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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών  σε συνεργασία με τη  

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και τη Γενική 

Γραμματεία Εργασίας ανακοινώνουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή 

προτάσεων με σκοπό την ανάδειξη των Ελληνικών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας που θα 

συμμετάσχουν στην κλειστή πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία του Δικτύου των 

Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (European Digital Innovation Hubs- EDIHs), εφεξής 

ΕΚΨΚ. 

Οι Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας θα συγχρηματοδοτηθούν από το νέο πολυετές 

χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027» (Digital Europe Programme 2021-2027) 

και τα κράτη μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το νέο αυτό πολυετές πρόγραμμα επιδιώκει την ενίσχυση 

των δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων (High 

Performance Computing - HPC), της τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence - AI), της 

κυβερνοασφάλειας (Cyber Security), της ανάπτυξης προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων (Advanced 

Digital Skills), του ψηφιακού μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησης και της διαλειτουργικότητας. 

Κεντρικό ρόλο στην υλοποίηση του προγράμματος θα διαδραματίσει η ανάπτυξη του δικτύου των 

Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (European Digital Innovation Hubs - EDIHs), που η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να αναπτύξει και να υποστηρίξει. 

Σύμφωνα με το σχέδιο κανονισμού για το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027» (Digital Europe 

Programme 2021-2027), κάθε κράτος μέλος καλείται να ορίσει, μέσω ανοικτής και ανταγωνιστικής 

διαδικασίας, τους ΕΚΨΚ που θα λάβουν μέρος στην πρόσκληση που θα δημοσιεύσει η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή (κλειστή διαγωνιστική διαδικασία), προκειμένου να επιλεγούν οι ΕΚΨΚ που θα απαρτίσουν 

το αρχικό δίκτυο. 

Σημειώνεται ότι οι ακριβείς όροι του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027», ο τρόπος 

εφαρμογής του και ο συνολικός προϋπολογισμός θα εξειδικευτούν με την οριστικοποίηση του σχετικού 

κανονιστικού πλαισίου από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παρόν έγγραφο βασίζεται 

στο σχέδιο κανονισμού για το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027», καθώς και σε κείμενο 

εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη του δικτύου των ΕΚΨΚ. 

2 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ – ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
Το βασικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση της παρούσας πρόσκλησης είναι: 

1. Οι διατάξεις του άρθρ. 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

Όργανα που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98/22.04.2005) 

2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 

καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων» (ΦΕΚ Α’ 119/8.7.2019). 

3. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (ΦΕΚ A’ 

85/15.04.2020), ως ισχύει. 

4. Το π.δ. 147/2017  «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 

192/13.12.2017), όπως ισχύει.  

5. Το π.δ. 134/2017 που αφορά στον οργανισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων(ΦΕΚ 168/Α'/06.11.2017), όπως ισχύει. 
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6. Το π.δ. 84/2019  «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ Α’ 123/17.07.2019). 

7. Ο ν. 4622/2019  «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 

κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄133/07.08.2019). 

8. Ο ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή 

διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα», (ΦΕΚ 

Α’134/09.08.2019), όπως ισχύει. 

9. Ο ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 

Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 137/29.08.2019), όπως ισχύει. 

10. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112), όπως ισχύει 

11. Ο ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 

4509.03.1999), όπως ισχύει.  

12. Η υπ’ αριθμ. ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/1655 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Μεταβίβαση του 

δικαιώματος υπογραφής ’’Με εντολή Υπουργού’’ στον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 

στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ανωτέρω Γενικής Γραμματείας» (ΦΕΚ Β΄ 

4595/13.12.2019), όπως ισχύει. 

13. Η υπ’ αριθμ. 187/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση 

καθηκόντων σε θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 

Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 

524/05.08.2019) 

14. Η υπ’ αριθ. 123476 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» (ΦΕΚ 

Β’ 4452/04.12.2019). 

15. Η υπ’ αριθμ. 80327 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. 511/02.08.2019). 

16. Την αριθ. 79598/30-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων για το διορισμό του Πελοπίδα Καλλίρη στη θέση του Γενικού Γραμματέα 

Βιομηχανίας (ΦΕΚ. ΥΟΔΔ 507/02.08.2019). ). 

17. Την αριθ. 15597/07-04-2015 Απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με 

Εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους Προϊσταμένους Γενικών 

Διευθύνσεων, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους Τμημάτων της 

Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Β΄ 689). 
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18. Η υπ αριθ. 35565/Δ1.12010 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Εργασίας του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 5509.8.2019).. 

19. Η υπ’ αριθμ. οικ.15597/07.04.2015 Απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με Εντολή 

Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, 

στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής 

Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας» (ΦΕΚ Β’ 689/22.4.2015) . 

20. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την 

κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' 

εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης («Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός») όπως 

τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/1084 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 14ης 

Ιουνίου 2017 και ισχύει. 

21. Η Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ 

μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων [Επίσημη Εφημερίδα L 124 της 20.05.2003]. 

22. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την 

έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία» (2014/C 198/01). 

23. Την πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση 

του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027, COM(2018) 434 

final/06.06.2018. 

24. Το από 05.05.2020 σχέδιο εγγράφου εργασίας με θέμα «European Digital Innovation Hubs in 

Digital Europe Programme» (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/draft-

document-dihs-digital-europe-programme-call-feedback).  

3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 2021-2027 

3.1 Ορισμός και υπηρεσίες των ΕΚΨΚ 
 

Ένας Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας– ΕΚΨΚ (European Digital Innovation Hub - ΕDIH) 

είναι ένας οργανισμός1 ή σύμπραξη οργανισμών με συμπληρωματικές εξειδικεύσεις, μη 

κερδοσκοπικού σκοπού2, που έχει ως σκοπό να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις -ιδιαίτερα τις ΜΜΕ και τις 

εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης- και / ή τον δημόσιο τομέα στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό. 

 

Στην περίπτωση σύμπραξης, δεν υπάρχει υποχρέωση δημιουργίας νέας ξεχωριστής νομικής οντότητας. 

Θα πρέπει, ωστόσο, να συναφθεί μεταξύ των συμμετεχόντων στην σύμπραξη φορέων ένα Σύμφωνο 

Συνεργασίας, όπου θα αποτυπώνονται οι ρόλοι και οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν για την παροχή 

 
1 Σε περίπτωση που πρόκειται για έναν  οργανισμό, αυτός θα πρέπει να αναβαθμίσει τις υποδομές και υπηρεσίες 
του ώστε να ανταποκρίνεται στον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ένας Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής 
Καινοτομίας και να διασφαλίσει ότι καλύπτονται οι τεχνολογικές όσο και οι επιχειρηματικές πτυχές που 
απαιτούνται για την παροχή του συνόλου υπηρεσιών ενός EDIH. 
2Οι δικαιούχοι οφείλουν να δηλώσουν ότι οι δραστηριότητες που καλύπτονται από την επιχορήγηση είναι μη 
κερδοσκοπικής στόχευσης, δηλ. τα χρήματα που κερδίζουν ή χορηγούνται σε αυτούς χρησιμοποιούνται για την 
επίτευξη του στόχου του ΕΚΨΚ και τη λειτουργία του. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/draft-document-dihs-digital-europe-programme-call-feedback
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/draft-document-dihs-digital-europe-programme-call-feedback
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των προβλεπόμενων υπηρεσιών. Κάθε ΕΚΨΚ είναι ελεύθερος να καθορίσει την οργάνωση, τη σύνθεση 

και τη δομή διακυβέρνησής του, ωστόσο θα πρέπει να έχει φυσική παρουσία, ήτοι έδρα ή 

εγκαταστάσεις, σε μια περιοχή/περιφέρεια κοντά στις επιχειρήσεις και τους δημόσιους φορείς τους 

οποίους θα υποστηρίξει στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό. Επίσης, για την παροχή των υπηρεσιών 

του δύναται  να συνεργάζεται με οργανισμούς σε άλλες περιοχές/ περιφέρειες. 

 

Στον πυρήνα των ΕΚΨΚ αναμένεται ότι θα είναι ένας ερευνητικός και τεχνολογικός φορέας ή ένα 

ακαδημαϊκό ίδρυμα που παρέχει τεχνολογικές υπηρεσίες. Η σύμπραξη θα πρέπει να περιλαμβάνει 

φορείς με εμπειρία σε ανάπτυξη επιχειρήσεων, καινοτομία στο δημόσιο τομέα και εκπαίδευση, καθώς 

και άλλους φορείς, όπως καινοτομικές συστάδες επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών, κέντρα 

ικανοτήτων (competence centers), εμπορικά επιμελητήρια, θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, ενώσεις 

βιομηχανιών, κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, το δίκτυο Enterprise Europe Network (EEN), 

κοινότητες γνώσης και καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 

(European Institute of Innovation and Technology – EIT KIC).  

 

Στόχος των ΕΚΨΚ είναι, μέσω της εξειδίκευσης και των μεταξύ τους συνεργιών, να αποτελέσουν τους 

κόμβους που θα στηρίξουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της  Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα διαδώσουν 

τις τελευταίες εξελίξεις, κατά κύριο λόγο στους τομείς της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων (HPC), 

της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και της κυβερνοασφάλειας (cyber security), τόσο στις επιχειρήσεις όσο 

και στη δημόσια διοίκηση. Οι κόμβοι αυτοί θα αποτελέσουν «καταστήματα μίας στάσης» και θα πρέπει 

να παρέχουν τις ακόλουθες υπηρεσίες (βλέπε σχ. 1): 

• Δοκιμή πριν από την επένδυση (Test before invest): ομάδα παρεχόμενων υπηρεσιών 

που θα επιτρέπει στους υποστηριζόμενους οργανισμούς (ΜΜΕ ή/και δημόσιους 

οργανισμούς) τη δοκιμή και τον πειραματισμό υπηρεσιών και προϊόντων που 

σχεδιάζουν να αναπτύξουν, πριν από την επένδυση σε αυτά. Μεταξύ άλλων 

περιλαμβάνει ενέργειες ευαισθητοποίησης του κοινού, αξιολόγησης ψηφιακής 

ωριμότητας, δραστηριότητες επίδειξης, σχέδια ψηφιακού μετασχηματισμού, 

προώθηση της εφαρμογής, υιοθέτηση και προσαρμογή των διαφόρων τεχνολογιών, 

δοκιμές και πειραματισμούς με ψηφιακές τεχνολογίες (λογισμικό και 

υλικό/εξοπλισμό), μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας με ιδιαίτερη έμφαση στις 

τεχνολογίες που προωθούνται μέσω του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη 2021-

2027», ήτοι της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων (HPC), της τεχνητής νοημοσύνης (AI) 

και της κυβερνοασφάλειας (cyber security). 

•      Δεξιότητες και κατάρτιση (Skills and training): το ανθρώπινο δυναμικό 

καταγράφεται στην ερευνητική βιβλιογραφία ως η σημαντικότερη μορφή άυλου 

κεφαλαίου. Η δυνατότητα του ανθρώπου για καινοτομία και δημιουργία δεν μπορεί 

ακόμα να αναπαραχθεί σε επίπεδο μηχανής, με αποτέλεσμα να καθιστά τον 

ανθρώπινο παράγοντα ως τον σημαντικότερο πολλαπλασιαστή της 

παραγωγικότητας. Προκειμένου, λοιπόν, να διασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο 

ψηφιακών δεξιοτήτων στους υποστηριζόμενους οργανισμούς, ώστε να αξιοποιηθούν 

στο έπακρο οι καινοτόμες ψηφιακές τεχνολογίες, τα ΕΚΨΚ θα πρέπει να παρέχουν 

υπηρεσίες, όπως φιλοξενία εκπαιδεύσεων ή/και παροχή εκπαίδευσης, boot-camps, 

δυνατότητα πρακτικής άσκησης, καθώς και την υποστήριξη της υλοποίησης 

βραχυπρόθεσμων επιμορφωτικών προγραμμάτων σε προηγμένες ψηφιακές 
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δεξιότητες, απασχόληση φοιτητών και αποφοίτων σε εταιρείες και ερευνητικά κέντρα 

με στόχο την απόκτηση προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων. 

• Υποστήριξη στην εξασφάλιση επενδύσεων (Support of investments): υπηρεσίες 

υποστήριξης των εταιρειών, των οργανισμών και των δημόσιων διοικήσεων στην 

εξασφάλιση επενδύσεων, ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να βελτιώσουν τα 

επιχειρηματικά τους μοντέλα μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών. Η κατηγορία αυτή 

των υπηρεσιών μπορεί να περιλαμβάνει την πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα και επενδυτές, την υποστήριξη στην αξιοποίηση του προγράμματος InvestEU 

και άλλων σχετικών χρηματοδοτικών μηχανισμών σε στενή συνεργασία με το InvestEU 

Advisory Hub και το δίκτυο Enterprise Europe Network (EEN) κ.α.. 

• Οικοσύστημα Καινοτομίας και δυνατότητες δικτύωσης (Innovation ecosystem and 

networking opportunities): οι ΕΚΨΚ καλούνται να διαδραματίσουν το ρόλο του 

διαμεσολαβητή και να φέρουν σε επαφή τη βιομηχανία, τις επιχειρήσεις και τους 

οργανισμούς που χρειάζονται νέες τεχνολογικές λύσεις, με εταιρείες, ιδίως νεοφυείς 

και ΜΜΕ, που παρέχουν λύσεις στην αγορά. Οι ΕΚΨΚ θα πρέπει να προωθούν 

συνέργειες σε «τοπικό» 3 επίπεδο, αλλά και να συνεργάζονται με άλλους ΕΚΨΚ με 

στόχο τη δικτύωση και την εξεύρεση αντίστοιχων συνεργατών στην Ευρώπη, όταν 

διαπιστώνεται αδυναμία εξεύρεσης κατάλληλων συνεργατών σε «τοπικό» επίπεδο. Οι 

δομημένες σχέσεις με τις περιφερειακές αρχές, τις ενώσεις βιομηχανιών, τις ενώσεις 

ΜΜΕ, τους οργανισμούς ανάπτυξης επιχειρήσεων, τα κέντρα ικανοτήτων (competence 

centers), τις θερμοκοιτίδες (incubators), τα προγράμματα επιτάχυνσης (accelerators), 

το δίκτυο Enterprise Europe Network (EEN), τα εμπορικά επιμελητήρια κ.λπ. θα 

συμβάλουν σημαντικά στη λειτουργία τους ως διαμεσολαβητές. 

 

Σχήμα 1: Κύριες λειτουργίες των ευρωπαϊκών κόμβων ψηφιακής καινοτομίας 

 
Οι Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας θα πρέπει να διαθέτουν σύγχρονες εγκαταστάσεις, 

προκειμένου να μπορούν να υποδέχονται τους ενδιαφερομένους, να πραγματοποιούν 

 
3 Το «τοπικό επίπεδο» δεν πρέπει να ερμηνεύεται με τη στενή γεωγραφική έννοια του όρου.  Αυτό που νοείται 
είναι το «φυσικό» πεδίο εφαρμογής των υπηρεσιών του ΕΚΨΚ.  
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εκπαιδεύσεις, να οργανώνουν ενημερωτικές δράσεις και να προσφέρουν εξοπλισμό και 

εγκαταστάσεις δοκιμών και πειραματισμού. 

3.2 Εξειδίκευση των ΕΚΨΚ 
Με βάση τις δυνατότητες και τις ανάγκες της «τοπικής» οικονομίας και του δημόσιου τομέα, κάθε ΕΚΨΚ 

οφείλει να διαθέτει μια τεχνολογική εξειδίκευση, η οποία δύναται να συνδυάζεται με κάποια τομεακή. 

Όσον αφορά στην τεχνολογική εξειδίκευση, θα πρέπει να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις 

ψηφιακές τεχνολογίες προτεραιότητας που προωθούνται από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη 2021-

2027» (HPC, AI και Cyber Security), όσο και άλλες καινοτόμες τεχνολογίες όπως  οι ψηφιακές 

Ανερχόμενες Τεχνολογίες Ευρείας Εφαρμογής (Key Enabling Technologies). Στόχος είναι οι κόμβοι που 

θα αποτελέσουν το αρχικό δίκτυο να μην έχουν όλοι την ίδια εξειδίκευση, αλλά να μπορούν να 

λειτουργούν συμπληρωματικά, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη για την αντιμετώπιση των 

αναγκών της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονομίας αντιστοίχως. Επιπλέον, στόχευση αποτελεί οι 

παρεχόμενες υπηρεσίες να απευθύνονται πρωτίστως στην τοπική αγορά, αλλά οφείλουν να 

αναπτυχθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να στοχεύουν σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή ακόμη και παγκόσμιο 

επίπεδο.  

Μία από τις ιδιαιτερότητες των ΕΚΨΚ σε σχέση με τους υπάρχοντες Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας 

είναι η ενεργός συμμετοχή τους στο πανευρωπαϊκό δίκτυο των ΕΚΨΚ που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο 

του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027». Μερικές από τις δραστηριότητες που αναμένεται 

να υποστηρίξουν είναι οι εξής: 

• Διάχυση Τεχνογνωσίας: Μεταξύ των δραστηριοτήτων ενός ΕΚΨΚ θα είναι και η παροχή της 

τεχνογνωσίας του σε ΜΜΕ σε άλλα κράτη μέλη που ενδιαφέρονται για τον τομέα 

εξειδίκευσής του. Αντίστροφα, εάν ένας ΕΚΨΚ δεν διαθέτει τη συγκεκριμένη τεχνογνωσία ή 

τις εγκαταστάσεις για να υποστηρίξει ορισμένους από τους ενδιαφερόμενους φορείς του, 

έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί σε άλλους κόμβους του δικτύου και να ζητήσει την 

υποστήριξή τους. Αυτό θα μπορεί να γίνεται ad-hoc, ξεκινώντας από τις ανάγκες των 

ενδιαφερομένων (επιχειρήσεων, δημόσιων φορέων) που υποστηρίζει, αλλά και με πιο 

δομημένο τρόπο μέσω της ανάπτυξης κοινών υπηρεσιών συνδυάζοντας γνώσεις και 

υποδομές από διαφορετικούς ΕΚΨΚ. 

• Σύνδεση οικοσυστημάτων: οι ΕΚΨΚ, όπως ακριβώς σε «τοπικό» επίπεδο καλούνται να 

δημιουργούν οικοσυστήματα με το να φέρνουν σε επαφή παράγοντες κατά μήκος της 

αλυσίδας αξίας, έτσι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα κληθούν να συνδέσουν διαφορετικά 

οικοσυστήματα, αναδεικνύοντας ευκαιρίες για ανάπτυξη καινοτομίας για χρήστες και 

παρόχους υπηρεσιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτέλεσμα αυτού θα είναι η 

επέκταση και η δραστηριοποίηση των ΜΜΕ σε νέες αγορές, αλλά και η ανάπτυξη αλυσίδων 

αξίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών για ΜΜΕ, η 

εμπορευματοποίηση πειραμάτων καινοτομίας και η δημιουργία πιλοτικών εφαρμογών.  

3.2.1 Παραδείγματα 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, σε περιοχές όπου η μεταποιητική βιομηχανία είναι η κύρια 

παραγωγική δραστηριότητα, ένας ΕΚΨΚ θα μπορούσε να υποστηρίξει τις εταιρείες στην υιοθέτηση της 

4.0 Βιομηχανικής Επανάστασης και των κυκλικών μεθόδων παραγωγής. Εκτιμάται ότι παραδοσιακές 

μέθοδοι ΤΠΕ, όπως η προσομοίωση και η ενσωμάτωση αλυσίδας εφοδιασμού, θα διαδραματίσουν 

σημαντικό ρόλο και θα βασίζονται όλο και περισσότερο στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και στην 
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Υπολογιστική Υψηλών Επιδόσεων (HPC). Επιπρόσθετα, η εισαγωγή της ψηφιακής διάστασης στον χώρο 

της μεταποιητικής βιομηχανίας, καθιστά απαραίτητη προϋπόθεση την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. 

Επομένως, ένας τέτοιος κόμβος θα είχε θεματική/τομεακή εξειδίκευση στη Βιομηχανία 4.0/Κυκλική 

οικονομία, αξιοποιώντας τις τεχνολογίες της τεχνητής νοημοσύνης, της υπολογιστικής υψηλών 

επιδόσεων και της κυβερνοασφάλειας. 

Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες της ΕΕ για την Κυκλική Οικονομία και τη νέα «Πράσινη Συμφωνία»  - 

(Green Deal) είναι πλέον επιβεβλημένη, αλλά και επιχειρηματικά και οικονομικά συμφέρουσα ως 

επιχειρηματική ευκαιρία, η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και η σταδιακή μετατροπή της 

παραγωγής και διάθεσης προϊόντων / υπηρεσιών σύμφωνα με τα νέα παραγωγικά και περιβαλλοντικά 

πρότυπα. Η σύζευξη της πληθώρας δυνατοτήτων εφαρμογής πλείστων εκ των ψηφιακών τεχνολογικών 

οικογενειών που συνθέτουν την ψηφιακή οικονομία και βιομηχανία σε τομείς που αφορούν όλα τα 

στάδια της κυκλικής οικονομίας μπορεί να αποτελέσει πολύ καλό παράδειγμα εφαρμογής ψηφιακών 

τεχνολογιών.  

Σε μια περιφέρεια με ανεπτυγμένη γεωργική δραστηριότητα, ένας ΕΚΨΚ θα μπορούσε να εξειδικευτεί 

στην τηλεπισκόπηση και τη γεωργία ακριβείας για να βοηθήσει τους αγρότες να βελτιστοποιήσουν τη 

σοδειά τους σε συνδυασμό με τις εφαρμογές κυκλικής οικονομίας 

Επίσης, η παροχή υπηρεσιών σε δημόσιες διοικήσεις μπορεί να αποτελέσει το αντικείμενο 

εξειδίκευσης ενός ΕΚΨΚ. Θα μπορούσε, για παράδειγμα να εξειδικευτεί σε ψηφιακές λύσεις για 

κυβερνήσεις, να πειραματιστεί με τεχνητή νοημοσύνη και την τεχνολογία blockchain για τη χάραξη 

πολιτικής σε πραγματικό χρόνο (π.χ. βελτιστοποίηση της επισκεψιμότητας).  

Ένα άλλο καλό παράδειγμα εφαρμογής θα μπορούσε να είναι το πεδίο της Ευφυούς Υγείας, το οποίο 

μπορεί να αφορά τόσο σε πολύ μεγάλους πληθυσμούς – άρα κινείται στο πλαίσιο της δημόσιας 

διοίκησης –  αλλά και σε επίπεδο καλύτερων εξατομικευμένων παροχών και υπηρεσιών υγείας.  

3.3 Διαμόρφωση του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας 
Οι ΕΚΨΚ προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα Κράτη Μέλη σε 

ποσοστό 50%. Σύμφωνα με το σχέδιο Κανονισμού για τη θέσπιση του προγράμματος «Ψηφιακή 

Ευρώπη 2021-2027», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να επενδύσει μέσω του εν λόγω 

προγράμματος από 0,5 έως 1 εκατ. Ευρώ ετησίως σε κάθε ΕΚΨΚ. Το ποσό αυτό μαζί με τη συμβολή των 

Κρατών Μελών θα αποτελέσει μια σημαντική επένδυση μεταξύ του 1 και 2 εκατ. € ετησίως ανά ΕΚΨΚ. 

Για την Ελλάδα ο συνολικός αριθμός κόμβων που εκτιμάται ότι μπορεί να υποστηριχθεί για τις 13 

περιφέρειες, είναι κατ’ ελάχιστο 4 κόμβοι με μέγιστο τους 13 κόμβους και προτεινόμενους τους 8 

κόμβους. Η τρέχουσα πρόταση προϋπολογισμού για το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027», 

προβλέπει ότι θα υποστηριχθούν 130 - 260 κόμβοι στην Ε.Ε., με τουλάχιστον έναν κόμβο ανά ΚΜ. Τα 

νούμερα και ποσά θα οριστικοποιηθούν μόλις συμφωνηθεί ο τελικός προϋπολογισμός με το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για κάθε ΚΜ προβλέπεται ένα προκαθορισμένο 

μερίδιο της συνολικής διαθέσιμης χρηματοδότησης για τους ΕΚΨΚ.   

Όσον αφορά στη γεωγραφική κατανομή, τα ΚΜ έχουν τη δυνατότητα/ευχέρεια να ορίσουν έναν αριθμό 

κόμβων, γεωγραφικά διασκορπισμένων στην επικράτειά τους, που να ανταποκρίνεται τόσο στις 

ανάγκες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, όσο και στις χρηματοδοτικές δυνατότητες της χώρας. 

Υπάρχει η δυνατότητα να προταθούν ειδικά μέτρα για τις εξαιρετικά αποκεντρωμένες περιοχές, καθώς 
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και η δυνατότητα να διαφοροποιείται το μέγεθος/ ποσό της επένδυσης σε κάθε κόμβο, ανάλογα με τις 

ανάγκες που καλείται να καλύψει ένας κόμβος σε μία περιφέρεια. 

3.4 Περίοδος χρηματοδότησης– Επιλέξιμες Δαπάνες 
Οι Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας θα επιχορηγηθούν για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, 

με δυνατότητα επέκτασης της χρηματοδότησης κατόπιν επανεξέτασης στο τέλος της διάρκειας 

επιχορήγησης, για μια επιπλέον περίοδο τεσσάρων (4) ετών. 

Το ποσοστό χρηματοδότησης (σύμφωνα με τα ως τώρα δεδομένα ποσοστό 50% της συνολικής 

χρηματοδότησης) που θα καλυφθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027» θα 

καλύψει τις κάτωθι κατηγορίες δαπανών: 

• Κόστος προμήθειας ή / και απόσβεσης εξοπλισμού, τόσο υλικού όσο και λογισμικού 

καθώς και εγκαταστάσεων (ενδεικτικά εργαστηριακού και ηλεκτρομηχανολογικού) για 

την ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών / υποστήριξη δραστηριοτήτων, εξαιρουμένων 

κτιριακών εγκαταστάσεων και συναφών δαπανών. 

• Ειδικευμένο προσωπικό για την παροχή υπηρεσιών ψηφιακού μετασχηματισμού σε 

ΜΜΕ ή δημόσιους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της υπεργολαβίας για 

εξειδικευμένο προσωπικό. 

• Έξοδα μετακινήσεων για το προσωπικό και τους τοπικούς ενδιαφερόμενους στο 

πλαίσιο της συνεργασίας με άλλους κόμβους. 

Η επιχορήγηση θα καλύψει τις άμεσες και έμμεσες επιλέξιμες δαπάνες των δικαιούχων. Οι έμμεσες 

επιλέξιμες δαπάνες θα ανέρχονται σε ύψος 7% των άμεσων δαπανών. 

Το ΚΜ προβλέπεται ότι θα συνεισφέρει κατά 50% στη συγχρηματοδότηση των κόμβων, είτε σε είδος, 

είτε με τη μορφή επιδοτήσεων, είτε με άλλο τρόπο / μέσα, αξιοποιώντας και ιδιωτική χρηματοδότηση, 

εάν είναι απαραίτητο. Για την κάλυψη της συμμετοχής του ΚΜ μπορούν να αξιοποιηθούν οι πόροι της 

επόμενης προγραμματικής περιόδου των διαρθρωτικών ταμείων (ΕΣΠΑ 2021-2027). Στην περίπτωση 

αυτή, θα πρέπει η εξειδίκευση του κόμβου να συνάδει με την περιφερειακή ή/και εθνική Στρατηγική 

Έξυπνης Εξειδίκευσης της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, ήτοι 2014-2020.  

3.5 Διαδικασία Επιλογής σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο 

3.5.1 Εθνικό επίπεδο - Ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία  
Σύμφωνα με το σχέδιο κανονισμού για το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027» (Digital Europe 

Programme 2021-2027), κάθε ΚΜ καλείται να ορίσει, μέσω ανοικτής και ανταγωνιστικής διαδικασίας, 

τους ΕΚΨΚ που θα λάβουν μέρος στην πρόσκληση που θα δημοσιεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (κλειστή 

διαγωνιστική διαδικασία), προκειμένου να επιλεγούν οι ΕΚΨΚ που θα συγκροτήσουν το αρχικό δίκτυο.  

Η επιλογή σε επίπεδο ΚΜ μέσω της ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας πρέπει να στηρίζεται τόσο σε 

κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και στις προτεραιότητες του εκάστοτε 

ΚΜ, ώστε να διασφαλίζεται θεματική και γεωγραφική κάλυψη.  

Τα ΚΜ θα επιλέξουν τους ΕΚΨΚ που θα κληθούν να συμμετάσχουν στην κλειστή διαδικασία που θα 

διενεργήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με βάση τα κάτωθι κριτήρια: 

α) κατάλληλες ικανότητες (ανθρώπινο δυναμικό, υπηρεσίες, δομές (π.χ. εξοπλισμός / τεχνογνωσία 

/ πιστοποιήσεις / διαπιστεύσεις (όπου υπάρχουν)  τεχνολογικές δυνατότητες)) που σχετίζονται 

με τις υπηρεσίες που καλούνται να παρέχουν, 
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β) κατάλληλη επιχειρησιακή και διαχειριστική ικανότητα, προσωπικό και υποδομές, 

γ) κατάλληλη διοικητική οργάνωση και νομική συνδρομή που θα διασφαλίζουν ότι ο ΕΚΨΚ είναι σε 

θέση να ανταποκριθεί στους κανόνες διαχείρισης (διοικητικούς, συμβασιοποίησης και 

οικονομικούς) που ορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ, 

δ) χρηματοοικονομικές εγγυήσεις, οι οποίες θα πρέπει ν’ αντιστοιχούν στο επίπεδο των πόρων της 

Ένωσης που θα κληθεί να διαχειριστεί η συγκεκριμένη οντότητα. 

Σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα, η ανοικτή διαδικασία σε επίπεδο κρατών μελών, προβλέπεται 

να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 3ου τριμήνου του 2020. Στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

αποτελεί η χρηματοδότηση των πρώτων ΕΚΨΚ εντός του 1ου τριμήνου του 2021.  

Επισημαίνεται ότι η υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της ανοιχτής διαγωνιστικής διαδικασίας σε 

εθνικό επίπεδο, ήτοι στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν 

αποτελεί αίτηση χρηματοδότησης, αλλά αποσκοπεί στη συμμετοχή στη διαδικασία κατάρτισης του 

καταλόγου των ΕΚΨΚ που το ΚΜ θα αποστείλει στην ΕΕ προκειμένου η τελευταία να απευθύνει την 

κλειστή πρόσκληση και δεν αποτελεί οποιαδήποτε μορφή δέσμευσης του ΚΜ προς τους δυνητικούς 

δικαιούχους . 

3.5.2 Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Κλειστή διαγωνιστική διαδικασία 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα απευθύνει κλειστή πρόσκληση στους ΕΚΨΚ που θα ορίσουν τα ΚΜ μέσω της 

ως άνω ανοικτής διαδικασίας. Όλες οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν από 

ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που θα υποβάλουν την τεχνική αξιολόγησή τους και στη συνέχεια θα 

πραγματοποιηθεί μια στρατηγική αξιολόγηση, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μαζί με τα ΚΜ, θα 

κατατάξει όλες τις προτάσεις που είναι πάνω από το όριο σε έναν κατάλογο βάσει βαθμολογίας, 

γεωγραφικής κάλυψης και εξειδίκευσης.  

Οι προτάσεις με την υψηλότερη κατάταξη από κάθε κράτος μέλος θα επιλεγούν τον πρώτο χρόνο, 

λαμβάνοντας υπόψη το μέγιστο διαθέσιμο ποσό χρηματοδότησης, έως ότου πληρωθεί το όριο των 

130-260 κόμβων. Για τους κόμβους που θα έχουν οριστεί από τα ΚΜ, αλλά δεν θα επιλεγούν κατά τον 

πρώτο χρόνο για χρηματοδότηση, η τρέχουσα πρόθεση της Ε.Ε. είναι να τους προσφέρει τη δυνατότητα 

να υποβάλουν εκ νέου την πρόταση τους κατά το δεύτερο έτος. Εάν στο τέλος του δεύτερου έτους, 

εξακολουθούν να υπάρχουν κενές θέσεις στο καταρτιζόμενο δίκτυο, η ΕΕ μπορεί να πραγματοποιήσει 

το τρίτο έτος μια ανοιχτή και ανταγωνιστική διαδικασία για την κάλυψη των κενών θέσεων, 

λαμβάνοντας υπόψη το μερίδιο (χρηματοδότησης) των ΕΚΨΚ ανά ΚΜ. Προκειμένου ένας ΕΚΨΚ, που 

έχει ενταχθεί στον κατάλογο που θα καταρτιστεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην 

Ενότητα §3.5.1, να λάβει χρηματοδότηση από την Ελλάδα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει 

επιλεγεί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία που 

περιγράφεται στην παρούσα ενότητα. 

4 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

4.1 Δικαιούχοι 
Η Πρόσκληση απευθύνεται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ως εκ τούτου, δικαίωμα υποβολής 

πρότασης έχουν μεμονωμένοι οργανισμοί, συμπράξεις ιδιωτικών  και δημοσίων φορέων, οργανισμών 

έρευνας και διάδοσης γνώσης (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και Εργαστήρια 

αυτών) και λοιποί Φορείς.  
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Η σύνθεση της σύμπραξης θα πρέπει να διασφαλίζει απόλυτα την ικανοποίηση των στόχων της 

πρότασης και την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου, να πληροί τα κριτήρια αξιολόγησης του 

Προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027» και παράλληλα να αναδεικνύει τα οφέλη που θα 

προκύψουν και την προστιθέμενη αξία που προσδίδει η μεταξύ τους συνεργασία.  

Ο δικαιούχος (μεμονωμένος οργανισμός, σύμπραξη) οφείλει να καλύπτει όλες τις υπηρεσίες που 

καλείται να παρέχει ο ΕΚΨΚ, βάσει των τεχνολογικών απαιτήσεων της παρούσας πρόσκλησης, να 

διαθέτει την επιχειρηματική ικανότητα να προσεγγίσει με αποτελεσματικό τρόπο τους φορείς που 

καλείται να υποστηρίξει, και να τεκμηριώσει τη συνέργειά του με εταιρείες ή / και οργανισμούς του 

δημόσιου τομέα. Στην περίπτωση σύμπραξης φορέων, πρέπει να οριστεί συντονιστής και να υπογραφεί 

Σύμφωνο Συνεργασίας, οι όροι και οι προϋποθέσεις του οποίου παρατίθενται στο Παράρτημα IV του 

παρόντος. Κάθε εταίρος οφείλει να τεκμηριώνει με σαφήνεια το έργο και την αποστολή (division of 

Labor) που αναλαμβάνει στο πλαίσιο του Συμφώνου Συνεργασίας. Σύμφωνα και με το παρατεθέν 

πρότυπο θα πρέπει να περιγράφονται με σαφήνεια και οι περιπτώσεις αποχωρήσεων – 

αντικαταστάσεων μελών (exit mechanisms).   

Δικαίωμα συμμετοχής μπορούν να έχουν: 

1) Δημόσιοι ερευνητικοί/τεχνολογικοί φορείς  

2) Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα 

Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν συσταθεί νομίμως και να λειτουργούν είτε ως νομικά πρόσωπα, 

ανεξαρτήτως του τύπου τους (π.χ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ) πλην ατομικών επιχειρήσεων και 

μονοπρόσωπων ΙΚΕ. Οντότητες που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, δηλαδή προσφέρουν 

προϊόντα και υπηρεσίες σε δεδομένη αγορά και δεν εμπίπτουν στους κανόνες του εμπορικού 

δικαίου, αποτελούν δυνητικούς δικαιούχους της παρούσας Δράσης. Κατά την υποβολή της 

αίτησης, θα δηλώνονται ως «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις» και  

3) Λοιπά ΝΠΙΔ ή ΝΠΔΔ  

Σύμφωνα και με τα αναγραφόμενα στην Ενότητα §3.1 ισχύουν οι κάτωθι περιορισμοί: 

• Το αυτό Εργαστήριο ενός Τμήματος Ακαδημαϊκού Ιδρύματος ή ενός Ινστιτούτου 

Ερευνητικού Κέντρου δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μια προτάσεις που έχουν 

την ίδια θεματική στόχευση, τεχνολογία και ομάδα τεχνολογιών. 

• Το αυτό Τμήμα ενός Ακαδημαϊκού Ιδρύματος ή ενός Ινστιτούτου Ερευνητικού Κέντρου δεν 

μπορεί να μετέχει  σε περισσότερες από δύο προτάσεις που έχουν την ίδια θεματική 

στόχευση, τεχνολογία, ομάδα τεχνολογιών. 

Σε περίπτωση που κατά την αξιολόγηση των προτάσεων, διαπιστωθεί ότι κάποιος συμμετέχων 

φορέας δεν τηρεί τους ως άνω δύο περιορισμούς, θα αποκλείεται από όλες τις 

προτάσεις/συμπράξεις και θα ενημερώνεται αρμοδίως ο συντονιστής της εκάστοτε σύμπραξης. 

Ο συντονιστής της σύμπραξης οφείλει να εξασφαλίσει ότι οι εταίροι της σύμπραξης ικανοποιούν 

τους ως άνω περιορισμούς αναφορικά με τη συμμετοχή τους σε άλλες προτάσεις ίδιας θεματικής 

στόχευσης, τεχνολογίας ή ομάδας τεχνολογιών. Σε περίπτωση που κάποιος από τους εταίρους της 

σύμπραξης συμμετέχει σε περισσότερες από μια προτάσεις, ο συντονιστής οφείλει να το δηλώσει 

κατά την υποβολή της πρότασής του, όπου θα δηλώνει συμπληρωματικά και σε ποιες άλλες 

προτάσεις συμμετέχει ο εν λόγω εταίρος. 
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4.2 Διαδικασία υποβολής προτάσεων και απαιτούμενα δικαιολογητικά 
Η υποβολή των προτάσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους γίνεται υποχρεωτικά μέσω 

Πληροφοριακού Συστήματος από τον υποβάλλοντα φορέα ή από τον συντονιστή σε περίπτωση 

σύμπραξης για λογαριασμό του ΕΚΨΚ, κάνοντας χρήση του τυποποιημένου Εντύπου Υποβολής 

Πρότασης (ενδεικτικό πρότυπο του οποίου περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας 

Πρόσκλησης).  

Προτάσεις στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του 

Εντύπου, δεν γίνονται αποδεκτές από το σύστημα και δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν. Η ηλεκτρονική 

διεύθυνση υποβολής των προτάσεων είναι η https://edih-call.gov.gr. 

 

Η ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής των προτάσεων ορίζεται η Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου 2020 ώρα 

08:00 πμ και ημερομηνία και ώρα λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η Τρίτη 

29η Σεπτεμβρίου και ώρα 18:00 μ.μ. (ώρα Ελλάδος). Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας 

ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων δε θα γίνεται δεκτή καμία υποβολή πρότασης. 

Υπενθυμίζεται ότι κατά την υποβολή της πρότασης δεν κατατίθεται φυσικός φάκελος τεκμηρίωσης 

(δικαιολογητικά).  

 

Ηλεκτρονικός Φάκελος Υποψηφιότητας (δικαιολογητικά συμμετοχής/ένταξης) 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν με την υποβολή της πρότασής τους να υποβάλουν ταυτοχρόνως στο 

Πληροφοριακό Σύστημα και Ηλεκτρονικό Φάκελο Υποψηφιότητας. Ο φάκελος αυτός θα περιλαμβάνει 

τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της Ενότητας §4.3.1, σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου 

(π.χ. αρχείο τύπου pdf ή zip ή rar). Για να θεωρηθεί ότι η διαδικασία υποβολής ολοκληρώθηκε 

εμπρόθεσμα, θα πρέπει η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο Πληροφοριακό Σύστημα να 

οριστικοποιηθεί πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προτάσεων έργων της 

πρόσκλησης. Με την εμπρόθεσμη υποβολή της πρότασης (ηλεκτρονικά), ο δυνητικός δικαιούχος 

ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την παραλαβή της. 

 
Η υποβολή των προτάσεων (ΈΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ- Παράρτημα Ι) θα γίνει στην αγγλική 

γλώσσα εκτός από την ενότητα «A. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΨΚ» που θα πρέπει να υποβληθεί στην 

ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. 

Καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των προτάσεων ορίζεται η Τρίτη 29η Σεπτεμβρίου  

και ώρα 18:00 μ.μ. (ώρα Ελλάδος) 

Πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από: 

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Απλούστευσης Διαδικασιών 

Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής 

email: edih@mindigital.gr  

https://edih-call.gov.gr/
mailto:edih@mindigital.gr
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4.3 Διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης – Κριτήρια αποδοχής, επιλεξιμότητας και 

αξιολόγησης προτάσεων – Όργανα Αξιολόγησης 

4.3.1 Κριτήρια αποδοχής πρότασης  
Μια πρόταση θεωρείται αποδεκτή όταν: 

• Έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα έως την 29η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 18:00 μ. μ. (ώρα Ελλάδος). 

• Είναι πλήρης, περιέχει δηλαδή:  

α) όλες τις πληροφορίες που ζητούνται στο έντυπο «ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ» που 

βρίσκεται στο Παράρτημα I,  

β) τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ήτοι :  

i. Υπεύθυνη Δήλωση Χρηματοοικονομικών εγγυήσεων  

ii. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της 

Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 

4635/2019 (Α  ́167) (βλ. αναλυτικά κατωτέρω). 

iii. Σύμφωνο Συνεργασίας (σε περίπτωση σύμπραξης φορέων). 

• Τηρεί το ανώτατο όριο σελίδων ανά ενότητα. 

• O υποβάλλων οργανισμός/συντονιστής της σύμπραξης τεκμαίρεται ότι δραστηριοποιείται στην 

Ελληνική Επικράτεια (Ελληνικό ΑΦΜ). 

Οι προτάσεις που δεν πληρούν τους ως άνω όρους δε θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα αξιολογούνται.   

Τονίζεται ότι ο Συντονιστής της σύμπραξης υποχρεούται, κατά την υποβολή της πρότασης, να 

δηλώσει αν κάποιος από τους εταίρους της σύμπραξης συμμετέχει σε περισσότερες από μια 

προτάσεις και ποιες είναι αυτές. 

4.3.2 Κριτήρια Αποκλεισμού 
Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ηλεκτρονική 

υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 

4635/2019 (Α  ́ 167), που προβλέπεται στο εικοστό έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α  ́68) όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (ΦΕΚ Α  ́

83, για κάθε φορέα που συμμετέχει στην πρόταση έργου υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπό 

της, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι κάτωθι λόγοι αποκλεισμού : 

• (ισχύει μόνο για επιχειρήσεις) Η επιχείρηση δεν βρίσκεται υπό πτώχευση, ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή 

έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου. 

• (ισχύει μόνο για επιχειρήσεις ) Η επιχείρηση δεν είναι προβληματική κατά την έννοια του 

άρθρου 2 του Καν/651/2014 και δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης ή η 

επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης, αλλά έχει αποπληρώσει το δάνειο και έχει λύσει τη 

Σύμβαση εγγύησης ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης, η οποία έχει 

ολοκληρωθεί. 

• Ο φορέας δεν έχει παραβεί τις διατάξεις του Εργατικού Δικαίου ειδικότερα για: 
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o Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι) 

o Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι). 

• Ο φορέας ή πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου επί 

αυτών, δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικά με την επαγγελματική τους συμπεριφορά 

με απόφαση αρμόδιας αρχής κράτους μέλους που έχει ισχύ δεδικασμένου.  

• Ο φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

• Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του φορέα ή δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική  

απόφαση τα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου επί 

αυτών, για απάτη, διαφθορά, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, που είναι επιζήμια για 

τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. 

• Δεν υπόκεινται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων.  

• Δεν εκκρεμεί εκτέλεση προηγουμένης απόφασης ανάκτησης της Ευρωπαϊκής επιτροπής για 

αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθείσες κρατικές ενισχύσεις. 

• Δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής τους στη διαδικασία. 

• Όλα τα αναφερόμενα στοιχεία στην πρόταση με τίτλο «................» είναι αληθή και ακριβή 

• Πληροί όλα τα κριτήρια επιλογής που προβλέπονται στην παρούσα πρόσκληση 

Η προσυμπληρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση βρίσκεται στο Παράρτημα ΙΙΙ. 

4.3.3 Κριτήρια επιλεξιμότητας (On- Off κριτήρια) 
 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν από τους δυνητικούς δικαιούχους θα πρέπει να πληρούν τους 

παρακάτω όρους: 

1. Σε περίπτωση που η πρόταση υποβάλλεται από έναν οργανισμό, ο οργανισμός 

αυτός οφείλει να παρέχει όλες τις υπηρεσίες των ΕΚΨΚ όπως αναφέρονται στην 

§3.1.  

2. Σε περίπτωση σύμπραξης φορέων, θα πρέπει να έχει οριστεί συντονιστής και να 

υποβληθεί Σύμφωνο Συνεργασίας των φορέων της σύμπραξης το οποίο να πληροί 

κατ’ ελάχιστον τις υπηρεσίες που αναγράφονται στους όρους και προϋποθέσεις 

του συμφώνου του Παραρτήματος ΙV.  

3. Οι δραστηριότητες που καλύπτονται από την επιχορήγηση είναι μη κερδοσκοπικής 

στόχευσης, δηλ. τα χρήματα που κερδίζει ή χορηγούνται στον ΕΚΨΚ ή 

χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των στόχων του και τη λειτουργία του. 

4. Ο προτεινόμενος ΕΚΨΚ οφείλει να έχει φυσική παρουσία (εγκαταστάσεις για την 

παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών) τουλάχιστον σε μία από τις 13 

περιφερειακές ενότητες. 
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4.3.4 Κριτήρια Αξιολόγησης των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 
Τα κριτήρια βάσει των οποίων θ’ αξιολογηθούν οι προτάσεις είναι τα κάτωθι: 

 

 Κριτήρια Αξιολόγησης Περιγραφή Βαθμολογία 

Σ Συνάφεια 25 

Σ1 Ομάδα – στόχος  & 
Γεωγραφική Κάλυψη 

• Ορίζεται/ονται η/οι περιφέρεια/ες 
στην/ στις οποία/ες ο ΕΚΨΚ θα παρέχει 
τις υπηρεσίες του.  

• Ορίζεται με σαφήνεια η/οι ομάδα/ες 
στόχος/οι. 

• Διευκρινίζεται επαρκώς ο τρόπος με τον 
οποίο η/οι ομάδα/ες -στόχος/οι θα 
έχει/ουν  πρόσβαση στις εγκαταστάσεις 
και τις υπηρεσίες του ΕΚΨΚ 

 

10  

Σ2 Συνάφεια εξειδίκευσης 
ΕΚΨΚ με ανάγκες 
«τοπικής» οικονομίας 
και με την εθνική 
Ψηφιακή Στρατηγική 
καθώς και με την 
Στρατηγική Έξυπνης 
Εξειδίκευσης (RIS3) 
2014-2020 

• Ορίζεται με σαφήνεια η εξειδίκευση του 
ΕΚΨΚ και η τεχνολογική και 
επιστημονική του συνάφεια 

• Η εξειδίκευση του ΕΚΨΚ συνάδει με την 
εθνική Ψηφιακή Στρατηγική καθώς και 
με την περιφερειακή και / ή εθνική 
Στρατηγική Έξυπνη Εξειδίκευσης. 

• Υπάρχει συνάφεια μεταξύ της 
εξειδίκευσης του ΕΚΨΚ και των αναγκών 
και δυναμικής της «τοπικής» οικονομίας 
π.χ. σε ποιους τομείς εφαρμογών 
στοχεύουν, ποιες τεχνολογίες  
καλύπτονται κ.λπ. και πώς 
ανταποκρίνεται στα αιτήματα των ΜΜΕ 
ή / και των οργανισμών του δημόσιου 
τομέα. 

 

10 

Σ3 Συνάφεια με τους 
στόχους του 
προγράμματος 
«Ψηφιακή Ευρώπη 
2021-2027» και την 
πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος  

Η πρόταση ευθυγραμμίζεται με τους στόχους και 
τις προτεραιότητες του Προγράμματος 
«Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027» και της 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

5 

Υ Υλοποίηση 50 

Υ1 Προσφερόμενες 
υπηρεσίες 

Οι υπηρεσίες που παρέχονται περιγράφονται με 
επάρκεια.  

40 
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Τεκμηριώνεται με σαφήνεια η δυνατότητα και η 
εμπειρία παροχής των τεσσάρων κατηγοριών 
υπηρεσιών: 

1. Δοκιμή πριν την επένδυση 
2. Δεξιότητες και κατάρτιση 
3. Υποστήριξη στην εύρεση επενδύσεων 
4. Οικοσύστημα καινοτομίας και 

δυνατότητες δικτύωσης 

• Υπάρχει επαρκές και εξειδικευμένο 
προσωπικό (ή ικανότητα πρόσληψης) 
για την παροχή των προβλεπόμενων 
υπηρεσιών 

• Υπάρχει η κατάλληλη υποδομή ( κέντρο 
δεδομένων,  εξοπλισμός και 
εγκαταστάσεις δοκιμών και 
πειραματισμού) που υποστηρίζει τις 
υπηρεσίες του ΕΚΨΚ. 

• Υπάρχει κατάλληλη διοικητική υποδομή 
και ικανότητα διαχείρισης του ΕΚΨΚ. 
Υπάρχουν κατάλληλες κτιριακές 
υποδομές 

 

Υ2 Σε περίπτωση 
σύμπραξης, 
τεκμηρίωση επάρκειας  
σύμπραξης  

• Περιγράφεται αναλυτικά και με 
επάρκεια η σύμπραξη.  

• Παρουσιάζεται το σχήμα διακυβέρνησης 
και ο διακριτός ρόλος που αναλαμβάνει 
κάθε μέλος. 

• Έχει συναφθεί Σύμφωνο Συνεργασίας και 
καλύπτει  τα προαναφερθέντα ζητήματα. 
Τυχόν συμμετοχή φορέων σε εθνική 
πρόσκληση ενίσχυσης Κέντρων 
Ικανοτήτων θα συνεκτιμηθεί θετικά. 

 

10 

Α Επίπτωση-Αντίκτυπος 25 

Α1 Αντίκτυπος στην 
τοπική/ ελληνική 
οικονομία 

Περιγράφεται πώς οι υπηρεσίες του  ΕΚΨΚ θα 
ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και θα 
αποφέρουν σημαντικά οφέλη για την κοινωνία 
και την οικονομία σε τοπικό και εθνικό επίπεδο 
(τεκμηρίωση λαμβάνοντας υπόψη αριθμών 
πελατών για τις προβλεπόμενες υπηρεσίες, 
μέγεθος επιχειρήσεων, αλυσίδες αξίας κλπ) 

15 

Α2 Δικτύωση  Περιγράφεται επαρκώς ο τρόπος επίτευξης 
συνεργασίας με άλλους ΕΚΨΚ σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο 

5 

Α3 Ευαισθητοποίηση 
ομάδας- στόχου 

Ύπαρξη σχεδίου ευαισθητοποίησης ομάδας 
στόχου 
Ύπαρξη επικοινωνιακού σχεδίου προώθησης του 
ΕΚΨΚ 

5 

Συνολική Βαθμολογία: 100 
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Η συνολική βαθμολογία προκύπτει ως άθροισμα των βαθμολογιών των επιμέρους κριτηρίων 

αξιολόγησης με μέγιστη βαθμολογία το 100. Ως ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία, για να συμπεριληφθεί 

μία πρόταση στον κατάλογο των εθνικών ΕΚΨΚ, ορίζεται το 65. Οι προτάσεις που θα συγκεντρώσουν 

συνολική βαθμολογία μικρότερη από την ελάχιστη αποδεκτή απορρίπτονται.  

 

4.3.5 Όργανα Ελέγχου και Αξιολόγησης των Προτάσεων 
Η Διαδικασία Αξιολόγησης διενεργείται από κοινού από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τη Γενική 

Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων και τη Γενική Γραμματεία Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων.  

 

H Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης ως άμεσα επισπεύδουσα αρχή έχει συντονιστικό ρόλο επί της Διαδικασίας 

Αξιολόγησης και διασφαλίζει ότι οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία αξιολόγησης διαθέτουν τα 

κατάλληλα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και ότι απολαμβάνουν πλήρους ανεξαρτησίας κατά την 

άσκηση των καθηκόντων τους, μέσω της υποβολής δήλωσης μη σύγκρουσης συμφερόντων, στη βάση 

σχετικού εντύπου. 

 

Όργανα της Διαδικασίας Αξιολόγησης είναι οι Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων και η Επιτροπή 

Αξιολόγησης. 

Με κοινή απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, 

του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας και της Γενικής 

Γραμματέως Εργασίας, συγκροτούνται οι Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων και η Επιτροπή Αξιολόγησης. 

Στην απόφαση αυτή θα περιγράφονται οι αρμοδιότητες των Επιτροπών, θα ορίζονται τα μέλη τους και 

ότι άλλο σχετικό απαιτείται. Με την ίδια απόφαση θα ορίζονται και τα αντίστοιχα αναπληρωματικά 

μέλη. Επιπλέον, δύναται να ορίζονται σύμφωνα με τα ανωτέρω και επιπρόσθετες επιτροπές 

εμπειρογνωμόνων για την εξέταση των προτάσεων.  

Τα μέλη των Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων είναι εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα πρέπει να είναι 

εγγεγραμμένα μέλη του Μητρώου Πιστοποιημένων αξιολογητών/ΜΠΑ της Γ.Γ.Ε.Τ. σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4310/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του Μητρώου 

Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) του Π.Δ. 33/2011 για τις ανάγκες των αναπτυξιακών νόμων ως 

ισχύει, του Μητρώου Αξιολογητών της ΚτΠ ΑΕ και του Μητρώου Αξιολογητών Επιχειρηματικής 

Ανάπτυξης του Υπουργείου Εργασίας. Τα μέλη των Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων υποβάλλουν 

Υπεύθυνη Δήλωση περί μη σύγκρουσης συμφερόντων και περί εμπιστευτικότητας και πρέπει να 

διαθέτουν τις απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο της προς αξιολόγηση πρότασης. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει την εποπτεία όλων των φάσεων της Διαδικασίας Αξιολόγησης, εκδίδει 

τον προσωρινό κατάλογο προεπιλεχθέντων προτάσεων και εισηγείται, μετά την εξέταση των σχετικών 

ενστάσεων κατά τη διαδικασία της Ενότητας §4.3.7 της παρούσας, στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης  και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τη Γενική 

Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων και τη Γενική Γραμματεία Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
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Υποθέσεων, την έκδοση του οριστικού καταλόγου προεπιλεχθέντων προτάσεων και των σχετικών 

αποφάσεων έγκρισης ή απόρριψης των προτάσεων που έχουν υποβληθεί. Στην Επιτροπή Αξιολόγησης 

θα συμμετέχουν και στελέχη της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ και ΕΥΔΕ ΤΠΕ. 

4.3.6 Διαδικασία Αξιολόγησης 
1η Φάση: Έλεγχος παραδεκτού της πρότασης 

Ο έλεγχος  της 1ης Φάσης κατά τη διάρκεια της οποίας εξετάζεται το παραδεκτό της πρότασης, ήτοι η 

συμμόρφωση με τα Κριτήρια των Ενοτήτων §4.3.1 και §4.3.2, διενεργείται από αρμόδια Επιτροπή που 

θα συσταθεί για τον σκοπό αυτό με Απόφαση του Γ.Γ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης 

Διαδικασιών. Επιπλέον εξετάζεται το κατά πόσο τηρούνται οι περιορισμοί της παραγράφου §4.1.   

Με την ολοκλήρωση της 1ης Φάσης, τα μέλη της Ομάδας Εργασίας συντάσσουν πρακτικό με πίνακα των 

προτάσεων που υποβλήθηκαν, όπου καταγράφεται 

i. ποιες από αυτές έγιναν αποδεκτές προς αξιολόγηση,  

ii. ποιες από αυτές έγιναν αποδεκτές προς αξιολόγηση και χρίζουν ελέγχου επικάλυψης 

(θεματικής, τεχνολογίας, ομάδας τεχνολογιών) λόγω συμμετοχής ενός εταίρου της σύμπραξης 

και σε άλλη πρόταση  

iii. ποιες από αυτές δεν έγιναν αποδεκτές προς αξιολόγηση τεκμηριώνοντας τους λόγους 

απόρριψής τους.  

Κατά του πρακτικού δεν χωρεί ένσταση. 

2η Φάση: Έλεγχος επιλεξιμότητας της πρότασης - Αξιολόγηση πρότασης ανά ομάδα κριτηρίων 

Ο έλεγχος επιλεξιμότητας διενεργείται από τριμελείς Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων. Αρχικά τα μέλη της 

εκάστοτε Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων εξετάζουν τις προτάσεις ως προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας, 

που ορίζονται στην Ενότητα §4.3.3 και διενεργούν την αξιολόγηση των προτάσεων που πληρούν τα 

κριτήρια επιλεξιμότητας, βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης όπως αυτά ορίζονται στην Ενότητα §4.3.4. 

Κάθε μέλος της τριμελούς Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων αξιολογεί και βαθμολογεί την πρόταση που 

του έχει ανατεθεί προς αξιολόγηση ανά ομάδα κριτηρίων.  

Ειδικότερα, στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπάρχουν εταίροι συμπράξεων που συμμετέχουν σε 

περισσότερες από μια προτάσεις, εξετάζεται αν πληρούνται οι περιορισμοί της παραγράφου §4.1 και  

η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων εισηγείται ως προς τις διαπιστωμένες επικαλύψεις και την βαθμολογική 

επίπτωση αυτών στην πρόταση. 

Στην συνέχεια, από κοινού τα μέλη της εκάστοτε τριμελούς επιτροπής συντάσσουν Έκθεση 

Αξιολόγησης για κάθε υποβληθείσα πρόταση, την οποία συνυπογράφουν, αποτυπώνοντας την 

επιλεξιμότητα της πρότασης και ειδικότερα για τις προτάσεις που προχωρούν σε αξιολόγηση, δίνουν 

την τελική βαθμολογία, όπως προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους βαθμολογιών, καθώς και τη 

βαθμολογική επίπτωση σε περίπτωση που δεν ικανοποιούνται οι περιορισμοί τις §4.1.  

 

 

3η Φάση: Βαθμολογική κατάταξη και δημιουργία προσωρινού καταλόγου προεπιλεχθέντων 

προτάσεων 
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Μετά την ολοκλήρωση των Φάσεων 1 και 2 ανωτέρω, η Επιτροπή Αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη 

τις Εκθέσεις Αξιολόγησης των Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων, συντάσσει Πρακτικό που περιλαμβάνει:  

α) τη βαθμολογία κάθε πρότασης ανά επιμέρους κριτήριο και συνολικά,  

β) την κατάταξη των επιλέξιμων προς έγκριση προτάσεων,  

γ) τη σχετική τεκμηρίωση για τις απορριφθείσες προτάσεις, οι οποίες: 

➢ είτε δεν έγιναν παραδεκτές προς αξιολόγηση κατά την 1η φάση,  

➢ είτε δεν ικανοποίησαν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας κατά τη 2η φάση,  

➢ είτε δεν συγκέντρωσαν την ελάχιστη βαθμολογία (65) κατά την 2η  φάση.  

Τέλος, η Επιτροπή Αξιολόγησης κατατάσσει τις προτάσεις σε πίνακα κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά 

και εκδίδει Προσωρινό Κατάλογο στον οποίο περιλαμβάνονται οι προτάσεις που θα αποσταλούν στην 

Ε.Ε. προκειμένου να τους απευθύνει την κλειστή πρόσκληση.  

Ο ως άνω προσωρινός Κατάλογος εκδίδεται σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 

Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και τον Ν.4624/2019 (ΦΕΚ Α 137), δημοσιεύεται στον 

επίσημο διαδικτυακό τόπο των επισπευδόντων Γενικών Γραμματειών των Υπουργείων Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, ενώ ενημερώνονται ηλεκτρονικά όλοι οι συμμετέχοντες για την αξιολόγηση 

της πρότασής τους. 

Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης (Φάση 1-3) διαπιστωθεί ότι 

ένας εταίρος συμμετέχει σε περισσότερες από μία προτάσεις ίδιας θεματικής, τεχνολογίας, ομάδας 

τεχνολογιών, θα αποκλείεται από όλες τις προτάσεις/συμπράξεις και θα ενημερώνεται αρμοδίως ο 

συντονιστής της εκάστοτε σύμπραξης. 

4.3.7 Διαδικασία Ενστάσεων 

Οι φορείς, που υπέβαλαν προτάσεις στο πλαίσιο της Παρούσας  πρόσκλησης, δύνανται να υποβάλουν 

ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή με την έννοια του άρθρου 25 του Ν.2690/1999) κατά του Προσωρινού 

Καταλόγου. 

Οι ενστάσεις υποβάλλονται άπαξ ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση edih@mindigital.gr, εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της δημοσίευσης του 

προσωρινού καταλόγου στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 

Απλούστευσης Διαδικασιών. 

Αρμόδιο όργανο για την εξέταση των ενστάσεων είναι πενταμελής επιτροπή, η Επιτροπή Εξέτασης 

Ενστάσεων, η οποία συγκροτείται με κοινή απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, του 

Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας και της Γενικής Γραμματέως Εργασίας. Για τις ανάγκες της διαδικασίας 

των ενστάσεων, δύναται να ορίζονται και επιπρόσθετες επιτροπές εξέτασης ενστάσεων. Οι ενστάσεις 

εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων ως προς τη νομιμότητα της πράξης κατά της οποίας 

στρέφονται, όσο και ως προς την ουσία της υπόθεσης και είτε απορρίπτονται, είτε γίνονται αποδεκτές.  

mailto:edih@mindigital.gr
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Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να ζητήσουν τη δια ζώσης παρουσία τους κατά τη διάρκεια της εξέτασης 

της ένστασής τους από την  Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων. Η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων αποτείνει 

σχετικό ερώτημα προς τον ενδιαφερόμενο πριν την εξέταση της ένστασής του. 

Η εκδοθείσα επί της ενστάσεως απόφαση καθιστά οριστική την πράξη έγκρισης  ή την τυχόν απόρριψη 

αυτής, αποκλειομένου έτερου σταδίου διοικητικής προσφυγής. Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων 

εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 2690/1999 με Κοινή Απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και 

Τεχνολογίας, του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας και της Γενικής Γραμματέως Εργασίας εντός μηνός 

από την υποβολή τους.  

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενστάσεων, η Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει 

τον οριστικό κατάλογο των ΕΚΨΚ που θα προκριθούν για να ενταχθούν στον κατάλογο που θα 

αποσταλεί στην Ε.Ε και εκδίδεται κοινή απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης  

και Απλούστευσης Διαδικασιών, του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, του Γενικού 

Γραμματέα Βιομηχανίας και της Γενικής Γραμματέως Εργασίας. Τα αποτελέσματα δημοσιεύονται στις 

ιστοσελίδες των επισπευδόντων Γενικών Γραμματειών των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I : Έντυπο υποβολής πρότασης 
Η ενότητα αυτή να συμπληρωθεί στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.  

A. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΨΚ  

Τίτλος/ Όνομα ΕΚΨΚ – (EDIH Title/Name): 

Διάρκεια έργου – (project duration): 

Εξειδίκευση ΕΚΨΚ - (EDIH focus area): 

Εταίροι Σύμπραξης- (Partners): 

Υπάρχουν εταίροι στη σύμπραξη που μετέχουν και σε άλλες προτάσεις; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) (Are there any 

partners within the consortium that participate also in other proposals? (YES/NO) 

Εάν ΝΑΙ, παρακαλούμε δηλώστε ποιος εταίρος μετέχει και σε ποια/ες πρόταση/προτάσεις. (If YES, 

please state which partner participates in which proposal) 

Δηλώστε τους εταίρους της σύμπραξη σας που μετέχουν σε άλλες συμπράξεις και ποιες. (State your 

partners involved in other partnerships and which ones.) 

Στοιχεία Συντονιστή Σύμπραξης- (Coordinator): 

Γεωγραφική κάλυψη- (Geographical coverage): 

Συνοπτική Περιγραφή Πρότασης- (Summary proposal ): (μέγιστο 3.000 χαρ. ανά γλώσσα)  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις ακόλουθες ενότητες, όπου απαιτείται κείμενο, θα πρέπει να 

συμπληρωθεί στην Αγγλική γλώσσα. 

B. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ– (Scope) (κριτήρια Σ1-Σ3) (μέγιστο 15.000 χαρ.) 

Β.1 Ομάδα- στόχος  & Γεωγραφική Κάλυψη-Target group & Geographical coverage (κριτήριο Σ1) 

➢ Προσδιορίστε την ομάδα – στόχο.(Define your target group) 

➢ Προσδιορίστε την/τις περιφέρεια/ες που προτίθεστε να παρέχετε τις υπηρεσίες σας. 

(Define the regions willing to provide services). 

➢ Εξηγήστε με ποιο τρόπο η  ομάδα - στόχος θα έχει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και τις 

υπηρεσίες του ΕΚΨΚ σας. (Explain how your target group will have access to the facilities 

and services of EDIHs). 

➢ Περιγράψτε τη στρατηγική επέκτασής σας (εάν υπάρχει) για να εξυπηρετήσετε και άλλες 

περιφέρειες από αυτές που ορίσατε αρχικά. (Describe your expansion strategy (if exist) to 

serve other regions than ones initially defined). 

 

B.2.Α Υφιστάμενη Κατάσταση - State of play (κριτήριο Σ2)  

➢ Ποιο είναι το επίπεδο της ψηφιακής ωριμότητας της ομάδας - στόχου; (What are the level 

of digital maturity of your target group)? 

➢ Περιγράψτε τις ανάγκες των τοπικών ΜΜΕ ή / και των φορέων δημόσιας διοίκησης. 

(Describe the local needs of SMEs and/or public administrations.) 



 
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: «Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας»    22 
 

B.2.Β Εξειδίκευση ΕΚΨΚ- Focus area (κριτήριο Σ2)  

➢ Περιγράψτε ποια θα είναι η εξειδίκευση του ΕΚΨΚ όσον αφορά την τεχνολογία και την 

θεματική περιοχή και εξηγείστε πώς η εξειδίκευση ανταποκρίνεται στις «τοπικές» ανάγκες 

που περιγράφονται παραπάνω. (Describe what will be the DIH focus area in terms of sector, 

application, and technology, and how does it answer the local needs described above). 

➢ Περιγράψτε με ποιο τρόπο η πρότασή σας είναι σε συνάφεια με την εθνική Ψηφιακή 

Στρατηγική, καθώς και με την περιφερειακή και / η εθνική Στρατηγική Έξυπνης 

Εξειδίκευσης. (Describe how your proposal fits of their focus with the current National 

Digital Strategy, along with the regional and/or national smart specialization strategies). 

B.3. Ο ΕΚΨΚ και το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» - EDIH and the Digital Europe Programme 

(κριτήριο Σ3) 

➢ Αναφέρετε με ποιο τρόπο η πρόταση σας ευθυγραμμίζεται με τους στόχους και τις 

δραστηριότητες που περιγράφονται στο Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027»καθώς 

και με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος. (Indicate how the proposal is 

aligned with the objectives and activities as described in the Digital Europe Programme and 

in the Expression of Interest). 

➢ Εξηγήστε πώς ο κόμβος σας θα συμβάλει στην ανάπτυξη του δικτύου Ευρωπαϊκών 

Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας. (Explain how your DIH will contribute to achieve a well-

functioning network of European Digital Innovation Hubs). 

C. Σύνθεση ΕΚΨΚ και προσφερόμενες υπηρεσίες - EDIH composition and services provided 
(κριτήρια Υ1- Υ2) (μέγιστο 30.000 χαρ.) 

C.1.Α Προσφερόμενες Υπηρεσίες- Services provided (κριτήριο Υ1) 

➢ Παρέχετε πληροφορίες για το πως θα αναπτυχθεί και θα παρέχεται καθεμία από τις 

ακόλουθες υπηρεσίες: 

I. Δοκιμή πριν την επένδυση  

II. Δεξιότητες και κατάρτιση 

III. Υποστήριξη στην εύρεση επενδύσεων 

IV. Οικοσύστημα καινοτομίας και δυνατότητες δικτύωσης 

Provide information for any of the following services: 

I. Test before invest 

II. Skills and training 

III. Support to find investments 

IV. Innovation ecosystem and networking opportunities). 

➢ Σε περίπτωση σύμπραξης, περιγράψτε τις διαφορετικές υπηρεσίες που θα παρέχονται από 

κάθε εταίρο.  

➢ Να γίνει διάκριση μεταξύ των δραστηριοτήτων που ασκούνται επί του παρόντος και των 

δραστηριοτήτων που θα παρέχονται μετά την επιλογή σας ως ΕΚΨΚ. Εξηγήστε με ποιο 

τρόπο θα αξιοποιήσετε τις τρέχουσες δραστηριότητες και τις υπάρχουσες υποδομές. 

(Describe the different services that will be provided, and by which partner. Differentiate 

between the activities that are currently being pursued and the one that would be 

introduced only upon selection as EDIH. Explain how you will build on ongoing activities and 

existing infrastructures). 
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C.1.Β. Aνθρώπινοι πόροι, Διαχειριστική Ικανότητα και Υποδομές - Staff, Management and 

infrastructure capacity (κριτήριο Υ1) 

➢ Στοιχειοθετήστε την επάρκεια σας σε εξειδικευμένο προσωπικό (ή την ικανότητα 

πρόσληψης). (Demonstrate sufficient qualified staff (or capacity to hire). 

➢ Περιγράψτε τις εγκαταστάσεις (κτίριο για την υποδοχή πελατών, εγκαταστάσεις 

εκπαίδευσης, εκθεσιακούς χώρους / εγκαταστάσεις επίδειξης) του Κόμβου.(Describe the 

facilities provided (a building to receive customers, training facilities, showroom 

objectives/demonstration facilities) that supports Hub’ operation). 

➢ Περιγράψτε τις υποδομές (κέντρο δεδομένων, εξοπλισμός και εγκαταστάσεις δοκιμών και 

πειραματισμού) που υποστηρίζουν τις υπηρεσίες του Κόμβου.(Describe physical 

infrastructure (datacenter, testing and experimentation equipment and facilities) that 

supports Hub’ services). 

C.2. Α Περιγραφή φορέα/Εταίρων - Partners profile & expertise (κριτήριο Υ2) 

➢ Παρουσιάστε τον φορέα ή την σύμπραξη και τις ικανότητες που σχετίζονται με τη 

λειτουργία του ΕΚΨΚ. Αναφέρετε τις δυνατότητες του φορέα ή κάθε ενός από τους 

εταίρους της σύμπραξης και περιγράψτε την εμπειρία τους σε σχέση με την περιοχή 

εξειδίκευσης. (Present the consortium and their competences related to the function of the 

EDIH. Emphasize on the strength of each of the partners and describe their background in 

link with the focus area chosen). 

➢ Περιγράψτε την ικανότητα του φορέα/των εταίρων της σύμπραξης να υλοποιήσουν τις 

προτεινόμενες εργασίες καθώς και την ικανότητα τους να κινητοποιήσουν τους 

απαραίτητους πόρους. (Describe the capacity of the applicants to carry out the proposed 

work and mobilise the necessary resources). 

C.2.Β Δομή Διακυβέρνησης- Governance scheme (κριτήριο Υ2) 

➢ Περιγράψτε εν συντομία τη δομή διακυβέρνησης του ΕΚΨΚ. Με ποιο τρόπο 

αλληλεπιδρούν, συνεργάζονται και συντονίζονται οι διάφοροι εταίροι. (Describe briefly the 

governance of the EDIH. How will the different partners interact and be coordinated.). 

 

D. Αντίκτυπος - Expected Impact  (κριτήρια A1-A3) (μέγιστο 15.000 χαρ.) 

D. 1 Αντίκτυπος στην τοπική/εθνική οικονομία – Impact on local/national economy (κριτήριο Α1) 

➢ Περιγράψτε τον αντίκτυπο στην περιφερειακή ή/και εθνική οικονομία και προσδιορίστε με 

ποιο τρόπο η λειτουργία του ΕΚΨΚ θα επηρεάζει οικονομικούς τομείς και συγκεκριμένες 

αλυσίδες αξίας.(Describe the impact to regional and national economy and specify how 

EDIH operation affect economic sectors and specific value chains). 

 

D.2. Δικτύωση – Networking (κριτήριο Α2) 

➢ Περιγράψτε πως εντάσσεται ο ΕΚΨΚ στο υπάρχον οικοσύστημα καινοτομίας της περιοχής 
που δραστηριοποιείται. Εξηγείστε πως ο ΕΚΨΚ θα δράσει συμπληρωματικά στις άλλες 
πρωτοβουλίες, όπως τα Κέντρα Ενίσχυσης Καινοτομίας και ποια θα είναι η προστιθέμενη 
αξία του. (Describe how the DIH will fit within the existing innovation ecosystem of the 
selected Region. How will the ΕDIH complement these initiatives, and what will be its added 
value).  
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➢ Περιγράψτε με ποιο τρόπο η ομάδα-στόχος θα ωφεληθεί από τις υπηρεσίες που 
παρέχονται από τον ΕΚΨΚ; Εξηγείστε με ποιους τρόπους θα προσεγγίσετε ΜΜΕ ή /και 
φορείς δημοσίου τομέα προκειμένου να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες του ΕΚΨΚ ;(How 
will the target groups benefit concretely from the DIH? How will you reach out to them and 
engage them in the activities)? 

D.3.A Ευαισθητοποίηση ομάδας στόχου – Awareness raising (κριτήριο Α3) 

➢ Περιγράψτε πως θα επιτύχετε την ευαισθητοποίηση των ΜΜΕ και των οργανισμών του 
δημόσιου τομέα αναφορικά με τα οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού σε μεγάλη 
κλίμακα στην περιοχή τους. (Demonstrate the ability to raise awareness of SMEs and public 
sector organisations on the benefits of digital transformation on a large scale in their own 
region).  

D.3.B Σχέδιο επικοινωνίας και προώθησης – Communications and promotion plan (κριτήριο Α3) 

➢ Περιγράψτε τα προτεινόμενα μέτρα επικοινωνίας και προώθησης του ΕΚΨΚ προκειμένου 
να προσεγγίσετε την ομάδα- στόχο του ΕΚΨΚ, των υπηρεσιών και των αποτελεσμάτων του. 
(Describe the proposed communication and outreach measures for promoting your 
European Digital Innovation Hub and its provided services). 
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E. Προϋπολογισμός - Budget  

Συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών τα τελευταία 3 χρόνια ανά συνεργάτη – (Total Annual Turnover the 

last 3 years per partner): 

 

Κύκλος Εργασιών 

(Total Annual 

Turnover) 

Έτος 2017 2018  Έτος 2018 Έτος 2019 

Εταίρος (Partner)X    

Εταίρος (Partner)Y    

…….    

Εταίρος(Partner)N    

Σύνολο(Total):    

 

 

Εκτίμηση προϋπολογισμού 

(Budget estimation) 

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 

Εταίρος (Partner)X    

Εταίρος (Partner) Y    

…….    

Εταίρος (Partner) N    

Σύνολο (Total):    

 

 

 

Εταίρος X - N 
EDIH  

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 

Εκτιμώμενη προσπάθεια 
(ανθρωπομήνες) 

X ΑM X ΑM X ΑM 

Εκτιμώμενο κόστος προσωπικού 0 € 0 € 0 € 

Εκτιμώμενο κόστος προμήθειας 
ή/και απόσβεσης εξοπλισμού  

0 € 0 € 0 € 

Εκτιμώμενα έξοδα μετακινήσεων 0 € 0 € 0 € 

Άλλες Κατηγορίες Δαπανών 
(παρακαλούμε προσδιορίστε) 

   

 0 € 0 € 0 € 

 0 € 0 € 0 € 

 0 € 0 € 0 € 

Σύνολο προϋπολογισμού ΕΚΨΚ 0 € 0 € 0 € 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ   - Υπεύθυνη Δήλωση Χρηματοοικονομικών εγγυήσεων 

  

 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ
(1)

: 
 

Ο – Η Όνομα: 
 

Επώνυμο: 
 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  
 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: 
 

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:  
 

Τόπος Γέννησης: 
 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: 
 

Τηλ: 
 

Τόπος Κατοικίας: 
 

Οδός: 
 

Αριθ: 
 

ΤΚ: 
 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 
 

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Ε-mail): 

 

 
 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986 ως νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα  «………………………………», δηλώνω ότι: 

ο φορέας που εκπροσωπώ - ή σε περίπτωση σύμπραξης - η πλειοψηφία των μελών της σύμπραξης που 
εκπροσωπώ, έχει εκπονήσει στο παρελθόν έργα/πράξεις αντίστοιχου οικονομικού μεγέθους ή συναφούς 
αντικειμένου και εγγυώμαι υπό την ως άνω ιδιότητά μου ότι ο φορέας θα παρέχει κατάλληλες χρηματοοικονομικές 
εγγυήσεις, που θα εκδοθούν κατά προτίμηση από δημόσια αρχή, οι οποίες θα αντιστοιχούν στο επίπεδο των 
πόρων της Ένωσης που θα κληθεί να διαχειριστεί η συγκεκριμένη οντότητα. 

 

 

 

 
(4) 

 
Ημερομηνία:      … /…/ 20… 

 
Ο – Η Δηλών 

 
 
 
 

(Υπογραφή) 

 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  -Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986  
(ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του 

άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α  ́167))  

 

  

 

Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ
(1)

: 
 

Ο – Η Όνομα: 
 

Επώνυμο: 
 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  
 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: 
 

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:  
 

Τόπος Γέννησης: 
 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: 
 

Τηλ: 
 

Τόπος Κατοικίας: 
 

Οδός: 
 

Αριθ: 
 

ΤΚ: 
 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 
 

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Ε-mail): 

 

 
 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 ως νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης «………………………………», δηλώνω ότι: 

1. Όλα τα αναφερόμενα στην πρόταση με τίτλο «...................» και ημερομηνία __/__/_____ και όλα τα 
υποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι αληθή και ακριβή.  

2. Ο  αιτών  έχει λάβει σαφή γνώση του περιεχομένου της με ημερομηνία ____________ Αναλυτικής 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της. 

3. Η επιχείρηση δεν είναι προβληματική σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 σημείο 18 του 
Κανονισμού 651/2014). 

4. Ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί 
σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή 
δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου ή δεν έχει υποβληθεί είτε από τον ίδιο είτε από 
οποιονδήποτε τρίτο σχετική αίτηση για την εκκίνηση αντίστοιχης διαδικασίας. 

5. (Επιλέξτε κατά περίπτωση) i) «Η επιχείρηση δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ii) η 
επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης αλλά έχει αποπληρώσει το δάνειο και έχει λύσει τη σύμβαση 
εγγύησης iii) η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία έχει ολοκληρωθεί.»  

6. Ο Φορέας δεν έχει παραβεί τις διατάξεις του Εργατικού Δικαίου ειδικότερα για: 

o Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι) σύμφωνα με την 

κείμενη ελληνική νομοθεσία. 

o Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι). 
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7. O φορέας   ή πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου επί αυτών, 
δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικά με την επαγγελματική τους συμπεριφορά με απόφαση 
αρμόδιας αρχής κράτους μέλους που έχει ισχύ δεδικασμένου.  

8. Ο φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης.  

9. Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του φορέα ή των προσώπων που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου επί αυτών δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική  απόφαση για 
απάτη, διαφθορά, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση , νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα ,που είναι επιζήμια για τα οικονομικά 
συμφέροντα της Ένωσης. 

10. Δεν υπόκειται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων. 

11. Δεν εκκρεμεί εκτέλεση προηγουμένης απόφασης ανάκτησης της Ευρωπαϊκής επιτροπής για 
αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθείσες κρατικές ενισχύσεις 

12. Δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής στη διαδικασία. 

13. Ο φορέας πληροί όλα τα κριτήρια επιλογής που προβλέπονται στην με ημερομηνία ____________ 
Αναλυτικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

 

 

Ημερομηνία:      … /…/ 20… 

 

Ο – Η Δηλών 

 

 

 

 

(Υπογραφή) 

 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση 

του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να 

προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται 

με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 

δηλούσα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: Όροι και Προϋποθέσεις του Συμφώνου Συνεργασίας 

• Το Σύμφωνο Συνεργασίας θα αφορά αποκλειστικά και μόνο την εξυπηρέτηση των σκοπών της 

εθνικής και ευρωπαϊκής Πρόσκλησης για την ανάπτυξη του δικτύου των Ευρωπαϊκών Κόμβων 

Ψηφιακής Καινοτομίας. 

• Στοιχεία αξιολόγησης θα αποτελούν: α) το αντικείμενο της συνεργασίας και β) οι 

συμμετέχοντες σε αυτό, εφεξής εταίροι. Συγκεκριμένα, θα αξιολογηθεί α) η συνέργεια, β) η 

συμπληρωματικότητα και β) το πολλαπλασιαστικό όφελος που επιδιώκεται από τη συνεργασία 

αυτή. 

• Όλοι οι εταίροι θα πρέπει να είναι αρχικά πλήρως επιλέξιμοι ενώ έκαστος εξ αυτών θα πρέπει 

να πληροί πλήρως όλες τις προϋποθέσεις της συμμετοχής στο παρόν πρόγραμμα. 

• Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται θα πρέπει να συνδέονται άμεσα αφενός με τους στόχους 

αφετέρου με το περιεχόμενο της συνεργασίας. Σημειώνεται δε ότι η συνεργασία θα 

συμπεριλαμβάνει όλες τις κοινές ενέργειες μεταξύ των εταίρων που συνάπτουν το Σύμφωνο 

Συνεργασίας. 

• Όλοι οι συμβαλλόμενοι θα είναι απολύτως αλληλόχρεοι και συνυπεύθυνοι για την τήρηση των 

όρων του προγράμματος. 

Το Σύμφωνο Συνεργασίας θα πρέπει ενδεικτικά να περιλαμβάνει πληροφορίες για τα κάτωθι πεδία: 

• Σκοπός και αντικείμενο του Συμφώνου Συνεργασίας  

• Σχήμα Οργάνωσης και Διοίκησης και εκπροσώπησης της Σύμπραξης 

• Λεπτομερής απαρίθμηση των εταίρων που θα συμμετέχουν (ή της Σύμπραξης) και των 

εκπροσώπων τους 

• Λεπτομερής περιγραφή του ρόλου που θα αναλαμβάνει ο κάθε εταίρος βάσει της 

τεχνογνωσίας που ήδη διαθέτει 

• Πόροι που θα συνεισφέρει ο κάθε εταίρος στη Σύμπραξη (πχ όργανα, εξοπλισμός, τεχνογνωσία)  

• Δέσμευση των εταίρων για την από κοινού εκτέλεση του έργου αλλά και των υπηρεσιών που 

θα αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν 

• Τα προσδοκώμενα οφέλη της Σύμπραξης 

• Διάρκεια ισχύος της Σύμπραξης 

• Χρηματοδοτικό σχήμα 

• Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (αν προκύπτουν) 

• Προστασία προσωπικών δεδομένων  

• Ευθύνη των φορέων/ εταίρων της Σύμπραξης για έμμεσες ζημιές, έναντι τρίτων, για 

υπεργολάβους 

• Λεπτομερής πρόβλεψη τόσο του μηχανισμού εξόδου όσο και των απαιτούμενων ενεργειών σε 

περίπτωση αποχώρησης ενός εταίρου ή μη τήρησης των όρων του Συμφώνου  

• Λεπτομερή πρόβλεψη της δυνατότητας συμμετοχής ενός νέου φορέα στη Σύμπραξη 

• Διασφάλιση του απορρήτου/εμπιστευτικότητα 

• Πρόβλεψη για ενδεχόμενες τροποποιήσεις  

• Αντισυμβατική συμπεριφορά - συνέπειες 

• Εφαρμοστέο δίκαιο  

• Προσδιορισμός του μηχανισμού τυχόν επίλυσης διαφορών  

 


