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II.1. Ορισµοί 
 
1. «δικαιώµατα πρόσβασης»: οι άδειες εκµετάλλευσης και τα δικαιώµατα χρήσης νέων ή 

προϋπαρχόντων στοιχείων· 
 
2. «συνδεδεµένη οντότητα»: κάθε νοµική οντότητα που τελεί υπό τον άµεσο ή έµµεσο έλεγχο 

δικαιούχου ή υπό τον ίδιο άµεσο ή έµµεσο έλεγχο µε τον δικαιούχο, ο οποίος έλεγχος 
λαµβάνει µία από τις ακόλουθες µορφές: 

 
α) άµεση ή έµµεση κατοχή ποσοστού ανώτερου του 50% της ονοµαστικής αξίας του 

εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου της εκάστοτε νοµικής οντότητας ή της πλειοψηφίας 
των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή εταίρων αυτής της νοµικής οντότητας· 

 
β) άµεση ή έµµεση κατοχή, εκ των πραγµάτων ή εκ του νόµου, της εξουσίας λήψης 

αποφάσεων στο εσωτερικό της εκάστοτε νοµικής οντότητας. 
 
3. «συνδεδεµένη χώρα»: τρίτη χώρα η οποία είναι µέρος διεθνούς συµφωνίας που έχει συναφθεί 

µε την Κοινότητα, υπό τους όρους ή βάσει της οποίας η συγκεκριµένη χώρα συνεισφέρει 
χρηµατοδοτικά στο σύνολο ή σε µέρος του ΠΠ7· 

 
4. «προϋπάρχοντα στοιχεία»: οι πληροφορίες που κατέχουν οι δικαιούχοι πριν από την 

προσχώρησή τους στην παρούσα συµφωνία, καθώς και τα δικαιώµατα δηµιουργού και 
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συγγενικά δικαιώµατα ή άλλα δικαιώµατα πνευµατικής/διανοητικής ιδιοκτησίας επί των 
πληροφοριών αυτών, για την κατοχύρωση των οποίων έχουν κατατεθεί αιτήσεις πριν από την 
προσχώρηση των δικαιούχων στην παρούσα συµφωνία, πληροφορίες οι οποίες είναι 
αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου ή για τη χρήση νέων στοιχείων· 

 
5. «διάδοση»: η κοινολόγηση νέων στοιχείων µε οιονδήποτε κατάλληλο τρόπο, πλην εκείνου 

που επιβάλλουν οι διατυπώσεις προστασίας τους και συµπεριλαµβανοµένης της δηµοσίευσης 
των νέων στοιχείων µε οιοδήποτε µέσο· 

6. «ΕΣΕ»: το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Έρευνας που θεσµοθετήθηκε µε το ειδικό πρόγραµµα Ιδέες 
και αποτελείται από το Επιστηµονικό Συµβούλιο του ΕΣΕ και από ειδική δοµή υλοποίησης· 

7. «δίκαιοι και εύλογοι όροι»: κατάλληλοι όροι, µεταξύ άλλων πιθανοί οικονοµικοί όροι, 
λαµβανοµένων υπόψη των ειδικών συνθηκών του αιτήµατος πρόσβασης, παραδείγµατος 
χάριν η πραγµατική ή δυνητική αξία των νέων ή των προϋπαρχόντων στοιχείων στα οποία 
ζητείται πρόσβαση ή/και το πεδίο, η διάρκεια ή άλλα χαρακτηριστικά της προβλεπόµενης 
χρήσης· 

 
8. «νέα στοιχεία»: τα αποτελέσµατα, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών, ανεξαρτήτως 

του εάν δύνανται ή όχι να τύχουν προστασίας, που προκύπτουν στο πλαίσιο του έργου. Στα 
αποτελέσµατα αυτά περιλαµβάνονται τα δικαιώµατα δηµιουργού και συγγενικά δικαιώµατα, 
τα δικαιώµατα επί σχεδίων και υποδειγµάτων, τα δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας, τα δικαιώµατα 
επί φυτικών ποικιλιών ή άλλες συναφείς µορφές προστασίας· 

 
9. «ειδικό πρόγραµµα Ιδέες»: το ειδικό πρόγραµµα «Ιδέες» για δραστηριότητες της Κοινότητας 

στον τοµέα της «έρευνας αιχµής» το οποίο εντάσσεται στην υλοποίηση του ΠΠ7· 
 
10. «παρατυπία»: κάθε παράβαση διάταξης του κοινοτικού δικαίου ή κάθε παραβίαση 

υποχρέωσης που οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του δικαιούχου, η οποία έχει βλάψει, ή 
είναι δυνατό να βλάψει, µέσω αδικαιολόγητων δαπανών, τον γενικό προϋπολογισµό των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή προϋπολογισµούς τους οποίους διαχειρίζονται οι Κοινότητες· 

 
11. «κύριος ερευνητής»: το άτοµο που έχει τη δυνατότητα να συγκροτήσει «οµάδα» υπό την 

επιστηµονική του καθοδήγηση για την υλοποίηση του έργου· 
 
12. «δηµόσιος φορέας»: κάθε νοµική οντότητα που ορίζεται ως τέτοια από το εθνικό δίκαιο, 

καθώς και οι διεθνείς οργανισµοί· 
 
13. Μια νοµική οντότητα χαρακτηρίζεται ως «µη κερδοσκοπική» όταν αναγνωρίζεται ως τέτοια 

από το εθνικό ή το διεθνές δίκαιο· 
 
14. «ερευνητικός οργανισµός»: νοµική οντότητα που έχει συσταθεί ως µη κερδοσκοπικός 

οργανισµός, ένας από τους κύριους σκοπούς του οποίου είναι η διεξαγωγή έρευνας ή 
τεχνολογικής ανάπτυξης· 

 
15. «ΜΜΕ»: πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 

2003/361/ΕΚ της 6ης Μαΐου 2003. 
 
16. «συµπληρωµατική συµφωνία»: συµφωνία που απαιτείται από τη συµφωνία επιχορήγησης και 

καλύπτει την ελάχιστη συµβατική σχέση µεταξύ του κύριου ερευνητή και του δικαιούχου (η 
νοµική οντότητα που τον φιλοξενεί και τον προσλαµβάνει)· 
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17. «οµάδα»: η µεµονωµένη οµάδα που αποτελείται από έναν κύριο ερευνητή και, αναλόγως της 

περιπτώσεως, από άλλα άτοµα, µέλη της οµάδας· 
 
18. «µέλη της οµάδας»: ερευνητές που συµµετέχουν στο έργο υπό την επιστηµονική καθοδήγηση 

του κύριου ερευνητή· 
 
19. «τρίτη χώρα»: κράτος που δεν είναι κράτος µέλος· 

20. «χρήση»: η άµεση ή έµµεση χρησιµοποίηση των νέων στοιχείων για τους σκοπούς περαιτέρω 
ερευνητικών δραστηριοτήτων πλην των καλυπτοµένων από το έργο ή µε σκοπό την 
ανάπτυξη, τη δηµιουργία και τη διάθεση στο εµπόριο προϊόντος ή διεργασίας ή τη 
δηµιουργία και την παροχή υπηρεσίας· 

 
 
ΜΕΡΟΣ A  - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
 
ΤΜΗΜΑ 1 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 
 
ΙΙ.2. Ειδικές υποχρεώσεις του δικαιούχου όσον αφορά την εκτέλεση 
 
Ο δικαιούχος: 

α) εξασφαλίζει την εκτέλεση των εργασιών, όπως προσδιορίζονται στο παράρτηµα Ι·  

β) εξασφαλίζει την εκτέλεση των εργασιών υπό την επιστηµονική καθοδήγηση του κύριου 
ερευνητή· 

γ) εκτελεί τις προβλεπόµενες στο παράρτηµα Ι εργασίες, λαµβάνοντας υπόψη τον 
ιδιαίτερο ρόλο του κύριου ερευνητή. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που απαιτείται για την 
υλοποίηση του έργου, µπορεί να αναθέσει σε τρίτα µέρη την εκτέλεση ορισµένων 
στοιχείων, σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου ΙΙ.7 ή τις τυχόν ειδικές διατάξεις του 
άρθρου 7. Ο δικαιούχος µπορεί να χρησιµοποιήσει πόρους που διατίθενται από τρίτα 
µέρη, προκειµένου να εκτελέσει τις εργασίες·  

δ) συνάπτει συµπληρωµατική συµφωνία µε τον κύριο ερευνητή, η οποία ορίζει το 
εφαρµοστέο δίκαιο στην εν λόγω συµπληρωµατική συµφωνία και τη χώρα στην οποία 
θα διευθετηθούν οι διαφορές που θα προκύψουν από την εν λόγω συµπληρωµατική 
συµφωνία. Η εν λόγω συµφωνία ορίζει της ότι ο δικαιούχος: 

i) στηρίζει τον κύριο ερευνητή όσον αφορά την διαχείριση της οµάδας και παρέχει 
εύλογη διοικητική αρωγή στον κύριο ερευνητή, ιδίως όσον αφορά τα εξής: 

α. επίκαιρο χαρακτήρα και σαφήνεια των οικονοµικών πληροφοριών, 

β. γενική διαχείριση και οικονοµικές εκθέσεις, 
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γ. παροχή συµβουλών για τις εσωτερικές στρατηγικές του δικαιούχου και τις 
πολιτικές του ΕΣΕ ή της Επιτροπής, 

δ. οργάνωση των συνεδριάσεων που αφορούν το έργο, καθώς και γενική 
εφοδιαστική του έργου. 

ii) παρέχει ερευνητική στήριξη στον κύριο ερευνητή και στα µέλη της οµάδας του καθ’ 
όλη της διάρκεια του έργου σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι, ιδίως όσον αφορά την 
υποδοµή, τον εξοπλισµό, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που απαιτούνται για τη 
διεξαγωγή της έρευνας·  

iii) εξασφαλίζει  ότι ο κύριος ερευνητής και τα µέλη της οµάδας του αποκτούν ατελώς 
δικαιώµατα πρόσβασης σε προϋπάρχοντα και σε νέα στοιχεία τα οποία είναι 
αναγκαία για τις δραστηριότητές τους στο πλαίσιο του έργου κατά τα 
προβλεπόµενα στο παράρτηµα Ι· 

iv) εξασφαλίζει επαρκείς συµβατικές συνθήκες για τον κύριο ερευνητή, ιδίως όσον 
αφορά: 

α. την πρόβλεψη για ετήσια, αναρρωτική και γονική άδεια, 

β. τα πρότυπα υγιεινής και ασφαλείας στο χώρο εργασίας, 

γ. το γενικό καθεστώς κοινωνικής ασφάλισης, όπως τα συνταξιοδοτικά 
δικαιώµατα. 

v) εξασφαλίζει την απαραίτητη επιστηµονική ανεξαρτησία για τον κύριο ερευνητή, 
ιδίως όσον αφορά: 

 
α. την επιλογή των υπόλοιπων µελών της οµάδας, που φιλοξενεί και προσλαµβάνει 

ο δικαιούχος ή άλλη νοµική οντότητα, µε βάση τα προσόντα που απαιτούνται 
για τη διεξαγωγή της έρευνας, συµπεριλαµβανοµένης και της ενδεικνυόµενης 
δηµοσιότητας· 

β. τον έλεγχο του προϋπολογισµού όσον αφορά τη χρήση του για την επίτευξη των 
επιστηµονικών στόχων· 

γ. το δικαίωµα υποβολής επιστηµονικών εκθέσεων στην Επιτροπή· 

δ. το δικαίωµα να δηµοσιεύει ως πρώτος συγγραφέας και να επιλέγει ως συν-
συγγραφείς µόνον εκείνους που έχουν συµβάλει ουσιαστικά στην 
παρουσιαζόµενη εργασία. 

vi) ενηµερώνει τον κύριο ερευνητή για κάθε περίσταση που επηρεάζει την υλοποίηση 
του έργου ή οδηγεί πιθανώς στην αναστολή ή στην καταγγελία της συµφωνίας 
επιχορήγησης· 

vii) υπό την επιφύλαξη της τήρησης του ισχύοντος εθνικού δικαίου και της σύµφωνης 
γνώµης της Επιτροπής, µεταβιβάζει σε νέο δικαιούχο τη συµφωνία επιχορήγησης 
καθώς και κάθε προχρηµατοδότηση στο πλαίσιο της επιχορήγησης που δεν 
καλύπτεται από αποδεκτό αίτηµα απόδοσης δαπανών, σε περίπτωση που ο κύριος 
ερευνητής ζητήσει την µεταβίβαση του συνόλου ή µέρους του έργου στον εν λόγω 
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νέο δικαιούχο. Ο δικαιούχος υποβάλλει αιτιολογηµένο αίτηµα τροποποίησης ή 
ενηµερώνει την Επιτροπή σε περίπτωση που αντιτίθεται στη µεταβίβαση. 

ε) εξασφαλίζει ότι κάθε συµφωνία ή σύµβαση σχετική µε το έργο, η οποία συνάπτεται 
µεταξύ του δικαιούχου και οποιουδήποτε τρίτου, περιέχει διατάξεις σύµφωνα µε τις 
οποίες ο εν λόγω τρίτος, συµπεριλαµβανοµένου και του ελεγκτή που χορηγεί το 
πιστοποιητικό για τις οικονοµικές καταστάσεις ή τη µεθοδολογία, δεν αποκτά 
δικαιώµατα έναντι της Επιτροπής βάσει της παρούσας συµφωνίας επιχορήγησης· 

στ) εξασφαλίζει ότι τα δικαιώµατα της Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον 
αφορά τη διενέργεια οικονοµικών ή άλλων ελέγχων επεκτείνονται στο δικαίωµα 
διενέργειας τέτοιου ελέγχου σε τρίτο του οποίου οι δαπάνες καλύπτονται εξ ολοκλήρου 
ή εν µέρει από τη χρηµατοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας, υπό τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της παρούσας συµφωνίας επιχορήγησης·  

ζ) εξασφαλίζει ότι οι όροι που ισχύουν για τον ίδιο βάσει των άρθρων II.4 παράγραφος 5, 
II.10, II.11, II.12, II.13, II.14 και II.22 ισχύουν επίσης για κάθε τρίτο του οποίου οι 
δαπάνες καταλογίζονται στο πλαίσιο του έργου σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας 
συµφωνίας επιχορήγησης· 

η) ενηµερώνει εγκαίρως την Επιτροπή σχετικά µε τα ακόλουθα:  

-  το ονοµατεπώνυµο και τα στοιχεία του κύριου αρµοδίου (ή αρµοδίων) που θα 
εξασφαλίσει την διοικητική υποστήριξη των εργασιών, καθώς και κάθε αλλαγή των 
εν λόγω πληροφοριών· 

- κάθε συµβάν το οποίο ενδέχεται να επηρεάσει την εκτέλεση του έργου και τα 
δικαιώµατα της Κοινότητας· 

- κάθε αλλαγή της επωνυµίας, της διεύθυνσης και των νοµίµων εκπροσώπων του, 
καθώς και κάθε αλλαγή όσον αφορά τη νοµική, οικονοµική, οργανωτική ή τεχνική 
κατάστασή του, συµπεριλαµβανοµένης και της αλλαγής ελέγχου, και ιδίως κάθε 
µεταβολή του νοµικού καθεστώτος όσον αφορά δηµόσιους µη κερδοσκοπικούς 
φορείς, ιδρύµατα δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ερευνητικούς 
οργανισµούς και ΜΜΕ·  

- κάθε περίσταση που επηρεάζει τους όρους συµµετοχής οι οποίοι αναφέρονται 
στους κανόνες συµµετοχής1, στον δηµοσιονοµικό κανονισµό2 και στους κανόνες 
εφαρµογής του3 ή κάθε απαίτηση της συµφωνίας επιχορήγησης· ιδίως κάθε φορά 
που κατά τη διάρκεια του έργου παύουν να πληρούνται κάποια κριτήρια 
επιλεξιµότητας.  

                                                 
1  Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1906/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης ∆εκεµβρίου 

2006 (ΕΕ L 391 της 30.12.2006, σ.1).  

2  Κανονισµός (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 (ΕΕ L 248 της 16.9.2002, 
σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1995/2006 του Συµβουλίου της 
13ης ∆εκεµβρίου 2006 (ΕΕ L 390 της 30.12.2006, σ. 1) και από µεταγενέστερες τροποποιήσεις. 

3  Κανονισµός (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2342/2002 του Συµβουλίου της 23ης ∆εκεµβρίου 2002 (ΕΕ L 357 της 
31.12.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1248/2006 (ΕΕ L 
227 της 19.8.2006, σ. 3) και από µεταγενέστερες τροποποιήσεις.  
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θ) παρέχει απ’ ευθείας στην Επιτροπή, συµπεριλαµβανοµένης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF), και στο Ελεγκτικό Συνέδριο όλες τις 
πληροφορίες που ζητούνται στο πλαίσιο οικονοµικών και άλλων ελέγχων· 

ι) λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο για να αποφύγει αναλήψεις υποχρεώσεων οι οποίες δεν 
συµβιβάζονται µε τις υποχρεώσεις που επιβάλλει η παρούσα συµφωνία επιχορήγησης 
και γνωστοποιεί στην Επιτροπή κάθε επιτακτική υποχρέωση που είναι δυνατόν να 
προκύψει κατά τη διάρκεια ισχύος της συµφωνίας επιχορήγησης και να έχει επιπτώσεις 
για οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του βάσει της συµφωνίας επιχορήγησης· 

ια) εξασφαλίζει την τήρηση των διατάξεων του πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις· 

ιβ) υλοποιεί το έργο σύµφωνα µε τις θεµελιώδεις αρχές της δεοντολογίας· 

ιγ) καταβάλλει προσπάθειες, σε συνεργασία µε τον κύριο ερευνητή, ώστε να προωθήσει 
την ισότητα ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών στο πλαίσιο της εκτέλεσης του 
έργου· 

ιδ) λαµβάνει υπόψη τις γενικές αρχές της σύστασης της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2005 
σχετικά µε την Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή και τον κώδικα δεοντολογίας για την 
πρόσληψη ερευνητών, ιδίως όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας, τη διαφάνεια των 
διαδικασιών πρόσληψης και την επαγγελµατική εξέλιξη των ερευνητών που 
προσλαµβάνονται για το έργο· 

ιε) λαµβάνει κάθε απαραίτητη προφύλαξη για να αποφύγει κάθε πιθανότητα σύγκρουσης 
συµφερόντων σε σχέση µε οικονοµικά συµφέροντα, πολιτικές ή εθνικές συγγένειες, 
οικογενειακούς ή συναισθηµατικούς δεσµούς ή µε οποιοδήποτε άλλο συµφέρον είναι 
πιθανόν να επηρεάσει την αµερόληπτη και αντικειµενική εκτέλεση του έργου.  

ΙΙ.3 Ειδικές υποχρεώσεις του κύριου ερευνητή όσον αφορά την εκτέλεση  
 
Στην συµπληρωµατική συµφωνία καθορίζονται τα εξής:  
 
1. Ο κύριος ερευνητής: 
 

α) λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για την αποτελεσµατική επίβλεψη της υλοποίησης 
του έργου από επιστηµονικής και τεχνολογικής σκοπιάς· 

β) φέρει την ευθύνη για τις επιστηµονικές εκθέσεις και συµµετέχει αποτελεσµατικά στην 
κατάρτιση των εκθέσεων οικονοµικής διαχείρισης του έργου· 

γ) ενηµερώνει εγκαίρως τον δικαιούχο για κάθε συµβάν ή αλλαγή των περιστάσεων που 
είναι πιθανόν να επηρεάσουν την υλοποίηση της συµφωνίας επιχορήγησης, µεταξύ 
άλλων για: 

- τη σχεδιαζόµενη µεταβίβαση του έργου σε νέο δικαιούχο, 
- κάθε µεταβολή των πληροφοριών που χρησίµευσαν ως βάση για την υπογραφή της 

συµπληρωµατικής συµφωνίας που αναφέρεται στο άρθρο 2 της συµφωνίας 
επιχορήγησης, 

- κάθε αλλαγή των πληροφοριών που χρησίµευσαν ως βάση για την παροχή της 
επιχορήγησης ΕΣΕ, 
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- τους τυχόν προσωπικούς λόγους που επηρεάζουν την υλοποίηση του έργου· 
δ) τηρεί τους κανόνες εµπιστευτικότητας σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙ.9 της συµφωνίας 

επιχορήγησης· 

ε) αναγνωρίζει την στήριξη εκ µέρους της Κοινότητας µέσω της επιχορήγησης ΕΣΕ, σε 
κάθε δραστηριότητα διάδοσης, όπως σε συναφείς δηµοσιεύσεις σε έντυπα ή άλλα µέσα 
σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙ.12.  

2.  Ο κύριος ερευνητής σέβεται τα δικαιώµατα πνευµατικής/διανοητικής ιδιοκτησίας του 
δικαιούχου κατά τη διάρκεια και µετά την ολοκλήρωση του έργου. 

3.  Σε περίπτωση που έχει αποφασίσει τη µεταβίβαση του συνόλου ή µέρους του έργου σε νέο 
δικαιούχο ο κύριος ερευνητής υποβάλλει γραπτή πρόταση στον δικαιούχο σχετικά µε την 
έκταση της εν λόγω µεταβίβασης. Υποβάλλει επίσης γραπτή πρόταση στον δικαιούχο για τις 
λεπτοµέρειες των σχετικών µε τη µεταβίβαση διευθετήσεων µε τον νέο δικαιούχο. 

4. Ο κύριος ερευνητής υποβάλλει στον δικαιούχο, σε περίπτωση µεταβίβασης σε νέο δικαιούχο, 
δήλωση µε λεπτοµερή περιγραφή των αποτελεσµάτων της διεξαχθείσας έρευνας µέχρι τη 
στιγµή της µεταβίβασης του έργου και διαβιβάζει αντίγραφο της εν λόγω δήλωσης στην 
Επιτροπή.  

 
ΤΜΗΜΑ 2 - ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
 
 
ΙΙ.4 Εκθέσεις  
 
1. Με εξαίρεση την επιστηµονική έκθεση της τελευταίας περιόδου αναφοράς, ο κύριος 

ερευνητής υποβάλλει στην Επιτροπή για λογαριασµό του δικαιούχου περιοδική 
επιστηµονική έκθεση εντός 60 ηµερών από τη λήξη της αντίστοιχης περιόδου. Η 
επιστηµονική έκθεση ενηµερώνει την Επιτροπή περί της επιστηµονικής προόδου των 
εργασιών και περιλαµβάνει επιτεύγµατα και αποτελέσµατα που προκύπτουν από το έργο, 
όπως για παράδειγµα δηµοσιεύσεις και δήλωση για κάθε σηµαντική αλλαγή της 
επιστηµονικής στρατηγικής. 

2. Ο κύριος ερευνητής υποβάλλει στην Επιτροπή για λογαριασµό του δικαιούχου τελική 
επιστηµονική έκθεση εντός 60 ηµερών από τη λήξη του έργου. Στην επιστηµονική έκθεση 
παρουσιάζονται τα τελικά αποτελέσµατα και συµπεράσµατα του έργου, περιγράφεται η 
χρήση και η διάδοσή τους και περιλαµβάνονται συγκεκριµένα επιτεύγµατα, όπως 
δηµοσιεύσεις.  

3. Οι επιστηµονικές εκθέσεις περιλαµβάνουν δηµοσιεύσιµο τµήµα επαρκούς ποιότητας έτσι 
ώστε να είναι δυνατή η άµεση δηµοσίευσή του. Η υποβολή του στην Επιτροπή συνεπάγεται 
ότι δεν περιλαµβάνονται σε αυτό εµπιστευτικές πληροφορίες.  

4. Ο δικαιούχος υποβάλλει στην Επιτροπή περιοδική έκθεση οικονοµικής διαχείρισης για 
κάθε περίοδο αναφοράς, εντός 60 ηµερών από την λήξη της αντίστοιχης περιόδου. Η έκθεση 
περιλαµβάνει: 

i) επεξήγηση της χρήσης των πόρων σε σχέση µε τις πραγµατοποιηθείσες επιστηµονικές 
εργασίες και  
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ii) οικονοµική κατάσταση υπό τη µορφή δεόντως συµπληρωµένου παραρτήµατος IV.  

5. Για τα αιτήµατα ενδιάµεσων και τελικών πληρωµών υποβάλλεται πιστοποιητικό 
οικονοµικών καταστάσεων, όταν το ζητούµενο από τον δικαιούχο ποσό της χρηµατοδοτικής 
συνεισφοράς της Κοινότητας υπό µορφή απόδοσης δαπανών ισούται ή υπερβαίνει τις 375.000 
ευρώ, όταν αθροιστεί µε όλες τις προηγούµενες πληρωµές για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν 
πιστοποιητικά οικονοµικών καταστάσεων. Το εν λόγω πιστοποιητικό πρέπει να διαβιβάζεται 
υπό τη µορφή λεπτοµερούς έκθεσης πραγµατικών διαπιστώσεων εξωτερικού ελεγκτή 
(Παράρτηµα V-Α). Ωστόσο, για έργα διάρκειας µέχρι 2 ετών, το πιστοποιητικό οικονοµικών 
καταστάσεων υποβάλλεται µόνον για αιτήµατα τελικών πληρωµών, όταν το ζητούµενο από 
τον δικαιούχο ποσό της χρηµατοδοτικής συνεισφοράς της Κοινότητας υπό µορφή απόδοσης 
δαπανών ισούται ή υπερβαίνει τις 375.000 ευρώ, όταν αθροιστεί µε όλες τις προηγούµενες 
πληρωµές. 

Με τα πιστοποιητικά οικονοµικών καταστάσεων βεβαιώνεται ότι οι δαπάνες για τις οποίες 
υποβάλλεται αίτηµα απόδοσης και τα δηλούµενα έσοδα κατά την περίοδο για την οποία 
υποβάλλονται, καθώς και η δήλωση των τόκων από προχρηµατοδότηση, πληρούν τους όρους 
της παρούσας συµφωνίας επιχορήγησης. Σε περίπτωση που καταλογίζονται βάσει της 
συµφωνίας επιχορήγησης δαπάνες τρίτων, οι δαπάνες αυτές βεβαιώνονται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου. Στο πλαίσιο της σύνταξης του πιστοποιητικού, ο ελεγκτής 
βεβαιώνει επίσης ότι δεν υφίσταται σύγκρουση συµφερόντων µεταξύ του ιδίου και του 
δικαιούχου. 

Η Επιτροπή µπορεί, κατά την απόλυτη κρίση της, να αποδεχτεί κατόπιν αιτήµατος 
δικαιούχου την υποβολή πιστοποιητικού για τη µεθοδολογία υπολογισµού των δαπανών 
που χρησιµοποιήθηκε για τη σύνταξη των αιτηµάτων όσον αφορά τις δαπάνες προσωπικού 
και τις έµµεσες δαπάνες, καθώς και τα συναφή συστήµατα ελέγχου. Το εν λόγω 
πιστοποιητικό πρέπει να διαβιβάζεται υπό τη µορφή λεπτοµερούς έκθεσης πραγµατικών 
διαπιστώσεων εξωτερικού ελεγκτή (Παράρτηµα V-Β). Όταν η Επιτροπή αποδέχεται το εν 
λόγω πιστοποιητικό, παύει να υφίσταται η απαίτηση υποβολής ενδιάµεσου πιστοποιητικού 
οικονοµικών καταστάσεων για τα αιτήµατα ενδιάµεσων πληρωµών. 

Τα πιστοποιητικά οικονοµικών καταστάσεων και τα πιστοποιητικά µεθοδολογίας 
συντάσσονται και επικυρώνονται από εξωτερικό ελεγκτή βάσει των όρων εντολής που 
επισυνάπτονται ως παράρτηµα V στην παρούσα συµφωνία επιχορήγησης. Ο δικαιούχος είναι 
ελεύθερος να επιλέξει οποιονδήποτε αναγνωρισµένο εξωτερικό ελεγκτή, 
συµπεριλαµβανοµένου του συνήθους εξωτερικού ελεγκτή του, εφόσον ικανοποιούνται 
συνολικά οι εξής απαιτήσεις: 

i) ο ελεγκτής πρέπει να είναι ανεξάρτητος από τον δικαιούχο· 

ii) ο ελεγκτής πρέπει να είναι αναγνωρισµένος για να εκτελεί υποχρεωτικούς ελέγχους 
λογιστικών εγγράφων σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία µε την οποία εφαρµόζεται η 8η 
οδηγία του Συµβουλίου για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των 
ενοποιηµένων λογαριασµών4, ή µε οποιαδήποτε κοινοτική νοµοθετική πράξη αντικαθιστά 
την εν λόγω οδηγία. Ο δικαιούχος που είναι εγκατεστηµένος σε τρίτες χώρες, 
συµµορφώνεται µε τις αντίστοιχες εθνικές νοµοθετικές ρυθµίσεις και το υποβαλλόµενο 

                                                 
4  Οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 για τους 

υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιηµένων λογαριασµών, για την τροποποίηση των οδηγιών 
78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου. 
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πιστοποιητικό οικονοµικών καταστάσεων συνίσταται σε ανεξάρτητη έκθεση 
πραγµατικών διαπιστώσεων βάσει των διαδικασιών που ορίζει η Κοινότητα. 

Οι δηµόσιοι φορείς, τα ιδρύµατα δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και οι 
ερευνητικοί οργανισµοί µπορούν να επιλέξουν αρµόδιο δηµόσιο υπάλληλο που θα συντάξει 
τα πιστοποιητικά οικονοµικών καταστάσεων και µεθοδολογίας, υπό την προϋπόθεση ότι οι 
αντίστοιχες εθνικές αρχές έχουν αναγνωρίσει τη νοµική ικανότητα του εν λόγω αρµόδιου 
δηµόσιου υπαλλήλου να ελέγχει τη συγκεκριµένη οντότητα και ότι εξασφαλίζεται η 
ανεξαρτησία του υπόψη υπαλλήλου, ιδίως όσον αφορά τη σύνταξη των οικονοµικών 
καταστάσεων. 

Τα πιστοποιητικά από εξωτερικούς ελεγκτές βάσει του παρόντος άρθρου δεν θίγουν την 
ευθύνη του δικαιούχου ούτε τα δικαιώµατα της Κοινότητας που απορρέουν από την παρούσα 
συµφωνία επιχορήγησης.  

6. Οι εκθέσεις διαβιβάζονται στην Επιτροπή µε ηλεκτρονικά µέσα. Επιπλέον, το έντυπο της 
οικονοµικής κατάστασης πρέπει να υπογράφεται από το ή τα εξουσιοδοτηµένα άτοµα του 
οργανισµού του δικαιούχου και τα πιστοποιητικά οικονοµικών καταστάσεων και 
µεθοδολογίας πρέπει να υπογράφονται από εξουσιοδοτηµένο άτοµο του ελεγκτικού φορέα, 
ενώ τα πρωτότυπα αποστέλλονται στην Επιτροπή. 

7. Για τη µορφή και το περιεχόµενο των εκθέσεων πρέπει να τηρούνται οι υποδείξεις και 
κατευθυντήριες γραµµές της Επιτροπής. 

8. Η Επιτροπή µπορεί να συνεπικουρείται από εξωτερικούς εµπειρογνώµονες κατά την 
ανάλυση και την αξιολόγηση των εκθέσεων. 

 
ΙΙ.5 Έγκριση εκθέσεων, προθεσµία για τις πληρωµές  
 
1. Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς η Επιτροπή αξιολογεί τις επιστηµονικές εκθέσεις ή και 

τις εκθέσεις οικονοµικής διαχείρισης που αναφέρονται στο άρθρο ΙΙ.4.  

Οι πληρωµές πραγµατοποιούνται εντός 105 ηµερών από την παραλαβή των εκθέσεων 
οικονοµικής διαχείρισης, εκτός εάν έχει ανασταλεί η προθεσµία, η πληρωµή ή το έργο.  

2. Οι πληρωµές πραγµατοποιούνται µετά την έγκριση των εκθέσεων οικονοµικής διαχείρισης 
από την Επιτροπή. Η µη απάντηση από την Επιτροπή εντός της εν λόγω προθεσµίας δεν 
συνεπάγεται την έγκρισή της. Ωστόσο, η Επιτροπή πρέπει να αποστείλει γραπτή απάντηση 
στον δικαιούχο σύµφωνα µε την παράγραφο 3. Η Επιτροπή µπορεί να απορρίψει εκθέσεις 
οικονοµικής διαχείρισης ακόµη και µετά την πάροδο της προθεσµίας πληρωµής. Η έγκριση 
των εκθέσεων δεν συνεπάγεται αναγνώριση της κανονικότητάς τους ούτε της γνησιότητας 
των δηλώσεων και των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές, ούτε και συνεπάγεται 
εξαίρεση από έλεγχο ή επανεξέταση. 

3. Μετά την παραλαβή των εκθέσεων, η Επιτροπή µπορεί:  

α) να εγκρίνει τις εκθέσεις, πλήρως ή εν µέρει, ή να επιβάλει όρους για την έγκριση. 
 
β) να απορρίψει τις εκθέσεις παρέχοντας κατάλληλη αιτιολόγηση και, όπου ενδείκνυται, να 

κινήσει διαδικασία πλήρους ή µερικής καταγγελίας της συµφωνίας επιχορήγησης. 
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γ) να αναστείλει την προθεσµία σε περίπτωση µη υποβολής µιας ή περισσότερων εκθέσεων 
ή σε περίπτωση που αυτές δεν είναι πλήρεις ή εάν χρειάζονται διευκρινίσεις ή πρόσθετες 
πληροφορίες ή εάν υπάρχουν αµφιβολίες σχετικά µε την επιλεξιµότητα των δαπανών που 
περιλαµβάνονται στην οικονοµική κατάσταση ή/και σε περίπτωση διενέργειας 
πρόσθετων ελέγχων. Η αναστολή αίρεται από την ηµεροµηνία που η Επιτροπή 
παραλαµβάνει την τελευταία έκθεση ή τις επιπλέον πληροφορίες που ζητήθηκαν ή στην 
περίπτωση που η Επιτροπή αποφασίσει να πραγµατοποιήσει µερική ενδιάµεση πληρωµή 
βάσει της παραγράφου 4. 

 
Η Επιτροπή ενηµερώνει εγγράφως τον δικαιούχο για την εν λόγω αναστολή και τους 
όρους που πρέπει να ικανοποιηθούν για την άρση της. 
 
Η αναστολή αρχίζει να ισχύει από την ηµεροµηνία αποστολής της σχετικής ειδοποίησης 
από την Επιτροπή. 

 
δ) να αναστείλει πλήρως ή εν µέρει, ανά πάσα στιγµή, την πληρωµή του ποσού που 

προορίζεται για τον δικαιούχο: 
• σε περίπτωση που οι πραγµατοποιηθείσες εργασίες δεν ανταποκρίνονται στις 

διατάξεις της συµφωνίας επιχορήγησης· 

• σε περίπτωση που ο δικαιούχος πρέπει να αποδώσει στις αρχές της χώρας του 
αχρεωστήτως καταβληθέν ως κρατική ενίσχυση ποσό· 

• σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της συµφωνίας επιχορήγησης ή σε 
περίπτωση που υπάρχουν σχετικές υπόνοιες ή τεκµήρια, ιδίως κατόπιν οικονοµικών 
και άλλων ελέγχων βάσει των άρθρων ΙΙ.22 και ΙΙ.23· 

• σε περίπτωση υπόνοιας παρατυπίας που έχει διαπραχθεί από τον δικαιούχο κατά την 
υλοποίηση της συµφωνίας επιχορήγησης· 

• σε περίπτωση υπόνοιας ή διαπιστωµένης παρατυπίας που έχει διαπραχθεί από τον 
δικαιούχο κατά την υλοποίηση άλλης συµφωνίας επιχορήγησης που έχει 
χρηµατοδοτηθεί από τον γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή 
προϋπολογισµούς τους οποίους διαχειρίζονται οι Κοινότητες. Στις περιπτώσεις αυτές 
η αναστολή των πληρωµών επιβάλλεται όταν η παρατυπία (ή η εικαζόµενη 
παρατυπία) είναι σοβαρή και συστηµατική κατά τρόπο που είναι πιθανόν να 
επηρεάσει την υλοποίηση της τρέχουσας συµφωνίας επιχορήγησης.  

Σε περίπτωση που η Επιτροπή αναστείλει την πληρωµή, ο δικαιούχος ενηµερώνεται δεόντως 
για τους λόγους για τους οποίους δεν θα πραγµατοποιηθεί πλήρως ή εν µέρει η πληρωµή. 

4. Η Επιτροπή µπορεί να πραγµατοποιήσει ενδιάµεση µερική πληρωµή, εάν δεν έχουν 
υποβληθεί ορισµένες εκθέσεις οικονοµικής διαχείρισης ως απαιτείται ή εάν έχουν εγκριθεί εν 
µέρει ή υπό όρους. Οι εκθέσεις οικονοµικής διαχείρισης που πρέπει να υποβληθούν για µια 
περίοδο αναφοράς αλλά παραδίδονται µε καθυστέρηση, αξιολογούνται µαζί µε τις εκθέσεις 
οικονοµικής διαχείρισης της επόµενης περιόδου αναφοράς. 

5. Μετά τη λήξη της προθεσµίας για την έγκριση των εκθέσεων οικονοµικής διαχείρισης και τις 
πληρωµές και µε την επιφύλαξη αναστολής της εν λόγω προθεσµίας από την Επιτροπή, η 
τελευταία καταβάλλει τόκους υπερηµερίας, βάσει των όρων του δηµοσιονοµικού κανονισµού 
και των κανόνων εφαρµογής του, µε το επιτόκιο που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
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Τράπεζα για τις κυριότερες πράξεις της αναχρηµατοδότησης σε ευρώ, προσαυξηµένο κατά 
τρεισήµισι µονάδες. Το επιτόκιο αναφοράς στο οποίο εφαρµόζεται η προσαύξηση είναι το 
επιτόκιο που ισχύει την πρώτη ηµέρα του µήνα της καταληκτικής ηµεροµηνίας πληρωµής, 
όπως αυτό δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα τής Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C.  

Η παρούσα διάταξη δεν εφαρµόζεται στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι δηµόσιος 
φορέας των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Οι τόκοι υπερηµερίας αναφέρονται στην περίοδο που έχει διαρρεύσει από την εποµένη της 
καταληκτικής ηµεροµηνίας πληρωµής µέχρι και την ηµεροµηνία εκταµίευσης του ποσού της 
πληρωµής από τον λογαριασµό της Επιτροπής. Οι τόκοι αυτοί δεν θεωρούνται ως έσοδα του 
έργου για τον προσδιορισµό της τελικής επιχορήγησης. Η καταβολή τόκων βάσει των 
ανωτέρω δεν θεωρείται µέρος της χρηµατοδοτικής συνεισφοράς της Κοινότητας.  

6. Η αναστολή της προθεσµίας, της πληρωµής ή του έργου από την Επιτροπή δεν µπορεί να 
θεωρηθεί ως καθυστέρηση πληρωµής. 

7. Όταν το έργο ολοκληρωθεί, η Επιτροπή µπορεί να αποφασίσει να µην καταβάλει την 
αντίστοιχη χρηµατοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας, µε έγγραφη προειδοποίηση ενός 
µηνός περί της µη παραλαβής έκθεσης ή πιστοποιητικού οικονοµικών καταστάσεων. 

8. Η Επιτροπή πληροφορεί τον δικαιούχο περί του ποσού της τελικής πληρωµής της 
χρηµατοδοτικής συνεισφοράς της Κοινότητας και της σχετικής αιτιολογίας. Ο δικαιούχος 
έχει προθεσµία δύο µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής για να γνωστοποιήσει τους 
λόγους της ενδεχόµενης διαφωνίας του. Μετά τη λήξη της εν λόγω περιόδου τα σχετικά 
αιτήµατα δεν εξετάζονται και θεωρείται ότι ο δικαιούχος έχει αποδεχτεί την απόφαση της 
Επιτροπής. Η Επιτροπή δεσµεύεται να απαντά εγγράφως εντός δύο µηνών από την 
ηµεροµηνία παραλαβής, αιτιολογώντας την απάντησή της. Η διαδικασία αυτή δεν θίγει το 
δικαίωµα του δικαιούχου να προσβάλει την απόφαση της Επιτροπής.  

 

II.6 Τρόπος πληρωµής 
 
1. Η Επιτροπή πραγµατοποιεί τις εξής πληρωµές:  

α) προχρηµατοδότηση βάσει του άρθρου 6,  

β) για έργα µε περισσότερες της µιας περιόδους αναφοράς, η Επιτροπή πραγµατοποιεί 
ενδιάµεσες πληρωµές της χρηµατοδοτικής συνεισφοράς της Κοινότητας, οι οποίες 
αντιστοιχούν στο ποσό που έχει γίνει αποδεκτό για κάθε περίοδο υποβολής έκθεσης 
οικονοµικής διαχείρισης,  

γ) η Επιτροπή πραγµατοποιεί την τελική πληρωµή της χρηµατοδοτικής συνεισφοράς της 
Κοινότητας η οποία αντιστοιχεί στο ποσό που έχει γίνει αποδεκτό για την τελευταία 
περίοδο υποβολής έκθεσης οικονοµικής διαχείρισης συν την ενδεχόµενη 
αναπροσαρµογή, όπου απαιτείται.  

 Σε περίπτωση που το ποσό της αντίστοιχης χρηµατοδοτικής συνεισφοράς της 
Κοινότητας είναι µικρότερο από το ποσό που έχει ήδη καταβληθεί στον δικαιούχο, η 
Επιτροπή ανακτά τη διαφορά. 
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 Σε περίπτωση που το ποσό της αντίστοιχης χρηµατοδοτικής συνεισφοράς της 
Κοινότητας είναι µεγαλύτερο από το ποσό που έχει ήδη καταβληθεί στον δικαιούχο, η 
Επιτροπή καταβάλλει τη διαφορά ως τελική πληρωµή εντός των ορίων που 
προβλέπονται στα άρθρα 5 παράγραφος 1 και ΙΙ.20. 

2. Το συνολικό ποσό της προχρηµατοδότησης και των ενδιάµεσων πληρωµών δεν υπερβαίνει 
το 90% της µέγιστης χρηµατοδοτικής συνεισφοράς της Κοινότητας που ορίζεται στο άρθρο 5. 

3. Η Επιτροπή πραγµατοποιεί τις πληρωµές σε ευρώ. 

4. Οι δαπάνες δηλώνονται σε ευρώ. Ο δικαιούχος µε λογαριασµούς σε άλλα νοµίσµατα πλην 
του ευρώ δηλώνει τις δαπάνες χρησιµοποιώντας είτε τη συναλλαγµατική ισοτιµία που 
δηµοσιεύει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η οποία θα ίσχυε την ηµέρα που 
πραγµατοποιήθηκαν οι δαπάνες, είτε την ισοτιµία που ισχύει την πρώτη µέρα του µήνα που 
έπεται της λήξης της περιόδου αναφοράς για τν έκθεση οικονοµικής διαχείρισης. Ο 
δικαιούχος µε λογαριασµούς σε ευρώ µετατρέπει τις δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν σε 
άλλα νοµίσµατα βάσει της συνήθους λογιστικής τους πρακτικής. 

5. Ο τραπεζικός λογαριασµός που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 επιτρέπει τον 
προσδιορισµό της χρηµατοδοτικής συνεισφοράς της Κοινότητας και των συναφών τόκων. Σε 
αντίθετη περίπτωση, οι λογιστικές µέθοδοι του δικαιούχου ή των συνδέσµων πρέπει να 
καθιστούν δυνατό να προσδιοριστούν η χρηµατοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας και οι 
τόκοι ή τα άλλα προσπορισθέντα οφέλη. 

6. Κάθε πληρωµή µπορεί να υποβληθεί σε λογιστικό έλεγχο ή επανεξέταση και µπορεί να 
αναπροσαρµοστεί ή να ανακτηθεί βάσει των αποτελεσµάτων των εν λόγω ελέγχων. 

7. Οι πληρωµές εκ µέρους της Επιτροπής θεωρείται ότι πραγµατοποιούνται κατά την 
ηµεροµηνία χρέωσης του λογαριασµού της Επιτροπής.  

 

ΤΜΗΜΑ 3 - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
 
ΙΙ.7 Υπεργολαβία 
 
1. Ως υπεργολάβος νοείται τρίτος που έχει συνάψει συµφωνία µε επιχειρηµατικούς όρους µε τον 

δικαιούχο, προκειµένου να εκτελέσει µέρος των εργασιών του έργου χωρίς την άµεση 
εποπτεία του δικαιούχου και χωρίς σχέση εξάρτησης. 

Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος συνάπτει σύµβαση υπεργολαβίας για την εκτέλεση 
ορισµένων τµηµάτων των καθηκόντων που σχετίζονται µε το έργο, συνεχίζει να δεσµεύεται 
από τις υποχρεώσεις του έναντι της Επιτροπής βάσει της συµφωνίας επιχορήγησης και 
διατηρεί την πλήρη ευθύνη εκτέλεσης του έργου και συµµόρφωσης µε τις διατάξεις της 
συµφωνίας επιχορήγησης. 

Οι διατάξεις της παρούσας συµφωνίας επιχορήγησης που εφαρµόζονται στους υπεργολάβους 
ισχύουν και για τους εξωτερικούς ελεγκτές που πιστοποιούν οικονοµικές καταστάσεις ή 
µεθοδολογίες. 
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2. Στις περιπτώσεις που είναι αναγκαίο να αναθέσει ο δικαιούχος µε υπεργολαβία ορισµένα 
στοιχεία των προς εκτέλεση εργασιών, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:  

α. οι συµβάσεις υπεργολαβίας µπορούν να καλύπτουν µόνο την εκτέλεση περιορισµένου 
µέρους του έργου· 

β. η σύναψη συµβάσεων υπεργολαβίας πρέπει να δικαιολογείται δεόντως στο παράρτηµα Ι 
βάσει της φύσης του έργου και των αναγκών της υλοποίησής του· 

γ. η σύναψη συµβάσεων υπεργολαβίας από δικαιούχο δεν πρέπει να θίγει τα δικαιώµατα 
και τις υποχρεώσεις του δικαιούχου όσον αφορά τα προϋπάρχοντα και τα νέα στοιχεία· 

δ. το παράρτηµα Ι πρέπει να αναφέρει τα καθήκοντα τα οποία πρόκειται να ανατεθούν µε 
υπεργολαβία και εκτίµηση των δαπανών. 

Κάθε σύµβαση υπεργολαβίας, οι δαπάνες της οποίας πρόκειται να δηλωθούν ως επιλέξιµες, 
πρέπει να συνάπτεται βάσει των αρχών της πλέον συµφέρουσας από οικονοµικής άποψης 
προσφοράς (βέλτιστη σχέση µεταξύ ποιότητας και τιµής), της διαφάνειας και της ίσης 
µεταχείρισης. Μπορούν να γίνουν αποδεκτές και συµβάσεις υπεργολαβίας που συνάπτονται 
βάσει συµβάσεων-πλαισίων οι οποίες έχουν συναφθεί µεταξύ δικαιούχου και υπεργολάβου, 
πριν από την έναρξη του έργου, σύµφωνα µε τις συνήθεις διαχειριστικές αρχές του 
δικαιούχου. 

3. Ο δικαιούχος µπορεί να χρησιµοποιήσει εξωτερικές υπηρεσίες υποστήριξης για να 
υποβοηθηθεί κατά την εκτέλεση καθηκόντων δευτερεύουσας σηµασίας που δεν αποτελούν 
από µόνα τους καθήκοντα συνδεόµενα µε το έργο, όπως αυτά προσδιορίζονται στο 
παράρτηµα Ι. 

 

ΙΙ.8 Αναστολή του έργου  
 
1. Ο δικαιούχος ενηµερώνει αµελλητί την Επιτροπή σχετικά µε κάθε συµβάν που επηρεάζει ή 

καθυστερεί την εκτέλεση του έργου.  

2. Ο δικαιούχος µπορεί να προτείνει την αναστολή του συνόλου ή µέρους του έργου όταν λόγοι 
ανωτέρας βίας ή εξαιρετικές περιστάσεις καθιστούν την υλοποίησή του εξαιρετικά δύσκολη 
ή αντιοικονοµική. Ο δικαιούχος οφείλει να ενηµερώσει χωρίς καθυστέρηση την Επιτροπή 
για τις περιστάσεις αυτές, συµπεριλαµβάνοντας πλήρη αιτιολόγηση και πληροφορίες 
σχετικά µε το γεγονός, καθώς και εκτίµηση της ηµεροµηνίας κατά την οποία προβλέπεται 
να επαναληφθούν οι εργασίες που αφορούν το έργο. 

3. Η Επιτροπή µπορεί να αναστείλει το σύνολο ή µέρος του έργου στις περιπτώσεις που θεωρεί 
ότι ο δικαιούχος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει της παρούσας συµφωνίας 
επιχορήγησης. Ο δικαιούχος και ο κύριος ερευνητής ενηµερώνονται χωρίς καθυστέρηση για 
την αιτιολόγηση κάθε τέτοιας απόφασης και τους όρους που επιβάλλονται για την 
επανέναρξη των εργασιών. Η αναστολή αυτή αρχίζει να ισχύει 10 ηµέρες µετά την 
παραλαβή της κοινοποίησης από τον δικαιούχο. 

4. Κατά το χρονικό διάστηµα της αναστολής, ουδεµία δαπάνη δύναται να καταλογισθεί στο 
έργο για την εκτέλεση µέρους του έργου που έχει ανασταλεί.  
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5. Η αναστολή του συνόλου ή µέρους του έργου µπορεί να αρθεί όταν τα µέρη της συµφωνίας 
επιχορήγησης καταλήξουν σε συµφωνία σχετικά µε τη συνέχιση του έργου και, αναλόγως 
της περίπτωσης, κάθε αναγκαία τροποποίηση, συµπεριλαµβανοµένης και της παράτασης της 
διάρκειας του έργου, έχει αποτελέσει αντικείµενο έγγραφης τροποποιητικής συµφωνίας. 

ΙΙ.9 Εµπιστευτικότητα  
 
1. Κατά τη διάρκεια του έργου και για πενταετή περίοδο µετά την ολοκλήρωσή του ή 

οποιαδήποτε άλλη περίοδο έχει καθοριστεί στη συµπληρωµατική συµφωνία, ο δικαιούχος 
και ο κύριος ερευνητής αναλαµβάνουν την υποχρέωση να τηρήσουν την εµπιστευτικότητα 
κάθε δεδοµένου, εγγράφου ή άλλου υλικού που χαρακτηρίζεται ως εµπιστευτικό σε σχέση µε 
την εκτέλεση του έργου («εµπιστευτικές πληροφορίες»). Η Επιτροπή αναλαµβάνει την 
υποχρέωση να τηρήσει την εµπιστευτικότητα των «εµπιστευτικών πληροφοριών» κατά την 
πενταετία που έπεται της ολοκλήρωσης του έργου. Βάσει δεόντως αιτιολογηµένου αιτήµατος 
του δικαιούχου, η Επιτροπή µπορεί να αποδεχτεί παράταση της εν λόγω περιόδου όσον 
αφορά συγκεκριµένες εµπιστευτικές πληροφορίες. 

Σε περίπτωση προφορικής κοινοποίησης εµπιστευτικών πληροφοριών, ο εµπιστευτικός τους 
χαρακτήρας πρέπει να επιβεβαιωθεί εγγράφως από το µέρος που τις κοινολόγησε, εντός 15 
ηµερών από την κοινολόγηση. 

2. Η παράγραφος 1 παύει να ισχύει στις εξής περιπτώσεις: 

- οι εµπιστευτικές πληροφορίες δηµοσιοποιούνται µε µέσα που δεν συνιστούν παραβίαση 
των υποχρεώσεων εµπιστευτικότητας· 

- το µέρος που τις κοινολόγησε πληροφορεί µεταγενέστερα τον αποδέκτη ότι οι 
εµπιστευτικές πληροφορίες έπαψαν να είναι εµπιστευτικές· 

- οι εµπιστευτικές πληροφορίες κοινοποιούνται µεταγενέστερα στον αποδέκτη χωρίς 
υποχρέωση εµπιστευτικότητας, από τρίτο που τις κατέχει νοµίµως και δεν υπέχει 
υποχρέωση εµπιστευτικότητας· 

- η κοινολόγηση ή κοινοποίηση των εµπιστευτικών πληροφοριών προβλέπεται από τη 
νοµοθεσία ή από άλλες διατάξεις της παρούσας συµφωνίας επιχορήγησης ή της 
συµπληρωµατικής συµφωνίας·  

- η κοινολόγηση ή κοινοποίηση εµπιστευτικών πληροφοριών απαιτείται από τη νοµοθεσία 
της χώρας του δικαιούχου· 

3. Ο δικαιούχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να χρησιµοποιεί τέτοιου είδους εµπιστευτικές 
πληροφορίες µόνο σε σχέση µε την εκτέλεση του έργου, εκτός αντίθετης συµφωνίας µε το 
µέρος που τις κοινολογεί. 

4. Κατά παρέκκλιση των προηγούµενων παραγράφων, στην επεξεργασία δεδοµένων, εγγράφων 
ή άλλου υλικού που είναι διαβαθµισµένα («διαβαθµισµένες πληροφορίες») ή υπόκεινται σε 
περιορισµούς ασφαλείας ή σε έλεγχο της εξαγωγής ή της µεταβίβασης, πρέπει να τηρούνται 
οι ισχύοντες κανόνες της σχετικής µε αυτές τις πληροφορίες εθνικής και κοινοτικής 
νοµοθεσίας, συµπεριλαµβανοµένων των εσωτερικών κανόνων της Επιτροπής για τον 
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χειρισµό διαβαθµισµένων πληροφοριών5. Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος είναι 
εγκατεστηµένος σε συνδεδεµένη χώρα, ισχύουν επίσης όλες οι συµφωνίες περί ασφαλείας 
µεταξύ της συνδεδεµένης χώρας και της Κοινότητας. 

ΙΙ.10 Κοινοποίηση δεδοµένων για σκοπούς αξιολόγησης, εκτίµησης αντίκτυπου και 
τυποποίησης  
 
1. Ο δικαιούχος παρέχει, κατόπιν αιτήµατος της Επιτροπής, τα δεδοµένα που απαιτούνται για : 

- τη συνεχή και συστηµατική αναθεώρηση του ειδικού προγράµµατος Ιδέες και του ΠΠ7· 

- την αξιολόγηση και την εκτίµηση του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων της Κοινότητας, 
συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης και διάδοσης των νέων στοιχείων. 

 Σχετικά δεδοµένα είναι δυνατόν να ζητηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου καθώς και επί 
πενταετία µετά την περάτωση του έργου. 

 Τα συλλεγόµενα δεδοµένα είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται από την Επιτροπή για τους 
σκοπούς των οικείων αξιολογήσεων, αλλά δηµοσιεύονται µόνο ανωνύµως. 

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν την προστασία των νέων στοιχείων και την 
εµπιστευτικότητα, ο δικαιούχος ενηµερώνει, όποτε κρίνεται σκόπιµο κατά τη διάρκεια του 
έργου και επί διετία µετά την ολοκλήρωσή του, την Επιτροπή και τους ευρωπαϊκούς φορείς 
τυποποίησης σχετικά µε νέα στοιχεία που είναι δυνατόν να συµβάλουν στην κατάρτιση 
ευρωπαϊκών ή διεθνών προτύπων.  

ΙΙ.11 Πληροφορίες που παρέχονται στα κράτη µέλη ή στις συνδεδεµένες χώρες 
 
1. Η Επιτροπή διαθέτει, κατόπιν αιτήµατος, σε οποιοδήποτε κράτος µέλος ή συνδεδεµένη χώρα 

τυχόν χρήσιµες πληροφορίες που κατέχει σχετικά µε νέα στοιχεία, εφόσον πληρούνται όλες 
οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

- οι υπόψη πληροφορίες είναι σηµαντικές για τη δηµόσια πολιτική· 

- ο δικαιούχος δεν έχει προβάλει βάσιµους και επαρκείς λόγους µη δηµοσιοποίησης των 
υπόψη πληροφοριών· 

- το ισχύον κοινοτικό δίκαιο περί των διαβαθµισµένων πληροφοριών δεν απαγορεύει την 
ενέργεια αυτή. 

2. Όπως ορίζεται στους κανόνες συµµετοχής, η παροχή πληροφοριών βάσει της παραγράφου 1 
δεν συνιστά µεταβίβαση στον αποδέκτη ενδεχόµενων δικαιωµάτων ή υποχρεώσεων και ο 
αποδέκτης οφείλει να χειριστεί τις υπόψη πληροφορίες ως εµπιστευτικές εκτός αν 
αποχαρακτηριστούν επισήµως ή αν έχουν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή χωρίς περιορισµούς 
όσον αφορά την εµπιστευτικότητά τους. 

 

                                                 
5  Απόφαση 2001/844/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόµ της Επιτροπής της 29ης Νοεµβρίου 2001 (ΕΕ L 317 της 3.12.2001, σ. 

1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την απόφαση 2006/548/ΕΚ, Ευρατόµ (ΕΕ L 215 της 5.8.2006, σ. 38). 
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ΙΙ.12 Ενηµέρωση και επικοινωνία 
 
1. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, ο δικαιούχος και ο κύριος ερευνητής λαµβάνουν κατάλληλα 

µέτρα για να έρχονται σε επαφή µε το κοινό και τα µέσα µαζικής επικοινωνίας σχετικά µε το 
έργο και να προβάλλουν τη χρηµατοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας. Εκτός αντιθέτου 
αιτήµατος της Επιτροπής, κάθε δηµόσια προβολή, συµπεριλαµβανοµένων ανακοινώσεων σε 
συνέδρια ή σεµινάρια ή κάθε είδους πληροφοριακό ή διαφηµιστικό υλικό (φυλλάδιο, έντυπο, 
αφίσα, παρουσίαση κλπ.) πρέπει να αναφέρει ότι το έργο έχει λάβει ερευνητική 
χρηµατοδότηση από την Κοινότητα και να περιλαµβάνει το ευρωπαϊκό έµβληµα και τον 
λογότυπο του ΕΣΕ.  

 
Όταν απεικονίζονται σε συνδυασµό µε άλλο λογότυπο, το ευρωπαϊκό έµβληµα και ο 
λογότυπος του ΕΣΕ πρέπει να δεσπόζουν καταλλήλως. Η υποχρέωση χρήσης του 
ευρωπαϊκού εµβλήµατος και του λογότυπου του ΕΣΕ για έργα που λαµβάνουν συνεισφορά 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας δεν συνεπάγεται δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης. Υπόκειται σε 
γενικούς περιορισµούς της χρήσης από τρίτους, που απαγορεύουν την οικειοποίηση του 
εµβλήµατος ή οποιουδήποτε ανάλογου εµπορικού σήµατος ή λογότυπου, µέσω καταχώρησης 
ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Υπό τις προϋποθέσεις αυτές ο δικαιούχος και ο κύριος 
ερευνητής απαλλάσσονται από την υποχρέωση να λάβουν εκ των προτέρων έγκριση από την 
Επιτροπή για τη χρήση του εµβλήµατος. Λεπτοµερέστερες πληροφορίες σχετικά µε το 
έµβληµα της ΕΕ περιέχονται στις ιστοσελίδες Europa.  

 
Κάθε δηµόσια προβολή που πραγµατοποιεί ο δικαιούχος ή ο κύριος ερευνητής σχετικά µε το 
έργο, υπό οποιαδήποτε µορφή και επί ή µε τη βοήθεια οποιουδήποτε µέσου, πρέπει να 
αναφέρει ότι εκφράζει µόνο τις απόψεις του συγγραφέα και ότι η Κοινότητα δεν ευθύνεται 
για την ενδεχόµενη χρήση των πληροφοριών που εµπεριέχονται σε αυτήν.  

 
2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να δηµοσιεύει, υπό οποιαδήποτε µορφή και επί ή µε τη βοήθεια 

οποιουδήποτε µέσου, τις ακόλουθες πληροφορίες:  
 

– τα ονόµατα του δικαιούχου, του κύριου ερευνητή ή και των υπόλοιπων µελών της οµάδας· 
– τη διεύθυνση επικοινωνίας του δικαιούχου· 
– τον γενικό σκοπό του έργου, υπό µορφή περίληψης την οποία έχει παράσχει ο δικαιούχος· 
– το ποσό και το ποσοστό της χρηµατοδοτικής συνεισφοράς της Κοινότητας στο έργο·  

– τον τόπο όπου υλοποιούνται οι δραστηριότητες· 

– κατάλογο των δραστηριοτήτων διάδοσης ή/και (αιτήσεων) διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας 
που σχετίζονται µε νέα στοιχεία· 

– λεπτοµέρειες/στοιχεία αναφοράς και περιλήψεις επιστηµονικών δηµοσιευµάτων σχετικά 
µε νέα στοιχεία και, όπου προβλέπεται βάσει του άρθρου ΙΙ.30 παράγραφος 4, το 
δηµοσιευµένο κείµενο ή το τελικό χειρόγραφο που έχει γίνει αποδεκτό προς δηµοσίευση· 

– τις δηµοσιεύσιµες εκθέσεις που της υποβάλλονται· 

– κάθε εικόνα ή οπτικοακουστικό ή διαδικτυακό υλικό που υποβάλλεται στην Επιτροπή 
στο πλαίσιο του έργου. 
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Ο δικαιούχος εξασφαλίζει ότι έχουν ληφθεί όλες οι αναγκαίες άδειες για τις εν λόγω 
δηµοσιεύσεις και ότι η δηµοσίευση των πληροφοριών από την Επιτροπή δεν παραβιάζει 
ενδεχόµενα δικαιώµατα του κύριου ερευνητή, των µελών της οµάδας ή τρίτων. 

Κατόπιν δεόντως αιτιολογηµένου αιτήµατος του δικαιούχου, η Επιτροπή µπορεί να 
συµφωνήσει να µην προχωρήσει στην εν λόγω δηµοσίευση, εάν η κοινολόγηση των 
προαναφερόµενων πληροφοριών υπάρχει κίνδυνος να βλάψει την ασφάλεια του δικαιούχου 
ή τα ακαδηµαϊκά ή επαγγελµατικά συµφέροντά του. 

 
 

ΙΙ.13 Επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 
 
1. Η επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που περιλαµβάνονται στη συµφωνία 

επιχορήγησης γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και 
τους οργανισµούς της Κοινότητας και σχετικά µε την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων 
αυτών. Η επεξεργασία των εν λόγω δεδοµένων πραγµατοποιείται από τον ελεγκτή µόνον σε 
σχέση µε την υλοποίηση και την παρακολούθηση της συµφωνίας επιχορήγησης, καθώς και µε 
την αξιολόγηση και την εκτίµηση του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων της Κοινότητας, 
συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης και διάδοσης των νέων στοιχείων, χωρίς να θίγεται η 
δυνατότητα διαβίβασης των δεδοµένων σε φορείς επιφορτισµένους µε καθήκοντα 
παρακολούθησης ή επιθεώρησης βάσει της κοινοτικής νοµοθεσίας και της παρούσας 
συµφωνίας επιχορήγησης.  

 
2. Ο δικαιούχος µπορεί να ζητήσει εγγράφως πρόσβαση στα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα 

που τον αφορούν και έχει δικαίωµα να διορθώσει τα δεδοµένα που είναι ανακριβή ή ελλιπή. 
Πρέπει να απευθύνεται στον ελεγκτή για κάθε ερώτηµα σχετικά µε την επεξεργασία των 
προσωπικών του δεδοµένων. Ο δικαιούχος µπορεί ανά πάσα στιγµή να υποβάλει καταγγελία 
στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας ∆εδοµένων όσον αφορά την επεξεργασία των 
προσωπικών του δεδοµένων.  

 
3. Για τους σκοπούς της παρούσας συµφωνίας επιχορήγησης, ο ελεγκτής που αναφέρεται στο 

άρθρο 8 παράγραφος 4 είναι ο αρµόδιος επικοινωνίας της Επιτροπής.  
 
 
ΜΕΡΟΣ B - ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  
 
ΤΜΗΜΑ 1 - ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
 
ΙΙ.14 Επιλέξιµες δαπάνες του έργου 
 
1. Προκειµένου να θεωρηθούν επιλέξιµες, οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται για την 

υλοποίηση του έργου πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) πρέπει να είναι πραγµατικές· 

β) πρέπει να πραγµατοποιούνται από τον δικαιούχο·  
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γ) πρέπει να πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια του έργου, εξαιρουµένων των δαπανών 
για τις τελικές εκθέσεις και τις εκθέσεις που αντιστοιχούν στην τελευταία περίοδο, 
καθώς και για τα πιστοποιητικά οικονοµικών καταστάσεων, όταν ζητούνται κατά την 
τελευταία περίοδο, και τις τελικές επανεξετάσεις, αν απαιτείται, δαπάνες οι οποίες 
µπορούν να έχουν πραγµατοποιηθεί εντός το πολύ 60 ηµερών µετά τη λήξη του έργου ή 
την ηµεροµηνία καταγγελίας της συµφωνίας, αναλόγως του ποια από τις δύο είναι 
προγενέστερη· 

δ) πρέπει να προσδιορίζονται βάσει των συνήθων λογιστικών και διαχειριστικών αρχών 
και πρακτικών του δικαιούχου. Στις λογιστικές διαδικασίες που χρησιµοποιούνται κατά 
την εγγραφή των δαπανών και των εσόδων τηρούνται οι λογιστικοί κανόνες του 
κράτους στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο δικαιούχος. Οι εσωτερικές διαδικασίες 
λογιστικής και ελέγχου του δικαιούχου πρέπει να καθιστούν δυνατή την άµεση 
συµφωνία των δαπανών και εσόδων που δηλώνονται στο πλαίσιο του έργου µε τις 
αντίστοιχες οικονοµικές καταστάσεις και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά· 

ε) πρέπει να χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την επίτευξη των στόχων του έργου και 
των αναµενόµενων από αυτό αποτελεσµάτων, κατά τρόπο που να συνάδει µε τις αρχές 
της οικονοµίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας.  

στ) πρέπει να εγγράφονται στους λογαριασµούς του δικαιούχου· σε περίπτωση 
συνεισφοράς τρίτων, πρέπει να εγγράφονται στους λογαριασµούς των τρίτων· 

ζ) πρέπει να αναφέρονται στον εκτιµώµενο συνολικό προϋπολογισµό του παραρτήµατος 
Ι. 

Κατά παρέκκλιση του στοιχείου α), ο δικαιούχος µπορεί να επιλέξει να δηλώσει τις µέσες 
δαπάνες προσωπικού, εάν στηρίζονται σε πιστοποιηµένη µεθοδολογία που έχει εγκριθεί 
από την Επιτροπή και συνάδει µε τις διαχειριστικές αρχές και τις συνήθεις λογιστικές 
πρακτικές του δικαιούχου. Οι µέσες δαπάνες προσωπικού που καταλογίζονται στην 
παρούσα συµφωνία επιχορήγησης από δικαιούχο ο οποίος έχει υποβάλει πιστοποιητικό 
µεθοδολογίας, θεωρείται ότι δεν διαφέρουν σηµαντικά από τις πραγµατικές δαπάνες 
προσωπικού.  

Το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου ΙΙ.4 και του 
αντίστοιχου µέρους του παραρτήµατος V-Β, εκτός αν έχει ήδη υποβληθεί για προηγούµενη 
συµφωνία επιχορήγησης βάσει του ΠΠ7 και η πιστοποιηµένη µεθοδολογία δεν έχει 
αλλάξει. 

 
2. Οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται από τρίτους σε σχέση µε τους πόρους που διαθέτουν 

δωρεάν στον δικαιούχο, µπορούν να δηλώνονται από τον δικαιούχο υπό την προϋπόθεση 
ότι ικανοποιούν κατ’ αναλογία τους όρους των παραγράφων 1 και 3 και ότι υποβάλλονται 
σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙ.17. 

3. Οι ακόλουθες δαπάνες θεωρούνται µη επιλέξιµες και δεν είναι δυνατόν να καταλογιστούν 
στο έργο: 

α) αναγνωρίσιµοι έµµεσοι φόροι, συµπεριλαµβανοµένου του φόρου προστιθέµενης αξίας,  

β) δασµοί,  

γ) χρεωστικοί τόκοι,  
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δ) προβλέψεις για µελλοντικές απώλειες ή επιβαρύνσεις,  

ε) απώλειες λόγω συναλλαγµατικών διαφορών, δαπάνες συνδεόµενες µε απόδοση 
κεφαλαίου,  

στ) δαπάνες που δηλώνονται, πραγµατοποιούνται ή αποδίδονται στο πλαίσιο άλλου 
κοινοτικού έργου,  

ζ) χρέη και οι αντίστοιχες επιβαρύνσεις, υπέρµετρες ή αλόγιστες δαπάνες. 

ΙΙ.15 Προσδιορισµός άµεσων και έµµεσων δαπανών 
 
1. Άµεσες είναι όλες οι επιλέξιµες δαπάνες που µπορούν να συνδεθούν άµεσα µε το έργο και 

προσδιορίζονται ως τέτοιες από τον δικαιούχο, σύµφωνα µε τις λογιστικές του αρχές και 
τους συνήθεις εσωτερικούς του κανόνες. 

Όσον αφορά τις δαπάνες προσωπικού, µπορούν να καταλογιστούν µόνον οι δαπάνες των 
πραγµατικών ωρών κατά τις οποίες εργάστηκαν τα άτοµα που εκτελούν απ’ ευθείας 
εργασίες στο πλαίσιο του έργου. Τα άτοµα αυτά πρέπει: 

- να έχουν προσληφθεί απ' ευθείας από τον δικαιούχο σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της 
χώρας του, 

- να εργάζονται υπό την αποκλειστική τεχνική επίβλεψη και ευθύνη του δικαιούχου και 

- να αµείβονται σύµφωνα µε τις συνήθεις πρακτικές του δικαιούχου. 

Οι δαπάνες που συνδέονται µε γονική άδεια χορηγούµενη σε άτοµα που απασχολούνται 
άµεσα στο έργο αποτελούν επιλέξιµες δαπάνες, κατ’ αναλογία προς τον χρόνο που 
αναλώνεται στο έργο, εφόσον οι εν λόγω δαπάνες είναι υποχρεωτικές βάσει του εθνικού 
δικαίου. 

2. Με την επιφύλαξη της εφαρµογής διαφορετικών µεθόδων απόδοσης δαπανών στο πλαίσιο 
άλλων µηχανισµών χρηµατοδότησης, οι έµµεσες δαπάνες που πραγµατοποιούνται σε 
άµεση σχέση µε τις επιλέξιµες άµεσες δαπάνες που συνδέονται µε το έργο αποδίδονται  µε 
βάση κατ’ αποκοπή ποσοστό 20% των συνολικών άµεσων επιλέξιµων δαπανών, 
εξαιρουµένων των άµεσων επιλέξιµων δαπανών για υπεργολαβία και των δαπανών για 
τους πόρους που διατίθενται από τρίτους και δεν χρησιµοποιούνται στις εγκαταστάσεις του 
δικαιούχου. 

ΙΙ.16 Μέγιστα όρια χρηµατοδότησης  
 
Για τις δραστηριότητες που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο της παρούσας συµφωνίας 
επιχορήγησης και είναι αναγκαίες για την υλοποίηση του έργου, η χρηµατοδοτική συνεισφορά της 
Κοινότητας µπορεί να καλύψει ποσοστό µέχρι και 100% των συνολικών επιλέξιµων δαπανών  

Οι εν λόγω δραστηριότητες µπορεί να περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, κατάρτιση, διάδοση, 
διαχείριση και άλλες συγκεκριµένες δραστηριότητες. 

ΙΙ.17 Έσοδα του έργου 
 
Τα έσοδα του έργου µπορεί να προέλθουν από:  
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1. Πόρους που διατίθενται στον δικαιούχο από τρίτους µέσω µεταφορών πόρων ή δωρεάν 
συνεισφορών σε είδος και οι οποίοι: 

α) θεωρούνται έσοδα του έργου, εφόσον συνεισφέρονται από τον τρίτο ειδικά για να 
χρησιµοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου· 

β) δεν θεωρούνται έσοδα του έργου, εάν η χρήση τους επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια 
διαχείρισης του δικαιούχου. 

2. Εισοδήµατα παραγόµενα από το έργο, τα οποία: 

α) θεωρούνται έσοδα για τον δικαιούχο, όταν παράγονται από δράσεις που έχουν αναληφθεί 
κατά την εκτέλεση του έργου και από την πώληση περιουσιακών στοιχείων που 
αγοράστηκαν κατά τη διάρκεια ισχύος της συµφωνίας επιχορήγησης µέχρι ποσού που 
αντιστοιχεί στη δαπάνη που καταλόγισε αρχικά στο έργο ο δικαιούχος· 

β) δεν θεωρούνται έσοδα για τον δικαιούχο, όταν παράγονται από την χρήση των νέων 
στοιχείων που έχουν προκύψει από το έργο.  

 
ΙΙ.18 Χρηµατοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας 
 

1. Η «χρηµατοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας» στο έργο προσδιορίζεται µε την εφαρµογή 
των µέγιστων ορίων χρηµατοδότησης που αναφέρονται στο άρθρο ΙΙ.16, ανά 
δραστηριότητα, στις πραγµατικές επιλέξιµες δαπάνες που αποδέχεται η Επιτροπή. 

2. Η χρηµατοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας υπολογίζεται συναρτήσει του συνολικού 
κόστους του έργου και η καταβολή της βασίζεται στις αποδεκτές δαπάνες του δικαιούχου. 

3. Η χρηµατοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας δεν επιτρέπεται να προσπορίζει κέρδος στον 
δικαιούχο. Προς το σκοπό αυτό, κατά την υποβολή της τελευταίας οικονοµικής 
κατάστασης, για το τελικό ποσό της χρηµατοδοτικής συνεισφοράς της Κοινότητας 
λαµβάνονται υπόψη τα ενδεχόµενα έσοδα του έργου που έχει αποκτήσει ο δικαιούχος. Η 
χρηµατοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας δεν µπορεί να υπερβαίνει το ύψος των 
επιλέξιµων δαπανών, αφαιρουµένων των εσόδων του έργου. 

4. Το συνολικό ποσό των πληρωµών εκ µέρους της Κοινότητας δεν υπερβαίνει σε καµία 
περίπτωση το µέγιστο ποσό της χρηµατοδοτικής συνεισφοράς της Κοινότητας που 
αναφέρεται στο άρθρο 5. 

5. Η Επιτροπή, µε την επιφύλαξη του δικαιώµατός της να καταγγείλει τη συµφωνία 
επιχορήγησης µε βάση το άρθρο ΙΙ.35 και µε την επιφύλαξη του δικαιώµατός της να 
επιβάλει τις κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα ΙΙ.24 και ΙΙ.25, µπορεί να µειώσει την 
επιχορήγηση που είχε προβλεφθεί αρχικά, σε περίπτωση αδυναµίας εκτέλεσης ή κακής, 
µερικής ή καθυστερηµένης εκτέλεσης του έργου, και τούτο µε βάση την πραγµατική 
εκτέλεση του έργου σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας συµφωνίας επιχορήγησης. 

ΙΙ.19 Τόκοι παραγόµενοι από προχρηµατοδότηση που έχει καταβάλει η Επιτροπή 
 
1. Η κυριότητα της προχρηµατοδότησης ανήκει στην Κοινότητα µέχρι την τελική πληρωµή. 
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2. Η Επιτροπή ανακτά από τον δικαιούχο, για κάθε περίοδο αναφοράς µετά την έναρξη ισχύος 
της παρούσας συµφωνίας, το ποσό των τόκων που παράγονται όταν η εν λόγω 
προχρηµατοδότηση υπερβαίνει το ποσό που καθορίζεται στον δηµοσιονοµικό κανονισµό 
και στους κανόνες εφαρµογής του. 

 

ΤΜΗΜΑ 2 – ΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΕΙΣ 
 

ΙΙ.20 Εγγυητικό κεφάλαιο  
 
1. Η οικονοµική ευθύνη του δικαιούχου περιορίζεται στις οφειλές του, υπό τους ακόλουθους 

όρους. 
 
2. Σύµφωνα µε το άρθρο 6 ο δικαιούχος συνεισφέρει στο εγγυητικό κεφάλαιο (στο εξής «το 

κεφάλαιο») που συγκροτείται προκειµένου να εξασφαλιστεί η διαχείριση του κινδύνου που 
συνδέεται µε την µη ανάκτηση ποσών που οφείλουν στην Κοινότητα δικαιούχοι των 
συµφωνιών επιχορήγησης βάσει του ΠΠ7. Η εν λόγω συνεισφορά, που πρόκειται να 
µεταφερθεί από την Επιτροπή για λογαριασµό τους, δεν µπορεί να συµψηφιστεί µε καµία 
εκκρεµούσα οφειλή που µπορεί να έχουν έναντι της Κοινότητας.   

 
3. Το κεφάλαιο αποτελεί περιουσία των δικαιούχων των εν εξελίξει συµφωνιών επιχορήγησης 

βάσει του ΠΠ7. Το κεφάλαιο τελεί υπό τη διαχείριση της Κοινότητας, η οποία ενεργεί ως 
εκτελεστικό όργανο εξ ονόµατος των δικαιούχων, εκπροσωπούµενη από την Επιτροπή. Το 
κεφάλαιο κατατίθεται σε τράπεζα (στο εξής η «τράπεζα») η οποία επιλέγεται από την 
Κοινότητα, εκπροσωπούµενη από την Επιτροπή, υπό την ιδιότητά της ως εκτελεστικού 
οργάνου.  

 
4. Οι τόκοι που παράγονται από το κεφάλαιο προστίθενται σε αυτό και χρησιµοποιούνται από 

την Επιτροπή για τις µεταφορές ή τις ανακτήσεις από το κεφάλαιο που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου ΙΙ.21 (στο εξής οι «πράξεις»).  

 
Πράξεις µπορούν να πραγµατοποιηθούν από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της πρώτης 
συµφωνίας επιχορήγησης βάσει του ΠΠ7 µέχρι την ηµεροµηνία της τελικής πληρωµής της 
τελευταίας συµφωνίας. Στο τέλος της εν λόγω περιόδου οι εναποµένοντες ενδεχοµένως 
τόκοι µεταφέρονται στην κυριότητα της Κοινότητας. 

 
 Στις περιπτώσεις που οι τόκοι δεν επαρκούν για να καλύψουν τις πράξεις, είναι δυνατόν να 

χρησιµοποιηθούν οι συνεισφορές στο κεφάλαιο εντός ορίου που δεν υπερβαίνει ποσοστό 
1% της χρηµατοδοτικής συνεισφοράς της Κοινότητας που οφείλεται στους δικαιούχους, 
εκτός εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 5, στο τέλος της περιόδου που 
αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο. Πέραν των εν λόγω ορίων ή µετά την εν λόγω 
περίοδο, η Επιτροπή ανακτά απ' ευθείας από τους δικαιούχους τα τυχόν οφειλόµενα ποσά. 

 
5. Κατά την τελική πληρωµή που πραγµατοποιείται µετά την ολοκλήρωση του έργου, το 

ποσό της συνεισφοράς στο κεφάλαιο βάσει της παρούσας συµφωνίας επιχορήγησης 
επιστρέφεται στον δικαιούχο.  

 
 Το προς επιστροφή ποσό ισούται προς: 
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“συνεισφορά στο κεφάλαιο βάσει της παρούσας συµφωνίας επιχορήγησης” x “δείκτης 

κεφαλαίου” 
 

 Ο «δείκτης κεφαλαίου» καθορίζεται στο τέλος κάθε µήνα από την τράπεζα για να 
εφαρµοστεί κατά τον επόµενο µήνα και ισούται προς το ακόλουθο κλάσµα, που 
στρογγυλεύεται σε 1 όταν υπερβαίνει τη µονάδα: 
 

∆είκτης κεφαλαίου = (C + I + B)/C 
όπου :  
 
 C= συνεισφορές στο κεφάλαιο από όλα τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη κατά τον 
υπολογισµό του δείκτη 
 
 I = σύνολο τόκων που έχουν παραχθεί από το κεφάλαιο από την αρχή της περιόδου 
 
 B= (ανακτήσεις υπέρ του κεφαλαίου) - (µεταφορές και ανακτήσεις από το κεφάλαιο)   
 
Στις περιπτώσεις που, βάσει του παραπάνω υπολογισµού, το προς επιστροφή στον 
δικαιούχο ποσό είναι µικρότερο από το ποσό που συνεισέφερε στο κεφάλαιο βάσει της 
παρούσας συµφωνίας επιχορήγησης, η εν λόγω έκπτωση δεν υπερβαίνει το 1% της 
χρηµατοδοτικής συνεισφοράς της Κοινότητας και δεν εφαρµόζεται σε ποσά που οφείλονται 
σε δηµόσιους φορείς ή νοµικές οντότητες των οποίων η συµµετοχή στη συµφωνία 
επιχορήγησης τελεί υπό την εγγύηση κράτους µέλους ή συνδεδεµένης χώρας και σε 
ιδρύµατα δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 
 
Ο δικαιούχος αποδέχεται να διατεθεί το προς επιστροφή σε αυτόν ποσό για την εξόφληση 
ενδεχόµενης οφειλής του εν λόγω δικαιούχου στην Κοινότητα βάσει της παρούσας 
συµφωνίας επιχορήγησης ή βάσει οποιασδήποτε άλλης υποχρέωσης ανεξαρτήτως 
προέλευσης, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις. 
 

 
 
ΙΙ.21 Επιστροφές και ανακτήσεις 
 
1. Στην περίπτωση που, µετά την καταγγελία ή τη λήξη συµφωνίας επιχορήγησης βάσει του 

ΠΠ7, πρέπει να ανακτηθεί ποσό το οποίο οφείλει στην Κοινότητα ο δικαιούχος, η Επιτροπή 
ζητά, µέσω εντάλµατος ανάκτησης που εκδίδεται στο όνοµα του δικαιούχου, την 
επιστροφή του οφειλόµενου ποσού. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής, η 
ανάκτηση των οφειλόµενων στην Κοινότητα ποσών µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε 
συµψηφισµό µε τα ποσά που οφείλονται στον δικαιούχο, αφού αυτός ενηµερωθεί σχετικά 
εκ των προτέρων. Σε έκτακτες περιπτώσεις, που δικαιολογούνται από την απαίτηση για 
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Επιτροπή 
µπορεί να προβεί σε ανάκτηση µε συµψηφισµό πριν από τη λήξη της προθεσµίας 
πληρωµής. Η προηγούµενη συγκατάθεση του δικαιούχου δεν είναι αναγκαία. Στις 
περιπτώσεις που δεν είναι δυνατός ο συµψηφισµός, η Επιτροπή ανακτά τα οφειλόµενα 
ποσά από το κεφάλαιο.  

2. Στις περιπτώσεις που το οφειλόµενο από τον δικαιούχο ποσό έχει µεταφερθεί από το 
κεφάλαιο, ο εν λόγω δικαιούχος επιστρέφει το ποσό αυτό στο κεφάλαιο. Προς το σκοπό 
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αυτό η Επιτροπή εκδίδει ένταλµα ανάκτησης στο όνοµα του δικαιούχου υπέρ του 
κεφαλαίου. 

3. Ο δικαιούχος αποδέχεται τα εξής: 

- κάθε εκκρεµούσα πληρωµή, εκτός της προχρηµατοδότησης, ποσού που οφείλεται από 
την Κοινότητα στον δικαιούχο, ανεξαρτήτως της προέλευσής της, διατίθεται για την 
εξόφληση της οφειλής του εν λόγω δικαιούχου προς το κεφάλαιο· 

- η Επιτροπή µπορεί να εκδώσει απόφαση ανάκτησης σύµφωνα µε την παράγραφο 4. 

4. Ο δικαιούχος αποδέχεται ότι δυνάµει του άρθρου 256 της Συνθήκης για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και όπως προβλέπεται στον δηµοσιονοµικό κανονισµό, η Επιτροπή 
µπορεί να εκδώσει απόφαση η οποία έχει ισχύ εκτελεστού τίτλου και η οποία επισήµως 
καθιστά ένα ποσό εισπρακτέο εις βάρος άλλων προσώπων πλην κρατών. 

5. Εάν η υποχρέωση καταβολής του οφειλόµενου ποσού δεν εκπληρωθεί εντός της 
καθορισµένης από την Επιτροπή προθεσµίας, το ποσό αυτό προσαυξάνεται µε τόκους 
υπερηµερίας µε το επιτόκιο που προβλέπεται στο άρθρο ΙΙ.5. Οι τόκοι υπερηµερίας 
αναφέρονται στην περίοδο που διέρρευσε από την εποµένη της ηµεροµηνίας λήξης της 
προθεσµίας πληρωµής µέχρι και την ηµεροµηνία είσπραξης από την Επιτροπή του συνόλου 
του οφειλόµενου ποσού. Κάθε µερική πληρωµή καταλογίζεται πρώτα έναντι των εξόδων 
και των τόκων υπερηµερίας και µετά έναντι του κεφαλαίου. 

 
 
ΤΜΗΜΑ 3 – ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
 
ΙΙ.22 Οικονοµικοί και άλλοι έλεγχοι  
 
1. Η Επιτροπή µπορεί ανά πάσα στιγµή κατά την διάρκεια της υλοποίησης του έργου και 

εντός της πενταετίας που ακολουθεί την ολοκλήρωσή του, να οργανώσει τη διενέργεια 
οικονοµικών ελέγχων από εξωτερικούς ελεγκτές ή από τις ίδιες τις υπηρεσίες της 
Επιτροπής, συµπεριλαµβανοµένης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέµησης της 
Απάτης (OLAF). Η διαδικασία του ελέγχου θεωρείται ότι αρχίζει κατά την ηµεροµηνία 
παραλαβής της σχετικής επιστολής που αποστέλλει η Επιτροπή. Οι εν λόγω έλεγχοι είναι 
δυνατόν να καλύψουν οικονοµικές, συστηµικές και άλλες πτυχές (όπως αρχές λογιστικής 
και διαχείρισης) που σχετίζονται µε την ορθή εκτέλεση της συµφωνίας επιχορήγησης. Οι 
έλεγχοι διενεργούνται µε εχεµύθεια. 

2. Ο δικαιούχος θέτει απ' ευθείας στη διάθεση της Επιτροπής όλες τις λεπτοµερείς 
πληροφορίες και τα στοιχεία που µπορεί να ζητήσει η Επιτροπή ή εξουσιοδοτηµένος 
αντιπρόσωπός της µε στόχο την επαλήθευση της ορθής διαχείρισης και υλοποίησης της 
συµφωνίας επιχορήγησης σύµφωνα µε τις διατάξεις της και του καταλογισµού των 
δαπανών µε βάση την εν λόγω συµφωνία. Οι σχετικές πληροφορίες και τα στοιχεία πρέπει 
να είναι επακριβή, πλήρη και πραγµατικά. 

3. Ο δικαιούχος φυλάσσει τα πρωτότυπα ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δεόντως επικυρωµένα 
αντίγραφα – συµπεριλαµβανοµένων και ηλεκτρονικών αντιγράφων – όλων των εγγράφων 
που σχετίζονται µε τη συµφωνία επιχορήγησης επί πενταετία µετά την ολοκλήρωση του 
έργου. Αυτά τίθενται στη διάθεση της Επιτροπής όταν ζητηθούν κατά τη διάρκεια ελέγχου 
βάσει της συµφωνίας επιχορήγησης. 
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4. Προκειµένου να διεξαχθούν οι εν λόγω έλεγχοι, ο δικαιούχος εξασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες 
της Επιτροπής και κάθε εξωτερικός φορέας (ή φορείς) που έχει εξουσιοδοτηθεί από αυτήν, 
έχουν επιτόπια πρόσβαση ανά πάσα εύλογη στιγµή, ιδίως στα γραφεία του δικαιούχου, στα 
δεδοµένα των ηλεκτρονικών του υπολογιστών, στα λογιστικά στοιχεία του και σε όλες τις 
πληροφορίες που απαιτούνται για την διεξαγωγή των εν λόγω ελέγχων, 
συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών για τους µισθούς µεµονωµένων ατόµων που 
συµµετέχουν στο έργο. Εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες διατίθενται χωρίς δυσκολία επί 
τόπου κατά τη στιγµή του ελέγχου και, εάν ζητηθεί, ότι τα στοιχεία παραδίδονται υπό την 
κατάλληλη µορφή. 

5. Με βάση τις διαπιστώσεις του οικονοµικού ελέγχου, συντάσσεται προσωρινή έκθεση. Η 
Επιτροπή ή ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός της κοινοποιεί την προσωρινή αυτή έκθεση 
στον δικαιούχο, ο οποίος έχει δικαίωµα να διατυπώσει παρατηρήσεις εντός προθεσµίας 
ενός µηνός από την παραλαβή της. Η Επιτροπή µπορεί να αποφασίσει να µην λάβει υπόψη 
της τις παρατηρήσεις ή τα έγγραφα που της έχουν διαβιβασθεί εκπρόθεσµα. Η τελική 
έκθεση αποστέλλεται στον δικαιούχο εντός δύο µηνών από την εκπνοή της παραπάνω 
προθεσµίας. 

6. Βάσει των πορισµάτων του ελέγχου, η Επιτροπή λαµβάνει όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα 
που κρίνει αναγκαία, συµπεριλαµβανοµένης της έκδοσης ενταλµάτων ανάκτησης σχετικά 
µε το σύνολο ή µέρος των πληρωµών που έχει πραγµατοποιήσει και της επιβολής τυχόν 
εφαρµοστέων κυρώσεων. 

7.  Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει, υπό την επιφύλαξη των οικείων κανόνων, τα ίδια 
δικαιώµατα µε την Επιτροπή, και ιδίως ίδια δικαιώµατα πρόσβασης, για τους σκοπούς των 
οικονοµικών και άλλων ελέγχων. 

8.  Επιπλέον, η Επιτροπή έχει δικαίωµα να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και εξακριβώσεις 
σύµφωνα µε τον κανονισµό (Ευρατόµ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συµβουλίου της 11ης 
Νοεµβρίου 1996 σχετικά µε τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η 
Επιτροπή µε σκοπό την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες6, τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1073/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά µε τις 
έρευνες που πραγµατοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της 
Απάτης (OLAF)7 και τον κανονισµό (Eυρατόµ) αριθ. 1074/1999 του Συµβουλίου της 25ης 
Μαΐου 1999 σχετικά µε τις έρευνες που πραγµατοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF)8. 

 

ΙΙ.23 Τεχνικοί έλεγχοι και επανεξετάσεις 
 
1. Η Επιτροπή µπορεί να δροµολογήσει τεχνικό έλεγχο ή επανεξέταση ανά πάσα στιγµή κατά 

τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου και επί πενταετία µετά την ολοκλήρωσή του. Στόχος 
του τεχνικού ελέγχου ή της επανεξέτασης είναι η αξιολόγηση των εργασιών που εκτελούνται 

                                                 
6  ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2 

7  ΕΕ L 136 της 31.5.1999 

8  ΕΕ L 136 της 31.5.1999 
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στο πλαίσιο του έργου επί ορισµένη χρονική περίοδο, µεταξύ άλλων µέσω της αξιολόγησης 
των εκθέσεων του έργου που αντιστοιχούν στην υπόψη περίοδο και πτυχών της µεταβίβασης 
του έργου. Αυτοί οι έλεγχοι και οι επανεξετάσεις είναι δυνατόν να καλύπτουν επιστηµονικές, 
τεχνολογικές και άλλες πτυχές που σχετίζονται µε την ορθή εκτέλεση του έργου και της 
συµφωνίας επιχορήγησης.  

2. Σε σχέση µε την περιγραφή των εργασιών (παράρτηµα Ι), στο πλαίσιο του ελέγχου ή της 
επανεξέτασης αξιολογούνται αντικειµενικά τα εξής: 

- ο βαθµός υλοποίησης των στόχων του έργου για την αντίστοιχη χρονική περίοδο· 
- η συνεχιζόµενη συνάφεια των στόχων και της καινοτόµου δυνατότητας σε σχέση µε τις 

πλέον πρόσφατες επιστηµονικές εξελίξεις· 
- οι προγραµµατισθέντες και οι χρησιµοποιηθέντες πόροι σε σχέση µε την επιτευχθείσα 

πρόοδο, κατά τρόπο που συνάδει µε τις αρχές της οικονοµίας, της αποδοτικότητας και 
της αποτελεσµατικότητας· 

- οι διαδικασίες και οι µέθοδοι διαχείρισης του έργου. 
 

3. Οι έλεγχοι και οι επανεξετάσεις θεωρείται ότι αρχίζουν κατά την ηµεροµηνία παραλαβής 
από τον δικαιούχο της σχετικής επιστολής που αποστέλλει η Επιτροπή.  

4. Κατά τη διενέργεια αυτών των ελέγχων και επανεξετάσεων τηρείται εχεµύθεια. 

5. Η Επιτροπή µπορεί να υποβοηθηθεί για τη διενέργεια τεχνικών ελέγχων και επανεξετάσεων 
από εξωτερικούς επιστηµονικούς ή τεχνολογικούς εµπειρογνώµονες. Πριν από την 
πραγµατοποίηση της αξιολόγησης η Επιτροπή γνωστοποιεί στον δικαιούχο την ταυτότητα 
των διορισθέντων εµπειρογνωµόνων. Ο δικαιούχος έχει το δικαίωµα να αρνηθεί τη 
συµµετοχή συγκεκριµένου εξωτερικού επιστηµονικού ή τεχνολογικού εµπειρογνώµονα µε το 
αιτιολογικό της διαφύλαξης του εµπορικού απορρήτου. 

6. Οι έλεγχοι και οι επανεξετάσεις µπορούν να πραγµατοποιούνται εξ αποστάσεως στην 
κατοικία ή τον χώρο εργασίας του εµπειρογνώµονα ή να περιλαµβάνουν συναντήσεις µε 
εκπροσώπους του έργου στις εγκαταστάσεις της Επιτροπής ή στις εγκαταστάσεις του 
δικαιούχου. Η Επιτροπή ή οι εξωτερικοί επιστηµονικοί ή τεχνολογικοί εµπειρογνώµονες 
µπορεί να έχουν πρόσβαση στις τοποθεσίες και στις εγκαταστάσεις στις οποίες 
πραγµατοποιούνται οι εργασίες και σε οποιοδήποτε έγγραφο αφορά τις εργασίες.  

7. Ο δικαιούχος θέτει απ' ευθείας στη διάθεση της Επιτροπής όλες τις λεπτοµερείς πληροφορίες 
και τα στοιχεία που µπορεί να ζητήσει η Επιτροπή ή ο εξωτερικός επιστηµονικός ή 
τεχνολογικός εµπειρογνώµονας µε στόχο την επαλήθευση της ορθής υλοποίησης και 
εκτέλεσης του έργου σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας συµφωνίας επιχορήγησης. 

8. Συντάσσεται έκθεση σχετικά µε το αποτέλεσµα των ελέγχων και των επανεξετάσεων. Η 
Επιτροπή κοινοποιεί την προσωρινή αυτή έκθεση στον δικαιούχο, ο οποίος έχει δικαίωµα να 
διατυπώσει σχετικές παρατηρήσεις εντός προθεσµίας ενός µηνός από την παραλαβή της. Η 
Επιτροπή µπορεί να αποφασίσει να µην λάβει υπόψη της τις παρατηρήσεις που της έχουν 
διαβιβασθεί εκπρόθεσµα.  

9. Βάσει του αποτελέσµατος των ελέγχων και των επανεξετάσεων η Επιτροπή ενηµερώνει τον 
δικαιούχο σχετικά µε την απόφασή της: 
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- να επιτρέψει τη συνέχιση του έργου χωρίς τροποποίηση του παραρτήµατος Ι ή µε 
τροποποιήσεις ήσσονος σηµασίας· 

- να θεωρήσει ότι το έργο µπορεί να συνεχιστεί µόνο κατόπιν σηµαντικών τροποποιήσεων·  

- να δροµολογήσει τη µεταβίβαση ή την καταγγελία της συµφωνίας επιχορήγησης 
σύµφωνα µε τα άρθρα II.33 , II.34 και II.35· 

- να προσθέσει νέο δικαιούχο µετά από επανεξέταση που δροµολογήθηκε ύστερα από την 
άρνηση του δικαιούχου να δεχτεί τη µεταβίβαση της συµφωνίας επιχορήγησης, σύµφωνα 
µε τα άρθρα II.33 και II.34· 

- να εκδώσει ένταλµα ανάκτησης σχετικά µε το σύνολο ή µέρος των πληρωµών που έχει 
πραγµατοποιήσει η Επιτροπή και να επιβάλει τυχόν εφαρµοστέες κυρώσεις. 

10. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής έχουν τη διακριτική ευχέρεια να διενεργήσουν δεοντολογικό 
έλεγχο εντός πενταετίας από την ολοκλήρωση του έργου. Εφαρµόζονται κατ' αναλογία οι 
διατάξεις των παραγράφων 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9. 

ΙΙ.24 Εκκαθαρισµένη αποζηµίωση  
 
1. Ο δικαιούχος για τον οποίο διαπιστώνεται ότι έχει υπερτιµήσει κάποιο ποσό και, συνεπώς, 

έχει λάβει αχρεωστήτως χρηµατοδοτική συνεισφορά από την Κοινότητα, υποχρεούται, µε 
την επιφύλαξη της εφαρµογής άλλων µέτρων που ενδεχοµένως προβλέπονται στην 
παρούσα συµφωνία επιχορήγησης, στην καταβολή αποζηµίωσης, στο εξής 
«εκκαθαρισµένης αποζηµίωση». Η εκκαθαρισµένη αποζηµίωση οφείλεται επιπροσθέτως 
της ανάκτησης της χρηµατοδοτικής συνεισφοράς της Κοινότητας που έλαβε αχρεωστήτως ο 
δικαιούχος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Επιτροπή είναι δυνατόν να µην απαιτήσει την 
καταβολή εκκαθαρισµένης αποζηµίωσης. 

2. Το ύψος της εκκαθαρισµένης αποζηµίωσης είναι ανάλογο προς το υπερτιµηµένο ποσό και 
το αχρεωστήτως καταβληθέν µερίδιο της χρηµατοδοτικής συνεισφοράς της Κοινότητας. Το 
ποσό της εκκαθαρισµένης αποζηµίωσης υπολογίζεται µε τον ακόλουθο τύπο: 

Εκκαθαρισµένη αποζηµίωση = αχρεωστήτως καταβληθείσα χρηµατοδοτική 
συνεισφορά της Κοινότητας x (υπερτιµηµένο ποσό / αιτούµενο συνολικό ποσό της 
χρηµατοδοτικής συνεισφοράς της Κοινότητας) 

Για τον υπολογισµό της εκκαθαρισµένης αποζηµίωσης λαµβάνεται υπόψη µόνο η περίοδος 
(ή οι περίοδοι) υποβολής έκθεσης οικονοµικής διαχείρισης που σχετίζεται µε το αιτούµενο 
από τον δικαιούχο ποσό χρηµατοδοτικής συνεισφοράς της Κοινότητας. ∆εν υπολογίζεται µε 
βάση τη συνολική χρηµατοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας.  

3. Η Επιτροπή ενηµερώνει εγγράφως τον δικαιούχο τον οποίο θεωρεί υπόχρεο καταβολής 
εκκαθαρισµένης αποζηµίωσης σχετικά µε την αξίωσή της, µέσω συστηµένης επιστολής µε 
αποδεικτικό παραλαβής. Ο δικαιούχος έχει στη διάθεσή του προθεσµία 30 ηµερών να 
ανταποκριθεί στην αξίωση αποζηµίωσης της Κοινότητας. 

4. Η διαδικασία επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθείσας χρηµατοδοτικής συνεισφοράς της 
Κοινότητας και καταβολής εκκαθαρισµένης αποζηµίωσης καθορίζεται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου ΙΙ.21. Η εκκαθαρισµένη αποζηµίωση αφαιρείται από κάθε περαιτέρω 
πληρωµή ή αποτελεί αντικείµενο διαδικασίας ανάκτησης από την Επιτροπή. 
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5. Η Επιτροπή δικαιούται εκκαθαρισµένη αποζηµίωση σε σχέση µε κάθε υπερτιµηµένο ποσό 
που αποκαλύπτεται µετά την ολοκλήρωση του έργου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
παραγράφων 1 έως 4. 

 

ΙΙ.25 Οικονοµικές κυρώσεις  
 
1. Ο δικαιούχος που κρίθηκε ένοχος υποβολής ψευδών δηλώσεων ή που διαπιστώθηκε ότι 

υπέπεσε σε σοβαρή αθέτηση των υποχρεώσεών του βάσει της παρούσας συµφωνίας 
επιχορήγησης, υπόκειται σε οικονοµικές κυρώσεις που ανέρχονται σε ποσοστό 2 % έως 10% 
του ύψους της χρηµατοδοτικής συνεισφοράς της Κοινότητας που έχει λάβει ο συγκεκριµένος 
δικαιούχος.  Το ποσοστό αυτό µπορεί να αυξηθεί σε 4% έως 20% σε περίπτωση υποτροπής 
κατά τα πέντε έτη που έπονται της πρώτης παράβασης.  

2. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 ο δικαιούχος αποκλείεται από όλες τις επιχορηγήσεις της 
Κοινότητας επί µέγιστη περίοδο δύο ετών από την ηµεροµηνία που διαπιστώθηκε η 
παράβαση.  

3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τις ενδεχόµενες διοικητικές ή οικονοµικές 
κυρώσεις που µπορεί να επιβληθούν σε ασυνεπή δικαιούχο σύµφωνα µε τον δηµοσιονοµικό 
κανονισµό ούτε τις αστικές αξιώσεις τις οποίες έχει δικαίωµα να εγείρει η Κοινότητα. 
Επιπλέον, οι συγκεκριµένες διατάξεις δεν αποκλείουν το ενδεχόµενο άσκησης ποινικής 
δίωξης από τις αρχές των κρατών µελών.  

 
ΜΕΡΟΣ Γ - ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ∆ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ / 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΟΣΗ 

ΤΜΗΜΑ 1 – ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
ΙΙ.26 Κυριότητα 
 
1. Τα νέα στοιχεία ανήκουν στην κυριότητα του δικαιούχου που εκτελεί τις εργασίες από τις 

οποίες προκύπτουν τα νέα στοιχεία. 

2. Σε περίπτωση που υπάλληλοι ή άλλα άτοµα απασχολούµενα από τον δικαιούχο, 
δικαιούνται να αξιώσουν δικαιώµατα επί των νέων στοιχείων, ο δικαιούχος µεριµνά ώστε 
να είναι δυνατή η άσκηση των δικαιωµάτων αυτών κατά τρόπο που συµβιβάζεται µε τις 
υποχρεώσεις τις οποίες υπέχει δυνάµει της παρούσας συµφωνίας επιχορήγησης. 

 

ΙΙ.27 Μεταβίβαση 
 
1. Οσάκις ο δικαιούχος µεταβιβάζει την κυριότητα νέων στοιχείων, µεταβιβάζει στον εκδοχέα 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά τα νέα αυτά στοιχεία, καθώς και την υποχρέωση 
µεταβίβασης των εν λόγω υποχρεώσεων σε τυχόν επόµενους εκδοχείς.  
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2. Σε περίπτωση που δικαιούχος σκοπεύει να µεταβιβάσει την κυριότητα νέων στοιχείων σε 
τρίτους, η Επιτροπή µπορεί να αντιταχθεί στην εν λόγω µεταβίβαση κυριότητας, εάν κρίνει 
ότι αυτό δεν εξυπηρετεί την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονοµίας 
ή αντιβαίνει στις αρχές δεοντολογίας ή τα µελήµατα ασφαλείας. Στις περιπτώσεις αυτές η 
µεταβίβαση της κυριότητας πραγµατοποιείται µόνο εφόσον η Επιτροπή βεβαιωθεί ότι 
έχουν ληφθεί κατάλληλα µέτρα διασφάλισης και επιτρέψει εγγράφως την µεταβίβαση. 

 

ΙΙ.28 Προστασία 
 
1. Όταν τα νέα στοιχεία επιδέχονται βιοµηχανική ή εµπορική εφαρµογή, ο κύριός τους 

εξασφαλίζει την επαρκή και αποτελεσµατική προστασία τους, λαµβάνοντας υπόψη τα 
έννοµα συµφέροντά του. 

2. Οι αιτήσεις για την κατοχύρωση νέων στοιχείων µε διπλώµατα ευρεσιτεχνίας οι οποίες 
υποβάλλονται από δικαιούχο ή για λογαριασµό του, πρέπει να περιλαµβάνουν την 
ακόλουθη δήλωση που αναφέρει ότι τα εν λόγω νέα στοιχεία έχουν παραχθεί µε τη 
χρηµατοδοτική συνδροµή της Κοινότητας: 

 Οι εργασίες που οδήγησαν στην εφεύρεση αυτή χρηµατοδοτήθηκαν από το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Έρευνας βάσει του έβδοµου προγράµµατος πλαισίου της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΠΠ7/2007-2013) / Συµφωνία επιχορήγησης ΕΣΕ αριθ. 
[xxxxxx]9. 

 Επιπλέον όλες οι υποβαλλόµενες αιτήσεις για την κατοχύρωση νέων στοιχείων µε 
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας αναφέρονται στο σχέδιο χρήσης και διάδοσης των νέων 
στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένων επαρκών λεπτοµερειών / στοιχείων αναφοράς, έτσι ώστε 
η Επιτροπή να µπορεί να εντοπίσει το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας (ή τη σχετική αίτηση). Κάθε 
τέτοια αίτηση που υποβάλλεται µετά την υποβολή της τελικής έκθεσης πρέπει να 
κοινοποιείται στην Επιτροπή, συµπεριλαµβανοµένων των ίδιων λεπτοµερειών / στοιχείων 
αναφοράς. 

3.  Όταν τα νέα στοιχεία επιδέχονται βιοµηχανική ή εµπορική εφαρµογή και ο κύριός τους δεν 
τα προστατεύει, δεν υλοποιείται καµία σχετική µε τα εν λόγω νέα στοιχεία δραστηριότητα 
διάδοσης πριν να ενηµερωθεί σχετικά η Επιτροπή. Η Επιτροπή πρέπει να ενηµερωθεί 
τουλάχιστον 45 ηµέρες πριν από την προβλεπόµενη δραστηριότητα διάδοσης. 

Στις περιπτώσεις αυτές, η Κοινότητα µπορεί, µε τη συναίνεση του δικαιούχου, να αναλάβει 
την κυριότητα των υπόψη νέων στοιχείων και να λάβει µέτρα για την κατάλληλη και 
αποτελεσµατική τους προστασία. Ο δικαιούχος δύναται να αρνηθεί µόνο εφόσον είναι σε 
θέση να αποδείξει ότι τα έννοµα συµφέροντά του θα υποστούν δυσανάλογα µεγάλη βλάβη.  

Σε περίπτωση που η Κοινότητα αναλάβει την κυριότητα, αναλαµβάνει και τις υποχρεώσεις 
παραχώρησης δικαιωµάτων πρόσβασης.  

 

                                                 
9  Η δήλωση αυτή πρέπει να µεταφραστεί στη γλώσσα στην οποία υποβάλλεται η αίτηση για δίπλωµα 

ευρεσιτεχνίας. Θα διατεθούν µεταφράσεις σε όλες τις γλώσσες της Κοινότητας. 
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ΙΙ.29 Χρήση 
 
1.  Ο δικαιούχος χρησιµοποιεί τα νέα στοιχεία των οποίων έχει την κυριότητα ή εξασφαλίζει 

τη χρήση αυτών των νέων στοιχείων.  

2.  Ο δικαιούχος εκθέτει την αναµενόµενη χρήση των νέων στοιχείων στο σχέδιο χρήσης και 
διάδοσης των νέων στοιχείων. Οι πληροφορίες πρέπει να είναι επαρκώς λεπτοµερείς, ώστε 
να µπορεί η Επιτροπή να διενεργήσει σχετικό έλεγχο. 

 

ΙΙ.30 ∆ιάδοση 
 
1. Κάθε δικαιούχος εξασφαλίζει την ταχύτερη δυνατή διάδοση των νέων στοιχείων των 

οποίων έχει την κυριότητα. Εάν παραλείψει να το πράξει, η Επιτροπή µπορεί να 
εξασφαλίσει η ίδια τη διάδοση αυτών των νέων στοιχείων.  

2. Οι δραστηριότητες διάδοσης συµβιβάζονται µε την προστασία των δικαιωµάτων 
διανοητικής/πνευµατικής ιδιοκτησίας, τις υποχρεώσεις τήρησης της εµπιστευτικότητας και 
τα έννοµα συµφέροντα του κυρίου των νέων στοιχείων. 

3.  Όλες οι δηµοσιεύσεις ή άλλες δραστηριότητες διάδοσης που αφορούν νέα στοιχεία 
περιλαµβάνουν την ακόλουθη δήλωση που αναφέρει ότι τα εν λόγω νέα στοιχεία έχουν 
παραχθεί µε τη χρηµατοδοτική συνδροµή της Κοινότητας: 

 Η έρευνα που κατέληξε στα αποτελέσµατα αυτά χρηµατοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο Έρευνας βάσει του έβδοµου προγράµµατος πλαισίου της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας (ΠΠ7/2007-2013) / Συµφωνίας επιχορήγησης ΕΣΕ αριθ. [xxxxxx]10. 

Κάθε δραστηριότητα διάδοσης αναφέρεται στο σχέδιο χρήσης και διάδοσης των νέων 
στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένων επαρκών λεπτοµερειών / στοιχείων αναφοράς, ώστε η 
Επιτροπή να µπορεί να εντοπίσει την δραστηριότητα. Όσον αφορά επιστηµονικές 
δηµοσιεύσεις σχετικά µε τα νέα στοιχεία που δηµοσιεύτηκαν πριν ή µετά την τελική 
έκθεση, οι σχετικές λεπτοµέρειες / στοιχεία αναφοράς και περίληψη του δηµοσιεύµατος 
πρέπει να διαβιβάζονται στην Επιτροπή το αργότερο δύο µήνες µετά τη δηµοσίευση. 
Επιπλέον διαβιβάζεται επίσης στην Επιτροπή, ταυτόχρονα, ηλεκτρονικό αντίγραφο του 
δηµοσιευµένου κειµένου ή του τελικού χειρόγραφου που έγινε δεκτό προς δηµοσίευση, για 
τους σκοπούς που καθορίζονται στο άρθρο ΙΙ.12 παράγραφος 2, εφόσον αυτό δεν θίγει τα 
δικαιώµατα τρίτων. 

 

ΤΜΗΜΑ 2 - ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  
 

ΙΙ.31 Καλυπτόµενα προϋπάρχοντα στοιχεία 
 

                                                 
10  Η δήλωση αυτή πρέπει να µεταφραστεί στη γλώσσα της δραστηριότητας διάδοσης. Θα διατεθούν µεταφράσεις 

σε όλες τις γλώσσες της Κοινότητας. 
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Σε περίπτωση µεταβίβασης του συνόλου ή µέρους του έργου, ο δικαιούχος και ο νέος 
δικαιούχος (ή δικαιούχοι) ορίζουν πριν από τη µεταβίβαση τα προϋπάρχοντα και τα νέα 
στοιχεία που είναι αναγκαία για τους σκοπούς του έργου σε έγγραφη συµφωνία και, κατά 
περίπτωση, δύνανται να εξαιρούν συγκεκριµένα προϋπάρχοντα στοιχεία.  

ΙΙ.32 Αρχές 
 

1. Η λύση της συµµετοχής του δικαιούχου σε περίπτωση µεταβίβασης ουδόλως θίγει τα 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του όσον αφορά τα δικαιώµατα πρόσβασης στα 
προϋπάρχοντα και στα νέα στοιχεία έναντι του νέου δικαιούχου (ή δικαιούχων). 

2. Τα δικαιώµατα πρόσβασης δικαιούχου (ή δικαιούχων) σε προϋπάρχοντα και νέα στοιχεία 
τα οποία απαιτούνται για την διεξαγωγή των εργασιών στο πλαίσιο του έργου ή για την 
υλοποίηση περαιτέρω ερευνητικών δραστηριοτήτων σχετικών µε ίδια νέα στοιχεία, 
παραχωρούνται ατελώς. 

3. Τα δικαιώµατα πρόσβασης δικαιούχου (ή δικαιούχων) σε προϋπάρχοντα και νέα στοιχεία 
τα οποία απαιτούνται για τη χρήση ιδίων νέων στοιχείων για άλλους σκοπούς πλην της 
υλοποίησης περαιτέρω ερευνητικών δραστηριοτήτων, παραχωρούνται είτε υπό δίκαιους 
και εύλογους όρους είτε ατελώς.  

4. Συνδεδεµένη οντότητα που είναι εγκατεστηµένη σε κράτος µέλος ή σε συνδεδεµένη χώρα 
απολαύει επίσης δικαιωµάτων πρόσβασης σε νέα ή σε προϋπάρχοντα στοιχεία, υπό τους 
ίδιους όρους µε τον δικαιούχο µε τον οποίο είναι συνδεδεµένη, εκτός αντίθετης 
συµφωνίας µεταξύ των δικαιούχων. ∆εδοµένου ότι τα δικαιώµατα πρόσβασης 
προϋποθέτουν να απαιτείται η πρόσβαση για τη χρήση ιδίων νέων στοιχείων, η παρούσα 
παράγραφος εφαρµόζεται µόνο στο βαθµό που η κυριότητα των νέων στοιχείων έχει 
µεταβιβαστεί σε συνδεδεµένη οντότητα που είναι εγκατεστηµένη σε κράτος µέλος ή σε 
συνδεδεµένη χώρα. Οι δικαιούχοι µπορούν να προβλέψουν σε περαιτέρω έγγραφη 
συµφωνία διευθετήσεις όσον αφορά τα δικαιώµατα πρόσβασης για συνδεδεµένες 
οντότητες, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν απαιτήσεων κοινοποίησης. 

5. Τα αιτήµατα παραχώρησης δικαιωµάτων πρόσβασης υποβάλλονται εγγράφως. 

6. Η παραχώρηση δικαιωµάτων πρόσβασης µπορεί να συναρτηθεί µε την αποδοχή 
συγκεκριµένων όρων για να εξασφαλιστεί ότι τα εν λόγω δικαιώµατα θα 
χρησιµοποιηθούν µόνο για τον προβλεπόµενο σκοπό και ότι υφίστανται οι κατάλληλες 
υποχρεώσεις περί εµπιστευτικότητας. 

7. Τα δικαιώµατα πρόσβασης δεν παρέχουν δικαίωµα χορήγησης περαιτέρω αδειών σε 
τρίτους, εκτός αν συµφωνεί σχετικά ο κύριος των νέων ή των προϋπαρχόντων στοιχείων. 

8. Σε περίπτωση που δικαιούχος σκοπεύει να χορηγήσει αποκλειστική άδεια εκµετάλλευσης 
νέων στοιχείων σε τρίτους, η Επιτροπή µπορεί να αντιταχθεί στην εν λόγω χορήγηση 
αποκλειστικής άδειας εκµετάλλευσης, εάν κρίνει ότι αυτό δεν εξυπηρετεί την ανάπτυξη 
της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονοµίας ή αντιβαίνει στις αρχές 
δεοντολογίας ή τα µελήµατα ασφαλείας. Στις περιπτώσεις αυτές η αποκλειστική άδεια 
εκµετάλλευσης χορηγείται µόνο εφόσον η Επιτροπή βεβαιωθεί ότι έχουν ληφθεί 
κατάλληλα µέτρα διασφάλισης και επιτρέψει εγγράφως τη χορήγηση της άδειας. 
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ΜΕΡΟΣ ∆ - ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
ΙΙ.33 Αιτήµατα για τροποποιήσεις και καταγγελία 
 
1. Τα αιτήµατα για τροποποιήσεις και καταγγελία υπογράφονται από τον νόµιµο εκπρόσωπο 

των µερών και υποβάλλονται σύµφωνα µε το άρθρο 8.  

2. Αίτηµα τροποποίησης που περιλαµβάνει περισσότερες της µιας αλλαγές στη συµφωνία 
θεωρείται δέσµη που δεν µπορεί να διαχωριστεί σε σειρά αιτηµάτων και εγκρίνεται ή 
απορρίπτεται από τον αντισυµβαλλόµενο συνολικά, εκτός της περιπτώσεως που το αίτηµα 
αναφέρει ρητά ότι περιλαµβάνει ξεχωριστά αιτήµατα τα οποία µπορούν να εγκριθούν 
ανεξάρτητα. 

3. Τα αιτήµατα για την προσθήκη νέου δικαιούχου περιλαµβάνουν το έντυπο προσχώρησης 
(παράρτηµα ΙΙΙ), δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τη νέα οντότητα. Κάθε 
προσθήκη υπόκειται στους όρους που επιβάλλουν οι κανόνες συµµετοχής, η σχετική 
πρόσκληση υποβολής προτάσεων και ο δηµοσιονοµικός κανονισµός. Η πρόσθετη οντότητα 
αναλαµβάνει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του δικαιούχου, όπως αυτά ορίζονται στη 
συµφωνία επιχορήγησης, µε ισχύ από την ηµεροµηνία προσχώρησης που προσδιορίζεται στο 
υπογεγραµµένο παράρτηµα ΙΙΙ. 

4. Οι τροποποιήσεις δεν µπορούν να έχουν ως αντικείµενο ή ως αποτέλεσµα µεταβολές της 
συµφωνίας δυνάµενες να θέσουν υπό αµφισβήτηση την απόφαση επιχορήγησης. 

5. Το αίτηµα του δικαιούχου για λύση της συµµετοχής του ή της συµφωνίας επιχορήγησης 
περιλαµβάνει:  
α. τους λόγους του αιτήµατος για λύση,  

β. την προτεινόµενη ηµεροµηνία κατά την οποία αρχίζει να παράγει αποτελέσµατα η λύση,  

γ. βάσει διαβούλευσης µε τον κύριο ερευνητή, τις εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο ΙΙ.4, 
σχετικά µε τις εργασίες που πραγµατοποίησε ο δικαιούχος µέχρι την ηµεροµηνία κατά 
την οποία παράγει αποτελέσµατα η καταγγελία 

Σε περίπτωση που δεν παραληφθούν τα εν λόγω έγγραφα, το αίτηµα δεν θεωρείται έγκυρο.  

 

ΙΙ.34 Έγκριση τροποποιήσεων και καταγγελίας 
  
1. Τα µέρη της παρούσας συµφωνίας επιχορήγησης αναλαµβάνουν την υποχρέωση να 

εγκρίνουν ή να απορρίψουν κάθε έγκυρο αίτηµα τροποποίησης ή λύσης εντός 45 ηµερών 
από την παραλαβή του. Η απουσία απάντησης εντός 45 ηµερών από την παραλαβή του 
σχετικού αιτήµατος θεωρείται ως απόρριψη. 

2. Όταν ο δικαιούχος ζητά την προσθήκη νέου δικαιούχου ή τη λύση της συµµετοχής του, το 
σχετικό αίτηµα πρέπει να λάβει την έγγραφη έγκριση της Επιτροπής.  
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3. Σε περίπτωση που ο κύριος ερευνητής ζητήσει τη µεταβίβαση του συνόλου ή µέρους του 
έργου σε νέο δικαιούχο και ο δικαιούχος συµφωνήσει, ο τελευταίος αποστέλλει 
αιτιολογηµένο αίτηµα τροποποίησης στην Επιτροπή. Βάσει του αιτήµατος η Επιτροπή 
δύναται να εγκρίνει τη µεταβίβαση ενδεχοµένως µετά από διαδικασία επανεξέτασης 
σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙ.23. 

4. Σε περίπτωση που ο κύριος ερευνητής ζητήσει τη µεταβίβαση του συνόλου ή µέρους του 
έργου σε νέο δικαιούχο και ο δικαιούχος αντιταχθεί στην εν λόγω µεταβίβαση, ο τελευταίος 
γνωστοποιεί τους λόγους της άρνησής του στην Επιτροπή, συµπεριλαµβανοµένου και κάθε 
νοµικού κωλύµατος της εν λόγω µεταβίβασης βάσει του εθνικού δικαίου. Στη συνέχεια η 
τεχνική ικανότητα του νέου προτεινόµενου δικαιούχου θα αποτελέσει αντικείµενο 
διαδικασίας επανεξέτασης βάσει του άρθρου ΙΙ.23. Μετά την επανεξέταση η Επιτροπή 
δύναται να εγκρίνει τη µεταβίβαση της συµφωνίας επιχορήγησης στον νέο δικαιούχο ή να 
αποφασίσει την καταγγελία της συµφωνίας επιχορήγησης. 

5.  Η έγκριση της Επιτροπής για την αιτούµενη τροποποίηση ή λύση κοινοποιείται στον 
δικαιούχο και αντίγραφο αποστέλλεται στον κύριο ερευνητή.  Σε περίπτωση µεταβίβασης της 
συµφωνίας επιχορήγησης, η έγκριση της Επιτροπής κοινοποιείται στον δικαιούχο µε 
αντίγραφο στον κύριο ερευνητή. Η Επιτροπή και ο νέος δικαιούχος υπογράφουν συµφωνία 
επί της µεταβίβασης της συµφωνίας επιχορήγησης. 

6.  Οι τροποποιήσεις και οι καταγγελίες αρχίζουν να ισχύουν κατά την ηµεροµηνία που 
συµφωνούν τα µέρη. Σε περίπτωση που δεν έχει υπάρξει συµφωνία ή δεν έχει προσδιοριστεί 
ηµεροµηνία, η ηµεροµηνία θα είναι εκείνη κατά την οποία έδωσε την έγκρισή της η 
Επιτροπή. 

 
ΙΙ.35 Καταγγελία της συµφωνίας επιχορήγησης ή λύση της συµµετοχής του δικαιούχου µε 
πρωτοβουλία της Επιτροπής  
 
1. Η Επιτροπή µπορεί να καταγγείλει τη συµφωνία επιχορήγησης ή να προβεί σε λύση της 

συµµετοχής του δικαιούχου στις εξής περιπτώσεις: 

α) όταν ο κύριος ερευνητής δεν είναι πλέον σε θέση για οιονδήποτε λόγο να εξακολουθήσει 
να εργάζεται στο έργο· 

β) σε περίπτωση αθέτησης ουσιαστικής υποχρέωσης που επιβάλλεται από την παρούσα 
συµφωνία επιχορήγησης, η οποία δεν αποκαθίσταται µετά από γραπτό αίτηµα προς τον 
δικαιούχο για αποκατάσταση εντός 30 ηµερών· 

γ) σε περίπτωση που ο δικαιούχος έχει διαπράξει, εσκεµµένως ή εξ αµελείας, παρατυπία 
κατά την εκτέλεση οιασδήποτε συµφωνίας επιχορήγησης µε την Επιτροπή· 

δ) σε περίπτωση που ο δικαιούχος έχει παραβεί θεµελιώδεις δεοντολογικές αρχές· 

ε) σε περίπτωση που οι απαιτούµενες εκθέσεις δεν έχουν υποβληθεί ή εάν η Επιτροπή δεν 
έχει εγκρίνει τις εκθέσεις που υποβλήθηκαν· 

στ) για σηµαντικούς τεχνικούς ή οικονοµικούς λόγους που επηρεάζουν αρνητικά κατά 
ουσιαστικό τρόπο την ολοκλήρωση του έργου· 
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ζ) σε περίπτωση που η έκθεση επανεξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο ΙΙ.23 παράγραφος 
8 έδειξε ότι το έργο έχει πάψει να παρουσιάζει επιστηµονικό ενδιαφέρον· 

η) σε περίπτωση που νοµικές, οικονοµικές, οργανωτικές ή τεχνικές αλλαγές ή µεταβολή του 
ελέγχου του δικαιούχου θέτουν σε αµφισβήτηση την απόφαση της Επιτροπής να 
αποδεχτεί την συµµετοχή του· 

θ) σε περίπτωση που κάποια από τις αλλαγές που αναφέρονται στο εδάφιο η) παραπάνω 
επηρεάζει ουσιαστικά την υλοποίηση του έργου ή τα συµφέροντα της Κοινότητας ή θέτει 
σε αµφισβήτηση την απόφαση για την χορήγηση της συνεισφοράς της Κοινότητας· 

ι) σε περίπτωση που κατόπιν αναστολής του έργου για λόγους ανωτέρας βίας, 
κοινοποιηθείσας σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙ.37, είναι αδύνατη η εκ νέου ενεργοποίηση του 
έργου· 

ια) σε περίπτωση που δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις συµµετοχής στο έργο, όπως 
αυτές καθορίζονται στους κανόνες συµµετοχής ή τροποποιήθηκαν από την πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της οποίας υποβλήθηκε το έργο, εκτός εάν η Επιτροπή 
κρίνει ότι η συνέχιση του έργου είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του ειδικού 
προγράµµατος Ιδέες· 

ιβ) σε περίπτωση καταδίκης του δικαιούχου µε απόφαση που έχει ισχύ δεδικασµένου για 
αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική του διαγωγή ή εάν αυτός έχει υποπέσει σε 
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα το οποίο βεβαιώνεται µε οποιοδήποτε αιτιολογηµένο 
µέσο· 

ιγ) σε περίπτωση που ο δικαιούχος κηρυχτεί σε πτώχευση ή τεθεί υπό εκκαθάριση. 

2.  Η λύση της συµµετοχής του δικαιούχου µε πρωτοβουλία της Επιτροπής κοινοποιείται στον 
δικαιούχο, µε αντίγραφο στον κύριο ερευνητή, και αρχίζει να ισχύει από την ηµεροµηνία που 
αναφέρεται στην κοινοποίηση και, το αργότερο, εντός 30 ηµερών από την παραλαβή της από 
τον δικαιούχο. Η Επιτροπή γνωστοποιεί στον δικαιούχο και στον κύριο ερευνητή την 
ηµεροµηνία από την οποία παράγει αποτελέσµατα η λύση της συµµετοχής. 

Σε περίπτωση καταγγελίας της συµφωνίας επιχορήγησης, ενηµερώνονται ο δικαιούχος και ο 
κύριος ερευνητής και η καταγγελία αρχίζει να παράγει αποτελέσµατα 45 ηµέρες µετά από την 
παραλαβή της από το δικαιούχο. 

3.  Εντός 45 ηµερών από την ηµεροµηνία που παράγει αποτελέσµατα η καταγγελία, ο 
δικαιούχος σε συνεννόηση µε τον κύριο ερευνητή υποβάλλει τις εκθέσεις που αναφέρονται 
στο άρθρο ΙΙ.4 και σχετίζονται µε τις εργασίες που εκτελέστηκαν µέχρι την εν λόγω 
ηµεροµηνία. Σε περίπτωση που δεν παραληφθούν τα έγγραφα αυτά εντός της ανωτέρω 
προθεσµίας, η Επιτροπή, µετά από έγγραφη προειδοποίηση 30 ηµερών για την µη παραλαβή 
των εν λόγω εγγράφων, µπορεί να αποφασίσει να µην λάβει υπόψη της κανένα περαιτέρω 
αίτηµα απόδοσης δαπανών και να µην πραγµατοποιήσει περαιτέρω πληρωµές και, όπου 
ενδείκνυται, να απαιτήσει την επιστροφή της προχρηµατοδότησης που οφείλει ο δικαιούχος.  

3. Βάσει των εγγράφων και των πληροφοριών που αναφέρονται στις προηγούµενες 
παραγράφους, η Επιτροπή βεβαιώνει την οφειλή του δικαιούχου του οποίου η συµµετοχή 
λύθηκε.  
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4.  Σε περίπτωση καταγγελίας της συµφωνίας επιχορήγησης, η Επιτροπή βεβαιώνει την οφειλή 
του δικαιούχου και ενηµερώνει σχετικά τον δικαιούχο. 

 

ΙΙ.36 Χρηµατοδοτική συνεισφορά µετά την καταγγελία και άλλες συνέπειες της 
καταγγελίας  
 

1. Σε περίπτωση καταγγελίας, κάθε χρηµατοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας 
περιορίζεται στις επιλέξιµες δαπάνες που έχουν πραγµατοποιηθεί και γίνει αποδεκτές 
µέχρι την ηµεροµηνία από την οποία παράγει αποτελέσµατα η καταγγελία και κάθε 
νόµιµη δέσµευση που έχει αναληφθεί πριν από την εν λόγω ηµεροµηνία και δεν µπορεί 
να ακυρωθεί.  

2. Κατά παρέκκλιση από την προηγούµενη παράγραφο στην περίπτωση του άρθρου ΙΙ.35 
παράγραφος 1 στοιχείο β), κάθε χρηµατοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας περιορίζεται 
στις επιλέξιµες δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν µέχρι την ηµεροµηνία παραλαβής του 
γραπτού αιτήµατος άρσης της παράβασης. 

3. Επιπλέον, στις περιπτώσεις του άρθρου ΙΙ.35 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ), δ), ε) και ιβ), 
η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει την επιστροφή του συνόλου ή µέρους της χρηµατοδοτικής 
συνεισφοράς της Κοινότητας. Στην περίπτωση του άρθρου ΙΙ.35 παράγραφος 1 στοιχείο 
β) η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη τη φύση και τα αποτελέσµατα των εργασιών που 
πραγµατοποιήθηκαν και τη χρησιµότητά τους για την Κοινότητα στο πλαίσιο του Ειδικού 
Προγράµµατος Ιδέες. 

4. Οι εκθέσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο καταγγελίας θεωρείται ότι υποβλήθηκαν στο 
τέλος της αντίστοιχης περιόδου αναφοράς. 

5. Στις περιπτώσεις που η Κοινότητα πραγµατοποιεί πληρωµή µετά τη λύση της συµµετοχής 
του δικαιούχου ή την καταγγελία της συµφωνίας επιχορήγησης, η εν λόγω πληρωµή 
θεωρείται τελική πληρωµή. 

6. Παρά την καταγγελία της συµφωνίας επιχορήγησης ή της λύσης της συµµετοχής του 
δικαιούχου, οι διατάξεις των άρθρων II.9, II.10, II.11, II.12, II.21, II.22, II.23, II.24, II.25, 
II.33, II.35, II.38, II.39 και του µέρους Γ του παραρτήµατος ΙΙ συνεχίζουν να ισχύουν 
µετά την καταγγελία της συµφωνίας επιχορήγησης ή τη λύση της συµµετοχής του εν λόγω 
δικαιούχου. 

 

ΙΙ.37 Ανωτέρα βία 
 
1.   Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε απρόβλεπτο και εξαιρετικό γεγονός το οποίο επηρεάζει την 

εκπλήρωση από τα συµβαλλόµενα µέρη οποιασδήποτε υποχρέωσης βάσει της παρούσας 
συµφωνίας επιχορήγησης και το οποίο είναι ανεξάρτητο της βούλησης των µερών και δεν 
µπορεί να αντιµετωπισθεί παρά τις εύλογες προσπάθειές τους. ∆εν συνιστά ανωτέρα βία 
ενδεχόµενο ελάττωµα προϊόντος ή υπηρεσίας ή καθυστέρηση διάθεσής τους για τους 
σκοπούς της εκτέλεσης της παρούσας συµφωνίας επιχορήγησης, που επηρεάζει την εν λόγω 
εκτέλεση, συµπεριλαµβανοµένων, για παράδειγµα, ανωµαλιών στη λειτουργία ή τις 
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επιδόσεις των εν λόγω προϊόντων ή υπηρεσιών, εργατικών διαφορών, απεργιών ή 
οικονοµικών δυσκολιών. 

2.   Σε περίπτωση που ο δικαιούχος υποστεί τις συνέπειες ανωτέρας βίας που ενδέχεται να 
επηρεάσει την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του βάσει της παρούσας συµφωνίας 
επιχορήγησης, ενηµερώνει αµελλητί την Επιτροπή, αναφέροντας την φύση, την πιθανή 
διάρκεια και τις προβλεπόµενες επιπτώσεις.  

3.   Σε περίπτωση που η Κοινότητα υποστεί τις συνέπειες ανωτέρας βίας που ενδέχεται να 
επηρεάσει την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της βάσει της παρούσας συµφωνίας 
επιχορήγησης, ενηµερώνει αµελλητί τον δικαιούχο, αναφέροντας την φύση, την πιθανή 
διάρκεια και τις προβλεπόµενες επιπτώσεις.  

4.   Κανένα συµβαλλόµενο µέρος δεν θεωρείται ότι αθετεί υποχρεώσεις εκτέλεσης του έργου 
εάν εµποδίζεται να τις εκπληρώσει από λόγους ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση που ο 
δικαιούχος δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που αφορούν την 
εκτέλεση του έργου για λόγους ανωτέρας βίας, του αποδίδονται µόνο οι εγκριθείσες 
επιλέξιµες δαπάνες που έχουν πραγµατοποιηθεί για εργασίες οι οποίες έχουν όντως 
εκτελεσθεί πριν από την ηµεροµηνία επέλευσης του γεγονότος που χαρακτηρίστηκε ως 
ανωτέρα βία. Λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε η ζηµία να περιορισθεί στο 
ελάχιστο. 

 
 
ΙΙ.38 Εκχώρηση 
 
Ο δικαιούχος δεν εκχωρεί κανένα από τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν 
από την παρούσα συµφωνία επιχορήγησης, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 
ΙΙ.27 (µεταβίβαση κυριότητας νέων στοιχείων), χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της 
Επιτροπής. 

 

ΙΙ.39 Ευθύνη  
 
1. Η Κοινότητα δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για πράξεις ή παραλείψεις του δικαιούχου σε 

σχέση µε την παρούσα συµφωνία επιχορήγησης. ∆εν φέρει ευθύνη για ελαττώµατα 
προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών που προκύπτουν βάσει των νέων στοιχείων, 
συµπεριλαµβανοµένων, για παράδειγµα, ανωµαλιών της λειτουργίας ή των επιδόσεων τους. 

2. Ο δικαιούχος παρέχει πλήρη εγγύηση στην Κοινότητα και αποδέχεται να την αποζηµιώσει σε 
περίπτωση αγωγής, απαίτησης ή δικαστικής διαδικασίας εκ µέρους τρίτων κατά της ιδίας για 
ζηµίες που οφείλονται είτε σε πράξεις ή παραλείψεις του σε σχέση µε την παρούσα 
συµφωνία επιχορήγησης είτε σε προϊόντα, διεργασίες ή υπηρεσίες που ανέπτυξε ο ίδιος βάσει 
των νέων στοιχείων τα οποία προήλθαν από το έργο. 

Σε περίπτωση αγωγής που ασκείται από τρίτο κατά του δικαιούχου σε σχέση µε την εκτέλεση 
της παρούσας συµφωνίας επιχορήγησης, η Επιτροπή µπορεί να του παράσχει συνδροµή 
κατόπιν γραπτού αιτήµατος. Τα έξοδα στα οποία υποβάλλεται η Επιτροπή για τον σκοπό 
αυτό βαρύνουν τον δικαιούχο. 
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3. Ο δικαιούχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη να εξασφαλίσει ότι οι πράξεις του στο πλαίσιο 
του παρόντος έργου δεν θίγουν τα δικαιώµατα τρίτων. 

4. Η Κοινότητα δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιεσδήποτε συνέπειες προκύπτουν από 
την ορθή άσκηση των δικαιωµάτων της βάσει των κανόνων συµµετοχής ή της παρούσας 
συµφωνίας επιχορήγησης. 
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