεη κε βάζε ηνλ θσδηθφ θαη ηνλ αχμνληα αξηζκφ πνπ έρνπλ ιάβεη ζηε θάζε 
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, θαζψο θαη ηελ αληίζηνηρε δεκφζηα δαπάλε ηεο πεξηθέξεηαο/ 
επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ζην νπνίν ππάγεηαη ε επηρείξεζε. Γειαδή, ε ηεξάξρεζε ζα γίλεηαη 
ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 1 ηνπ παξφληνο νδεγνχ εθαξκνγήο. Με βάζε απηφ νη 
αηηήζεηο ζα θαηαλέκνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

I. Αηηήζεηο ησλ νπνίσλ νη παξαγσγηθέο κνλάδεο ησλ επσθεινχκελσλ επηρεηξήζεσλ 
αλήθνπλ ζηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο 

II. Αηηήζεηο ησλ νπνίσλ νη παξαγσγηθέο κνλάδεο ησλ επσθεινχκελσλ επηρεηξήζεσλ 
αλήθνπλ ζηελ πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

III. Αηηήζεηο ησλ νπνίσλ νη παξαγσγηθέο κνλάδεο ησλ επσθεινχκελσλ επηρεηξήζεσλ 
αλήθνπλ ζηελ πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο 

IV. Αηηήζεηο ησλ νπνίσλ νη παξαγσγηθέο κνλάδεο ησλ επσθεινχκελσλ επηρεηξήζεσλ 
αλήθνπλ ζηελ πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ 

V. Αηηήζεηο ησλ νπνίσλ νη παξαγσγηθέο κνλάδεο ησλ επσθεινχκελσλ επηρεηξήζεσλ 
αλήθνπλ ζηελ πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη 

VI. Αηηήζεηο ησλ νπνίσλ νη παξαγσγηθέο κνλάδεο ησλ επσθεινχκελσλ επηρεηξήζεσλ 
αλήθνπλ ζηηο πεξηθέξεηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, Θεζζαιίαο,  Ζπείξνπ, 
Βνξείνπ Αηγαίνπ, Γπηηθήο Διιάδαο, Πεινπνλλήζνπ, Ηνλίσλ Νήζσλ, Κξήηε. 

  
Ζ ηεξάξρεζε κε βάζε ηνλ ηξφπν πνπ πξναλαθέξζεθε, ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
ΓΓΔΣ, φπνπ ν θάζε ελδηαθεξφκελνο ζα έρεη πιήξε εηθφλα ησλ αηηήζεσλ, ηεο ηεξάξρεζεο ησλ 
αηηήζεψλ ηνπο ζε ζρέζε κε ηε δεκφζηα δαπάλε. Οη αηηήζεηο γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ 
δηαζέζηκεο δαπάλεο ζα ελεκεξώλνληαη απηόκαηα από ην ζύζηεκα όηη είλαη δηθαηνύρνη 
(επηιέμηκνη) ρνξήγεζεο ηνπ θνππνληνύ. 
 
Ζ πξφζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ ζα παξακείλεη ελεξγή κέρξη λα εμαληιεζεί ε 
δηαζέζηκε δεκφζηα δαπάλε πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξάζε αλά 
πεξηθέξεηα/Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα.  Αηηήζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ κεηά ηελ εμάληιεζε 
ηεο δηαζέζηκεο δεκφζηαο δαπάλεο,  ζα παξακείλνπλ ζην αξρείν ηεο ΓΓΔΣ σο επηιαρνχζεο 
επηρεηξήζεηο ζε πεξίπησζε επηζηξνθήο κε αμηνπνηεζέλησλ θνππνληψλ.  
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11. Υνξήγεζε θνππνληνύ-Σξόπνο ρξήζεο ηωλ θνππνληώλ 
θαηλνηνκίαο 
 
Οη επηρεηξήζεηο ακέζσο κφιηο ελεκεξσζνχλ απφ ην ζχζηεκα φηη είλαη επηιέμηκεο γηα ηελ 
ρνξήγεζε ηνπ θνππνληνχ θαηλνηνκίαο ζα πξέπεη λα αλαδεηήζνπλ  ηνλ θνξέα θαηλνηνκίαο 
ζηνλ νπνίν ζα αλαζέζνπλ ηε δηεπζέηεζε ηνπ ζέκαηφο/πξνβιήκαηφο ηνπο, ζπλάπηνληαο 
ζχκβαζε κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο-εκπεηξνγλσκνζχλεο, ηελ νπνία ζα πξέπεη ε επηρείξεζε 
λα θαηαζέζεη ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηεο ΓΓΔΣ. Ζ επηινγή ηνπ θνξέα θαηλνηνκίαο θαη ε 
θαηάζεζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ζηε ΓΓΔΣ ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ζε 
απνθιεηζηηθή πξνζεζκία 2 κελώλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο  ελεκέξσζεο ηεο επηρείξεζεο 
κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο φηη δηθαηνχηαη ηε  ρνξήγεζε ηνπ θνππνληνχ θαηλνηνκίαο.  
 
ηε ζχκβαζε κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ θνξέα θαηλνηνκίαο, ζα αλαθέξνληαη νη φξνη 
ζπλεξγαζίαο, ην αθξηβέο πνζφ ηεο ζχκβαζεο, ην ζέκα/πξφβιεκα πνπ ππνβάιεη ε 
επηρείξεζε ζηνλ θνξέα θαηλνηνκίαο, ην πξφγξακκα εξγαζίαο, θαζψο θαη ν ηξφπνο 
κεηαθνξάο ηεο ηερλνγλσζίαο. Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαη ζηo πιαίζην ηεο ζχκβαζεο 
απηήο, ζα πξέπεη λα ζίγνληαη, επίζεο, ζέκαηα εκπηζηεπηηθφηεηαο, πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ 
θαη γεληθφηεξα λα θαζνξίδεηαη ην πιαίζην ζπλεξγαζίαο ησλ εκπιεθνκέλσλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη 
ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο δελ είλαη απαξαίηεην λα ηαπηίδεηαη κε ηελ νλνκαζηηθή αμία ηνπ 
θνππνληνχ, αιιά πξέπεη λα αληηζηνηρεί κε ην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα παξαζρεζνχλ 
απφ ηνλ θνξέα θαηλνηνκίαο. εκεηψλεηαη φηη ην αλψηαην πνζφ επηρνξήγεζεο είλαη 7.000 €. 
Δάλ ην θφζηνο ηνπ ζρεδίνπ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 7.000€, ε επηπιένλ δαπάλε ζα 
θαηαβάιιεηαη απφ ηελ επηρείξεζε. Δάλ ην θφζηνο ηνπ ζρεδίνπ είλαη κηθξφηεξν ησλ 7.000€, ζα  
επηρνξεγείηαη ην πνζφ πνπ αλαγξάθεηαη ζην Σηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ έρεη 
εθδφζεη ν θνξέαο πξνο ηελ επηρείξεζε κείνλ ηνλ Φ.Π.Α. Τπελζπκίδεηαη φηη ν ΦΠΑ δελ 
απνηειεί επηιέμηκε δαπάλε θαη ζα επηβαξχλεη ηηο επηρεηξήζεηο. 
 
Τνλίδεηαη όηη ε ζύκβαζε θαη ε ηήξεζε ηωλ όξωλ απηήο αθνξά απνθιεηζηηθά ηνπο 
εκπιεθόκελνπο (ΜκΕ-Φνξείο θαηλνηνκίαο) θαη νπνηαδήπνηε δηαθνξά ζα πξέπεη λα επηιύεηαη 
κεηαμύ ηνπο ρωξίο ηελ κεζνιάβεζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο & Τερλνινγίαο. Η 
Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο & Τερλνινγίαο δελ θέξεη θακία επζύλε θαζώο θαη θακία 
αξκνδηόηεηα γηα ηελ επίιπζε δηαθνξώλ πνπ απνξξένπλ από ηηο ζπκβάζεηο. 
 
Σα ζηνηρεία ηνπ θνξέα Καηλνηνκίαο θαη ε ζχκβαζε ζα ππνβάιινληαη ζηελ ΓΓΔΣ ηφζν ζε 
ειεθηξνληθή φζν θαη ζε έληππε κνξθή. ηελ θάζε απηή ζα ππνβάιιεηαη ζηελ ΓΓΔΣ 
ππνγεγξακκέλε θαη ε Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/1986 πνπ πξναλαθέξζεθε ζηελ 
ελφηεηα 8 ζπλνδεπφκελε απφ ηελ δήισζε κε ηα ζηνηρεία κε βάζε ηα νπνία ηεθκεξηψλεηαη ν 
ραξαθηεξηζκφο κηαο επηρείξεζεο σο ΜκΔ (κε ππνγεγξακκέλν θαη ην παξάξηεκα πνπ αθνξά 
ζηηο ζπλεξγαδφκελεο ή ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο αθφκε θαη αλ ε επηρείξεζε δελ δηαζέηεη 
ζπλεξγαδφκελεο ή ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο), ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηεο δήισζεο 
2003/C118/03 ηεο Δπηηξνπήο. ε πεξίπηωζε πνπ ε επηρείξεζε δελ ππνβάιεη 
εκπξόζεζκα ζηε ΓΓΔΣ απηά ηα ζηνηρεία, ηόηε απηνδίθαηα ζα απνθιείεηαη από ηνπο 
δηθαηνύρνπο θαη ζηε ζέζε ηεο ζα επηιέγεηαη ε πξώηε επηιαρνύζα επηρείξεζε, γηα ηελ 
νπνία ζα αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεθε αλωηέξω.  Ακέζσο κεηά ε 
ΓΓΔΣ πξνρσξά ζηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ππαγσγήο-έληαμεο ηνπ έξγνπ, ε νπνία ζα 
ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο. ηελ ίδηα απφθαζε 
κπνξεί λα εληάζζνληαη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο έξγα. Δπηζεκαίλεηαη φηη ή έγθξηζε ππαγσγήο-
έληαμεο ζπληζηά επίζεο έγθξηζε ηεο έληαμεο ζηνλ θαηάινγν δηθαηνχρσλ πνπ δεκνζηεχεηαη 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 7, παξ.2, ζηνηρείν δ ηνπ Καλ.(ΔΚ) 1828/2006. 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζπλέξγεηαο δύν θνππνληώλ γηα ηελ πεξίπησζε 
πνπ ηα πξνβιήκαηα δχν δηθαηνχρσλ ΜκΔ είλαη θνηλά, αιιά ην θφζηνο μεπεξλά ηα 7.000€ ή 
είλαη δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο. ηελ πεξίπησζε απηή κπνξεί ν θνξέαο θαηλνηνκίαο λα 
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είλαη ν ίδηνο ή λα επηιεγνχλ θαη δχν θνξείο θαηλνηνκίαο. Ζ ζχκβαζε φκσο ζα είλαη κηα θαη ζα 
ππνγξάθεηαη απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο.   
 

12. Ηκεξνκελία Έλαξμεο-Σξόπνο θαηαβνιήο ηεο Δπηρνξήγεζεο 
 
Χο εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ θάζε έξγνπ ζα νξίδεηαη ε εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο 
ππαγσγήο-έληαμεο. Σν έξγν ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ζε δηάζηεκα 4 κελώλ. Οη 
απνθάζεηο, καδί κε ην θνππφλη θαηλνηνκίαο  ζα δηαβηβάδνληαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζε 
έληππε κνξθή. Παξάιιεια, ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ζα γίλεηαη ζηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο θαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο.  
 
Μεηά ηελ επίιπζε ηνπ ζέκαηνο/πξνβιήκαηνο θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζρεδίνπ κεηαθνξάο 
ηερλνγλσζίαο, ε επηρείξεζε παξαδίδεη ην θνππφλη ηεο ζηνλ θνξέα θαηλνηνκίαο, ν νπνίνο 
κπνξεί λα επηρνξεγεζεί γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζέθεξε ζηελ επηρείξεζε ζχκθσλα κε ηα 
αλαθεξφκελα ζηε ζχκβαζε. 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη απνθιείεηαη ε ρξνληθή παξάηαζε ελφο ρεδίνπ Μεηαθνξάο Σερλνγλσζίαο 
γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. 
 
Ζ επηρνξήγεζε ζα θαηαβιεζεί ζηνπο θνξείο θαηλνηνκίαο. Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ελίζρπζεο ζα 
πξέπεη λα ππνβιεζνχλ απφ ηνλ θνξέα θαηλνηνκίαο ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηεο ΓΓΔΣ, ηα 
εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

I. Αληίγξαθν ηνπ ηηκνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ έρεη εθδψζεη ν θνξέαο 
θαηλνηνκίαο πξνο ηελ επηρείξεζε. Ο ΦΠΑ ζα βαξχλεη ηηο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο 
νθείινπλ λα ηνλ θαηαβάινπλ ζηνλ θνξέα θαηλνηνκίαο.  

II. Σν πξσηφηππν θνππφλη θαηλνηνκίαο ή ηα δχν πξσηφηππα θνππφληα θαηλνηνκίαο ζε 
πεξίπησζε ζπλέξγεηαο θνππνληψλ. ηελ πεξίπησζε ζπλέξγεηαο θνππνληψλ, κε ηε 
ζπκκεηνρή δχν θνξέσλ θαηλνηνκίαο πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ ίδην θνξέα, ηφηε ζα 
ππνβάιινληαη ζηε ΓΓΔΣ ζε θνηλή αίηεζε ηα αληίζηνηρα παξαζηαηηθά. 

III. Έθζεζε απνηειεζκάησλ ηνπ ζρεδίνπ κεηαθνξάο (ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ 
επίιπζεο ηνπ ζέκαηνο θαη ησλ επηπηψζεσλ ζηελ αληίζηνηρε ΜκΔ). ηελ πεξίπησζε 
ζπλέξγεηαο, ε έθζεζε απνηειεζκάησλ ζα είλαη θνηλή. χληνκε πεξηγξαθή ηεο 
έθζεζεο ζα ππνβάιιεηαη θαη ειεθηξνληθά, πξνθεηκέλνπ ε ΓΓΔΣ λα κπνξεί λα εμάγεη 
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα ζρεδηαζηεί εηδηθή θφξκα, ε νπνία ζα 
ελζσκαησζεί ζην ζχζηεκα. 

 

13. Παξαθνινύζεζε ηεο δξάζεο-Έιεγρνο 

 

Ζ ΓΓΔΣ δηαηεξεί ην δηθαίσκα ειέγρνπ ζε φια ηα ζηάδηα πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ηεο δξάζεο. 
ην πιαίζην απηφ, ζα γίλνπλ δεηγκαηνιεπηηθνί έιεγρνη ζε αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα 
επηρεηξήζεσλ. Σν αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ ζα αθνξά ζηηο πξνυπνζέζεηο επηιεμηκφηεηαο ησλ 
επηρεηξήζεσλ ηφζν σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ ηεο χζηαζεο 2003/361/ΔΚ ηεο 
Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ γηα ηηο  επηρεηξήζεηο ΜΜΔ, φζν θαη σο πξνο ηνλ 
αλψηαην αξηζκφ εξγαδνκέλσλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ δξάζε (20 εξγαδφκελνη). Δπίζεο, 
ζα ειέγρεηαη  εάλ νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ αλήθνπλ ζηηο επηιέμηκεο θαηεγνξίεο 
ΣΑΚΟΓ 2003, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ ελφηεηα 5. Σέινο, ζα δηελεξγείηαη έιεγρνο 
ζηα ζρεηηθά παξαδνηέα ησλ θνξέσλ θαηλνηνκίαο θαη ζηνλ ηξφπν αμηνπνίεζήο ηνπο απφ ηηο 
επηρεηξήζεηο, ψζηε λα δηαπηζησζεί ε εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηεο δξάζεο θαζψο θαη ε 
κνλαδηθφηεηα θάζε ζρεδίνπ κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο. ε πεξίπησζε πνπ  δηαπηζησζεί 
αλαθξίβεηα ησλ δεισζέλησλ ζηνηρείσλ απφ ηηο ΜκΔ ή εηθνληθφηεηα ηνπ ζρεδίνπ κεηαθνξάο 
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ηερλνγλσζίαο ή επαλάιεςε ηνπ ίδηνπ ζρεδίνπ κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο απφ ηνλ ίδην θνξέα 
θαηλνηνκίαο, ζα θηλνχληαη νη δηαδηθαζίεο αλάθηεζεο ηεο ελίζρπζεο θαη ζα επηζχξνληαη νη 
λφκηκεο πνηληθέο επζχλεο ζηνπο εκπιεθφκελνπο.  
 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δξάζεο ζα εθδνζεί απφθαζε έγθξηζεο ησλ απνηειεζκάησλ 
απηήο.  
 
Ζ ΓΓΔΣ, ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ, ζα πξνβεί ζε αμηνιφγεζε σο πξνο ηνπο 
ζηφρνπο ηεο, ηηο επηπηψζεηο, ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηεο ζηηο ζπκκεηέρνπζεο ΜκΔ θαη ζηε 
ζχλδεζε ηεο έξεπλαο κε ηελ παξαγσγή. Αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο θαη 
ηηο δηαηηζέκελεο πηζηψζεηο ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ, ζα απνθαζηζηεί εάλ 
ζα επαλαπξνθεξπρζεί ε δξάζε. 
 

14. Πιεξνθνξίεο 
 
Πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηε δξάζε παξέρνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη 
ψξεο απφ ηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο & Σερλνινγίαο - Γηεχζπλζε 
Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο – Σκήκα Α’ Μεηαθνξάο Σερλνινγία. Τπεχζπλνο Δπηθνηλσλίαο:: Β. 
Γέξνο, ηει. 210-7458172, e-mail: vgeros@gsrt.gr. 
 
ηνηρεία επηθνηλσλίαο ζηελ πεξίπησζε πνπ αληηκεησπίζεηε πξφβιεκα ζηελ ππνβνιή ηεο 
αίηεζεο (Help Desk):………………. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α – Παξαδείγκαηα ρξήζεο θνππνληώλ 
θαηλνηνκίαο ζηελ Οιιαλδία 

 

Παπάδειγμα 1- Φωηιζμόρ ηεχνολογίαρ LED κάηω από ηο νεπό 
 
ρεδφλ φιεο νη πηζίλεο δηαζέηνπλ ιάκπεο αινγφλνπ γηα θσηηζκφ θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ 
λεξνχ. Οη ζπγθεθξηκέλεο ιάκπεο παξνπζηάδνπλ απμεκέλε θαηαλάισζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 
θαη δελ έρνπλ κεγάιε δηάξθεηα δσήο. Ο θσηηζκφο κε ιάκπεο ηερλνινγίαο LED απνηειεί κηα 
θαιή ελαιιαθηηθή ιχζε γηαηί θνζηίδεη θζελφηεξα, είλαη πεξηζζφηεξν θηιηθφο πξνο ην 
πεξηβάιινλ θαη δηαξθεί πεξηζζφηεξν. Ο Harold Tibosch ηεο εηαηξίαο Dot-N ρξεζηκνπνίεζε 
έλα θνππφλη θαηλνηνκίαο γηα λα ζρεδηάζεη ιάκπεο LEDs κε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο εληφο ηνπ 
λεξνχ. 
 
Αθφκε θαη πξηλ γίλεη θνηηεηήο, ν πξναλαθεξφκελνο είρε ηε δηθή ηνπ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία 
Dot-N. Ζ εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ αγνξά θαη εκπνξία ειεθηξνληθψλ εμαξηεκάησλ θαη 
εηδηθφηεξα ζηνλ θσηηζκφ ηερλνινγίαο. Δπίζεο, παξέρεη θψηα θαη ιάκπεο γηα απηνθίλεηα, 
ππνινγηζηέο, ρξηζηνπγελληάηηθα δέληξα θαη θηίξηα - φια ηερλνινγίαο LED.  
 
Έλαο απφ ηνπο πειάηεο ηεο εηαηξίαο δηαζέηεη κηα κηθξή πηζίλα θνιχκβεζεο θαη αγφξαζε 
πξντφληα θσηηζκνχ LED γηα ηνλ ρψξν ππνδνρήο. Ο ζπγθεθξηκέλνο πειάηεο ξψηεζε ηνλ 
Harold Tibosch ην 2004 εάλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θσηηζκνχ  ηεο πηζίλαο κε θσηηζκφ LED. 
‘‘Μνλίκσο ππάξρνπλ ιάκπεο αινγφλνπ θάησ απφ ην λεξφ ζε πηζίλεο δηφηη θάλνπλ ηε πηζίλα 
λα δείρλεη ειθπζηηθφηεξε’’ είπε ν Tibosch. ‘’Οη ιάκπεο θαηαλαιψλνπλ κεγάιε πνζφηεηα 
ειεθηξηζκνχ θαη είλαη αλάγθε λα αληηθαζίζηαληαη θάπνηεο θνξέο ην ρξφλν. Αληίζεηα, ν 
θσηηζκφο LED δηαξθεί πνιχ πεξηζζφηεξν, θαηαλαιψλεη ιηγφηεξε ελέξγεηα θαη παξέρεη πνιχ 
πεξηζζφηεξν θσο. Έηζη ζεψξεζα φηη ε εξψηεζε γηα ηε πηζίλα ήηαλ πνιχ ινγηθή. Παξφια 
απηά, δελ είρα θαζφινπ εκπεηξία απφ LEDs ππφ ην λεξφ. πλεπψο ε απάληεζε κνπ ήηαλ: 
δελ γλσξίδσ, πξέπεη λα ην εμεηάζσ.’’ 
 
Γηεμήγαγε θάπνηεο δνθηκέο, απφ ηηο νπνίεο απνθαιχθζεθε φηη αθελφο ν θσηηζκφο απηφο ήηαλ 
ηερληθά εθηθηφο θαη αθεηέξνπ πνιχ ειθπζηηθφο. Ζ έξεπλα φκσο  δηαθφπεθε δηφηη φπσο 
δήισζε ν Tibosch : ‘‘δελ είρα ηελ εμεηδίθεπζε γηα ην ζρεδηαζκφ ζηεγαλψλ πεξηβιεκάησλ 
θαηάιιεισλ γηα ην ζθνπφ απηφ, νχηε ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο γηα λα ην αλαζέζσ ζε 
ηξίηνπο γηα ινγαξηαζκφ κνπ. Αξγφηεξα φκσο ελεκεξψζεθα γηα ηα θνππφληα θαηλνηνκίαο θαη 
ακέζσο ππέβαια ηελ αίηεζε γηα απφθηεζε ελφο θνππνληνχ θαηλνηνκίαο.  
 
Γξακκή παξαγωγήο  
Ο Tibosch πξνζέγγηζε ηξεηο δηαθνξεηηθνχο θνξείο θαηλνηνκίαο κε ηελ αθφινπζε  εξψηεζε: 
«Πσο ζα πξέπεη λα κνηάδνπλ ην πεξίβιεκα θαη νη ζπλδέζεηο ελφο θσηηζηηθνχ ηερλνινγίαο 
LED ζηηο πηζίλεο;». ινη νη θνξείο θαηλνηνκίαο παξνπζίαζαλ ιχζεηο θαη ν Tibosch επέιεμε 
ηελ θαιχηεξε απφ απηέο ε νπνία πξνήιζε απφ ηε TNO Βηνκεραλία θαη Σερλνινγία. Ο 
Tibosch εμεγεί: ‘‘Καηέρνπλ κία ζπγθεθξηκέλε ηερληθή πνπ ηνπο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα 
δεκηνπξγήζνπλ γξήγνξα έλα πξσηφηππν απφ έλα ηξηζδηάζηαην ζρέδην ζε ειεθηξνληθή 
κνξθή. Οη ππφινηπνη θνξείο θαηλνηνκίαο πξφζθεξαλ κφλν ην ζρεδηαζκφ, ελψ ε TNO ήηαλ 
ηθαλή λα πξνκεζεχζεη πέληε πξσηφηππα.’’ 
 
Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ TNO θαη Dot-N πήγε πεξίθεκα θαη ήηαλ εμαηξεηηθά νκαιή. ηελ αξρή 
ππήξμαλ κεξηθέο ζπλαληήζεηο θαη δφζεθαλ ηα αξρηθά δεδνκέλα θαη θαηφπηλ ην κφλν πνπ 
ρξεηαδφηαλ ήηαλ θάπνηεο ηειηθέο  ξπζκίζεηο. O Tibosch  είρε νξίζεη ζπγθεθξηκέλν άηνκν πνπ 
ζπληφληδε ην πξφγξακκα θαη ήηαλ νηθείνο κε ηα ηερληθά θαη πξαθηηθά κέξε ηνπ δεηήκαηνο.  
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Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ήηαλ εμαηξεηηθά. Βαζηζκέλνο ζηα πέληε πξσηφηππα  
απνδείρηεθε ηθαλφο λα δηεθπεξαηψζεη ην ππφινηπν ηκήκα ηεο αλάπηπμεο κφλνο ηνπ. Σν 
πξψην νινθιεξσκέλν κνληέιν έρεη ήδε εγθαηαζηαζεί.  
 

- Tibosch : ‘‘Οη πειάηεο είλαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη. Ο θσηηζκφο θάλεη ην λεξφ πνιχ 
ειθπζηηθφ. Δίλαη ειαθξά ιεπθφηεξνο ηνπ αινγφλνπ. Ζ κφλε αξλεηηθή πιεπξά ηνπ 
ζέκαηνο εληνπίδεηαη ζην θφζηνο αγνξάο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ιακπηήξσλ κα ράξε ζηε 
κεγάιε δηάξθεηα δσήο ηνπο θαη ηελ ρακειή θαηαλάισζε ξεχκαηνο,  ε απφζβεζε 
γίλεηαη κέζα ζε 18 κήλεο. Δθθξάζηεθε ελδηαθέξνλ θαη απφ άιινπο ηδηνθηήηεο πηζηλψλ 
θνιχκβεζεο. Σψξα νξγαλψλσ κία γξακκή παξαγσγήο θαη φηαλ απηή ζα ιεηηνπξγήζεη 
νη δνπιεηέο ζα δσεξέςνπλ.’’ 

 
Θα ππήξραλ απηά ηα απνηειέζκαηα ρσξίο ην θνππφλη θαηλνηνκίαο ; 
 

- Tibosch : ‘‘Οθείισ λα απαληήζσ θαηαθαηηθά αιιά ηαπηφρξνλα λα επηζεκάλσ φηη ζα 
απαηηείην πεξηζζφηεξνο ρξφλνο δηφηη ηφηε πνιχ απιά δελ δηέζεηα ηνπο απαηηνχκελνπο 
νηθνλνκηθνχο πφξνπο. Σψξα ηνπο δηαζέησ θαη νη δνπιείεο πάλε πεξίθεκα.’’ 
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Παπάδειγμα 2 – Εξελίξειρ ζηον χώπο ηηρ έγχπωμηρ χαπακηικήρ 
 
Σξία θνππφληα θαηλνηνκίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα έξεπλα ζηνλ ρψξν ηεο έγρξσκεο 
ραξαθηηθήο. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο σθειήζεθαλ ζεκαληηθά αξθεηέο επηρεηξήζεηο 
πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ρψξν. 
 
Αθφκα θαη νη δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο ζηηο νπνίεο ραξάζζνληαη νλφκαηα απνηεινχλ 
αληηθείκελν εμέιημεο θαη αλάπηπμεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη κεγάιε δήηεζε γηα 
δεκηνπξγία ηέηνησλ δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ ζηηο νπνίεο ηα γξάκκαηα ζα είλαη έγρξσκα. 
Γπζηπρψο, ην απνηέιεζκα δελ είλαη πάληνηε επηηπρεκέλν. Οη πηλαθίδεο θαηαζθεπάδνληαη 
ζπλήζσο απφ νξείραιθν, αηζάιη ή πιαζηηθφ, πάλσ ζην νπνίν ραξάζζνληαη ηα έγρξσκα 
γξάκκαηα ρξεζηκνπνηψληαο δηαθφξσλ εηδψλ ρξψκαηα. Ζ επηηπρία ηεο πξφζθπζεο ηνπ 
ρξψκαηνο ζηα ραξαγκέλα γξάκκαηα απνηειεί κηα δηαδηθαζία επαλαιακβαλφκελσλ δνθηκψλ. 
Δάλ ν ζπλδπαζκφο ππνζηξψκαηνο θαη ρξψκαηνο δελ είλαη ζσζηφο, ην ρξψκα ζα 
μεθινπδίζεη ζε κεξηθέο εβδνκάδεο. 
 
Σν πξφβιεκα ζπλήζσο πεγάδεη απφ ην γεγνλφο φηη νη ραξάθηεο δελ γλσξίδνπλ πνηνο είλαη ν 
ζσζηφο ζπλδπαζκφο. Σν γεγνλφο απηφ πξνέθπςε κεηά απφ έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ε εηαηξία 
ζπκβνχισλ Nehem KMC γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θιάδνπ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξεκαηηψλ. 
Δπνκέλσο, ήηαλ απαξαίηεηε ε δηεμαγσγή θάπνηαο έξεπλαο πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα 
θαζψο δελ ππήξραλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο πεξί απηνχ. χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ 
ζηειέρνπο ηεο εηαηξίαο Nehem KMC, Nico van Rooij, παξφιν πνπ νη εηαηξίεο παξαγσγήο 
ρξσκάησλ δηεμάγνπλ έξεπλεο, ζπλήζσο απηέο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο πξνο 
ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ πηλαθίδσλ αθνξά κφλν φηη απηέο 
παξνπζηάδνπλ έληνλεο αθκέο. Σα πξάγκαηα γίλνληαη δπζθνιφηεξα απφ ην γεγνλφο φηη ε 
αγνξά ησλ πηλαθίδσλ είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε θαη φρη ηφζν ειθπζηηθή γηα ηνπο 
θαηαζθεπαζηέο ρξσκάησλ αθνχ θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο ρξφλνπ ε θαηαλάισζε ρξσκάησλ 
γηα ηελ παξαγσγή έγρξσκσλ, εγράξαθησλ πηλαθίδσλ αγγίδεη κφιηο ηα 5 ιίηξα. 
 
Σξία θνππόληα θαηλνηνκίαο 
Ζ εηαηξία ζπκβνχισλ Nehem KMC απνθάζηζε λα αμηνπνηήζεη ηα θνππφληα θαηλνηνκίαο γηα 
ηελ δηεμαγσγή ηεο απαξαίηεηεο έξεπλαο θάλνληαο ρξήζε ηεο ζπλέξγεηαο ηξηψλ θνππνληψλ 

θαηλνηνκίαο πνπ ρνξεγήζεθαλ ζε ηζάξηζκεο εηαηξίεο  ηελ εηαηξία ζπκβνχισλ Nehem KMC, 
ηελ εηαηξία εγράξαμεο πηλαθίδσλ Victor Heerlen θαη ηελ εηαηξία παξαγσγήο πιηθψλ 
εγράξαμεο C. Hecht & Co. BV. 
 
Καηαξρήλ, έγηλε πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ ηνπ θαηάιιεινπ θνξέα θαηλνηνκίαο. Πνιχ γξήγνξα 
ήξζαλ ζε επαθή κε έλα θνιιέγην, ην κνλαδηθφ ζηελ Οιιαλδία πνπ αζρνιείηαη κε πξαθηηθέο 
εθαξκνγέο ρξσκάησλ. Ζ εξεπλεηηθή νκάδα απνηειείην απφ έλαλ κεραληθφ θαη νξηζκέλνπο 
ζπνπδαζηέο. Σν αληηθείκελν ηεο έξεπλαο ήηαλ ην αθφινπζν: ‘’Ζ επίδξαζε ηνπ ρξφλνπ, ηεο 
ζεξκνθξαζίαο θαη ηνπ θσηηζκνχ ζηελ πξφζθπζε ηνπ ρξψκαηνο ζηα ραξαγκέλα γξάκκαηα 
ησλ δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ θαη ζηηο αθκέο απηψλ αλάινγα κε ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηεο 
πηλαθίδαο θαη ην ππφζηξσκα ηνπ ρξψκαηνο’’. Ζ έξεπλα δηεμήρζε ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ 
ζηειέρνπο ηεο εηαηξίαο Nehem KMC, Nico van Rooij. Οη παξαηεξήζεηο ηνπ Nico van Rooij γηα 
ηα θνππφληα θαηλνηνκίαο έρνπλ σο εμήο:  
 

- Nico van Rooij: Πηζηεχσ φηη είλαη έλα πνιχ ιεηηνπξγηθφ ζρήκα θαη παξάιιεια απιφ  
θαη γξήγνξν. πλδπάδνληαο ηα θνππφληα θαηλνηνκίαο θαηαθέξακε λα 
ρξεκαηνδνηήζνπκε ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην θνιιέγην. Ο ρξφλνο ήηαλ 
πεξηνξηζκέλνο αιιά θαηαθέξακε λα νινθιεξψζνπκε ην πξφγξακκα’’. 
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Φπιιάδην 
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο ηνπνζεηήζεθαλ ζε εηδηθή ζπζθεπή 
φπνπ έγηλε πξνζνκνίσζε γήξαλζεο πνιιψλ εηψλ εληφο ιίγσλ εβδνκάδσλ. Οη κεηαβιεηέο 
ηνπ ζπζηήκαηνο ήηαλ ην είδνο ηνπ ρξψκαηνο, ην ππφζηξσκα απηνχ θαη ην πιηθφ θαηαζθεπήο 
ηεο πηλαθίδαο. 
 
Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο παξνπζηάζηεθαλ ζε έλα ελζνπζηψδεο θνηλφ ραξαθηψλ θαηά 
ηελ δηάξθεηα κηαο ζπλάληεζεο ησλ κειψλ ηνπ θιάδνπ. Παξάιιεια, δηαλεκήζεθε θαη ζηάιζεθε 
ηαρπδξνκηθά έλα θπιιάδην ζηα κέιε  πνπ πεξηειάκβαλε απηά ηα απνηειέζκαηα. 
 
Ο  Nico van Rooij είλαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεκέλνο κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αθνχ 
ζπζζσξεχηεθε έλαλ πινχηνο πιεξνθνξηψλ θαη νδεγηψλ αληηκεηψπηζεο θαζεκεξηλψλ, 
πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ. Ήδε παξάγνληαη πξντφληα βαζηζκέλα ζηα απνηειέζκαηα ηεο 
έξεπλαο, ηα νπνία είλαη νηθνλνκηθφηεξα αθνχ δελ απαηηείηαη εηδηθή παξαγγειία. Παξφιν πνπ 
ν θιάδνο είλαη κηθξφο, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ήηαλ πνιχ ρξήζηκα γηα ηνπο ραξάθηεο. 
 
Σίπνηα φκσο απφ ηα πξναλαθεξζέληα δελ ζα είρε επηηεπρζεί ρσξίο ηα θνππφληα θαηλνηνκίαο. 
Πηζαλψο λα είρε πξαγκαηνπνηεζεί θάπνηα ππνηππψδεο βαζηθή έξεπλα, ρσξίο φκσο ηα 
εκπεξηζηαησκέλα απνηειέζκαηα κηαο επηζηεκνληθήο  έξεπλαο. 
 
 


