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1.  Ειςαγωγι 

 

Ο τομζασ τθσ ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ διαδραματίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθν εν γζνει 

ανάπτυξθ των κρατϊν. Ειδικότερα δε θ ζρευνα και ανάπτυξθ για τθν ενίςχυςθ των μελλοντικϊν 

αμυντικϊν δυνατοτιτων των κρατϊν, υπιρξε ιςτορικά και είναι ολοζνα και περιςςότερο, κινθτιριοσ 

μοχλόσ επιςτθμονικισ και τεχνολογικισ αριςτείασ και καινοτομίασ. Θ υιοκζτθςθ καινοτόμων λφςεων 

υψθλισ τεχνολογίασ ενιςχφει ουςιαςτικά τθν αποτελεςματικότθτα και τθν επιχειρθςιακι ικανότθτα 

των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίεσ καλοφνται να ανταποκρικοφν ςτισ νζεσ προκλιςεισ ενόσ 

αςτακοφσ, ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενου και περίπλοκου γεωπολιτικοφ περιβάλλοντοσ. 

Κατά τθν τελευταία δεκαετία, θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΕ) προςδίδει ςυνεχϊσ αυξανόμενθ 

ςθμαςία ςτθν ανάπτυξθ του τομζα Ζρευνασ, Καινοτομίασ και Τεχνολογίασ ςτθν Άμυνα, κακϊσ 

αποτελεί κοινι διαπίςτωςθ ότι εκτόσ των ςοβαρϊν αμιγϊσ αμυντικϊν αναπτφξεων, ο τομζασ ζχει 

ουςιαςτικι ςυμβολι παράπλευρων ωφελθμάτων ςτθν ανάπτυξθ εξειδικευμζνθσ υψθλισ 

τεχνογνωςίασ, ςτθν ενίςχυςθ τθσ βιομθχανίασ και γενικότερα τθσ οικονομίασ. Λαμβάνοντασ υπόψθ 

όλα αυτά τα πλεονεκτιματα, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςε ςυνεργαςία με τον Ευρωπαϊκό Οργανιςμό 

Άμυνασ (ΕΟΑ), προχϊρθςε για πρϊτθ φορά ςτθ δθμιουργία ενόσ ειδικοφ ταμείου για τθν άμυνα, 

του European Defence Fund – EDF, το οποίο κα ςυμπεριλθφκεί ςτο επόμενο πολυετζσ 

Χρθματοδοτικό Ρρόγραμμα Ρλαίςιο τθσ ΕΕ 2021-2027. Το EDF περιλαμβάνει δφο Ραράκυρα 

(“Windows”): το πρϊτο για τθν Ζρευνα ςτθν Άμυνα και το δεφτερο για τθν Ανάπτυξθ Ρρωτοτφπων 

και Απόκτθςθσ Αμυντικοφ Εξοπλιςμοφ και Τεχνολογίασ. Το πρϊτο Ραράκυρο προγραμματίηεται να 

περιλαμβάνει κονδφλι 90 εκατομμυρίων Ευρϊ μζχρι το 2019, ενϊ, μετά το 2020, προγραμματίηεται 

να διατεκοφν 500 εκατομμφρια Ευρϊ ετθςίωσ. Το δεφτερο Ραράκυρο περιλαμβάνει κονδφλι 500 

εκατομμυρίων Ευρϊ για τα ζτθ 2019-2020, ενϊ κατόπιν προγραμματίηεται να διατίκεται 1 

διςεκατομμφριο Ευρϊ ετθςίωσ, ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Το Υπουργείο Άμυνασ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ, παρακολουκϊντασ ςτενά τισ εξελίξεισ 

ςτον Ευρωπαϊκό χϊρο, πρωτοπορεί αξιοποιϊντασ τισ δυνατότθτεσ των ακαδθμαϊκϊν και άλλων 

ερευνθτικϊν ιδρυμάτων και οργανιςμϊν ςτθν Κφπρο. Ο κφριοσ ςκοπόσ τθσ προςπάκειασ είναι 

διττόσ:  

α. Θ υποςτθριηόμενθ από επιςτθμονικι και τεχνολογικι αριςτεία βελτίωςθ των 

υπαρχουςϊν και ανάπτυξθ νζων αμυντικϊν δυνατοτιτων τθσ Εκνικισ Φρουράσ, κακϊσ και 

β. Θ ανάπτυξθ του Κυπριακοφ τομζα Αμυντικισ Ζρευνασ, Καινοτομίασ και Τεχνολογίασ, 

ϊςτε να καταςτεί ικανόσ να ςυμμετζχει ςε ςυνεργατικά προγράμματα, αντλϊντασ με αυτό τον 

τρόπο ανταγωνιςτικζσ Ευρωπαϊκζσ χρθματοδοτιςεισ. 

Για το ςκοπό αυτό, το Υπουργείο Άμυνασ καταρτίηει τθ Δράςθ «ΑΘΘΝΑ», θ οποία φζροντασ 

το όνομα τθσ μυκικισ Θεάσ τθσ Σοφίασ και του Ρολζμου, αποςκοπεί ακριβϊσ ςτθν ενίςχυςθ των 

αμυντικϊν δυνατοτιτων μζςω τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ, ζρευνασ και καινοτομίασ. 
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Το γνωμικό το οποίο ςυνοδεφει τθ Δράςθ «ΑΘΘΝΑ», «Τοισ Τολμώςιν Η Τύχη Ξύμφοροσ», 

ειπϊκθκε από τον Θουκυδίδθ (460-394 π.Χ) και δεικνφει ακριβϊσ τθν αποφαςιςτικότθτα του 

Υπουργείου Άμυνασ να τολμιςει να προχωριςει με ριηοςπαςτικζσ πρωτοβουλίεσ ςε νζα πεδία για 

δθμιουργία ελπιδοφόρων ςυνκθκϊν και εξεφρεςθ καινοτόμων λφςεων. Στο πλαίςιο τθσ Δράςθσ 

«ΑΘΘΝΑ», το Υπουργείο Άμυνασ προκθρφςςει για πρϊτθ φορά τθν Ρρόςκλθςθ Υποβολισ 

Ρροτάςεων Αμυντικισ Ζρευνασ, Καινοτομίασ και Τεχνολογικισ Ανάπτυξθσ: «ΑΘΘΝΑ-2019», ςε 

κφριουσ τομείσ ενδιαφζροντοσ. Θ Ρρόςκλθςθ αυτι, ςτοχεφει να αναπτφξει περαιτζρω τισ ςχζςεισ 

μεταξφ ερευνθτικϊν ιδρυμάτων και Υπουργείου, κακϊσ και να βελτιςτοποιιςει τισ διαδικαςίεσ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ Δράςθσ. 

Θ ανάκεςθ Ζργων που αφοροφν ςτθν Αμυντικι Ζρευνα εμπίπτει ςτισ διατάξεισ του 

Νόμου173(Ι)/2011, και των άρκρων 2 και 13, κακϊσ και τθσ αντίςτοιχθσ Οδθγίασ του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2009/81/ΕΚ, τθσ 13θσ Ιουλίου 2009, άρκρο 1 και 13, όπου ορίηεται 

ότι το Υπουργείο Άμυνασ ζχει τθ δυνατότθτα να προχωριςει ςε κατ’ ευκείαν ανάκεςθ Ζργων που 

αφοροφν ςτθν Ζρευνα. Ραρά το γεγονόσ αυτό, το Υπουργείο Άμυνασ προχωρεί ςτθ Δράςθ «ΑΘΘΝΑ» 

υιοκετϊντασ για αυτιν διαφανείσ ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ, παρά τον τυχόν επιπλζον διοικθτικό 

φόρτο, ζχοντασ τθν πεποίκθςθ ότι ανταγωνιςτικά κα επιλεγοφν οι πλζον αξιόλογεσ Ρροτάςεισ (με 

βάςθ τα κριτιρια επιλογισ) και όντασ βζβαιο ότι με αυτό τον τρόπο κα υπάρξει ενίςχυςθ τθσ 

εμπιςτοςφνθσ και των δεςμϊν μεταξφ Υπουργείου και ερευνθτικϊν ιδρυμάτων. 

Σθμειϊνεται ότι το Υπουργείο Άμυνασ διατθρεί το δικαίωμα τροποποίθςθσ και 

αναπροςαρμογισ των όρων τθσ Δράςθσ «ΑΘΘΝΑ» (κριτιρια υποβολισ και αξιολόγθςθσ, 

ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ, κλπ), ανάλογα με τθν ποιοτικι εξζλιξθ και τθν απιχθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

Δράςθσ. 

 

2.  Βαςικζσ Αρχζσ 

 

 2.1 υμμετοχι και Εμπιςτευτικότθτα 

  Θ Δράςθ «ΑΘΘΝΑ», ωσ ζχουςα τισ ιδιαιτερότθτεσ του αμυντικοφ και ςτρατιωτικοφ 

χαρακτιρα, απευκφνεται ςτα ακαδθμαϊκά και ερευνθτικά ιδρφματα και οργανιςμοφσ ι και 

επιχειριςεισ, με ζδρα ςτισ περιοχζσ τθσ Κφπρου που ελζγχει θ Κυβζρνθςθ τθσ Κυπριακισ 

Δθμοκρατίασ. Τα ακαδθμαϊκά και ερευνθτικά ιδρφματα και οργανιςμοί ςτα οποία απευκφνεται θ 

Δράςθ είναι τα ζχοντα Μνθμόνιο υναντίλθψθσ με το Τπουργείο Άμυνασ υπογεγραμμζνο, μζχρι 

τισ 30/09/2019 και ϊρα 12:00. 

 Πλεσ οι Ρροτάςεισ κακϊσ και τυχόν ςυνοδευτικά ζγγραφα, πλθροφορίεσ και 

δεδομζνα, κα ζχουν διαβάκμιςθ «Περιοριςμζνθσ Χριςθσ». Επιπλζον, διαςφαλίηεται ότι θ 

προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων των Υποβαλλόντων Ρροτάςεων, αλλά και αργότερα των 

Συμμετεχόντων ςε Χρθματοδοτθμζνα Ζργα, κα γίνεται ςφμφωνα με τον «Ρερί Επεξεργαςίασ 
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Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα (Ρροςταςία του Ατόμου)» Νόμο: Ν.138(Ι)1 του 2001 και των 

εκάςτοτε τροποποιιςεϊν του. 

 

 2.2 Αντικειμενικότθτα και Διαφάνεια 

  Οι Ρροτάςεισ ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ «ΑΘΘΝΑ» κα επιλζγονται προσ 

Χρθματοδότθςθ μζςα από ανταγωνιςτικι διαδικαςία, κατόπιν αξιολόγθςθσ από Ομάδα 

Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Άμυνασ, με βάςθ τα Κριτιρια Αξιολόγθςθσ που περιγράφονται 

αναλυτικά πιο κάτω (βλ. Κεφάλαιο 5).  

  Θ επιλογι Ρροτάςεων για χρθματοδότθςθ, κακϊσ και θ επίβλεψθ και 

παρακολοφκθςθ των Χρθματοδοτοφμενων Ζργων, κα πραγματοποιοφνται με αντικειμενικότθτα 

και διαφάνεια. Πλοι οι Υποβολείσ Ρροτάςεων κα λάβουν τθν κατάλλθλθ ανατροφοδότθςθ 

αναφορικά με τθν ζκβαςθ τθσ Αξιολόγθςθσ των Ρροτάςεϊν τουσ, ενϊ ςτθν περίπτωςθ των 

Χρθματοδοτοφμενων Ζργων, όλοι οι Συντονιςτζσ και Επικεφαλισ Ερευνθτζσ κα λαμβάνουν 

κατάλλθλθ ανατροφοδότθςθ ςτο πλαίςιο Διαδικαςίασ Διαςφάλιςθσ Ρροόδου των Ζργων. 

 

 2.3 Διοίκθςθ και Διαχείριςθ 

  Το Υπουργείο Άμυνασ κα διαβουλεφεται με τουσ κφριουσ φορείσ υποβολισ 

ερευνθτικϊν προτάςεων, πριν τθ διαμόρφωςθ του τελικοφ κειμζνου των τελικϊν όρων και 

κριτθρίων που αφοροφν ςτθν προκιρυξθ, με ςκοπό τθ βελτίωςθ και τθν επίτευξθ όςο το δυνατό 

μεγαλφτερθσ ςυναίνεςθσ μεταξφ των εμπλεκομζνων. Κατά τθ διαβοφλευςθ κα γίνεται επίςθσ 

επεξιγθςθ των λεπτομερειϊν κακϊσ και των επί μζρουσ ςτόχων του Υπουργείου Άμυνασ. Επιπλζον, 

κα επιλφονται οποιεςδιποτε απορίεσ ςχετικά με τθν εν λόγω Δράςθ και κα παρζχονται 

διευκρινίςεισ όπου αυτό απαιτείται. 

  Επιπρόςκετα, το Υπουργείο Άμυνασ κα διευκολφνει τισ επαφζσ των κφριων φορζων 

υποβολισ προτάςεων με ομάδεσ εμπειρογνωμόνων του για ανταλλαγι απόψεων επί κεμάτων που 

αφοροφν ςτθν υποβολι προτάςεων. Με αυτό τον τρόπο το Υπουργείο Άμυνασ επιδιϊκει τθν όςο το 

δυνατό καλφτερθ κατανόθςθ των επιχειρθςιακϊν του αναγκϊν από τουσ κφριουσ φορείσ 

προτάςεων. Διευκρινίηεται ότι οι εν λόγω επαφζσ κα διευκετοφνται μόνο μζςω του Υπουργείου 

Άμυνασ, μετά από επίςθμο αίτθμα. 

  Για τθν Αξιολόγθςθ και τθν Επιλογι Ρροτάςεων προσ Χρθματοδότθςθ, κακϊσ 

επίςθσ και για τον Ζλεγχο Διαςφάλιςθσ Ρροόδου των Χρθματοδοτοφμενων Ζργων, το Υπουργείο 

Άμυνασ κα ακολουκεί διαδικαςίεσ, οι οποίεσ κα ςυνεπάγονται απλότθτα και αποδοτικότθτα με 

τον ελάχιςτο δυνατό διοικθτικό φόρτο για το ίδιο το Υπουργείο αλλά και τουσ λοιποφσ 

εμπλεκόμενουσ ςτισ Ρροτάςεισ και τα Ζργα. 

                                                           
1
 http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/page3d_gr/page3d_gr?opendocument  
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  Υπογραμμίηεται, εντοφτοισ, ότι ςε κάκε περίπτωςθ και κάκε ςτάδιο, κα 

ακολουκοφνται από το Υπουργείο Άμυνασ οι βζλτιςτεσ πρακτικζσ χρθςτισ και θκικισ δθμόςιασ 

διοίκθςθσ, με βαςικοφσ γνϊμονεσ τθν προάςπιςθ του εκνικοφ και δθμόςιου ςυμφζροντοσ 

αςφάλειασ και τθ διαςφάλιςθ τθσ αποδοτικισ και υγιοφσ αξιοποίθςθσ και διαχείριςθσ δθμόςιου 

χριματοσ. 

 

 2.4 υγχρθματοδότθςθ και Παρακολοφκθςθ 

 Στο πλαίςιο τθσ Δράςθσ «ΑΘΘΝΑ», κα προκρικοφν δφο (2) ζργα. Τα ζργα 

ςυγχρθματοδοτοφνται από το Τπουργείο Άμυνασ και τουσ ςυμμετζχοντεσ φορείσ. Θ μζγιςτθ 

ςυνολικι Χρθματοδότθςθ ανά Ζργο, από το ΤΠΑΜ, ανζρχεται ςτισ τετρακόςιεσ πενιντα χιλιάδεσ 

Ευρϊ (€450.000). Το ποςοςτό ςυγχρθματοδότθςθσ του ΤΠΑΜ επί του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 

Ζργου μπορεί να ανζλκει μζχρι το ογδόντα πζντε τοισ εκατό (85%). Θ μζγιςτθ Διάρκεια μπορεί να 

είναι τα 3 ζτθ (36 μινεσ) από τθν υπογραφι τθσ τελικισ Συμφωνίασ Ζργου. 

 Θ πρόοδοσ τθσ υλοποίθςθσ των Χρθματοδοτοφμενων Ζργων παρακολουκείται από 

το Υπουργείο Άμυνασ, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ, με ςτόχο τθ διαςφάλιςθ τθσ 

ποιοτικισ υλοποίθςθσ των Ζργων και τθν ταχφτερθ δυνατι αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων προσ 

ενίςχυςθ και/ι ςυμπλιρωςθ των επιχειρθςιακϊν δυνατοτιτων τθσ Εκνικισ Φρουράσ. Το Υπουργείο 

Άμυνασ δεςμεφεται για τθν ταχεία αποδζςμευςθ τθσ χρθματοδότθςθσ, άμα τθ ςυνάψει τθσ 

Συμφωνίασ Ζργου, αλλά, αντιςτοίχωσ, οι ςυμμετζχοντεσ φορείσ ζχουν τθν πλιρθ ευκφνθ για τθν 

ζγκαιρθ και ποιοτικι υλοποίθςθ των Ζργων και τθν ορκι διαχείριςθ τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ. 

Συγκεκριμζνα, το Υπουργείο Άμυνασ, με τθ ςφναψθ τθσ Συμφωνίασ Ζργου, κα αποδεςμεφςει προσ 

τθν Κοινοπραξία το 30% τθσ ςυνολικισ χρθματοδότθςθσ που αντιςτοιχεί ςτο ζργο για υποβοικθςθ 

των εργαςιϊν, ωσ προκαταβολι, ςφμφωνα με τισ ςυνικεισ πρακτικζσ. Κατόπιν, θ αποδζςμευςθ τθσ 

χρθματοδότθςθσ κα πραγματοποιθκεί ςε μία ι δφο ιςόποςεσ ενδιάμεςεσ δόςεισ, αναλόγωσ τθσ 

ςυνολικισ χρονικισ διάρκειασ του ζργου και μια τελικι δόςθ τθσ τάξεωσ του 20%. Τονίηεται, ότι οι 

δόςεισ κα αποδεςμεφονται κατόπιν ελζγχου του χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ και τθσ 

υλοποίθςθσ των παραδοτζων. Ρεραιτζρω λεπτομζρειεσ αναφορικά με τον τρόπο και χρόνο 

χρθματοδότθςθσ κα περιλαμβάνονται ςτθ Συμφωνία Ζργου. 

  Το Υπουργείο Άμυνασ δφναται να προχωριςει ςτθν επιβολι μζτρων ι κυρϊςεων 

ςτθν περίπτωςθ που διαπιςτϊνονται ςοβαρζσ παρεκκλίςεισ ωσ προσ τθν υλοποίθςθ των 

προβλεπόμενων δραςτθριοτιτων και/ι τθ χρθςτι οικονομικι διαχείριςθ των Ζργων. Τα μζτρα και 

οι κυρϊςεισ κα αναφζρονται αναλυτικά ςτθν τελικι Συμφωνία Ζργου που κα ςυνάπτεται με το 

Υπουργείο Άμυνασ. 
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 2.5 υμμόρφωςθ με Νομοκεςίεσ και Θζματα Ηκικισ 

  Στο πλαίςιο τθσ επιλογισ και υλοποίθςθσ των Χρθματοδοτοφμενων Ζργων, 

λαμβάνονται όλα τα απαιτοφμενα μζτρα, τα οποία διαςφαλίηουν ότι όλεσ οι δραςτθριότθτεσ 

ζρευνασ, τεχνολογικισ ανάπτυξθσ και καινοτομίασ πραγματοποιοφνται ςφμφωνα με τισ εκνικζσ και 

ευρωπαϊκζσ νομοκεςίεσ και τθροφν όλεσ τισ κεμελιϊδεισ αρχζσ και τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ 

αναφορικά με ηθτιματα θκικισ και αςφάλειασ. Σθμειϊνεται ότι, κατ’ αντιςτοιχία με παρόμοιεσ 

Ρροςκλιςεισ του Ευρωπαϊκοφ Οργανιςμοφ Άμυνασ2, θ διαδικαςία ελζγχου κεμάτων Θκικισ 

βαςίηεται ςε αυτιν που ζχει αναπτυχκεί από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςτο πλαίςιο του 

Ρρογράμματοσ «ΟΙΗΟΝΤΑΣ 2020», αλλά ςε απλοποιθμζνθ μορφι, ϊςτε να ανταποκρίνεται και να 

ςυνάδει με τισ ανάγκεσ και ιδιαιτερότθτεσ τθσ αμυντικισ ζρευνασ. 

  Σθμειϊνεται, επίςθσ, ότι για οποιαδιποτε κζματα χειριςμοφ Διαβακμιςμζνων 

Ρλθροφοριϊν, Εγγράφων και Υλικοφ, το νομικό πλαίςιο αναφοράσ κα είναι οι «Ρερί Κανονιςμϊν 

Αςφαλείασ Διαβακμιςμζνων Ρλθροφοριϊν, Εγγράφων και Υλικοφ και για Συναφι Θζματα» Νόμοι 

του 2002 ζωσ 2008: N.216(I)3 2002 ζωσ 2008 τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ.  

 

3.  Σομείσ Ενδιαφζροντοσ 

 

 Το ΥΡΑΜ, ζχοντασ προςδιορίςει τισ ανάγκεσ ενίςχυςθσ ι/και ςυμπλιρωςθσ των 

επιχειρθςιακϊν δυνατοτιτων τθσ Εκνικισ Φρουράσ, ζχει κακορίςει πζντε (5) Τομείσ 

Ενδιαφζροντοσ για Αμυντικι Ζρευνα, Τεχνολογικι Ανάπτυξθ και Καινοτομία, οι οποίοι ζχουν τουσ 

εξισ κοινοφσ Στόχουσ: 

α. Αφξθςθ τθσ ερευνθτικισ δυναμικότθτασ τθσ χϊρασ που ειδικεφεται ςτον ευρφτερο 

τομζα τθσ άμυνασ και αςφάλειασ. 

β. Αφξθςθ των ιδιωτικϊν επενδφςεων ςε δραςτθριότθτεσ Ζρευνασ και Καινοτομίασ 

που αφοροφν ςτον ευρφτερο τομζα τθσ άμυνασ και αςφάλειασ. 

γ. Δθμιουργία ερευνθτικισ και καινοτομικισ κουλτοφρασ τόςο ςτα ακαδθμαϊκά 

ιδρφματα και ςτουσ λοιποφσ ερευνθτικοφσ οργανιςμοφσ, όςο και ςτουσ φορείσ του Υπουργείου 

Άμυνασ και τθσ Εκνικισ Φρουράσ. 

δ. Ρροαγωγι ςυνεργαςιϊν και ςυνεργιϊν μεταξφ των ερευνθτικϊν οργανιςμϊν και 

του Υπουργείου Άμυνασ. 
  

                                                           
2
 https://www.eda.europa.eu/docs/default-source/procurement-library/gfa-padr-2017_v2-1_09-08-2017.pdf 

3
 http://www.nsa.gov.cy/mod/nsa/cynsa.nsf/All/13E46C915A9024A8C225800B0020ED35?OpenDocument  
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 Οι πζντε Τομείσ Ενδιαφζροντοσ είναι: 

 

 3.1 Μθ-Επανδρωμζνα υςτιματα/ Οχιματα (Unmanned Systems/  Vehicles) 

  Ρεριλαμβάνει τθν ανάπτυξη οποιουδιποτε ΜΕΟ – Μθ Επανδρωμζνου Οχιματοσ 

(ξθράσ, κάλαςςασ, αζρα), το οποίο αναλόγωσ του εξοπλιςμοφ κα ενιςχφει ι/ και κα ςυμπλθρϊνει 

ουςιαςτικά τισ δυνατότθτεσ τθσ Εκνικισ Φρουράσ. Επιπλζον, ο τομζασ αυτόσ περιλαμβάνει 

οποιοδιποτε άλλο ςφςτθμα ζχει άμεςθ ςχζςθ με μθ επανδρωμζνα οχιματα, δθλαδι 

ςυνεργαηόμενθ ομάδα ΜΕΟ, ςυνεργαςία μεταξφ ΜΕΟ και επανδρωμζνων ςυςτθμάτων ι 

αντιμετϊπιςθ ΜΕΟ. 

 

 3.2 Κυβερνοάμυνα και Ηλεκτρονικόσ Πόλεμοσ (Cyberdefence and Electronic Warfare) 

  Ρεριλαμβάνει τθν ανάπτυξη οποιουδιποτε ςυςτιματοσ (λογιςμικοφ ι/ και υλικοφ 

εξοπλιςμοφ) ι/ και διεργαςίασ, που να ενιςχφει τισ δυνατότθτεσ του Υπουργείου και τθσ Εκνικισ 

Φρουράσ ςτον τομζα αυτό. Συγκεκριμζνα για τα κζματα Θλεκτρονικοφ Ρολζμου, ειδικό 

ενδιαφζρον παρουςιάηουν τα κινθτά ςυςτιματα παρεμβολϊν ι/και παραπλάνθςθσ ζξυπνων 

όπλων.   

 

 3.3 Εξομοιϊςεισ και Εικονικι Πραγματικότθτα (Simulations and Virtual Reality) 

  Ρεριλαμβάνει τθν ανάπτυξη οποιουδιποτε είδουσ ςυςτθμάτων που εξομοιϊνουν 

πεδία ενδιαφζροντοσ (επιχειριςεων, αςκιςεων, εκπαιδεφςεωσ) τθσ Εκνικισ Φρουράσ, 

ςυγκεκριμζνου κζματοσ ι/ και ςφνκετα. Τα ςυςτιματα αυτά κα ςυμβάλουν ςτθν ενίςχυςθ τθσ 

επιχειρθςιακισ ικανότθτασ τθσ Εκνικισ Φρουράσ παρζχοντασ τθ δυνατότθτα για πιο 

αποτελεςματικι εκπαίδευςθ, τθν καταγραφι αποτελεςμάτων και τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων, 

με παράλλθλθ εξοικονόμθςθ πόρων. Επιπλζον, ςε αυτόν τον τομζα περιλαμβάνονται ςυςτιματα 

βελτιςτοποίθςθσ διαχείριςθσ κρίςεων, όπωσ αςφαλι ςυςτιματα επικοινωνιϊν και ςφνκεςθσ 

πλθροφοριϊν από πολλαπλοφσ αιςκθτιρεσ. Ειδικό ενδιαφζρον αποτελεί θ ανάπτυξθ εκνικοφ 

πρωτοκόλλου διαςφνδεςθσ ςυςτθμάτων. 

 

 3.4. Επιτιρθςθ (Surveillance) 

  Ρεριλαμβάνει τθν ανάπτυξη οποιουδιποτε ςυςτιματοσ (εξοπλιςμοφ ι/ και 

λογιςμικοφ), το οποίο κα ενιςχφει ι/ και κα ςυμπλθρϊνει τισ δυνατότθτεσ επιτιρθςθσ (ξθρά/ 

κάλαςςα/ αζρα) τθσ Εκνικισ Φρουράσ. Ειδικό ενδιαφζρουν παρουςιάηουν ςυςτιματα 

παρακολοφκθςθσ και διαχείριςθσ χαμθλά ιπτάμενων πτθτικϊν μζςων (π.χ. ελικοπτζρων και μθ 

επανδρωμζνων αεροςκαφϊν), ι/και απειλϊν χαμθλισ ανακλαςτικισ επιφάνειασ ραντάρ. 
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 3.5 Επιχειρθςιακι Αςφάλεια και Τγεία (Operational Safety and Health) 

Ρεριλαμβάνει τθν ανάπτυξη οποιουδιποτε ςυςτιματοσ ι/ και διεργαςίασ που κα βελτιϊςει τισ 

ςυνκικεσ αςφάλειασ, διαβίωςθσ και υγείασ του προςωπικοφ ι/ και ςυνεργαςίασ ανκρϊπου – 

μθχανισ (εργονομία) κατά τθν ειρθνικι ι και πολεμικι περίοδο. 

 

4.  Προχποκζςεισ υμμετοχισ και Τποβολισ Πρόταςθσ 

 

 4.1  Δικαιοφχοι 

  (α) Ρροτάςεισ ςτο πλαίςιο τθσ Ρρόςκλθςθσ τθσ Δράςθσ «ΑΘΘΝΑ» μποροφν να 

υποβλθκοφν από Κοινοπραξίεσ απαρτιηόμενεσ από Ακαδθμαϊκά ι/και Ερευνθτικά Ιδρφματα ι 

Οργανιςμοφσ, κακϊσ και Επιχειριςεισ. Το μζγεκοσ τθσ κάκε Κοινοπραξίασ μπορεί να είναι κατ’ 

ελάχιςτον τρεισ (3) Φορείσ, εκ των οποίων οπωςδιποτε δφο να είναι Ακαδθμαϊκά ι/ και 

Ερευνθτικά Ιδρφματα ι/και Οργανιςμοί. Ζνα από τα Ακαδθμαϊκά ι/ και Ερευνθτικά Ιδρφματα ι 

Οργανιςμόσ, ι Επιχειριςθ, κα υποβάλει τθν Ρρόταςθ ωσ υντονιςτικόσ Φορζασ. Επιςθμαίνεται ότι 

κα πρζπει να υπάρχει ουςιαςτικι ςυμμετοχι των φορζων ςτθν κοινοπραξία, με ελάχιςτο 

προχπολογιςμό 10% επί του ςυνόλου του ζργου ανά φορζα. 

 (β)  Πλοι οι Φορείσ ςε κάκε Κοινοπραξία κα πρζπει να είναι Ακαδθμαϊκά ι/και 

Ερευνθτικά Ιδρφματα ι Οργανιςμοί ι Επιχειριςεισ που να ζχουν ζδρα ςτισ περιοχζσ τθσ Κφπρου υπό 

τον ζλεγχο τθσ Κυβζρνθςθσ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ. Ειδικότερα οι Επιχειριςεισ, κα πρζπει όχι 

μόνο να ζχουν τθν ζδρα τουσ ςτθν Κφπρο, αλλά και να παρουςιάηουν ουςιαςτικι ερευνθτικι και 

παραγωγικι δραςτθριότθτα ςτθν Κφπρο (ερευνθτζσ, εργαςτιρια, γραμμζσ παραγωγισ, κλπ). 

 (γ)  Τα Ακαδθμαϊκά ι/και Ερευνθτικά Ιδρφματα ι Οργανιςμοί κα πρζπει να 

ζχουν υπογράψει Μνθμόνιο υναντίλθψθσ/ υνεργαςίασ με το Υπουργείο Άμυνασ το αργότερο 

μζχρι τισ 30/09/2019 και ϊρα 12:00 (Καταλθκτικι Ημερομθνία Τποβολισ Προτάςεων). Επίςθσ, 

Ακαδθμαϊκά ι/και Ερευνθτικά Ιδρφματα ι Οργανιςμοί να ζχουν υποβάλει Αίτθςθ για Εξαςφάλιςθ 

(για τα εμπλεκόμενα εργαςτιρια/ τμιματα και τα κυρίωσ εμπλεκόμενα Φυςικά Πρόςωπα) 

Πιςτοποιθτικοφ Διαχείριςθσ Διαβακμιςμζνων Πλθροφοριϊν από τθν Εκνικι Αρχι Αςφαλείασ 

(ΕΑΑ),  το αργότερο μζχρι τθν Καταλθκτικι Ημερομθνία Τποβολισ Προτάςεων.  

 Οι Επιχειριςεισ κα πρζπει να κατζχουν Πιςτοποιθτικό Διαχείριςθσ 

Διαβακμιςμζνων Πλθροφοριϊν από τθν Εκνικι Αρχι Αςφαλείασ (ΕΑΑ), ι τουλάχιςτον να ζχουν 

υποβάλει ςχετικι  Αίτθςθ για Εξαςφάλιςθ Πιςτοποιθτικοφ Διαχείριςθσ Διαβακμιςμζνων 

Πλθροφοριϊν το αργότερο μζχρι τθν Καταλθκτικι Ημερομθνία Τποβολισ Προτάςεων. 

 Οι αιτιςεισ για εξαςφάλιςθ των απαραίτθτων πιςτοποιθτικϊν από τθν ΕΑΑ κα 

πρζπει να επιςυνάπτονται μαηί με τθν υποβολι τθσ Πρόταςθσ. Θ ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ κα 

πρζπει να ζχει επιτευχκεί πριν από τθν τελικι υπογραφι Συμφωνίασ Ζργου μεταξφ του ΥΡΑΜ και 

του Ακαδθμαϊκοφ ι/και Ερευνθτικοφ Ιδρφματοσ ι Οργανιςμοφ ι Επιχείρθςθσ. Στθν περίπτωςθ μθ 
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εξαςφάλιςθσ των απαραίτθτων πιςτοποιθτικϊν, θ πρόταςθ κα απορριφκεί και το ΥΡΑΜ κα 

προχωριςει ςτθ ςφναψθ Συμφωνίασ με τισ επιλαχοφςεσ προτάςεισ κατά ςειρά βακμολογίασ. 

 (δ)  υντονιςτικόσ Φορζασ Κοινοπραξίασ μπορεί να είναι Ακαδθμαϊκό ι/και 

Ερευνθτικό Κδρυμα ι Οργανιςμόσ ι Επιχείρθςθ. 

 (ε)  Τα Φυςικά Ρρόςωπα που ςυμμετζχουν ςτθν κάκε Ρρόταςθ (π.χ. 

Επιςτιμονεσ-Ερευνθτζσ, Τεχνικοί, Διαχειριςτζσ, κλπ) κα πρζπει να ζχουν υπθκοότθτα Κράτουσ 

Μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Στθν Ρρόταςθ κα πρζπει να επιςυνάπτονται ςε φωτοτυπία τα 

διαβατιρια όςων αναφζρονται ονομαςτικά ότι κα λαμβάνουν μζροσ ςτθν υλοποίθςθ του Ζργου. Θ 

κάκε Κοινοπραξία κα ζχει ζναν υντονιςτι Ζργου, ο/θ οποίοσ/α κα είναι Στζλεχοσ του 

Συντονιςτικοφ Φορζα.  

 (ςτ)  Κάκε Φυςικό Ρρόςωπο μπορεί να ςυμμετζχει ςε Ζργα τθσ Δράςθσ 

«ΑΘΘΝΑ» μόνο με ζνα Φορζα ανά Ρρόςκλθςθ. Ρρόςωπα τα οποία ανικουν ςε ανεξάρτθτουσ νζουσ 

οργανιςμοφσ που δθμιουργικθκαν ι δθμιουργοφνται ςτο Ρλαίςιο ζργων H2020-TEAMING 

επιτρζπεται να ςυμμετζχουν με δφο φορείσ απαςχόλθςθσ ανά δεδομζνθ ςτιγμι, αλλά όχι ςτθν ίδια 

πρόταςθ. Στθν παροφςα Ρρόςκλθςθ κάκε Φυςικό Ρρόςωπο μπορεί να υποβάλει ωσ Συντονιςτισ 

Ζργου κατά μζγιςτο μία (1) Ρρόταςθ. 

 

 4.2  Περιπτϊςεισ Μθ-Επιλεξιμότθτασ και Μθ υμμετοχισ 

  Το ΥΡΑΜ διατθρεί τθ δυνατότθτα να καταςτιςει ωσ «Μθ Επιλζξιμεσ» για 

υμμετοχι τισ Ρροτάςεισ ςτισ Κοινοπραξίεσ των οποίων τυχόν εντοπιςτοφν Φορείσ ι/και Φυςικά 

Ρρόςωπα, οι οποίοι/ τα οποία:  

  (α)  ζχουν εναντίον τουσ τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ ι/και υφίςταται 

παραδοχι τουσ για ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ 

Απόφαςθσ – Ρλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008 για τθν 

καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ, 

  (β)  ζχουν εναντίον τουσ τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ ι/και υφίςταται 

παραδοχι τουσ για διαφκορά, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ 

τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των Κρατϊν 

Μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, καταρτιηόμενθ δυνάμει του άρκρου Κ. 3 παράγραφοσ 2 ςτοιχείο (γ) 

τθσ Συνκικθσ για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και ςτο άρκρο 2 παράγραφοσ (1) τθσ Απόφαςθσ – Ρλαίςιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον 

ιδιωτικό τομζα, κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν Κυπριακι Δθμοκρατία,  

  (γ)  ζχουν εναντίον τουσ τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ ι/και υφίςταται 

παραδοχι τουσ για απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ Σφμβαςθσ ςχετικά με τθν Ρροςταςία 

των Οικονομικϊν Συμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων,   



 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ – ΔΑΣΘ «ΑΘΘΝΑ»  
 

ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΔΑΣΕΩΣ «ΑΘΘΝΑ»  

 

Σ
ελ
ίδ
α
1

1
 

  (δ)  ζχουν εναντίον τουσ τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ ι/και υφίςταται 

παραδοχι τουσ για τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ 

δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται αντιςτοίχωσ ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ Απόφαςθσ – Ρλαίςιο 

2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ ι 

θκικι αυτουργία, ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ ωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

  (ε)  ζχουν εναντίον τουσ τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ ι/και υφίςταται 

παραδοχι τουσ για νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 των περί τθσ Ραρεμπόδιςθσ και Καταπολζμθςθσ τθσ 

Νομιμοποίθςθσ Εςόδων από Ραράνομεσ Δραςτθριότθτεσ Νόμων του 2007 ζωσ 2016, 

  (ςτ)  ζχουν εναντίον τουσ τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ ι/και υφίςταται 

παραδοχι τουσ για παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, ςφμφωνα με το άρκρο 

2 του περί τθσ Ρρόλθψθσ και τθσ Καταπολζμθςθσ τθσ Εμπορίασ και Εκμετάλλευςθσ Ρροςϊπων και 

τθσ Ρροςταςίασ των Θυμάτων Νόμου του 2014 

  (η) ζχουν ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ τουσ όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ κατά τθν Καταλθκτικι Θμερομθνία Υποβολισ Ρροτάςεων ςτθ 

Δράςθ «ΑΘΘΝΑ», εφόςον ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με τισ νομικζσ διατάξεισ που ιςχφουν ςτθν Κυπριακι Δθμοκρατία ι ζχει 

αποδειχκεί από το ΥΡΑΜ με τα κατάλλθλα μζςα, 

  (θ) ζχουν εναντίον τουσ εκκρεμοφςα αίτθςθ για διοριςμό εξεταςτι και/ι ζχει 

εκδοκεί διάταγμα για διοριςμό εξεταςτι ςφμφωνα με το νόμο 62(Ι)/2015, ι τελοφν υπό πτϊχευςθ, 

ι ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ, ι τελοφν υπό αναγκαςτικι 

διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο, ι ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ ι ζχουν αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ ι βρίςκονται ςε 

οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ που προκφπτει από παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ ςτθ 

νομοκεςία και τισ κανονιςτικζσ διατάξεισ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ, 

  (κ) ζχουν χαρακτθριςμό «Ρροβλθματικϊν Επιχειριςεων», όπωσ αυτζσ 

κακορίηονται ςτο Άρκρο 2 του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 651/2014 για τισ Κρατικζσ Ενιςχφςεισ 

  (ι) ζχουν εναντίον τουσ απόφαςθ από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι για 

αποκλειςμό από τισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ Συμβάςεων με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, ι εκκρεμεί 

εναντίον τουσ εντολι ανάκτθςθσ ενιςχφςεων κατόπιν προθγοφμενθσ απόφαςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Επιτροπισ, με τθν οποία οι ενιςχφςεισ κθρφςςονται παράνομεσ και αςφμβατεσ με τθν Κοινι Αγορά, 

  (ια) ζχουν επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια, κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ Δθμόςιασ Σφμβαςθσ ι Συμφωνίασ 

Ζργου,  προθγοφμενθσ Σφμβαςθσ με Ανακζτοντα Φορζα ι προθγοφμενθσ Σφμβαςθσ Ραραχϊρθςθσ, 

που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ Σφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι 

άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ, 
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  (ιβ) ζχουν κρικεί ζνοχοι ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων, κατά τθν παροχι των 

πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ι ζχουν αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ και δεν είναι ςε κζςθ 

να προςκομίςουν τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται. 

 

 4.3  Χρόνοσ, Σόποσ και Σρόποσ Τποβολισ 

  (α) Χρόνοσ:  

   Οι Ρροτάςεισ ςτο πλαίςιο τθσ Ρρόςκλθςθσ τθσ Δράςθσ «ΑΘΘΝΑ», κα πρζπει 

να υποβλθκοφν το αργότερο μζχρι και τισ 30/09/2019 και ϊρα 12:00.  

  (β) Σόποσ:  

   Οι Ρροτάςεισ ςτο πλαίςιο τθσ Ρρόςκλθςθσ τθσ Δράςθσ «ΑΘΘΝΑ», κα πρζπει 

να υποβλθκοφν ςτο ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΜΤΝΑ / ΚΙΒΩΣΙΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ / ΙΟΓΕΙΟ, ςτθ διεφκυνςθ: 

Λεωφόροσ τροβόλου,172-174, ΣΚ 2048, Λευκωςία. 

  (γ) Σρόποσ:  

  (1)  Οι Ρροτάςεισ ςτο πλαίςιο τθσ Ρρόςκλθςθσ τθσ Δράςθσ «ΑΘΘΝΑ», 

κα πρζπει να υποβλθκοφν ςε Κλειςτό Φάκελο, είτε απευκείασ ςτθν πιο πάνω διεφκυνςθ ςτο 

4.3(β), είτε με ςυςτθμζνθ ταχυδρόμθςθ, θ οποία με ευκφνθ των Υποβαλλόντων κα πρζπει να 

παραλθφκεί από τον αρμόδιο Τομζα του ΥΡΑΜ μζχρι και τθν προαναφερκείςα ςτο 4.3(α) 

θμερομθνία και ϊρα. Το ΥΡΑΜ δεν κα δεχκεί Ρροτάςεισ, οι οποίεσ είτε υποβλικθκαν απευκείασ 

αλλά μετά τθν προαναφερκείςα ςτο 4.3(α) θμερομθνία και ϊρα, είτε ταχυδρομικθκαν αλλά δεν 

ζφκαςαν ζγκαιρα. 

  (2)  Ρροκειμζνου να γίνουν αποδεκτοί οι Κλειςτοί Φάκελοι Ρροτάςεων 

ςτο πλαίςιο τθσ Ρρόςκλθςθσ τθσ Δράςθσ «ΑΘΘΝΑ», κα πρζπει ςτο εξωτερικό μζροσ ι περίβλθμά 

τουσ να φζρουν ευκρινϊσ τα πιο κάτω: 

α/ τθ φράςθ: «ΡΟΤΑΣΘ για τθν Ρρόςκλθςθ τθσ Δράςθσ 

“ΑΘΘΝΑ” του ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ, με Καταλθκτικι Θμερομθνίασ 

30/09/2019». 

β/ το Ακρϊνυμο τθσ Ρρόταςθσ, 

γ/ τον πλιρθ τίτλο τθσ Ρρόταςθσ, κακϊσ και 

δ/ τα ςτοιχεία του Υποβολζα/ Αποςτολζα εκ μζρουσ του 

Συντονιςτι Φορζα (Ονοματεπϊνυμο, Φορζα, Ταχυδρομικι Διεφκυνςθ). 

  (3)  Ρροκειμζνου να γίνουν αποδεκτοί οι Κλειςτοί Φάκελοι Ρροτάςεων 

ςτο πλαίςιο τθσ Ρρόςκλθςθσ τθσ Δράςθσ «ΑΘΘΝΑ», κα πρζπει ςτο εςωτερικό τουσ να 

περιλαμβάνουν τα πιο κάτω: 

α/ ζνα (1) πρωτότυπο τθσ Ρρόταςθσ, βιβλιοδετθμζνο ςε μορφι 

ςπιράλ ι με κερμοκόλλθςθ, το οποίο κα φζρει ςτο εξϊφυλλό του τθν ζνδειξθ «ΡΩΤΟΤΥΡΟ» και το 
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οποίο κα περιλαμβάνει πρωτότυπα περιεχόμενα (π.χ. ζντυπα, υπογραφζσ, κλπ) και κα υπεριςχφει 

ςε κάκε περίπτωςθ χριςθσ και επεξεργαςίασ, 

β/ ζνα (1) αντίγραφο τθσ Ρρόταςθσ, επίςθσ βιβλιοδετθμζνο ςε 

μορφι ςπιράλ ι με κερμοκόλλθςθ, το οποίο κα φζρει ςτο εξϊφυλλό του τθν ζνδειξθ «ΑΝΤΙΓΑΦΟ», 

κακϊσ και 

   γ/ ζναν (1) ψθφιακό δίςκο CD/DVD-ROM, ι ζνα (1) USB flash 

drive , που κα περιλαμβάνει τθν Ρρόταςθ ςε θλεκτρονικι μορφι, ςε αρχείο(α) με μορφι τφπου 

τόςο “PDF” όςο και “MS WORD”. 

 

 4.4  Απαραίτθτα Περιεχόμενα και Επιλζξιμεσ Δαπάνεσ  

  Με τθν Ανακοίνωςθ τθσ Ρρόςκλθςθσ Υποβολισ Ρροτάςεων τθσ Δράςθσ «ΑΘΘΝΑ», 

το ΥΡΑΜ δθμοςιεφει και ςχετικό Ρρότυπο Ζντυπο Υποβολισ Ρρόταςθσ. Πλεσ οι Ρροτάςεισ ςτο 

πλαίςιο τθσ Δράςθσ «ΑΘΘΝΑ» κα πρζπει να περιλαμβάνουν απαραιτιτωσ περιγραφζσ και 

επιχειρθματολογία για τα πιο κάτω:  

  (α) Σφνκεςθ Εταιρικοφ Σχιματοσ Κοινοπραξίασ. 

  (β) Επιςτθμονικοί/ Τεχνικοί Σκοποί και Στόχοι κατά Τομζα Ενδιαφζροντοσ, με 

ανάλυςθ του πϊσ/ πόςο είναι Συγκεκριμζνοι – Μετριςιμοι – Επιτεφξιμοι – Επίκαιροι.   

  (γ) Ρροςζγγιςθ και Μεκοδολογία κατά Τομζα Ενδιαφζροντοσ. 

  (δ) Ετοιμότθτα/ Ωριμότθτα Αξιοποίθςθσ Αποτελεςμάτων/ Ρροϊόντων ςτθν 

Εκνικι Φρουρά (κατάλογοσ των Επιπζδων Τεχνολογικισ Ωριμότθτασ φαίνεται ςτο Ραράρτθμα Ι, 

ςελ.21). 

  (ε) Συμβολι ςτθν Ανάπτυξθ τθσ Κυπριακισ Αμυντικισ Ζρευνασ, Καινοτομίασ και 

Τεχνολογίασ. 

  (ςτ) Σχζδιο Διαχείριςθσ, με ανάλυςθ μθχανιςμϊν λιψθσ αποφάςεων αλλά και 

ςυνεργειϊν μεταξφ των Φορζων/ Ρροςϊπων τθσ Κοινοπραξίασ. 

  (η) Ρλάνο Εργαςιϊν  και Χρονοδιάγραμμα Υλοποίθςθσ. 

  (θ) Ανάλυςθ Ρροχπολογιςμοφ. Ππωσ αναφζρεται και ςτθν Ραράγραφο 2.4 πιο 

πάνω, θ μζγιςτθ ςυνολικι Χρθματοδότθςθ ανά Ζργο (για 2 ζργα), από το ΤΠΑΜ, ανζρχεται ςτισ 

τετρακόςιεσ πενιντα χιλιάδεσ Ευρϊ (€450.000), ενϊ το ποςοςτό ςυγχρθματοδότθςθσ του ΤΠΑΜ 

επί του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ Ζργου μπορεί να ανζλκει μζχρι το ογδόντα πζντε τοισ εκατό 

(85%). Οι Ρροτάςεισ κα πρζπει να αναλφςουν τον προτεινόμενο Ρροχπολογιςμό λαμβάνοντασ 

υπόψθ τισ πιο κάτω κατθγορίεσ Επιλζξιμων Δαπανϊν, οι οποίεσ ςυνάδουν με παγιωμζνεσ 

πρακτικζσ ζρευνασ και ανάπτυξθσ ςτθ Χϊρα4: 

 

                                                           
4
 Κδρυμα Ρροϊκθςθσ Ζρευνασ – Ρρογράμματα RESTART 2016-2020 – Ρροκιρυξθ: 

https://iris.research.org.cy/#/index  



 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ – ΔΑΣΘ «ΑΘΘΝΑ»  
 

ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΔΑΣΕΩΣ «ΑΘΘΝΑ»  

 

Σ
ελ
ίδ
α
1

4
 

   (1) Αμοιβζσ Ρροςωπικοφ.  

   (2) Πργανα και Εξοπλιςμόσ. 

   (3) Αναλϊςιμα. 

   (4) Μετακινιςεισ και Ταξίδια (ςτο Εςωτερικό και ςτο Εξωτερικό, αντίςτοιχα). 

   (5) Άλλα/ Ειδικά Ζξοδα και Κόςτθ. 

   (6) Υπερκεφαλικά 

 

Σθμειϊνεται ότι για τθ ςυγκεκριμζνθ Δράςθ οι δαπάνεσ για Ταξίδια ςτο 

Εξωτερικό κα πρζπει να μθν ξεπερνοφν το 10% του ςυνολικοφ κόςτουσ του Ζργου. Επίςθσ, 

ςυςτινεται όπωσ τα Ταξίδια και οι τυχόν επαφζσ ςτο Εξωτερικό να πραγματοποιοφνται ςε Κράτθ 

Μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςε χϊρεσ οι οποίεσ ζχουν υπογράψει διοικθτικι διευκζτθςθ με τον 

ΕΟΑ ι με άλλεσ χϊρεσ με τισ οποίεσ θ Κφπροσ ζχει αμυντικζσ ςυνεργαςίεσ. Το ΥΡΑΜ διατθρεί το 

δικαίωμα να απορρίψει ςυγκεκριμζνουσ προτεινόμενουσ προοριςμοφσ Ταξιδιϊν και επαφϊν ςτο 

Εξωτερικό για λόγουσ ςχετικοφσ με τθν αςφάλεια και τθν άμυνα.  

Σθμειϊνεται ότι ςτθν περίπτωςθ ςυμμετοχισ Επιχειριςεων ςτθν 

Κοινοπραξία, ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ που κα τουσ αντιςτοιχεί από όλεσ τισ κατθγορίεσ 

δαπανϊν, να είναι τουλάχιςτον το 30% του ςυνολικοφ κόςτουσ του Ζργου. 

   Ρεριγραφι των πιο πάνω Κατθγοριϊν Δαπανϊν (1) ωσ (6) παρζχεται ςτο 

Ραράρτθμα ΙΙ (ςελ. 21). 

  (κ) Συνοδευτικά όπωσ Βιογραφικά Σθμειϊματα, Λίςτα Δθμοςιεφςεων, 

Κατάλογοσ Ζργων/ Δραςτθριοτιτων/ Ρρογραμμάτων, Ρεριγραφζσ Υποδομϊν και Εξοπλιςμϊν. 

Σθμειϊνεται ότι ςτο κυρίωσ κείμενο κα πρζπει να αναφζρονται εν ςυντομία, υπό μορφι 1-2 

παραγράφων, τα κφρια προςόντα και θ εμπειρογνωμοςφνθ του κφριου προςωπικοφ (ερευνθτϊν, 

διαχειριςτϊν, κλπ) αναφορικά με τθν πρόταςθ, ενϊ τα πλιρθ βιογραφικά και λοιπά ςυνοδευτικά 

ζγγραφα κα υποβάλλονται ωσ παραρτιματα. 

 

 4.5  Μορφοποίθςθ και φνταξθ  

  Επιπλζον των πιο πάνω διοικθτικϊν όρων, κα πρζπει να πλθροφνται και οι 

ακόλουκεσ απαιτιςεισ ςφνταξθσ – μορφοποίθςθσ:   

  (α) Το μζγεκοσ τθσ Σελίδασ κα είναι Α4. 

  (β) Θ μορφοποίθςθ (και εκτφπωςθ) κα πρζπει να είναι διπλισ όψεωσ για το 

κάκε φφλλο, με τθν κάκε όψθ να λαμβάνει διαφορετικό αρικμό ςελίδασ, εξαιρουμζνων του 

εξωφφλλου και οπιςκόφυλλου. 

  (γ) Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςελίδων μπορεί να είναι ςαράντα πζντε (45), 

εξαιρουμζνων του εξωφφλλου και οπιςκόφυλλου. Στισ 45 ςελίδεσ δεν κα προςμετρϊνται οφτε τυχόν 
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Ρίνακεσ Ρεριεχομζνων ι/και Συντομογραφιϊν, οι οποίοι εντοφτοισ κα πρζπει μαηί να μθν 

ξεπερνοφν τισ δφο (2) ςελίδεσ. 

  (δ) Τα περικϊρια (margins) άνω – κάτω – αριςτερά – δεξιά κα είναι: 

(1) ςε κατακόρυφθ (portrait) διάταξθ: 1,5 – 2 – 2,5 – 1,5 εκατοςτά. 

(2) ςε οριηόντια (landscape) διάταξθ: 2,5 – 1,5 – 2 – 1,5 εκατοςτά. 

  (ε) Στθν κεφαλίδα (header) τθσ κάκε ςελίδασ κα αναφζρεται το ακρϊνυμο τθσ 

Ρρόταςθσ, μζςω τθσ ζνδειξθσ: Δράςη «ΑΘΗΝΑ» - «ΑΚΡΩΝΥΜΟ». 

  (ςτ) Στο υποςζλιδο (footer) τθσ κάκε ςελίδασ κα αναφζρεται ο αρικμόσ τθσ 

ςελίδασ με τθ μορφι: «ΑΚΡΩΝΥΜΟ» - «Σελίδα Χ από Υ». 

  (η) Θ γραμματοςειρά κα πρζπει να είναι ευανάγνωςτθ. Ραραδείγματοσ χάρθ, 

ςυςτινεται όπωσ χρθςιμοποιθκεί θ Times New Roman ι θ Arial 

  (θ) Το διάςτιχο (line spacing) κα πρζπει να είναι μονό (single), ενϊ το μζγεκοσ 

τθσ γραμματοςειράσ κα πρζπει να είναι: 

(1) τουλάχιςτον 11, για το ςϊμα του κειμζνου. 

(2) τουλάχιςτον 9, για Ρίνακεσ, ι/και για Λεηάντεσ Εικόνων/ 

Διαγραμμάτων, ι/και για Υποςθμειϊςεισ/ Ραραπομπζσ. 

  (κ) Θ Δράςθ «ΑΘΘΝΑ» παρζχει Ρρότυπο Ζντυπο Υποβολισ ςτθν Ελλθνικι 

Γλϊςςα, το οποίο αναμζνεται να χρθςιμοποιθκεί από τουσ Αιτθτζσ. Εντοφτοισ, επειδι όπωσ 

αναφζρεται και ςτθν Ειςαγωγι του παρόντοσ, ςκοπόσ τθσ Δράςθσ «ΑΘΘΝΑ» είναι θ ανάπτυξθ του 

Κυπριακοφ τομζα Αμυντικισ Ζρευνασ, Καινοτομίασ και Τεχνολογίασ, ϊςτε να καταςτεί ικανόσ να 

ςυμμετζχει ςε ανταγωνιςτικά Ευρωπαϊκά ςυνεργατικά προγράμματα, οι περιγραφζσ και 

αιτιολογιςεισ εντόσ των πεδίων του Ρροτφπου Εντφπου κα μποροφν να υποβλθκοφν είτε ςτθν 

Ελλθνικι Γλϊςςα, είτε ςτθν Αγγλικι Γλϊςςα - UK English (π.χ. για βζλτιςτθ προετοιμαςία των 

Αιτθτϊν για τισ μελλοντικζσ Ευρωπαϊκζσ Χρθματοδοτιςεισ). 

 

5. Κριτιρια Αξιολόγθςθσ και Βαρφτθτα Βακμϊν 
 

 Θ Αξιολόγθςθ κα πραγματοποιθκεί βάςει των εξισ Κριτθρίων: 

 α. Επιςτθμονικι και Τεχνικι Αρτιότθτα, με μζγιςτθ βακμολογία 55 από 100.  

 β. Αντίκτυποσ, με μζγιςτθ βακμολογία 30 από 100. 

 γ. Υλοποίθςθ, με μζγιςτθ βακμολογία 15 από 100.  

 Θ μζγιςτθ δυνατι βακμολογία μιασ Ρρόταςθσ είναι 100 Βακμοί. 

 

 Τα Κριτιρια, τα Απαραίτθτα Ρεριεχόμενά τουσ, κακϊσ και θ Εςωτερικι Αντιςτοίχιςθ 

Βακμϊν ανά Κριτιριο, φαίνονται ςτον πιο κάτω λεπτομερι Ρίνακα: 
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Κριτιρια Απαραίτθτα Περιεχόμενα 
Εςωτερικι Αντιςτοίχιςθ Βακμϊν ανά 

Κριτιριο 
Βακμόσ 

Επιςτθμονικι 

και Σεχνικι 

Αρτιότθτα 

Σφνκεςθ Εταιρικοφ Σχιματοσ Κοινοπραξίασ. 

Επάρκεια και ποιότθτα ςυνεργαςίασ τθσ 

Κοινοπραξίασ. 

Επιςτθμονικοί/ Τεχνικοί Σκοποί και Στόχοι κατά 

Τομζα Ενδιαφζροντοσ.   

Επάρκεια Ρροςζγγιςθσ και Μεκοδολογίασ επί του 

Συνόλου του Ζργου και κατά Τομζα 

Ενδιαφζροντοσ. 

Συνοδευτικά όπωσ Βιογραφικά Σθμειϊματα, Λίςτα 

Δθμοςιεφςεων, Κατάλογοσ Ζργων/ 

Δραςτθριοτιτων/ Ρρογραμμάτων, Ρεριγραφζσ 

Υποδομϊν και Εξοπλιςμϊν. 

Ευρφτθτα και Ροικιλομορφία Συνεργαςίασ 

ςτθν Κοινοπραξία: 

Επαρκισ και Ουςιαςτικι Συμμετοχι 

Επιχείρθςθσ  Μζγιςτο 10 

Επαρκισ και Ουςιαςτικι Συμμετοχι 4 Φορζων 

και άνω  Μζγιςτο 5 

Μζγιςτο Σφνολο  15 

55 

Επάρκεια Σκοπϊν και Στόχων των  Τομζων 

Ενδιαφζροντοσ: 

Μζγιςτεσ Βακμολογίεσ για κάκε Τομζα: Α  6 

                                                                        Β  5 

                                                                        Γ  4 

                                                                       Δ  3 

                                                                       Ε  2 

Μζγιςτο Σφνολο  20 

Επάρκεια Ρροςζγγιςθσ και Μεκοδολογίασ 

Τομζων Ενδιαφζροντοσ: 

Μζγιςτεσ Βακμολογίεσ για κάκε Τομζα: Α  6 

                                                                        Β  5 

                                                                        Γ  4 

                                                                       Δ  3 

                                                                        Ε  2 

Μζγιςτο Σφνολο  20 

Αντίκτυποσ 

Επαρκισ και αιτιολογθμζνθ επεξιγθςθ του 

αρχικοφ και τελικοφ ΕΤΩ. 

Ετοιμότθτα/ Ωριμότθτα Αξιοποίθςθσ 

Αποτελεςμάτων/ Ρροϊόντων ςτθν Εκνικι Φρουρά  

Συμβολι ςτθν Ανάπτυξθ τθσ Κυπριακισ Αμυντικισ 

Ζρευνασ, Καινοτομίασ και Τεχνολογίασ. 

Ουςιαςτικι καινοτομία ςτουσ τομείσ 

ενδιαφζροντοσ. 

Αρχικό Επίπεδο Τεχνολογικισ Ωριμότθτασ: 

ΕΤΩ1  1 

Μζγιςτθ Βακμολογία: ΕΤΩ2  2 

Μζγιςτθ Βακμολογία: ΕΤΩ3 και άνω   3 
30 

Τελικό Επίπεδο Τεχνολογικισ Ωριμότθτασ: 

Μζγιςτθ Βακμολογία: ΕΤΩ4  4 

Μζγιςτθ Βακμολογία: ΕΤΩ5  5 

Μζγιςτθ Βακμολογία: ΕΤΩ6 και άνω   7 
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Συνοδευτικά όπωσ Λίςτα Δθμοςιεφςεων, 

Κατάλογοσ Ζργων/ Δραςτθριοτιτων/ 

Ρρογραμμάτων, Ρεριγραφζσ Υποδομϊν και 

Εξοπλιςμϊν. 

Ουςιαςτικι και Επαρκισ Συμπερίλθψθ 

Τομζων Ενδιαφζροντοσ: 

Μζγιςτεσ Βακμολογίεσ για κάκε Τομζα: Α  6 

                                                                        Β  5 

                                                                        Γ  4 

                                                                        Δ  3 

                                                                        Ε  2 

Μζγιςτο Σφνολο  20 

Τλοποίθςθ 

Σχζδιο Διαχείριςθσ, με ανάλυςθ μθχανιςμϊν 

λιψθσ αποφάςεων, διαςφάλιςθσ/ πιςτοποίθςθσ 

ποιότθτασ, αλλά και ςυνεργειϊν μεταξφ των 

Φορζων/ Ρροςϊπων τθσ Κοινοπραξίασ. 

Ρλάνο Εργαςιϊν  και Χρονοδιάγραμμα 

Υλοποίθςθσ. 

Ανάλυςθ Ρροχπολογιςμοφ 

 

Λεπτομερζσ Χρονοδιάγραμμα Υλοποίθςθσ. 

Ροιότθτα περιγραφισ και ανάλυςθσ των 

διαδικαςιϊν διαχείριςθσ και υλοποίθςθσ του 

ζργου, ευκρίνεια μθχανιςμοφ λιψθσ 

αποφάςεων, δυνατότθτα επίτευξθσ των 

ςτόχων μζςω ςυνεργειϊν Κοινοπραξίασ και 

λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ διατικζμενουσ 

πόρουσ.  

Αναλυτικόσ και ρεαλιςτικόσ Ρροχπολογιςμόσ 

που να ανταποκρίνεται ςτο πλαίςιο 

υλοποίθςθσ. 

 

Μζγιςτο Σφνολο  15 

15 

 

6. Διαδικαςία Επιλογισ Χρθματοδοτοφμενων Ζργων 

 

 Το ΥΡΑΜ κα ακολουκιςει τθν πιο κάτω απλοποιθμζνθ Διαδικαςία: 

 α. Υποβολι Ρροτάςεων ςε Κλειςτοφσ Φακζλουσ ςτο ΥΡΑΜ/ Κιβϊτιο Ρροςφορϊν, 

μζχρι τθν 30/09/2019 και ϊρα 12:00. 

 β. Σφςταςθ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ από ΥΡΑΜ,  το αργότερο ωσ δεκαπζντε (15) 

θμζρεσ μετά τθν Καταλθκτικι Θμερομθνία Υποβολισ Ρροτάςεων. Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ κα είναι 

επταμελισ (7μελισ), με μζλθ προερχόμενα από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του ΥΡΑΜ, κακϊσ και θ 

ςφςταςι τθσ κα είναι με τρόπο τζτοιο, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ εμπειρογνωμοςφνθ αξιολόγθςθσ 

όλων των Τομζων Ενδιαφζροντοσ. 

 γ.  Αξιολόγθςθ όλων των Ρροτάςεων από τθν Επιτροπι του ΥΡΑΜ, το αργότερο ωσ 

δεκαπζντε (15) θμζρεσ μετά τθν Θμερομθνία Σφςταςθσ τθσ Επιτροπισ. Σε περίπτωςθ μεγάλου 

αρικμοφ Ρροτάςεων, το ΥΡΑΜ διατθρεί τθν ευχζρεια να επεκτείνει εφλογα τθν περίοδο 
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Αξιολόγθςθσ των Ρροτάςεων μζχρι και ωσ ζνα (1) μινα μετά τθν Θμερομθνία Σφςταςθσ τθσ 

Επιτροπισ. 

 δ. Καταγραφι Σχολίων και Βακμολογιϊν ςε Δελτίο Αξιολόγθςθσ από το κάκε Μζλοσ 

τθσ Επιτροπισ για τθν κάκε Ρρόταςθ. Το Δελτίο Αξιολόγθςθσ με τθν υψθλότερθ και το Δελτίο 

Αξιολόγθςθσ με τθ χαμθλότερθ βακμολογία για τθν κάκε Ρρόταςθ ΔΕΝ κα λαμβάνονται υπόψθ. Θ 

Τελικι Βακμολογία τθσ κάκε Ρρόταςθσ κα προκφπτει ωσ ο Μζςοσ Προσ από τα υπόλοιπα πζντε 

Δελτία Αξιολόγθςθσ. 

 ε. Ειςιγθςθ και επιλογι των δφο (2) πρϊτων ςε βακμολογία Ρροτάςεων. 

 ςτ. Ενθμζρωςθ όλων των ςυμμετεχόντων υποβολζων για τα Αποτελζςματα 

Αξιολόγθςθσ, μζςω Ανακοίνωςθσ του Καταλόγου Βακμολογικισ Κατάταξθσ των Ρροτάςεων, το 

αργότερο ζωσ δφο (2) μινεσ μετά τθν Καταλθκτικι Θμερομθνία Υποβολισ Ρροτάςεων. Στθν 

Ανακοίνωςθ κα περιλαμβάνεται μόνο το Ακρϊνυμο, ο Αρικμόσ Ρρωτοκόλλου και θ Βακμολογία. 

 η. Ρρόςκλθςθ προσ τουσ δφο (2) πρϊτουσ για ςυμμετοχι ςε Διαπραγματεφςεισ με 

ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΥΡΑΜ, για τθ διαμόρφωςθ λεπτομερϊν και τελικϊν προδιαγραφϊν 

και όρων τθσ Συμφωνίασ Ζργου, το αργότερο ζωσ μία (1) εβδομάδα μετά τθν Ανακοίνωςθ των 

Αποτελεςμάτων. Σθμειϊνεται ότι κατά τθ διάρκεια των διαπραγματεφςεων, το Υπουργείο Άμυνασ 

κα ςυηθτιςει λεπτομερϊσ πικανζσ αλλαγζσ ςτισ προτάςεισ, πάντοτε λαμβάνοντασ υπόψθ τον 

προχπολογιςμό του προτεινόμενου ζργου, με ςκοπό τθ διαμόρφωςθ του τελικοφ προϊόντοσ 

ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ Εκνικισ Φρουράσ. 

 θ. Υπογραφι Συμφωνίασ Ζργου μεταξφ του ΥΡΑΜ από τθ μια, και από τθν άλλθ: 

(1) του Εκπροςϊπου του Συντονιςτικοφ Φορζα,  

(2) του Συντονιςτι Ζργου, κακϊσ και  

(3) των Επικεφαλισ των ομάδων που ςυμμετζχουν από τουσ άλλουσ Φορείσ 

ςτθν Κοινοπραξία. 

 κ.  Ρριν τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ Υπογραφισ Συμφωνίασ Ζργου, το ΥΡΑΜ κα 

ελζγξει τθν ολοκλιρωςθ εξαςφάλιςθσ των Πιςτοποιθτικϊν Διαχείριςθσ Διαβακμιςμζνων 

Πλθροφοριϊν από τθν Εκνικι Αρχι Αςφαλείασ (ΕΑΑ). Στθν περίπτωςθ μθ εξαςφάλιςθσ των 

απαραίτθτων πιςτοποιθτικϊν, θ Ρρόταςθ κα απορριφκεί και το ΥΡΑΜ κα προχωριςει ςτθ ςφναψθ 

Συμφωνίασ με τισ επιλαχοφςεσ προτάςεισ κατά ςειρά βακμολογίασ. 

Επίςθσ, πριν τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ Υπογραφισ Συμφωνίασ Ζργου, κα πρζπει να 

προςκομιςτεί ςτο ΥΡΑΜ, κατά τθ διάρκεια των Διαπραγματεφςεων, Συμφωνθτικό Συνεργαςίασ τθσ 

Κοινοπραξίασ, υπογεγραμμζνο από τουσ Νόμιμουσ Εκπροςϊπουσ των ςυμβαλλομζνων ςτο Εταιρικό 

Σχιμα. 

 ι. Στθν περίπτωςθ που οι υπεφκυνοι μιασ επιτυχοφσ πρόταςθσ αποτφχουν να 

ολοκλθρϊςουν και να υπογράψουν τθ Συμφωνία Ζργου ςτο χρονοδιάγραμμα που κα ςυμφωνθκεί 

από κοινοφ με το ΥΡΑΜ, και ςυμφϊνωσ προσ τα πιο πάνω, τότε το ΥΡΑΜ μονομερϊσ ζχει το 
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δικαίωμα να διακόψει τισ Διαπραγματεφςεισ και να προχωριςει με τθν αμζςωσ επόμενθ 

επιλαχοφςα Ρρόταςθ.   

 

7. Αξιοποίθςθ και Διαςπορά των Αποτελεςμάτων 
 

 Χωρίσ να βλάπτεται θ εμπιςτευτικότθτα και θ τυχόν διαβάκμιςθ, ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ 

«ΑΘΘΝΑ» ιςχφουν γενικά τα εξισ: 

α. τα αποτελζςματα ενόσ Ζργου ανικουν ςτο δικαιοφχο ο οποίοσ τα ζχει 

δθμιουργιςει, ενϊ 

 β. για περαιτζρω αξιοποίθςθ ακολουκείται θ νομοκεςία που αφορά εξαγωγζσ 

αμυντικοφ υλικοφ: Νόμοσ 173(Ι)/2011, Οδθγία του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

2009/81/ΕΚ τθσ 13θσ Ιουλίου 2019, Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 428/2009 του Συμβουλίου τθσ 5θσ Μαΐου 

2009, κακϊσ και Διάταγμα Κ.Δ.Ρ. 312/2009.  Ριο ςυγκριμζνα, και ςε ςυνοχι με όςα προβλζπονται 

αντιςτοίχωσ και από τον Ευρωπαϊκό Οργανιςμό Άμυνασ5, ςθμειϊνονται τα πιο κάτω: 

 

 7.1 Ζργα που περιλαμβάνουν Εμπιςτευτικζσ/ Διαβακμιςμζνεσ Πλθροφορίεσ 

 Στθν περίπτωςθ Ζργων που κα περιλαμβάνουν ευαίςκθτεσ ι εμπιςτευτικζσ δράςεισ 

και πλθροφορίεσ αςφαλείασ, θ Συμφωνία Ζργου κα προβλζπει ιδιαίτερεσ πρόνοιεσ που να 

διαςφαλίηουν τόςο τθν ιδιοκτθςία όςο και τθν τυχόν περαιτζρω αξιοποίθςθ αποτελεςμάτων των 

Ζργων, χωρίσ να βλάπτεται θ εμπιςτευτικότθτα ι θ διαβάκμιςθ. 

 

 7.2 Ιδιοκτθςία Αποτελεςμάτων 

  Τα αποτελζςματα ανικουν ςτο δικαιοφχο ο οποίοσ τα ζχει δθμιουργιςει. Στθν 

περίπτωςθ όπου τα αποτελζςματα ζχουν δθμιουργθκεί από κοινοφ από αρικμό δικαιοφχων ςτθν 

πρόταςθ και όπου θ αντίςτοιχθ ςυνειςφορά τουσ ςτα κοινά αποτελζςματα δεν μπορεί να 

εξακριβωκεί, ι όπου δεν είναι δυνατόσ ο διαχωριςμόσ αυτϊν των κοινϊν αποτελεςμάτων για 

ςκοποφσ εφαρμογισ, τότε θ ιδιοκτθςία των αποτελεςμάτων κα είναι κοινι. Οι κοινοί ιδιοκτιτεσ κα 

προχωριςουν ςε ςυμφωνία ςχετικά με τον καταμεριςμό και τουσ όρουσ άςκθςθσ αυτι τθσ κοινισ 

ιδιοκτθςίασ, ςφμφωνα και με τισ υποχρεϊςεισ που προκφπτουν από τθν ςφμβαςθ που κα 

υπογράψουν με το Υπουργείο Άμυνασ. Οι κοινοί ιδιοκτιτεσ δφναται να ςυμφωνιςουν να 

μεταφζρουν τθν ιδιοκτθςία των αποτελεςμάτων ςε ζνα μόνο ιδιοκτιτθ, με δικαιϊματα πρόςβαςθσ 

για τουσ υπόλοιπουσ ςυμμετζχοντεσ.  

                                                           
5
 https://www.eda.europa.eu/docs/default-source/brochures/decision-on-the-financing-of-the-preparatory-

action-on-defence-research-(padr)-and-the-use-of-unit-costs-for-the-year-
2017561fa63fa4d264cfa776ff000087ef0f.pdf  
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  Εκτόσ και εάν ςυμφωνθκεί διαφορετικά ςτθν κοινι ςυμφωνία ιδιοκτθςίασ, κάκε 

κοινόσ ιδιοκτιτθσ κα ζχει το δικαίωμα να χορθγιςει μθ-αποκλειςτικζσ άδειεσ ςε τρίτα μζρθ για να 

τθν εκμετάλλευςθ των κοινϊν αποτελεςμάτων, χωρίσ δικαίωμα από τουσ τρίτουσ να χορθγιςουν με 

τθ ςειρά τουσ ςε άλλουσ, υπό τουσ πιο κάτω όρουσ: 

(1) Ρροθγοφμενθ ενθμζρωςθ ςτουσ λοιποφσ κοινοφσ ιδιοκτιτεσ. 

(2) Δίκαιθ, λογικι και χωρίσ διάκριςθ αποηθμίωςθ κα δίδεται ςτουσ λοιποφσ 

κοινοφσ ιδιοκτιτεσ. 

 Εάν οι εργαηόμενοι ι οποιοδιποτε άλλο μζροσ το οποίο ςυνεργάηεται με δικαιοφχο 

ζχουν δικαιϊματα ςτα εξαχκζντα αποτελζςματα, αυτόσ ο δικαιοφχοσ κα διαςφαλίςει ότι τα 

ςυγκεκριμζνα δικαιϊματα κα εξαςκοφνται με τρόπο ςυμβατό με τισ υποχρεϊςεισ που διζπουν τθ 

ςφμβαςθ του Υπουργείου Άμυνασ με τον Ανάδοχο Φορζα. 

 7.3 Προςταςία Αποτελεςμάτων 

  Στισ περιπτϊςεισ όπου τα αποτελζςματα κα μποροφν ι υπάρχει λογικι πικανότθτα 

να αξιοποιθκοφν εμπορικά ι ςτθ βιομθχανία, ο δικαιοφχοσ ςτον οποίο ανικουν τα αποτελζςματα 

κα εξετάςει τθ δυνατότθτα να τα προςτατζψει. Ο δικαιοφχοσ κα τα προςτατζψει επαρκϊσ για 

εφλογο χρονικό διάςτθμα και για κάλυψθ ςυγκεκριμζνθσ επικράτειασ λαμβάνοντασ υπόψθ τα 

νόμιμα ςυμφζροντά του κακϊσ και τα νόμιμα ςυμφζροντα, ειδικά τα εμπορικά, των λοιπϊν 

δικαιοφχων που λαμβάνουν  μζροσ ςτο ζργο. 

 7.4 Αξιοποίθςθ και Διάχυςθ Αποτελεςμάτων 

  Κάκε δικαιοφχοσ, ο οποίοσ ζχει λάβει χρθματοδότθςθ από τθ Δράςθ «ΑΘΘΝΑ» του 

Υπουργείου Άμυνασ κα καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια για αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων 

δικισ του ιδιοκτθςίασ, είτε από τον ίδιο είτε από άλλθ νομικι οντότθτα ςφμφωνα με τθ διαδικαςία 

μεταφοράσ και αδειοδότθςθσ των αποτελεςμάτων. 

 7.5 Μεταφορά και Αδειοδότθςθ Αποτελεςμάτων 

  Στθν περίπτωςθ που ο δικαιοφχοσ μεταφζρει τθν ιδιοκτθςία των αποτελεςμάτων, 

κα μεταφζρει παράλλθλα ςτον ανάδοχο και τισ υποχρεϊςεισ του που προκφπτουν από τθ ςυμφωνία 

με το Υπουργείο Άμυνασ αναφορικά με τα αποτελζςματα, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ 

υποχρζωςθσ για μεταφορά ςε επόμενουσ αναδόχουσ. 

 Χωρίσ να βλάπτεται θ εμπιςτευτικότθτα, οι υποχρεϊςεισ που προκφπτουν από τθ 

νομοκεςία και τουσ κανονιςμοφσ ςτθν περίπτωςθ ςυγχωνεφςεων και εξαγορϊν, όπου οι δικαιοφχοι 

εξακολουκοφν να απολαμβάνουν δικαιϊματα πρόςβαςθσ ι υπάρχει πικανότθτα να αιτθκοφν 

δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτα αποτελζςματα τα οποία κα μεταφερκοφν, ο δικαιοφχοσ ο οποίοσ 

προτίκεται να μεταφζρει τα αποτελζςματα κα πρζπει να ειδοποιιςει εκ των προτζρων τουσ λοιποφσ 

δικαιοφχουσ, παρζχοντάσ τουσ επαρκι πλθροφόρθςθ αναφορικά με τον προοριηόμενο νζο 

ιδιοκτιτθ, ϊςτε να δοκεί θ ευκαιρία ςτουσ λοιποφσ δικαιοφχουσ να αναλφςουν τισ επιπτϊςεισ τθσ 

προοριηόμενθσ μεταφοράσ ςτθν πικανι εξάςκθςθ των δικαιωμάτων πρόςβαςθσ τουσ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι - Κατάλογοσ των Επιπζδων Σεχνολογικισ Ωριμότθτασ (ΕΣΩ) 

 
 ΕΣΩ Οριςμόσ Περιγραφι Τποςτθρικτικζσ Πλθροφορίεσ 

1.  
Ραρατιρθςθ και 
Αναφορά Βαςικϊν 
Αρχϊν 

Το χαμθλότερο επίπεδο τεχνολογικισ 
ωριμότθτασ. Επιςτθμονικι ζρευνα 
ξεκινά να μεταφράηεται ςε 
εφαρμοςμζνθ ζρευνα και ανάπτυξθ. 
Ραραδείγματα μπορεί να 
περιλαμβάνουν μελζτεσ επί των 
βαςικϊν ιδιοτιτων κάποιασ 
τεχνολογίασ. 

Δθμοςιευμζνθ ζρευνα που να 
εντοπίηει τισ ιδιότθτεσ που 
χαρακτθρίηουν τθν τεχνολογία. 
Αναφορζσ ςε «ποιοσ» - «ποφ» - 
«πότε». 

2.  
Διαμόρφωςθ 
Τεχνολογικισ Ιδζασ 
και/ι Εφαρμογισ 

Ξεκίνθμα τθσ Εφεφρεςθσ. Μόλισ οι 
βαςικζσ ιδιότθτεσ παρατθρθκοφν, 
πρακτικζσ εφαρμογζσ μπορεί να 
εφευρεκοφν. Οι εφαρμογζσ μπορεί να 
είναι υποκετικζσ και μπορεί να μθν 
υπάρχει απόδειξθ ι λεπτομερισ 
ανάλυςθ προσ υποςτιριξθ των 
υποκζςεων. Τα παραδείγματα μπορεί 
να περιορίηονται ςε αναλυτικζσ 
μελζτεσ. 

Δθμοςιεφςεισ ι άλλεσ αναφορζσ 
που περιγράφουν τθν υπό εξζταςθ 
εφαρμογι και που παρζχουν 
αναλφςεισ που υποςτθρίηουν τθν 
ιδζα. 

3.  

Σθμαντικι 
Αναλυτικι και 
Ρειραματικι 
Λειτουργία και/ι 
Χαρακτθριςτικι 
Τεκμθρίωςθ Ιδζασ 
(“proof of concept”) 

Ξεκινά ενεργά θ ζρευνα και ανάπτυξθ. 
Αυτό περιλαμβάνει αναλυτικζσ και 
εργαςτθριακζσ μελζτεσ για να 
επικυρϊςουν τισ αναλυτικζσ 
προβλζψεισ των επιμζρουσ ςτοιχείων 
τθσ τεχνολογίασ. Ραραδείγματα 
περιλαμβάνουν ςτοιχεία που δεν 
είναι ακόμθ ενςωματωμζνα ι 
αντιπροςωπευτικά. 

Αποτελζςματα εργαςτθριακϊν 
δοκιμϊν  που πραγματοποιικθκαν 
για να μετριςουν παραμζτρουσ 
ενδιαφζροντοσ και να παρζχουν 
ςυγκρίςεισ με αναλυτικζσ 
προβλζψεισ για κρίςιμα 
υποςυςτιματα. Αναφορζσ ςε 
«ποιοσ» - «ποφ» - «πότε» 
πραγματοποιικθκαν αυτζσ οι 
δοκιμζσ και οι ςυγκρίςεισ. 

4.  

Επικφρωςθ/ 
Επαλικευςθ 
εξαρτθμάτων και/ι 
πειραματικϊν 
διατάξεων ςε 
εργαςτθριακό 
περιβάλλον 

Βαςικά δομικά ςτοιχεία 
ενςωματϊνονται για να αποδειχκεί 
ότι μποροφν να δουλεφουν μαηί. Αυτό 
είναι ςχετικά «χαμθλισ πιςτότθτασ» 
ςυγκρινόμενο με το τελικό ςφςτθμα. 
Ραραδείγματα περιλαμβάνουν  τθν 
ενςωμάτωςθ “ad hoc” υλικοφ ςτο 
εργαςτιριο. 

Ιδζεσ ςυςτθμάτων που ζχουν 
δοκιμαςτεί  και αποτελζςματα από 
εργαςτθριακοφ επιπζδου ελζγχουσ  
ςε πειραματικζσ διατάξεισ. 
Αναφορζσ ςε «ποιοσ» και «πότε» 
εκτζλεςε τθν εργαςία. Ραροχι 
εκτίμθςθσ του πωσ το υλικό των 
πειραματικϊν διατάξεων και τα 
αποτελζςματα ελζγχων διαφζρουν 
από τα αναμενόμενα 
υποςυςτιματα. 

5.  

Επικφρωςθ/ 
Επαλικευςθ 
εξαρτθμάτων και/ι 
πειραματικϊν 
διατάξεων ςε 
ςχετικό περιβάλλον 

Θ πιςτότθτα τθσ τεχνολογίασ των 
πειραματικϊν διατάξεων αυξάνει 
ςθμαντικά. Τα βαςικά δομικά ςτοιχεία 
τθσ τεχνολογίασ  ενςωματϊνονται με 
ςχετικϊσ ρεαλιςτικά υποςτθρικτικά 
ςτοιχεία, ϊςτε να μποροφν να 
δοκιμαςτοφν ςε προςομοιωμζνο 
περιβάλλον. Ραραδείγματα 
περιλαμβάνουν «υψθλισ πιςτότθτασ» 
εργαςτθριακι ενςωμάτωςθ 
ςτοιχείων. 

Αποτελζςματα από δοκιμζσ 
ςυςτθμάτων πειραματικϊν 
διατάξεων ενςωματϊνονται με 
άλλα υποςτθρικτικά ςτοιχεία ςε 
ζνα προςομοιωμζνα επιχειρθςιακό 
περιβάλλον. Ρϊσ το «ςχετικό 
περιβάλλον» διαφζρει από το 
αναμενόμενο επιχειρθςιακό 
περιβάλλον; Ρωσ ςυγκρίνονται τα 
αποτελζςματα δοκιμϊν με τισ 
προςδοκίεσ; Ροια (τυχόν) 
προβλιματα προζκυψαν; 
Βελτιςτοποιικθκε θ πειραματικι 
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διάταξθ ϊςτε ςχεδόν να ταιριάξει 
με τουσ ςτόχουσ του αναμενόμενου 
ςυςτιματοσ; 

6.  

Επίδειξθ Μοντζλου 
ι Ρρωτότυπου 
Συςτιματοσ/ 
Υποςυςτιματοσ ςε 
ςχετικό περιβάλλον 

Αντιπροςωπευτικό μοντζλο ι 
πρωτότυπο ςφςτθμα, το οποίο είναι 
αρκετά πζραν του ΕΤΩ5, δοκιμάηεται 
ςε ςχετικό περιβάλλον. 
Αντιπροςωπεφει ςθμαντικό βιμα 
προόδου ςτθν επιδεικνυόμενθ 
ωριμότθτα τθσ τεχνολογίασ. 
Ραραδείγματα περιλαμβάνουν τθ 
δοκιμι πρωτοτφπων ςε υψθλισ 
πιςτότθτασ περιβάλλον. 

Αποτελζςματα από εργαςτθριακζσ 
δοκιμζσ πρωτότυπου ςυςτιματοσ 
που είναι κοντά ςτθν επικυμθτι 
διάταξθ αναφορικά με απόδοςθ, 
βάροσ και όγκο. Ρϊσ διζφερε το 
δοκιμαςτικό από το επιχειρθςιακό 
περιβάλλον; Ροιοσ διενζργθςε τισ 
δοκιμζσ; Ρϊσ ςυγκρίνονται οι 
δοκιμζσ με τισ προςδοκίεσ; Ροια 
(τυχόν) προβλιματα προζκυψαν; 
Ροια ιταν/ είναι τα ςχζδια, οι 
επιλογζσ ι οι δράςεισ επίλυςθσ 
προβλθμάτων προτοφ υπάρξει 
πρόοδοσ ςτο επόμενο ςτάδιο; 

7.  

Επίδειξθ 
Ρρωτότυπου 
Συςτιματοσ ςε 
επιχειρθςιακό 
περιβάλλον 

Ρρωτότυπο ςε εργαςτθριακό ι ςε 
προςομοιωμζνα επιχειρθςιακό 
περιβάλλον. Το πρωτότυπο είναι 
κοντά ι βρίςκεται ιδθ ςτο 
ςχεδιαηόμενο επιχειρθςιακό ςφςτθμα. 
Αποτελεί ςθμαντικό βιμα προόδου 
από το ΕΤΩ6 με το να απαιτείται θ 
επίδειξθ ενόσ πραγματικοφ 
πρωτότυπου ςυςτιματοσ ςε 
επιχειρθςιακό περιβάλλον (π.χ. ςε 
αεροςκάφοσ, ςε όχθμα, ι ςτο 
διάςτθμα). 

Αποτελζςματα από δοκιμζσ 
πρωτότυπου ςυςτιματοσ ςε 
επιχειρθςιακό περιβάλλον. Ροιοσ 
διενζργθςε τισ δοκιμζσ; Ρϊσ 
ςυγκρίνονται οι δοκιμζσ με τισ 
προςδοκίεσ; Ροια (τυχόν) 
προβλιματα προζκυψαν; Ροια 
ιταν/ είναι τα ςχζδια, οι επιλογζσ ι 
οι δράςεισ επίλυςθσ προβλθμάτων 
προτοφ υπάρξει πρόοδοσ ςτο 
επόμενο ςτάδιο; 

8.  

Ολοκλιρωςθ και 
πιςτοποίθςθ 
πραγματικοφ 
ςυςτιματοσ μζςω 
ελζγχων και 
επίδειξθσ 

Θ τεχνολογία ζχει αποδειχκεί ότι 
δουλεφει ςτθν τελικι τθσ μορφι και 
υπό τισ αναμενόμενεσ ςυνκικεσ. Σε 
ςχεδόν όλεσ τισ περιπτϊςεισ, αυτό το 
ΕΤΩ αντιπροςωπεφει το πζρασ τθσ 
ανάπτυξθσ του πραγματικοφ 
ςυςτιματοσ. Ραραδείγματα 
περιλαμβάνουν δοκιμζσ ανάπτυξθσ 
και αξιολόγθςθσ (DT&E – 
Developmental Test & Evaluation) του 
ςυςτιματοσ εντόσ του επιδιωκόμενου 
(οπλικοφ) ςυςτιματοσ, ϊςτε να 
κακοριςτεί αν ανταποκρίνεται ςτισ 
ςχεδιαςτικζσ προδιαγραφζσ. 

Αποτελζςματα των δοκιμϊν του 
ςυςτιματοσ ςτθν τελικι του 
διάταξθ και ςτο αναμενόμενο 
εφροσ περιβαλλοντικϊν ςυνκθκϊν 
υπό τισ οποίεσ επιδιϊκεται να 
λειτουργιςει. Εκτίμθςθ του κατά 
πόςον κα ανταποκρικεί ςτισ 
επιχειρθςιακζσ απαιτιςεισ. Ροια 
(τυχόν) προβλιματα προζκυψαν; 
Ροια ιταν/ είναι τα ςχζδια, οι 
επιλογζσ ι οι δράςεισ επίλυςθσ 
προβλθμάτων προτοφ υπάρξει 
πρόοδοσ ςτο επόμενο ςτάδιο; 

9.  

Επιβεβαίωςθ 
πραγματικοφ 
ςυςτιματοσ μζςω 
επιτυχϊν 
επιχειρθςιακϊν 
αποςτολϊν. 

Ρραγματικι εφαρμογι τθσ 
τεχνολογίασ ςτθν τελικι τθσ μορφι 
και υπό ςυνκικεσ αποςτολισ, όπωσ 
αυτζσ που υπάρχουν ςτισ 
Επιχειρθςιακζσ Δοκιμζσ Αξιολόγθςθσ 
(ΟΤ&Ε – Operational Test & 
Evaluation). Ραραδείγματα 
περιλαμβάνουν τθ χριςθ του 
ςυςτιματοσ υπό ςυνκικεσ 
επιχειρθςιακισ αποςτολισ. 

Εκκζςεισ Αναφορζσ από τισ 
Επιχειρθςιακζσ Δοκιμζσ 
Αξιολόγθςθσ (ΟΤ&Ε – Operational 
Test & Evaluation) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ - Περιγραφι Κατθγοριϊν Επιλζξιμων Δαπανϊν 

 Ππωσ αναφζρεται και ςτθν Ραράγραφο 2.4 του παρόντοσ, θ μζγιςτθ ςυνολικι 

χρθματοδότθςθ ανά Ζργο (για 2 ζργα), από το ΥΡΑΜ, ανζρχεται ςε τετρακόςιεσ πενιντα χιλιάδεσ 

Ευρϊ (€450.000), ενϊ το ποςοςτό ςυγχρθματοδότθςθσ του ΥΡΑΜ επί του ςυνολικοφ 

προχπολογιςμοφ Ζργου μπορεί να ανζλκει μζχρι το ογδόντα πζντε τοισ εκατό (85%). Οι Ρροτάςεισ 

κα πρζπει να αναλφςουν τον προτεινόμενο Ρροχπολογιςμό λαμβάνοντασ υπόψθ τισ κατθγορίεσ 

Επιλζξιμων Δαπανϊν που περιγράφονται πιο κάτω. 

 Το ΥΡΑΜ, με ςκοπό τθ διευκόλυνςθ τθσ ερευνθτικισ και καινοτομικισ κοινότθτασ τθσ 

Χϊρασ, παραπζμπει για τθν περιγραφι των ‘περιεχομζνων’ των Επιλζξιμων Κατθγοριϊν Δαπανϊν 

ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ «ΑΘΘΝΑ», ςε παγιωμζνεσ πρακτικζσ ζρευνασ και ανάπτυξθσ ςτθ Χϊρα, και 

δθ ςτισ περιγραφζσ των Ρρογραμμάτων «RESTART 2016-2020» του Ιδρφματοσ Ρροϊκθςθσ Ζρευνασ 

(Ρροκιρυξθ: https://iris.research.org.cy/#/index). Λαμβάνοντασ υπόψθ το πιο πάνω, αλλά και τισ 

ιδιαίτερεσ ανάγκεσ τθσ Δράςθσ «ΑΘΘΝΑ», το ΥΡΑΜ παρακζτει τισ πιο κάτω περιγραφζσ Κατθγοριϊν 

Δαπανϊν: 

 α.  Αμοιβζσ Προςωπικοφ.  

  Στθν κατθγορία εμπίπτουν αμοιβζσ για τα Μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου για το χρόνο που 

απαςχολοφνται ςτο ζργο. Ο ανκρωποχρόνοσ εργαςίασ του κάκε Μζλουσ ςτο Ζργο κα πρζπει να 

υπολογίηεται ςτθ βάςθ των παραγωγικϊν ωρϊν του φορζα με τον οποίο ςυμμετζχει ςτο Ζργο, 

ανεξάρτθτα από το ποςοςτό απαςχόλθςισ του ςτο φορζα. Οι παραγωγικζσ μθνιαίεσ εργάςιμεσ 

ϊρεσ, κακορίηονται ωσ οι εργάςιμεσ μζρεσ του ζτουσ (365 μζρεσ μείον Σαββατοκφριακα, ετιςιεσ 

άδειεσ, επίςθμεσ αργίεσ, άδειεσ αςκενείασ και άλλα) πολλαπλαςιαςμζνεσ με τισ παραγωγικζσ ϊρεσ 

ανά θμζρα και διαιρεμζνεσ για 12 μινεσ. 

  Οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ για Αμοιβζσ Ρροςωπικοφ αποτελοφνται από το μεικτό μιςκό 

πλζον τισ ειςφορζσ που πρζπει να καταβάλλονται ςτισ αρχζσ του κράτουσ ςφμφωνα με τθ ςχετικι 

Νομοκεςία, πλζον τισ ειςφορζσ του εργοδότθ που αφοροφν ςε Ιατροφαρμακευτικι Ρερίκαλψθ και 

Ταμείο Ρρονοίασ. Οι ειςφορζσ του εργοδότθ είναι επιλζξιμεσ νοουμζνου ότι: 

 (1) κακορίηονται ςε ζγγραφο απαςχόλθςθσ ι από το νόμο, 

 (2) είναι ςφμφωνεσ με τθ νομοκεςία που αναφζρεται ςτο ζγγραφο 

απαςχόλθςθσ και/ι τισ ςυνικεισ πρακτικζσ που εφαρμόηονται ςτθ Χϊρα και/ι ςτον Οργανιςμό 

όπου εργάηεται πράγματι κάκε ςυγκεκριμζνο μζλοσ του προςωπικοφ, 

 (3) δεν είναι ανακτιςιμεσ από τον εργοδότθ, και 

 (4) τθροφνται οι γενικζσ αρχζσ (π.χ. ίςθσ μεταχείριςθσ μεταξφ των υπαλλιλων 

του Δικαιοφχου) και οι κανόνεσ που ιςχφουν για ςυνειςφορά ςτα ςυγκεκριμζνα ταμεία. 

 Στθν κατθγορία Αμοιβζσ Ρροςωπικοφ δεν είναι επιλζξιμεσ δαπάνεσ – και ωσ εκ τοφτου δεν 

λαμβάνονται υπόψθ ςτουσ υπολογιςμοφσ για τισ επιλζξιμεσ – τα ακόλουκα:  
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 (1) Υπερωριακι Απαςχόλθςθ (χρόνοσ που δθλϊνεται πζραν των μθνιαίων 

Ραραγωγικϊν Ωρϊν), 

  (2) Επιπρόςκετθ / Ενκαρρυντικι αμοιβι (bonus), κακϊσ και 

 (3) Ρρομικειεσ, Επιδόματα (π.χ. ενοικίου) κλπ. 

 

  Επιπρόςκετα, για τουσ οργανιςμοφσ, των οποίων οι μιςκολογικζσ απολαβζσ του 

προςωπικοφ τουσ προζρχονται άμεςα ι ζμμεςα από τον κρατικό προχπολογιςμό, τότε, επιλζξιμεσ 

για χρθματοδότθςθ από το ΥΡΑΜ ςτθ Δράςθ «ΑΘΘΝΑ» είναι μόνο οι επιπρόςκετεσ δαπάνεσ 

προςωπικοφ που προςλαμβάνεται ειδικά για ςκοποφσ υλοποίθςθσ του Ζργου. Επιπρόςκετα, δεν 

κεωρείται επιλζξιμθ δαπάνθ για χρθματοδότθςθ θ αμοιβι προςϊπου του οποίου οι βαςικζσ 

μιςκολογικζσ απολαβζσ προζρχονται άμεςα ι ζμμεςα από τον κρατικό προχπολογιςμό, ζςτω και αν 

για τουσ ςκοποφσ του ζργου ςυνεργάηεται με άλλο φορζα. 

  Σθμειϊνεται ότι ςτθν περίπτωςθ ςυμμετοχισ Επιχειριςεων ςτθν Κοινοπραξία, ο 

ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ που κα τουσ αντιςτοιχεί από όλεσ τισ Κατθγορίεσ Δαπανϊν, να είναι 

τουλάχιςτον το 30% του ςυνολικοφ κόςτουσ του Ζργου. 

 

 β.  Όργανα και Εξοπλιςμόσ. 

  Ωσ Πργανα και Εξοπλιςμόσ νοοφνται τα εμπίπτοντα ςτουσ δφο πιο κάτω τφπουσ: 

- Πάγιοσ Εξοπλιςμόσ: ςφγχρονα ερευνθτικά όργανα και εξειδικευμζνοσ ερευνθτικόσ 

εξοπλιςμόσ. Θ ωφζλιμθ διάρκεια ηωισ ορίηεται ωσ: πζντε (5) χρόνια. 

- Εξοπλιςμόσ ςε Η/Τ και Λογιςμικά Προγράμματα: εξειδικευμζνοι θλεκτρονικοί 

υπολογιςτζσ (Θ/Υ) και λογιςμικά που απαιτοφνται για τθν υλοποίθςθ του Ζργου. Θ ωφζλιμθ 

διάρκεια ηωισ ορίηεται ωσ: τρία (3) χρόνια. Υπογραμμίηεται ότι εδϊ δεν εμπίπτουν ςυνικεισ Θ/Υ και 

λογιςμικά γραφείου (τα οποία κεωρείται ότι καλφπτονται από τθν Κατθγορία «Υπερκεφαλικά»). 

  Στθν κατθγορία «Πργανα και Εξοπλιςμόσ» επιλζξιμο είναι το πλιρεσ κόςτοσ αγοράσ 

του εξοπλιςμοφ – και δεν εφαρμόηεται θ ζννοια τθσ απόςβεςθσ – μόνο για τα Ακαδθμαϊκά ι/και 

Ερευνθτικά Ιδρφματα και Οργανιςμοφσ τθσ Ραραγράφου 4.1 του παρόντοσ, για τα οποία ιςχφει 

εξαίρεςθ από τον Κανονιςμό (ΕΚ) 651/2014 για τισ Κρατικζσ Ενιςχφςεισ. Σθμειϊνεται ότι δεν 

καλφπτεται θ αγορά ι ενοικίαςθ μεταχειριςμζνου εξοπλιςμοφ και οργάνων. 

  Για όλουσ τουσ άλλουσ Δικαιοφχουσ τθσ Δράςθσ «ΑΘΘΝΑ», όπωσ αναφζρονται ςτθν 

Ραράγραφο 4.1 του παρόντοσ, ςτθν κατθγορία «Πργανα και Εξοπλιςμόσ» εμπίπτουν ζξοδα και 

κόςτθ για Πργανα και Εξοπλιςμό, ςτο βακμό και για όςο χρόνο χρθςιμοποιοφνται ςτο Ζργο. 

Επιλζξιμθ κεωρείται θ δαπάνθ απόςβεςθσ, θ οποία υπολογίηεται βάςει του κόςτουσ αγοράσ και τθσ 

διάρκειασ χριςθσ του εξοπλιςμοφ για τουσ ςκοποφσ του ζργου. Θ διάρκεια χριςθσ για ςκοποφσ του 

ζργου κακορίηεται ωσ το μικρότερο μεταξφ: 

 (1) τθσ διάρκειασ υλοποίθςθσ του ζργου, 
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 (2) τθσ περιόδου που μεςολαβεί από τθν θμερομθνία αγοράσ του εξοπλιςμοφ 

μζχρι τθν Ολοκλιρωςθ τθσ Υλοποίθςθσ του ζργου ι τθσ εκποίθςθσ του εξοπλιςμοφ, και 

  Το κόςτοσ εξοπλιςμοφ περιλαμβάνει το ςφνολο των άμεςων δαπανϊν που είναι 

αναγκαίεσ για τθν εγκατάςταςι του ςτο χϊρο που προορίηεται για τθ λειτουργία του, 

ςυμπεριλαμβανομζνων εξόδων μεταφοράσ, εκτελϊνιςθσ κλπ. 

  Δαπάνεσ απόςβεςθσ εξοπλιςμοφ για τθ διάρκεια χριςθσ εντόσ του Ζργου, για 

εξοπλιςμό που ζχει αποκτθκεί/αγοραςτεί πριν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ του Ζργου, είναι 

επιλζξιμεσ για χρθματοδότθςθ δεδομζνου ότι ο εν λόγω εξοπλιςμόσ αποκτικθκε/αγοράςτθκε μετά 

τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ Ρρόταςθσ ςτθ Δράςθ «ΑΘΘΝΑ». 

  Δεν κεωρείται επιλζξιμθ θ δαπάνθ για ςυντιρθςθ εξοπλιςμοφ, οφτε το κόςτοσ 

λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ από τον ίδιο το φορζα ι άλλο φορζα τθσ Κοινοπραξίασ του Ζργου 

(κεωρείται ότι καλφπτονται από τθν Κατθγορία «Υπερκεφαλικά»). Επίςθσ, δεν κεωρείται επιλζξιμθ 

δαπάνθ που αφορά ςτο κόςτοσ εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ του φορζα για να λειτουργιςει τον 

εξοπλιςμό. 

 

 γ.  Αναλϊςιμα.  

  Στθν κατθγορία εμπίπτουν αναλϊςιμα που είναι αναγκαία για τθν υλοποίθςθ 

πειραματικϊν διεργαςιϊν ςτο πλαίςιο του Ζργου και ζχουν αποκτθκεί μετά τθν θμερομθνία 

υποβολισ τθσ Ρρόταςθσ για τθ Δράςθ «ΑΘΘΝΑ». Ζξοδα που αφοροφν ςε εκτελϊνιςθ των 

αναλωςίμων είναι επίςθσ αποδεκτά. Στθν κατθγορία δεν περιλαμβάνονται γενικι γραφειακι φλθ, 

χαρτί εκτφπωςθσ, μελάνια, ψθφιακοί δίςκοι, κλπ, τα οποία κεωρείται ότι καλφπτονται από τθν 

κατθγορία δαπανϊν «Υπερκεφαλικά». 

  Σε περίπτωςθ αγοράσ μεγάλων ποςοτιτων αναλωςίμων, για ςκοποφσ πολλαπλϊν 

δραςτθριοτιτων ενόσ φορζα, κα γίνεται αποδεκτόσ ο καταμεριςμόσ των δαπανϊν που αφοροφν ςτο 

Ζργο, νοουμζνου ότι ο τρόποσ καταμεριςμοφ είναι επαρκϊσ τεκμθριωμζνοσ κατά τθν αποκλειςτικι 

κρίςθ του ΥΡΑΜ. 

  Δαπάνεσ για αναλϊςιμα που ζχουν αποκτθκεί/ αγοραςτεί πριν από τθν θμερομθνία 

ζναρξθσ του Ζργου είναι επιλζξιμεσ, δεδομζνου ότι τα αναλϊςιμα ζχουν αγοραςτεί μετά τθν 

θμερομθνία υποβολισ τθσ Ρρόταςθσ ςτθ Δράςθ «ΑΘΘΝΑ» και ζχουν χρθςιμοποιθκεί/ καταναλωκεί 

κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του Ζργου.  

  Κάκε δαπάνθ για αγορά αναλωςίμων κα πρζπει να τεκμθριϊνεται μζςω άμεςθσ 

ςυςχζτιςθσ με το αντίςτοιχο τιμολόγιο αγοράσ. Δεν κεωροφνται επιλζξιμεσ δαπάνεσ που 

προκφπτουν από ςφςτθμα κοςτολόγθςθσ το οποίο λαμβάνει υπόψθ πολλαπλά τιμολόγια αγορϊν 

(π.χ. ςτακμιςμζνοσ μζςοσ όροσ κόςτουσ). 
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 δ.  Μετακινιςεισ και Σαξίδια (ςτο Εςωτερικό και ςτο Εξωτερικό, αντίςτοιχα).  

  Στθν κατθγορία αυτι καλφπτονται δαπάνεσ για μετακινιςεισ και ταξίδια που είναι 

αναγκαίεσ για τθν υλοποίθςθ του ζργου (π.χ. ςυντονιςμόσ, υλοποίθςθ, πρόςβαςθ ςε ερευνθτικζσ 

υποδομζσ του εξωτερικοφ, ςυμμετοχι ςε ςυνζδρια, ςυμμετοχι ςε εκκζςεισ τφπου Fair ι Exhibition/ 

Show, κλπ). 

  Σθμειϊνεται ότι, για τθ ςυγκεκριμζνθ Δράςθ «ΑΘΘΝΑ» του ΥΡΑΜ, οι δαπάνεσ για 

Μετακινιςεισ και Ταξίδια κα πρζπει να μθν ξεπερνοφν το 10% του ςυνολικοφ κόςτουσ του Ζργου. 

Επίςθσ, ειδικά τα Ταξίδια και οι τυχόν επαφζσ ςτο Εξωτερικό ςυςτινεται όπωσ πραγματοποιοφνται 

ςε Κράτθ Μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςε χϊρεσ οι οποίεσ ζχουν υπογράψει διοικθτικι 

διευκζτθςθ με τον ΕΟΑ ι με άλλεσ χϊρεσ με τισ οποίεσ θ Κφπροσ ζχει αμυντικζσ ςυνεργαςίεσ. 

  Σθμειϊνεται ότι ο ςκοπόσ των μετακινιςεων ςτο εςωτερικό ι των ταξιδιϊν ςτο 

εξωτερικό, θ χρονικι τουσ διάρκεια, κακϊσ και ο αρικμόσ ςυμμετεχόντων Μελϊν τθσ Ομάδασ 

Ζργου, κα πρζπει να τεκμθριϊνονται ςτθν Ρρόταςθ. Το ΥΡΑΜ κα ελζγξει τα πιο πάνω κατά τθ 

διάρκεια τθσ Διαπραγμάτευςθσ με τισ επιλεγείςεσ Ρροτάςεισ και κα καταγράψει τα ςυμφωνθκζντα 

ςτθ Συμφωνία Ζργου. Το ΥΡΑΜ διατθρεί το δικαίωμα να απορρίψει ςυγκεκριμζνουσ 

προτεινόμενουσ προοριςμοφσ Μετακινιςεων ι/και Ταξιδιϊν και επαφϊν, για λόγουσ ςχετικοφσ με 

τθν αςφάλεια και τθν άμυνα. 

 

 ε.  Άλλα/ Ειδικά Ζξοδα και Κόςτθ.  

  Στθν κατθγορία εμπίπτουν δαπάνεσ που προκφπτουν άμεςα από τθν ερευνθτικι και 

καινοτομικι δραςτθριότθτα του Ζργου και που δεν εμπίπτουν ςτισ πιο πάνω κατθγορίεσ δαπανϊν, 

π.χ. καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων ςε τεχνικά και επιςτθμονικά περιοδικά και/ι αποκετιρια, κόςτοσ 

εγγραφισ ςε ςυνζδριο και/ι ζκκεςθ (π.χ. τφπου Fair ι Exhibition/Show), κλπ. Στθν κατθγορία αυτι 

δεν περιλαμβάνονται δαπάνεσ που κεωροφνται ωσ μθ επιλζξιμεσ ςε μία ι περιςςότερεσ από τισ 

υπόλοιπεσ κατθγορίεσ. 

  Σθμειϊνεται ότι ο ςκοπόσ, θ χρονικι διάρκεια, κακϊσ και ο αρικμόσ ςυμμετεχόντων 

Μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου ςτα πιο πάνω, κα πρζπει να τεκμθριϊνονται ςτθν Ρρόταςθ. Το ΥΡΑΜ κα 

ελζγξει τα πιο πάνω κατά τθ διάρκεια τθσ Διαπραγμάτευςθσ με τισ επιλεγείςεσ Ρροτάςεισ και κα 

καταγράψει τα ςυμφωνθκζντα ςτθ Συμφωνία Ζργου. Το ΥΡΑΜ διατθρεί το δικαίωμα να απορρίψει 

προτεινόμενα Ειδικά Ζξοδα και Κόςτθ, για λόγουσ ςχετικοφσ με τθν αςφάλεια και τθν άμυνα. 

 

 ςτ.  Τπερκεφαλικά.  

  Στθν κατθγορία εμπίπτουν ζμμεςεσ λειτουργικζσ δαπάνεσ που προκφπτουν είτε από 

τθν απαςχόλθςθ προςωπικοφ ςτισ εγκαταςτάςεισ του φορζα (π.χ. λογαριαςμοφσ για ρεφμα, νερό, 

τθλζφωνα, γραμματειακι υποςτιριξθ, λογιςτιριο, ςυνικεισ Θ/Υ και λογιςμικά γραφείου, 

γραφειακι φλθ, κλπ), είτε από τθ λειτουργία και/ι ςυντιρθςθ πάγιου εξοπλιςμοφ. Οι δαπάνεσ 

υπερκεφαλικϊν ορίηονται ωσ ποςοςτό μζχρι 20% επί των άμεςων δαπανϊν που εμπίπτουν ςτισ πιο 

πάνω Κατθγορίεσ. 


