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Αθήνα,   30.6.2021 
Α.Π.: ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 3124 
 
Προς τους Δικαιούχους των έργων της 
Δράσης  
ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 

 
Θέμα: Οδηγίες για την επαλήθευση –πιστοποίηση των έργων του Α΄ και Β΄ κύκλου της δράσης 
ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 

 

Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98). 

2. To Π.Δ. 81/8.7.2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους– Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119). 

3. Την Υ2/9.7.2019 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901). 

4. Το Π.Δ. 83/9.7.2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121). 

5. Την υπ’ αριθ. 48/18.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Χρίστο Δήμα» (Β΄ 3100). 

6. Την υπ’ αριθ. 80327/1.8.2019 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Έρευνας και 
Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 511). 
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7. Την υπ’ αριθ. 123476/4.12.2019 Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με εντολή 
υπουργού» ή «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό γραμματέα Έρευνας και 
Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Β΄ 4452). 

8. Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», 
(Α΄ 45) και ιδίως τα άρθρα 3 (αιτήσεις προς τη διοίκηση), 4 (διεκπεραίωση υποθέσεων 
από τη Διοίκηση και 10 (προθεσμίες προς ενέργεια).  

9. Την αρχή της χρηστής διοίκησης.  

10. Το ότι με βάση τη θεμελιώδη αρχή της έννομης τάξης ο πολίτης δεν χάνει το δικαίωμα ή 
την ευχέρεια του να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωσή του, στην περίπτωση 
που εμποδίζεται είτε από ανωτέρα βία είτε από γεγονότα εξωτερικά προς αυτόν που 
ανάγονται στη σφαίρα ευθύνης της διοίκησης και για τα οποία δεν φέρει ευθύνη.  

11. Το γεγονός ότι ιδιαίτεροι τεχνικοί λόγοι δεν έχουν καταστήσει ακόμα εφικτή την 
ανάπτυξη όλων των υποσυστημάτων που αφορούν τα έργα της δράσης ΕΡΕΥΝΩ – 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ στο ψηφιακό περιβάλλον του Πληροφοριακού Συστήματος 
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Η πολύπλοκη τεχνική διαδικασία ανάπτυξης της 
εφαρμογής βρίσκεται σε εξέλιξη.  

12. Το γεγονός ότι έχουν ήδη αναπτυχθεί στο ΠΣΚΕ και έχουν καταστεί λειτουργικές για τα 
έργα της δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, οι ενέργειες: 

12.1. Αίτημα επαλήθευσης 

12.2. Αίτημα τροποποίησης ήσσονος σημασίας 

13. Τη με ΑΠ 412/7.3.2019 απόφαση της ΓΓ ΕΤ (ΑΔΑ: 6ΙΤΒ4653ΠΣ-Μ21) που περιλαμβάνει 
οδηγία για ΤΗΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΈΡΓΩΝ ΤΟΥ Α΄ ΚΥΚΛΟΥ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και την ανάγκη για επικαιροποίηση της.  

14. Την ανάγκη για συγχρονισμό του ΠΣΚΕ με το ΟΠΣ λόγω του μεγάλου αριθμού 
αιτημάτων επαλήθευσης και εκθέσεων πιστοποίησης για τα έργα του Α΄ κύκλου.  

15. Την ανάγκη για απλοποίηση διαδικασιών με στόχο την απρόσκοπτη υλοποίηση και 
ολοκλήρωση των ερευνητικών έργων της δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 
και αντίστοιχα την ομαλή ροή καταβολής της δημόσιας χρηματοδότησης και την 
επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων της δράσης.  

16. Τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 (Α 184) “Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην 
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/1972) και άλλες διατάξεις” και την ανάγκη για προσαρμογή στους νέους τρόπους 
επικοινωνίας και συναλλαγής πολιτών και επιχειρήσεων με τους φορείς του δημοσίου 
τομέα με χρήση υπηρεσιών ΤΠΕ.  

17. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού. 
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Εκδίδει τις ακόλουθες οδηγίες 

Α) Για την επαλήθευση –πιστοποίηση των έργων του Α΄ κύκλου της δράσης ΕΡΕΥΝΩ – 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 

1. Τα δεδομένα των αιτημάτων επαλήθευσης, των αιτημάτων τροποποίησης ήσσονος 
σημασίας και των εκθέσεων πιστοποίησης για τα έργα του Α΄ κύκλου, λόγω της ανάγκης 
συγχρονισμού του ΠΣΚΕ με το ΟΠΣ και του μεγάλου αριθμού τους, τα ανεβάζει ήδη με 
ευθύνη της η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, σταδιακά στα αντίστοιχα υποσυστήματα του ΠΣΚΕ.  

2. Οι δικαιούχοι των έργων του Α΄ κύκλου θα συνεχίσουν να υποβάλουν τα αιτήματα 
επαλήθευσης και τις τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας εξωσυστημικά, με βάση την 
Οδηγία με ΑΠ 412/7.3.2019 μέσω του εργαλείου xlsm, έως ότου λάβουν νέα 
ενημέρωση από την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ.     

Για κάθε αίτημα επαλήθευσης οι δικαιούχοι θα αποστέλλουν ηλεκτρονικά αντίγραφα 

των παραστατικών δαπανών κάθε φορέα – συνδικαιούχου (σε μορφή .pdf) και όχι 

φωτοαντίγραφα σε έντυπη μορφή, μέσω Dropbox ή WeTransfer ή παρόμοιου 

συστήματος – υπηρεσίας ή ταχυδρομικά με usb stick υπόψη του αρμόδιου χειριστή της 

Μονάδας Β, στο πρωτόκολλο της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, Μεσογείων 14-18, 115 27 Αθήνα, γραφείο 

505.   

Β) Για την επαλήθευση –πιστοποίηση των έργων του Β΄ κύκλου της δράσης ΕΡΕΥΝΩ – 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 

1. Από την 1η Ιουλίου 2021 και έπειτα, τα αιτήματα για 1η ή 2η επαλήθευση των έργων του 
Β΄ κύκλου της δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, θα υποβάλλονται μόνο 
μέσω του ΠΣΚΕ [https://www.ependyseis.gr, στη Δράση ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ B Κύκλος => Αίτημα Επαλήθευσης].  

Για κάθε αίτημα επαλήθευσης, οι δικαιούχοι θα αποστέλλουν ηλεκτρονικά 
αντίγραφα των παραστατικών δαπανών κάθε φορέα – συνδικαιούχου (σε μορφή 
.pdf) και όχι φωτοαντίγραφα σε έντυπη μορφή, μέσω Dropbox ή WeTransfer ή 
παρόμοιου συστήματος – υπηρεσίας ή ταχυδρομικά με usb stick υπόψη του αρμόδιου 
χειριστή της Μονάδας Β, στο πρωτόκολλο της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, Μεσογείων 14-18, 115 27 
Αθήνα, γραφείο 505. 

2. Από την 1η Ιουλίου 2021 και έπειτα, Αίτημα τροποποίησης ήσσονος σημασίας μπορεί 
να υποβληθεί μόνο μέσω του ΠΣΚΕ, [https://www.ependyseis.gr, στη Δράση ΕΡΕΥΝΩ-
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ B Κύκλος => Αίτημα τροποποίησης ήσσονος σημασίας] 
εφόσον για το έργο έχει ξεκινήσει ήδη ενέργεια Αιτήματος Επαλήθευσης. 

3. Όλα τα αιτήματα 1ης ή 2ης επαλήθευσης που έχουν υποβληθεί έως τις 30 Ιουνίου 2021, 
θα ανέβουν στο ΠΣΚΕ με ευθύνη της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ. 

4. Τελικά αιτήματα επαλήθευσης για τα έργα του Β΄ κύκλου (ιδίως πχ για έργα της 
Παρέμβασης IV –Σφραγίδα Αριστείας – Α΄ φάση, για τα οποία υποβάλλεται μόνο τελική 
έκθεση) θα συνεχίσουν να υποβάλλονται εξωσυστημικά, με βάση την Οδηγία με ΑΠ 
412/7.3.2019 μέσω του εργαλείου xlsm, έως ότου ολοκληρωθεί και αυτή η ενέργεια στο 
ΠΣΚΕ και εκδοθεί αντίστοιχη οδηγία από την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ. 
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5. Τα εγχειρίδια του ΠΣΚΕ για το Αίτημα επαλήθευσης και το Αίτημα τροποποίησης 
ήσσονος σημασίας για το Β΄ κύκλο, είναι διαθέσιμα:  

5.1. Στο https://www.ependyseis.gr, στη Δράση ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ B 
Κύκλος στο μενού Πληροφορίες για την Επαλήθευση και  

5.2. Στο www.eyde-etak.gr=> Δράση ΕΣΠΑ 2014 – 2020 ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ => Εγχειρίδια ΠΣΚΕ. 

 

Η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία, διευκρίνιση και 
υποστήριξη και θα σας ενημερώνει για κάθε νέα διαδικασία μέσω του ΠΣΚΕ. 

 

Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και 
Καινοτομίας 

 

Αθ. Κυριαζής 

https://www.ependyseis.gr/
http://www.eyde-etak.gr/
ΑΔΑ: 6Σ7Θ46ΜΤΛΡ-Μ6Ν
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