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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ  
(Υποστήριξη έρευνας αιχµής) 

 
Ο/Η [επωνυµία της νοµικής οντότητας υποδοχής και πρόσληψης του κύριου ερευνητή], (στο 
εξής ο «δικαιούχος»),  
 
αφενός,  
 
και ο/η (ονοµατεπώνυµο του κύριου ερευνητή, υπηκοότητα, υπηκοότητα, αριθµός 
διαβατηρίου xxx, ], (στο εξής ο «κύριος ερευνητής»), 
 
αφετέρου,  
 
Συµφωνούν επί των ακόλουθων όρων και προϋποθέσεων και αποδέχονται πλήρως τους όρους 
της συµφωνίας επιχορήγησης (συµφωνία επιχορήγησης ΕΣΕ αριθ. ΧΧΧ), οι οποίοι 
θεωρούνται ταυτόσηµοι µε εκείνους της παρούσας συµφωνίας. 1 
 
 

1.  Πεδίο εφαρµογής της συµφωνίας  
[Το παρόν κεφάλαιο πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής:] 
 
Η παρούσα συµφωνία καθορίζει τους όρους υλοποίησης του έργου «[πλήρης τίτλος του 
έργου]» (στο εξής το «έργο») και τα αντίστοιχα δικαιώµατα και υποχρεώσεις του κύριου 
ερευνητή και του δικαιούχου. Οι διατάξεις της παρούσας συµπληρωµατικής συµφωνίας που 
δεν συνάδουν µε τη συµφωνία επιχορήγησης, θεωρούνται άκυρες. 
 
 
 
 
 
 

2. ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις του δικαιούχου  
[Το παρόν κεφάλαιο πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής:] 
 
Ο δικαιούχος: 
 

1. στηρίζει τον κύριο ερευνητή στην διαχείριση της οµάδας και παρέχει εύλογη 
διοικητική συνδροµή στον κύριο ερευνητή, ιδίως όσον αφορά τα εξής: 

α. επίκαιρο χαρακτήρα και σαφήνεια των οικονοµικών πληροφοριών, 

β. γενική οικονοµική διαχείριση και οικονοµικές εκθέσεις, 

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· 

                                                 
1  Ως συµφωνία επιχορήγησης νοείται η συµφωνία για επιχορηγήσεις ΕΣΕ για έρευνα αιχµής, 

συµπεριλαµβανοµένων και των παραρτηµάτων της, που συνοµολογείται µεταξύ του δικαιούχου και της 
Επιτροπής βάσει του εβδόµου προγράµµατος πλαισίου (ΠΠ7). 
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2. 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·  

 
3. εξασφαλίζει  ότι ο κύριος ερευνητής και τα µέλη της οµάδας του έχουν, 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· 

4. εγγυάται 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· 

6. εξασφαλίζει την απαραίτητη επιστηµονική ανεξαρτησία για τον κύριο ερευνητή, ιδίως 
όσον αφορά: 

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

προσλαµβάνονται από τον δικαιούχο ή άλλες νοµικές οντότητες, 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· 

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

8. υπό την επιφύλαξη της τήρησης του ισχύοντος εθνικού δικαίου και της σύµφωνης 
γνώµης της Επιτροπής, µεταβιβάζει σε νέο δικαιούχο το σύνολο ή µέρος του έργου, 
καθώς και κάθε προχρηµατοδότηση στο πλαίσιο της επιχορήγησης που δεν 
καλύπτεται από αποδεκτό αίτηµα απόδοσης δαπανών, στην περίπτωση που ο κύριος 
ερευνητής αποφασίσει τη µεταβίβαση του συνόλου ή µέρους του έργου στον εν λόγω 
νέο δικαιούχο. Ο δικαιούχος υποβάλλει αιτιολογηµένο αίτηµα τροποποίησης ή 
ενηµερώνει την Επιτροπή σε περίπτωση που αντιτίθεται στη µεταβίβαση του έργου. 
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3. ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις του κύριου ερευνητή 
[Το παρόν κεφάλαιο πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής:] 
 
 

Ο κύριος ερευνητής:  
 
1. 

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

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 επηρεάσει την εκτέλεση της συµφωνίας 
επιχορήγησης. µεταξύ άλλων: 

- 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 ΕΣΕ, 

- κάθε αλλαγή των πληροφοριών που χρησίµευσαν ως βάση για την 
επιχορήγηση ΕΣΕ για έρευνα αιχµής, 

- τους τυχόν προσωπικούς λόγους που επηρεάζουν την υλοποίηση του 
έργου· 

δ) τηρεί τους κανόνες εµπιστευτικότητας σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙ.9 της συµφωνίας 
επιχορήγησης ΕΣΕ· 

ε) αναγνωρίζει την ενίσχυση της Κοινότητας για την επιχορήγηση ΕΣΕ για έρευνα 
αιχµής σε δραστηριότητες διάδοσης, όπως σε συναφή δηµοσιεύµατα σε έντυπα ή 
σε άλλα µέσα σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙ.12 του παραρτήµατος ΙΙ της συµφωνίας 
επιχορήγησης ΕΣΕ. 

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

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

 
 

4. Εµπιστευτικότητα, γνώσεις, δικαιώµατα πνευµατικής / διανοητικής ιδιοκτησίας 
[Το παρόν κεφάλαιο πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής:] 
 
[Το παρόν κεφάλαιο µπορεί να περιλαµβάνει περαιτέρω διακανονισµούς µεταξύ του 
δικαιούχου και του κύριου ερευνητή, που ισχύουν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων 
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και µετά την ολοκλήρωσή τους και αφορούν τα δικαιώµατα πνευµατικής/διανοητικής 
ιδιοκτησίας, ιδίως την πρόσβαση σε προϋπάρχοντα στοιχεία, τη χρήση νέων στοιχείων, τη 
δηµοσιότητα και την εµπιστευτικότητα. Οι εν λόγω διακανονισµοί πρέπει να είναι 
συµβατοί µε τις διατάξεις που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΙ της συµφωνίας 
επιχορήγησης και µε τις συνθήκες απασχόλησης του κύριου ερευνητή.] 
 
 
 

5. ∆ιάφορα 
[Το παρόν κεφάλαιο πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής:] 
 
Στην παρούσα συµφωνία εφαρµόζεται το δίκαιο της [όνοµα χώρας]. Όλες οι διαφορές που 
προκύπτουν από την παρούσα συµφωνία διευθετούνται στην [όνοµα χώρας].  
 
Η παρούσα συµφωνία συντάσσεται σε τρία αντίτυπα, ένα για τον κύριο ερευνητή, ένα για τον 
δικαιούχο και ένα για την Επιτροπή. 
 
 
 

6. Παραρτήµατα 
 
Τα ακόλουθα παραρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας συµφωνίας: 
 
Η συµφωνία επιχορήγησης ΕΣΕ αριθ. ΧΧΧ, συµπεριλαµβανοµένων και των εξής: 

• Παράρτηµα Ι (Περιγραφή εργασιών) 
• Παράρτηµα ΙΙ – (Γενικοί όροι ΕΣΕ) 

 
 
 
 
Έγινε στ… [τόπος ], στις [ηµεροµηνία], σε τρία πρωτότυπα, στην αγγλική γλώσσα 
 
Για τον δικαιούχο       
 
 
Υπογραφή του νοµίµου εκπροσώπου:   Υπογραφή του κύριου ερευνητή 
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