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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΠ7 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΒΔΟΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΑΤΟΜ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 
1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΚΕΡ .....................................................................................................................4 

2. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ) ........................................................................................4 

3. ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ (ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΗΕ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΙ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΗΕ-ΕΚ ΤΗΣ 29.04.2003 (FAFA))................................................................................5 

4. ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΔΣΣ) ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΕΝΑΝ ΜΟΝΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ............................................................................6 

5. ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ..............................................................................................................6 

6. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ...........................................................6 

7. ΟΡΙΟ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ............................ 
 ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.........................................................................................................7 

8. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΩ ΤΟΥ 20%...........................7 

9. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ, ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
ΤΗΣ ΕΕ Η ΤΗΣ ΕΥΡΑΤΟΜ (Π.Χ. ΣΥΝΗΘΩΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ) ...............................................................7 

10. ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ [ΜΙΚΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (UNITES MIXTES DE 
RECHERCHE, UNITES PROPRES DE RECHERCHE ETC.) ΕΟΟΣ / ΟΜΙΛΟΙ / ΣΥΝΔΕΔΕΜΈΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ.........7 

11. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕ – ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗΣ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Η/ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ...
 ..............................................................................................................................................................8 

11α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΑΤΟΜ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Ή/ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ....................................................................................9 

12. ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ..........................9 
13. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ………………………………………………………………………………….10 

14. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΕΜΒΡΥΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΕΜΒΡΥΙΚΩΝ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ......................................................................9 

15. ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ..............................................................................................................10 

16. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ΑΦΟΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ) ............................................11 

17. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ...................11 

18. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ..........................................................................11 

19. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ / ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ...................................................................................................12 

20. ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΑΦΟΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) .....................................................................................................................................12 
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21. ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΛΙΚΑ   (ΑΦΟΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ 
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ) ............................................................................................................12 

22. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ, ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΑΦΟΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ) ..........................13 

23. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΑΦΟΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ) ................................................................................................................................13 

24. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΑΦΟΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ) ............................................13 

25. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ  
(ΑΦΟΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ) ...................................................................14 

26. ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΑΦΟΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ)...........15 

27. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ (ΑΦΟΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑ ΕΡΓΑ 
ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ). ....................................................................................................15 

28. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (ΑΦΟΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑ 
ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ)…...........................................................................................15 

29. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ 
ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΑΦΟΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
...........................................................................................................................……………...............15 

30. ΤΜΗΜΑΤΑ/ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ Κ.ΛΠ. ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥΣ, ΕΝΩ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ …………….…………………....15 

31. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ …………………….…………………………………………..16 
32. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (COST)……………….....................................................................................................16 
33. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ, ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΛΙΚΑ. Ως προς 

το άρθρο II.9. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ (αφορά ειδικά τα έργα που σχετίζονται με την ασφάλεια)…………..17 
34. ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΟΝΙΖΌΜΕΝΟ ΜΕ ΑΛΛΟ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ, ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ …………………………………………18 
35. ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ, ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ 

ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ [ΕΝΩΣΗ] [ΕΥΡΑΤΟΜ] ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ 
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ 7Ο ΠΠ ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ, ΓΙΑ 
ΛΟΓΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΥΠΑΧΘΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ………………………………………………………………………………….18 

36. ΔΕΝ ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ή ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ………………..………………………………………………………….19 

36Β (ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΣΧΕΤΙΖΌΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ) ΔΕΝ ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ή ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
……………………………………………………………………………………………………………………..19 

37.  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΑΤΟΜ………………….…... 20 
38. ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΙΔΡΥΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 
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1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΚΕρ 

1. Η [Ένωση] [Ευρατόμ] υλοποιεί μέρος του έργου μέσω του οικείου Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ) 
υπό τους κατωτέρω όρους: 

α) Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας επιχορήγησης το ΚΚΕρ θεωρείται ερευνητικός 
οργανισμός. 

β) Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας επιχορήγησης το ΚΚΕρ θεωρείται δικαιούχος. Έχει 
τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους υπόλοιπους δικαιούχους και συμμετέχει στην 
κοινοπραξία που ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1. 

γ) Η Επιτροπή δεσμεύει υπέρ του ΚΚΕρ ποσό ύψους [αναγράφεται το ποσό] [αναφέρεται το ποσό 
ολογράφως] ευρώ της προχρηματοδότησης που αναφέρεται στο άρθρο 6. 

Το ΚΚΕρ αποδέχεται ότι η Επιτροπή μεταφέρει για λογαριασμό του από το μέρος αυτό της 
προχρηματοδότησης στο αναφερόμενο στο άρθρο ΙΙ.20 εγγυητικό κεφάλαιο ποσό ύψους 
[αναγράφεται το ποσό] [αναφέρεται το ποσό ολογράφως] ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στη 
συμμετοχή των δικαιούχων στο εγγυητικό κεφάλαιο και αντιπροσωπεύει ποσοστό [5%] της 
μέγιστης χρηματοδοτικής συνεισφοράς της [Ένωσης] [Ευρατόμ] υπέρ του ΚΚΕρ, όπως 
αναφέρεται στο παράρτημα Ι. 

δ) Πέραν των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο ΙΙ.4, η κοινοπραξία γνωστοποιεί στην 
Επιτροπή, το ύψος κάθε πληρωμής που προβλέπεται στο άρθρο ΙΙ.6 στοιχεία β) και γ), που η 
Επιτροπή πρέπει να μεταβιβάσει στο ΚΚΕρ. 

ε) Η παρούσα συμφωνία επιχορήγησης υπερισχύει κάθε συμφωνίας κοινοπραξίας που έχει 
υπογράψει η Επιτροπή, εκπροσωπούμενη από το ΚΚΕρ. 

2. Οι σχέσεις μεταξύ της ΓΔ […] και του ΚΚΕρ εντός της Επιτροπής διέπονται από διοικητικό 
διακανονισμό, όπως προβλέπεται στο παράρτημα [...] της συμφωνίας επιχορήγησης, χωρίς να 
θίγονται τα δικαιώματα των λοιπών δικαιούχων. 

 

2. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (γενικός κανόνας) 

1. Διαιτησία 

α. Οιαδήποτε διαφορά σχετική με τη συμφωνία επιχορήγησης, η οποία δεν είναι δυνατό να 
διευθετηθεί φιλικά, μεταξύ της Επιτροπής («συμβαλλόμενο μέρος») και διεθνούς οργανισμού 
(«συμβαλλόμενο μέρος») ενεργούντος ως δικαιούχου (που αναφέρονται συλλογικά στο παρόν 
άρθρο της συμφωνίας επιχορήγησης ως «τα συμβαλλόμενα μέρη»), παραπέμπεται σε επιτροπή 
διαιτησίας σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται κατωτέρω.  

β. Το συμβαλλόμενο μέρος που προτίθεται να προσφύγει σε διαιτησία κοινοποιεί στον 
αντισυμβαλλόμενο την πρόθεσή του αυτή και, ταυτοχρόνως, τα στοιχεία του διαιτητή που έχει 
ορίσει. Ο αντισυμβαλλόμενος ορίζει τον οικείο διαιτητή εντός μηνός από την έγγραφη αυτή 
κοινοποίηση. 

Οι δύο διαιτητές ορίζουν, με κοινή συμφωνία και εντός τριών μηνών από τον ορισμό του 
διαιτητή του αντισυμβαλλόμενου, έναν τρίτο διαιτητή ο οποίος ασκεί καθήκοντα προέδρου της 
επιτροπής διαιτησίας, εκτός εάν αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν ως προς έναν 
και τον αυτόν διαιτητή.  

γ. Εντός μηνός από τον ορισμό του τρίτου διαιτητή, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν επί της 
εντολής της επιτροπής διαιτησίας, συμπεριλαμβανομένης της ακολουθητέας διαδικασίας. 
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δ. Η διαιτησία διεξάγεται στις Βρυξέλλες. 

ε. Η επιτροπή διαιτησίας εφαρμόζει τους όρους της συμφωνίας επιχορήγησης. Η επιτροπή 
διαιτησίας εκδίδει διαιτητική απόφαση λεπτομερώς αιτιολογημένη. 

στ. Η διαιτητική απόφαση είναι οριστική και δεσμευτική για τα συμβαλλόμενα μέρη, τα οποία 
παραιτούνται ρητώς παντός δικαιώματος άσκησης έφεσης ή υποβολής αίτησης αναθεώρησης 
κατ' αυτής.  

ζ. Η επιτροπή διαιτησίας κατανέμει μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών τα έξοδα διαιτησίας, 
συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως εύλογων αμοιβών. 

2. Πιστοποιητικά οικονομικών καταστάσεων ή/και μεθοδολογίας  

Αναφορικά με το άρθρο II.4 παράγραφος 4, τα πιστοποιητικά οικονομικών καταστάσεων ή/και 
μεθοδολογίας που υποβάλλονται από διεθνή οργανισμό εκδίδονται από τον τακτικό εσωτερικό ή 
εξωτερικό ελεγκτή του οργανισμού, σύμφωνα με τους εσωτερικούς του οικονομικούς κανονισμούς 
και διαδικασίες. 

3. Οικονομικοί και άλλοι έλεγχοι 

Οι αρμόδιοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης απευθύνουν τα αιτήματα διενέργειας οικονομικού ή 
άλλου ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου II.22 στον γενικό διευθυντή του διεθνούς 
οργανισμού.  

Ο διεθνής οργανισμός θέτει στη διάθεση των αρμόδιων φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από 
αίτησή τους, όλες τις σχετικές οικονομικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων λογιστικών 
καταστάσεων που αφορούν τη δράση, εφόσον έχουν υλοποιηθεί από τον διεθνή οργανισμό ή από 
υπεργολάβο. Σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και τον δημοσιονομικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, οι αρμόδιοι φορείς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης μπορούν να διεξάγουν ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων και επιτόπιων, σχετικά με την 
δράση που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή την Ευρατόμ. 

Κατά τη διενέργεια των οικονομικών ή άλλων ελέγχων τηρείται εμπιστευτικότητα. 

4. Εφαρμοστέο δίκαιο 
Κατά παρέκκλιση του δικαίου που εφαρμόζεται επικουρικώς όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1, η παρούσα συμφωνία επιχορήγησης διέπεται επικουρικώς από [το δίκαιο τ… 
(παρεμβάλλεται το όνομα κράτους μέλους ή χώρας ΕΖΕΣ).  
 

5. Προνόμια και ασυλίες 

Κανένας όρος της παρούσας συμφωνίας επιχορήγησης δεν ερμηνεύεται ως παραίτηση από τα 
προνόμια ή τις ασυλίες που έχουν παραχωρηθεί στον [παρεμβάλλεται το όνομα του διεθνούς 
οργανισμού] με βάση τα ιδρυτικά του έγγραφα ή το διεθνές δίκαιο. 

 

3.  ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ (χρησιμοποιείται μόνο με τις εξειδικευμένες οργανώσεις και τους διεθνείς 
οργανισμούς του συστήματος των ΗΕ που έχουν προσχωρήσει στη χρηματοδοτική και διοικητική 
συμφωνία πλαίσιο ΗΕ-ΕΚ της 29.04.2003 (FAFA)) 

1. Διευθέτηση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ της Επιτροπής και [επωνυμία του δικαιούχου] διευθετείται σύμφωνα με το 
άρθρο 14 της χρηματοδοτικής και διοικητικής συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ της Κοινότητας, 
εκπροσωπούμενης από την Επιτροπή, και των Ηνωμένων Εθνών στις 29.04.2003 (στο εξής 
«Συμφωνία FAFA»), στην οποία ο/η [επωνυμία του δικαιούχου] προσχώρησε στις [ημερομηνία]]. 
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2. Πιστοποιητικά οικονομικών καταστάσεων ή/και μεθοδολογίας, οικονομικοί και άλλοι έλεγχοι 

Σε ό,τι αφορά τον/την  [επωνυμία του δικαιούχου], η «Συμφωνία επί της εφαρμογής της ρήτρας 
επαλήθευσης στις δραστηριότητες υπό τη διαχείριση των Ηνωμένων Εθνών οι οποίες 
χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα», που επισυνάπτεται στη 
Συμφωνία FAFA, υπερισχύει της παρούσας συμφωνίας επιχορήγησης, και ιδίως του άρθρου II.4 
παράγραφος 4 και των άρθρων ΙΙ.22 και II.23. 

 

[3. Εφαρμοστέο δίκαιο 
Κατά παρέκκλιση του επικουρικώς εφαρμοστέου δικαίου που αναφέρεται στο άρθρο 9 πρώτη 
παράγραφος, η παρούσα συμφωνία επιχορήγησης διέπεται επικουρικώς από το δίκαιο του 
[παρεμβάλλεται αναφορά στη νομοθεσία κράτους μέλους ή χώρας ΕΖΕΣ] [και, κατά περίπτωση, από 
τους κανόνες των σχετικών διεθνών οργανισμών, τις γενικές αρχές που διέπουν το δίκαιο των 
διεθνών οργανισμών και τους κανόνες του γενικού διεθνούς δικαίου].]  

4. Προνόμια και ασυλίες 
Κανένας όρος της παρούσας συμφωνίας επιχορήγησης δεν ερμηνεύεται ως παραίτηση από τα 
προνόμια ή τις ασυλίες που έχουν παραχωρηθεί στον [παρεμβάλλεται το όνομα του διεθνούς 
οργανισμού] με βάση τα ιδρυτικά του έγγραφα ή το διεθνές δίκαιο. 

 

4. ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΔΣΣ) ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΕΝΑΝ ΜΟΝΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ  

Κάθε αναφορά στους «δικαιούχους», στην «κοινοπραξία» ή στον «συντονιστή» στην παρούσα 
συμφωνία επιχορήγησης και στα παραρτήματά της, ερμηνεύεται ως αναφορά στον «δικαιούχο». 

 

5. ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Επανεξέταση του έργου πραγματοποιείται [σε ενδιάμεσο στάδιο] [ή/και κατά την ολοκλήρωση του 
έργου]. 

2. Τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την ημερομηνία της επανεξέτασης, η Επιτροπή κοινοποιεί στην 
κοινοπραξία, σύμφωνα με το άρθρο 8, τις λεπτομέρειες της επανεξέτασης του έργου, 
συμπεριλαμβανομένης, όπου κρίνεται σκόπιμο, της σύγκλισης συνεδρίασης από την ίδια, την οποία 
θα ζητήσει από την κοινοπραξία να διοργανώσει. [Κάθε δικαιούχος καλείται από την Επιτροπή να 
συμμετάσχει στην υπόψη συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο II.3, στοιχείο η).] 

Οι δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται η κοινοπραξία σε σχέση με την επανεξέταση του έργου 
καταλογίζονται στη δραστηριότητα που προβλέπεται στο άρθρο II.16 παράγραφος 5 και είναι 
επιλέξιμες. 

3. Η επανεξέταση του έργου πραγματοποιείται με βάση την επιτυχή ολοκλήρωση των προβλεπόμενων 
παραδοτέων, των σταδίων που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, καθώς και με βάση την αναφερθείσα 
πρόοδο στην περιοδική έκθεση για την εκάστοτε περίοδο 

 

6. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 6, η προχρηματοδότηση καταβάλλεται το νωρίτερο 45 
ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του έργου. 
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7. ΟΡΙΟ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Κατά παρέκκλιση του άρθρου ΙΙ.16 το ποσοστό απόδοσης δαπανών για [επωνυμία δικαιούχου ή 
δικαιούχων] όσον αφορά τις [δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης] [και][δραστηριότητες 
επίδειξης] [και] [λοιπές δραστηριότητες] μπορεί να ανέλθει κατ' ανώτατο όριο [αναγράφεται ποσοστό % 
(μικρότερο εκείνου που αναφέρεται στο άρθρο ΙΙ.16) 

 

8. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΩ ΤΟΥ 20% 

Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου ΙΙ.15, το ποσοστό γενικών εξόδων για τον δικαιούχο 
[επωνυμία] ορίζεται σε [x < 20%] του συνόλου των επιλέξιμων άμεσων δαπανών, εξαιρουμένων των 
επιλέξιμων άμεσων δαπανών για υπεργολαβία και των δαπανών για πόρους που διατίθενται από 
τρίτους και δεν χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις του δικαιούχου. 

 

9. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ, ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
ΤΗΣ ΕΕ Η ΤΗΣ ΕΥΡΑΤΟΜ (π.χ. συνήθως από τρίτες χώρες) 

1. Για τον προσδιορισμό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της [Ένωσης] [Ευρατόμ] δεν λαμβάνονται 
υπόψη δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται(-ονται) ο(οι) δικαιούχος(-οι):  

  ---[ όνομα δικαιούχου] 

2. Το μέρος B του παραρτήματος II, με εξαίρεση τα άρθρα II.23, II.25.2 και II.25.3, και κάθε άλλη 
διάταξη σχετική με χρηματοδότηση ή με πληρωμές περιεχόμενη στη συμφωνία επιχορήγησης δεν 
ισχύουν για δικαιούχο(-ους) αναφερόμενο(-ους) στην προηγούμενη παράγραφο. Ο(οι) δικαιούχος(-
οι) αυτός(-οί) μπορεί να μην υποβάλλει(-ουν), ειδικότερα, τις εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
II.4.1.γ) και II.4.4 και δεν υπόκει(ν)ται σε δημοσιονομικούς ελέγχους και ελέγχους αναφερόμενους 
στο άρθρο II.22. 

3. Κατά την παροχή υπηρεσιών ή πόρων σε άλλο(-ους) δικαιούχο(-ους), ο(οι) δικαιούχος(-οι) αυτός(-
οί) θεωρείται(-ούνται) ως τρίτος(-οι) για την εφαρμογή του άρθρου II.3 παράγραφοι γ) και δ). 

 

10. ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ [Μικτές ερευνητικές μονάδες (Unités Mixtes de 
Recherche, unités propres de recherche etc.) ΕΟΟΣ / όμιλοι / συνδεδεμένες οντότητες] 

1. Τα ακόλουθα τρίτα μέρη συνδέονται με τον/την [όνομα  δικαιούχου]  

 --[ επωνυμία της νομικής οντότητας] 

 ---[ επωνυμία της νομικής οντότητας] 

2. Ο δικαιούχος αυτός δύναται να καταλογίζει τις δαπάνες που πραγματοποιούν τα ανωτέρω τρίτα 
μέρη στο πλαίσιο της εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας επιχορήγησης. 
Οι εν λόγω συνεισφορές δεν θεωρούνται έσοδα του έργου.  

Τα τρίτα μέρη προσδιορίζουν κατ’ αναλογία τις δαπάνες που συνδέονται με το έργο, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του μέρους Β του παραρτήματος ΙΙ της συμφωνίας επιχορήγησης. Κάθε τρίτο μέρος 
καταλογίζει τις επιλέξιμες δαπάνες του σύμφωνα με τις αρχές που διατυπώνονται στα άρθρα ΙΙ.14 
και ΙΙ.15. Ο δικαιούχος υποβάλλει στην Επιτροπή:  

- ατομική οικονομική κατάσταση για κάθε τρίτο μέρος, υπό τη μορφή που ορίζεται στο Έντυπο Γ. Οι 
δαπάνες αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται στο Έντυπο Γ του δικαιούχου 

- πιστοποιητικά οικονομικών καταστάσεων ή/και μεθοδολογίας από κάθε τρίτο μέρος σύμφωνα με 
τις σχετικές διατάξεις της παρούσας συμφωνίας επιχορήγησης. 
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- συγκεντρωτική οικονομική έκθεση η οποία παρουσιάζει αθροιστικά τις επιλέξιμες δαπάνες των 
τρίτων μερών και του δικαιούχου, όπως αυτές έχουν δηλωθεί στις αντίστοιχες ατομικές 
οικονομικές καταστάσεις – η εν λόγω συγκεντρωτική έκθεση επισυνάπτεται στο Έντυπο Γ του 
δικαιούχου.  

Κατά την υποβολή των εκθέσεων που αναφέρονται στο άρθρο II.4, η κοινοπραξία διευκρινίζει τις 
εργασίες που έχει εκτελέσει και τους πόρους που έχει διαθέσει κάθε τρίτο μέρος με αναφορά στον 
αντίστοιχο δικαιούχο. 

3. Η επιλεξιμότητα των δαπανών των τρίτων μερών που καταλογίζει ο δικαιούχος υπόκειται στους 
οικονομικούς και άλλους ελέγχους των τρίτων μερών, σύμφωνα με τα άρθρα II.22 και ΙΙ.23. 

4.  Ο δικαιούχος διατηρεί ακέραιη την ευθύνη έναντι της [Ένωσης][Ευρατόμ] και των άλλων δικαιούχων 
για τα τρίτα μέρη που συνδέονται με αυτόν. Ο δικαιούχος εξασφαλίζει ότι τα τρίτα μέρη 
συμμορφώνονται προς τις διατάξεις της συμφωνίας επιχορήγησης. 

 

11. Για την ΕΕ – ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗΣ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ή/ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 
1. Σε περίπτωση που δικαιούχος σκοπεύει να μεταβιβάσει την ιδιοκτησία νέων γνώσεων ή να 

παραχωρήσει αποκλειστική άδεια όσον αφορά νέες γνώσεις σε τρίτο εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα 
που δεν συμμετέχει στο Έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο κατά τη διάρκεια του έργου και επί χρονικό 
διάστημα X1 ετών μετά την ολοκλήρωσή του, ειδοποιεί την Επιτροπή 90 ημέρες πριν από τη 
σκοπούμενη μεταβίβαση ή παραχώρηση.. 
Η ειδοποίηση μπορεί να αφορά μόνο υφιστάμενες και συγκεκριμένα καθορισμένες νέες γνώσεις. 
Πρέπει να περιέχει επαρκείς λεπτομέρειες όσον αφορά αυτές τις νέες γνώσεις, το σκοπούμενο 
αποδέκτη ή λήπτη της άδειας καθώς και τη (δυνητική) χρήση των νέων γνώσεων και τα σχετικά 
δικαιώματα πρόσβασης. Επιπλέον, πρέπει να περιλαμβάνει αιτιολογημένη αποτίμηση της 
σκοπούμενης μεταβίβασης ή παραχώρησης όσον αφορά την επίπτωσή της στην ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη συνέπειά της προς τη δεοντολογία και τις επιπτώσεις της από 
άποψη ασφαλείας. 
Η Επιτροπή έχει ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα να γνωστοποιήσει στο δικαιούχο ότι η ειδοποίηση 
είναι ελλιπής ή να απαιτήσει συμπληρωματικές πληροφορίες. Δεν είναι δυνατή μεταβίβαση ή 
παραχώρηση ενόσω η Επιτροπή δεν έχει την ευκαιρία, εντός του χρονικού διαστήματος που 
ορίζεται στην επόμενη παράγραφο, να διατυπώσει τις αντιρρήσεις της. 

2. Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να διατυπώσει αντιρρήσεις όσον αφορά τέτοιου είδους σκοπούμενη 
μεταβίβαση ιδιοκτησίας νέων γνώσεων ή παραχώρηση αποκλειστικής άδειας για νέες γνώσεις εντός 
60 ημερών είτε από τη λήψη πλήρους ειδοποίησης είτε, εφόσον απαιτηθούν, από τη λήψη των 
ζητούμενων συμπληρωματικών πληροφοριών, αν θεωρήσει ότι η σκοπούμενη μεταβίβαση ή 
παραχώρηση δεν συνάδει με τους στόχους ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
οικονομίας ή δεν είναι συνεπής προς τη δεοντολογία ή επιταγές ασφαλείας. 
Σε τέτοιες περιπτώσεις, η μεταβίβαση ή η παραχώρηση πραγματοποιούνται μόνον εφόσον η 
Επιτροπή βεβαιωθεί ότι θα υπάρξουν οι ενδεδειγμένες διασφαλίσεις και επιτρέψει εγγράφως τη 
μεταβίβαση ή την παραχώρηση. 
 

[Μόνο για συμφωνία επιχορήγησης με πολλούς δικαιούχους, εφόσον απαιτείται 
3. Κατά παρέκκλιση των άρθρων II.27.4 και II.32.8 και της παραγράφου 2 ανωτέρω, η Επιτροπή δεν 

αντιτίθεται σε μεταβιβάσεις ιδιοκτησίας νέων γνώσεων ή σε παραχωρήσεις αποκλειστικής άδειας 
όσον αφορά νέες γνώσεις, στις οποίες σκοπεύουν να προβούν δικαιούχοι που δεν λαμβάνουν 
ενωσιακή χρηματοδοτική συνεισφορά, εφόσον η σκοπούμενη μεταβίβαση ή παραχώρηση αφορά 
νέες γνώσεις που έχουν παραχθεί από αυτούς. Επίσης αυτές οι σκοπούμενες μεταβιβάσεις ή 
παραχωρήσεις εξαιρούνται από την ειδοποίηση προς την Επιτροπή, η οποία αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 ανωτέρω.] 
 

                                                 
1 Προς καθορισμό ανάλογα με το ερευνητικό πεδίο, τους σκοπούς και τα ενδεχόμενα αποτελέσματα του έργου. 
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11α.  Για την ΕΥΡΑΤΟΜ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Ή/ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

1) Στις περιπτώσεις που δικαιούχος σκοπεύει να μεταβιβάσει την κυριότητα νέων στοιχείων ή να 
χορηγήσει αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης για νέα στοιχεία σε τρίτο μέρος εγκατεστημένο σε 
τρίτη χώρα που δεν συνδέεται με το Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο κατά τη διάρκεια του έργου και 
για περίοδο Χ ετών μετά την ολοκλήρωσή του, ενημερώνει την Επιτροπή 90 ημέρες πριν από τη 
σκοπούμενη μεταβίβαση ή χορήγηση. Ωστόσο, από αυτή την πρόσθετη απαίτηση γνωστοποίησης 
εξαιρούνται οι σκοπούμενες μεταβιβάσεις ή χορηγήσεις από δικαιούχους που δεν λαμβάνουν 
χρηματοδοτική συνεισφορά από την Ευρατόμ, εφόσον η σκοπούμενη μεταφορά ή χορήγηση αφορά 
νέα στοιχεία που παρήγαγαν οι ίδιοι. 

Η γνωστοποίηση μπορεί να αφορά μόνον υφιστάμενα και ειδικά οριζόμενα νέα στοιχεία. Πρέπει να 
περιλαμβάνει επαρκείς λεπτομέρειες όσον αφορά τα εν λόγω νέα στοιχεία, τον σκοπούμενο εκδοχέα 
ή δικαιοδόχο και την (πιθανή) χρήση των νέων στοιχείων καθώς και τα πιθανά δικαιώματα 
πρόσβασης σε αυτά. Επιπλέον, πρέπει να συμπεριλαμβάνεται αιτιολογημένη αξιολόγηση της 
σκοπούμενης μεταβίβασης ή χορήγησης όσον αφορά τον αντίκτυπό της στην ανταγωνιστικότητα της 
ευρωπαϊκής οικονομίας, τη συνέπειά της με τις αρχές της δεοντολογίας και τις επιπτώσεις της σε 
αμυντικά συμφέροντα των κρατών μελών κατά την έννοια του άρθρου 24 της Συνθήκης περί 
ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ). 

Η Επιτροπή μπορεί ανά πάσα στιγμή να ενημερώσει τον δικαιούχο ότι η γνωστοποίηση δεν είναι 
πλήρης ή να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες. Καμία μεταβίβαση ή χορήγηση δεν πραγματοποιείται 
μέχρι να δοθεί στην Επιτροπή η δυνατότητα να εγείρει αντιρρήσεις, εντός της προθεσμίας που 
καθορίζεται στην επόμενη παράγραφο. 

2) Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να εγείρει αντιρρήσεις σε σκοπούμενη μεταβίβαση της κυριότητας 
νέων στοιχείων ή χορήγηση αποκλειστικής άδειας εκμετάλλευσης για νέα στοιχεία εντός 60 ημερών 
από την παραλαβή της πλήρους γνωστοποίησης ή κατά περίπτωση, από την παραλαβή των 
πρόσθετων πληροφοριών που ζητήθηκαν, εάν κρίνει ότι η σκοπούμενη μεταβίβαση ή χορήγηση δεν 
συνάδει με τα συμφέροντα της ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας ή με 
τις αρχές της δεοντολογίας ή με αμυντικά συμφέροντα των κρατών μελών κατά την έννοια του 
άρθρου 24 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας 
(Ευρατόμ).. 

Στις περιπτώσεις αυτές η μεταβίβαση ή χορήγηση πραγματοποιείται μόνο εφόσον η Επιτροπή 
βεβαιωθεί ότι έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα διασφάλισης και επιτρέψει εγγράφως τη μεταβίβαση ή 
χορήγηση. 

  

12.  ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  

Η παράγραφος 3 του άρθρου ΙΙ.34 που αφορά τα δικαιώματα πρόσβασης των συνδεδεμένων οντοτήτων 
δεν ισχύει για την παρούσα συμφωνία επιχορήγησης. 
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13. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

1.  Οι δικαιούχοι συμμορφώνονται με το δεοντολογικό πλαίσιο του ΠΠ7, το ισχύον δίκαιο, οποιαδήποτε 
μελλοντική σχετική νομοθεσία και τα ειδικά προγράμματα του ΠΠ7 «Συνεργασία», «Ιδέες», 
«Άνθρωποι», «Ικανότητες» (2007-2013) και «Ευρατόμ» (2007-2011)2. 

2. Οι δικαιούχοι δεσμεύονται να μην αναλάβουν στο πλαίσιο του παρόντος έργου έρευνες που να 
περιλαμβάνουν οποιαδήποτε από τις ακόλουθες δραστηριότητες: 

α) ερευνητικές δραστηριότητες με αντικείμενο την κλωνοποίηση του ανθρώπου για 
αναπαραγωγικούς σκοπούς, 

β) ερευνητικές δραστηριότητες με στόχο την τροποποίηση της γενετικής κληρονομιάς των 
ανθρωπίνων όντων, οι οποίες ενδέχεται να καταστήσουν κληρονομικές τις τροποποιήσεις αυτές 
και 

γ) ερευνητικές δραστηριότητες που αποβλέπουν στη δημιουργία ανθρώπινων εμβρύων 
αποκλειστικά και μόνο για ερευνητικούς σκοπούς ή για σκοπούς εξασφάλισης 
βλαστοκυττάρων, μεταξύ άλλων μέσω μεταφοράς πυρήνων σωματικών κυττάρων. 

 

14.  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΕΜΒΡΥΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΕΜΒΡΥΙΚΩΝ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ 

Οι δικαιούχοι ενημερώνουν εγγράφως την Επιτροπή για κάθε ερευνητική δραστηριότητα που είναι 
πιθανόν να περιλαμβάνει τη χρήση ανθρώπινων εμβρύων ή ανθρώπινων εμβρυικών βλαστοκυττάρων, 
εκτός αν έχουν ειδικά εγκριθεί σχετικές διατάξεις στο παράρτημα Ι της συμφωνίας επιχορήγησης. Οι 
έρευνες αυτές δεν μπορούν να διεξαχθούν χωρίς την εκ των προτέρων έγγραφη συμφωνία της 
Επιτροπής. Η συμφωνία της Επιτροπής εξαρτάται από τις εσωτερικές της διαδικασίες. Σε περίπτωση 
που οι εν λόγω έρευνες απορριφθούν, η Επιτροπή δεν θα τις χρηματοδοτήσει ως τμήμα του έργου και, 
σε περίπτωση που το έργο δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί χωρίς τις εν λόγω έρευνες, δύναται να 
καταγγείλει τη συμφωνία επιχορήγησης. 

 
 
15.  ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 

1. Ο δικαιούχος (ή οι δικαιούχοι) υποβάλλει στην Επιτροπή έγγραφη δήλωση με την οποία βεβαιώνει 
ότι έχει λάβει θετική γνωμοδότηση της ή των αρμόδιων επιτροπών δεοντολογίας και, κατά 
περίπτωση, τη ρυθμιστική έγκριση της ή των αρμόδιων εθνικών ή τοπικών αρχών της χώρας στην 
οποία πρόκειται να διεξαχθεί η έρευνα, πριν να αναλάβει οιαδήποτε εγκεκριμένη από την Επιτροπή 
έρευνα για την οποία απαιτούνται τέτοιες γνωμοδοτήσεις ή εγκρίσεις. Πρέπει να υποβληθεί επίσης 
στην Επιτροπή αντίγραφο της επίσημης έγκρισης από την αρμόδια εθνική ή τοπική επιτροπή 
δεοντολογίας.  

 
[2. Ο δικαιούχος (ή οι δικαιούχοι) εξασφαλίζουν ότι, σε περίπτωση διενέργειας δεοντολογικής εξέτασης 

από την Επιτροπή, η έρευνα που διεξάγεται στο πλαίσιο του έργου ικανοποιεί πλήρως τις εξής 
πρόσθετες απαιτήσεις που προκύπτουν από τη δεοντολογική εξέταση: 

 
Ελεύθερο κείμενο με σαφή λειτουργικά συμπεράσματα της δεοντολογικής εξέτασης.] 

                                                 
2 Αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικά με τα ειδικά προγράμματα: 2006/971/ΕΚ «Συνεργασία», 2006/972/ΕΚ «Ιδέες», 2006/973/ΕΚ «Άνθρωποι», 
2006/974/ΕK «Ικανότητες» και 2006/976/Ευρατόμ «Ευρατόμ». 
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16.  ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (αφορά ειδικά τη βιοϊατρική έρευνα επί ανθρώπων) 

1. Ο δικαιούχος (ή οι δικαιούχοι) υποβάλλει στην Επιτροπή δήλωση με την οποία βεβαιώνει ότι έχει 
λάβει θετική γνωμοδότηση της ή των αρμόδιων επιτροπών δεοντολογίας και, κατά περίπτωση, τη 
ρυθμιστική έγκριση της ή των αρμόδιων εθνικών αρχών της οικείας χώρας, πριν αναλάβει 
βιοϊατρική έρευνα επί ανθρώπων.  

 
2. (Για βιοϊατρική έρευνα επί ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων κλινικών ή άλλων δοκιμών) Η 

Επιτροπή επ’ ουδενί δύναται να θεωρηθεί ως ανάδοχος κλινικών δοκιμών κατά την έννοια της 
οδηγίας 2001/20/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Απριλίου 2001, για 
την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον 
αφορά την εφαρμογή ορθής κλινικής πρακτικής κατά τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων προοριζομένων 
για τον άνθρωπο.  

 
Η επωνυμία οιουδήποτε αναδόχου σχετικών δοκιμών αναφέρεται στο Παράρτημα Ι.  

 
Προκειμένου για δοκιμές μη καλυπτόμενες από τις διατάξεις της οδηγίας 2001/20/EΚ, στο 
Παράρτημα I αναφέρεται το όνομα του προσώπου ή οργανισμού που είναι υπεύθυνος για την 
έναρξη, τον συντονισμό και την παρακολούθηση των δοκιμών. 

 

17.  ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

A : Υποχρεώσεις εκτέλεσης 
Επιπλέον των άλλων διατάξεων της παρούσας συμφωνίας επιχορήγησης ο δικαιούχος που έχει 
αναλάβει την παροχή πρόσβασης σε υποδομές ή εγκαταστάσεις, κατά τα καθοριζόμενα στο παράρτημα 
Ι – ο πάροχος πρόσβασης – εξασφαλίζει και τα εξής: 

α) παρέχει πρόσβαση ατελώς στις επιστημονικές υπηρεσίες που περιγράφονται στο 
παράρτημα Ι μέσω δικτύου επικοινωνιών 

β) εξασφαλίζει την περιοδική αξιολόγηση των παρεχόμενων στην επιστημονική κοινότητα 
υπηρεσιών από εξωτερική επιτροπή που αποτελείται από διεθνείς εμπειρογνώμονες στο 
πεδίο, οι οποίοι ορίζονται από την κοινοπραξία κατόπιν έγγραφης έγκρισης της Επιτροπής. 

B : Δημοσιονομικές διατάξεις 
Η χρηματοδοτική συνεισφορά της [Ένωσης] [Ευρατόμ] για τις δαπάνες πρόσβασης δεν υπερβαίνει το 
20% των δαπανών λειτουργίας της εγκατάστασης που παρέχει την πρόσβαση κατά τη διάρκεια του 
έργου, εξαιρουμένων των συνεισφορών στις κεφαλαιουχικές επενδύσεις της υποδομής. 
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18.  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
Ορισμοί 

Επιπροσθέτως των ορισμών του άρθρου II.1, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί για τη συμφωνία 
επιχορήγησης: 
 
Συνδεσιμότητα : σύνολο ενός ή περισσοτέρων κυκλωμάτων που επιτρέπουν τη μετάδοση πλήρως 
αμφίδρομων δυφιορρευμάτων μεταξύ καθορισμένων τερματικών σημείων, όπως προσδιορίζεται στο 
Παράρτημα I. 
 
Υπηρεσίες συνδεσιμότητας : κάθε άλλη ειδική δραστηριότητα, όπως προβλέπεται στο άρθρο II.16, 
για την παροχή συνδεσιμότητας. 

 
Δημοσιονομικές διατάξεις 

Κατά παρέκκλιση του άρθρου II.16, για τη συνεχή παροχή και αναβάθμιση των απαιτούμενων 
υπηρεσιών συνδεσιμότητας, όπως προσδιορίζονται στο Παράρτημα Ι, το μέγιστο ποσοστό 
απόδοσης ανέρχεται στο 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών. 

 

19.  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ / ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 
Η απόδοση των έμμεσων δαπανών που αφορούν δραστηριότητες συντονισμού και στήριξης, 
εξαιρουμένων των δαπανών διαχείρισης των δραστηριοτήτων αυτών, περιορίζεται σε μέγιστο 
ποσοστό 7% των επιλέξιμων άμεσων δαπανών που σχετίζονται με τις εν λόγω δραστηριότητες, 
εξαιρουμένων των επιλέξιμων άμεσων δαπανών για υπεργολαβία και των δαπανών για τους πόρους 
που διατίθενται από τρίτους και δεν χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις του δικαιούχου.   

 

20.  ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (αφορά ειδικά τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών 
και Ενέργειας) 

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 η προχρηματοδότηση καταβάλλεται στον Συντονιστή εντός 45 ημερών 
από την ημερομηνία που η Επιτροπή πληροφορείται την προσχώρηση, στη συμφωνία επιχορήγησης, 
όλων των δικαιούχων που καθορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1. 

 

21.  ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΛΙΚΑ 3 (αφορά ειδικά τα έργα 
που σχετίζονται με την ασφάλεια) 

Όταν χρησιμοποιούνται ως προϋπάρχοντα στοιχεία ή προγραμματίζεται να παραχθούν ή παράγονται 
πράγματι ως νέα στοιχεία πληροφορίες που είναι διαβαθμισμένες, ή όταν απαιτούνται άδειες εξαγωγής ή 
μεταφοράς για τη μεταφορά επικίνδυνων υλικών ή ουσιών4 ή όταν ένα θέμα υπόκειται σε ειδικούς 
εθνικούς ή ευρωπαϊκούς νομικούς περιορισμούς που σχετίζονται με ζητήματα ασφαλείας, στην 
παρούσα συμφωνία επιχορήγησης επισυνάπτεται επιστολή πτυχών ασφάλειας (Security Aspect Letter -
SAL) ως αναπόσπαστο μέρος του παραρτήματος Ι. 

                                                 
3 Ως «επικίνδυνα υλικά» νοούνται υλικά ή ουσίες ευαίσθητα ή επικίνδυνα, τα οποία αν διατεθούν δημόσια αναμένεται να προκαλέσουν απειλή ή 
κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή την ασφάλεια των πολιτών ή το περιβάλλον ή τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τα συμφέροντα 
εθνικής ασφάλειας των οικείων κρατών ή να θέσουν σε κίνδυνο με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων επικίνδυνων εμπορευμάτων υψηλού κινδύνου, 
και των οποίων, συνεπώς, ο χειρισμός και η μεταφορά υπόκεινται σε ειδικούς κανόνες ασφαλείας και προστασίας σε εθνικό , ενωσιακό και διεθνές 
επίπεδο, π.χ. ευαίσθητα ή επικίνδυνα υλικά στους τομείς των βιολογικών, χημικών, πυρηνικών, ραδιενεργών ή εκρηκτικών ουσιών. 
 
4 Ως «ουσίες» νοούνται χημικά στοιχεία και οι ενώσεις τους, σε φυσική κατάσταση ή όπως παράγονται από τη βιομηχανία σύμφωνα με την οδηγία 
76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών 
που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων (ΕΕ L 262 της 27.09.1976, σ. 
201–203). 
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22.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ, ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (αφορά ειδικά τα έργα που σχετίζονται με την ασφάλεια) 
1. Οι δικαιούχοι ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας που καθορίζονται στην επιστολή πτυχών 

ασφαλείας (SAL) που επισυνάπτεται στο παράρτημα Ι της παρούσας συμφωνίας επιχορήγησης. Η 
Επιτροπή μπορεί να καταγγείλει τη συμφωνία επιχορήγησης ή τη συμμετοχή δικαιούχου (ή 
δικαιούχων) σύμφωνα με το άρθρο ΙΙ.38 σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την εν λόγω 
υποχρέωση. Η ενέργεια αυτή αναλαμβάνεται με την επιφύλαξη της περαιτέρω χρήσης ένδικων 
μέσων. 

 
2. Η εν λόγω επιστολή πτυχών ασφαλείας ισχύει για ολόκληρη τη διάρκεια του έργου.  

 
3. Οι δικαιούχοι της παρούσας συμφωνίας επιχορήγησης ενημερώνουν την Επιτροπή μέσω του 

συντονιστή για κάθε αλλαγή των απαιτήσεων ασφαλείας που αναφύεται κατά την υλοποίηση του 
έργου. Κάθε τέτοια αλλαγή εντάσσεται στην επιστολή πτυχών ασφαλείας μέσω τροποποίησης 
σύμφωνα με τους κανόνες του παραρτήματος Ι που αφορούν τις τροποποιήσεις. 

 
4. Στις περιπτώσεις που ένας δικαιούχος αδυνατεί να συμμορφωθεί με αυξημένες απαιτήσεις 

ασφαλείας, η συμφωνία επιχορήγησης λύεται. 

5. Οι δικαιούχοι εξασφαλίζουν ότι κάθε υπεργολάβος ή τρίτος συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 
ασφαλείας της επιστολής πτυχών ασφαλείας.  

 

23.  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (αφορά ειδικά τα έργα που σχετίζονται 
με την ασφάλεια) 

Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου ΙΙ.16 παράγραφος 1, για τις δραστηριότητες έρευνας και 
τεχνολογικής ανάπτυξης στον τομέα της ασφάλειας, η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης είναι 
δυνατόν να φθάνει κατά μέγιστο όριο το 75% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών των δικαιούχων 
στην περίπτωση της ανάπτυξης ικανοτήτων σε τομείς με πολύ περιορισμένο μέγεθος αγοράς και κίνδυνο 
«αδυναμίας της αγοράς» και για την ταχύτερη ανάπτυξη εξοπλισμού για την αντιμετώπιση νέων 
απειλών.  
 

24.  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (αφορά ειδικά τα έργα που σχετίζονται με την ασφάλεια) 

Κανένα νέο στοιχείο που παράγεται κατά τη διάρκεια του έργου δεν διανέμεται σε καμία νομική οντότητα 
εκτός της υφιστάμενης κοινοπραξίας, εκτός αντίθετης συμφωνίας μεταξύ των δικαιούχων και της 
Επιτροπής.  
 
Ο κανόνας αυτός ισχύει επίσης και για τις θυγατρικές και τις μητρικές εταιρείες. 
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25. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ5 
(αφορά ειδικά τα έργα που σχετίζονται με το Διάστημα) 

Το άρθρο ΙΙ.7 της συμφωνίας επιχορήγησης αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:  
 
1.  Υπεργολάβος είναι τρίτος που έχει συνάψει συμφωνία με επιχειρηματικούς όρους με έναν ή 

περισσότερους δικαιούχους για να εκτελέσει μέρος των καθηκόντων που σχετίζονται με το έργο.  
 
 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 και των άλλων δικαιούχων 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. 

2.  Στις περιπτώσεις που είναι αναγκαίο να αναθέσουν οι δικαιούχοι με υπεργολαβία ορισμένα 
στοιχεία των προς εκτέλεση εργασιών, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:  

-  το συνολικό ποσό των συμβάσεων υπεργολαβίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 85% του συνόλου 
των επιλέξιμων δαπανών του έργου· 

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

-  η σύναψη συμβάσεων υπεργολαβίας από δικαιούχο δεν πρέπει να επηρεάζει τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις των δικαιούχων όσον αφορά τα προϋπάρχοντα και τα νέα στοιχεία· 

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

3.  Κάθε σύμβαση υπεργολαβίας, οι δαπάνες της οποίας πρόκειται να δηλωθούν ως επιλέξιμες, πρέπει 
να ανατίθεται βάσει των αρχών της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς 
(βέλτιστη σχέση μεταξύ ποιότητας και τιμής), της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης. Οι κανόνες 
που διέπουν τις σχετικές διαδικασίες ανάθεσης υπόκεινται στην εκ των προτέρων έγκριση της 
Επιτροπής και αποτελούν μέρος του παραρτήματος Ι. 

Μπορούν να γίνουν επίσης 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.  

4.  Οι δικαιούχοι δύνανται να χρησιμοποιούν εξωτερικές υπηρεσίες υποστήριξης για να υποβοηθούνται 
κατά την εκτέλεση καθηκόντων δευτερεύουσας σημασίας που δεν αποτελούν από μόνα τους 
καθήκοντα συνδεόμενα με το έργο, όπως αυτά προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι.  

5.  Η Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν το δικαίωμα να ασκούν τις ελεγκτικές τους εξουσίες σε 
έγγραφα και στις εγκαταστάσεις όλων των δικαιούχων και υπεργολάβων που έχουν λάβει ενωσιακά 
κονδύλια. 

                                                 
5 Αφορά διαστημική έρευνα στην περίπτωση δικαιούχων που αναφέρονται στο ειδικό πρόγραμμα ή/και στο πρόγραμμα εργασίας «Διάστημα» 
σύμφωνα με το άρθρο 14 των κανόνων συμμετοχής (στο εξής «προκαθορισμένος δικαιούχος»), οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση για επιχορήγηση με τον 
μηχανισμό χρηματοδότησης «Δράση συντονισμού και στήριξης». 
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26.  ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (αφορά ειδικά τα έργα που σχετίζονται με το Διάστημα) 

Κατά παρέκκλιση των υποχρεώσεων των κοινοπραξιών που αναφέρονται στο άρθρο ΙΙ.35, οι κανόνες 
και οι διαδικασίες που διέπουν τέτοιους ανοικτούς διαγωνισμούς υπόκεινται στην εκ των προτέρων 
έγκριση της Επιτροπής της οποίας ζητείται η γνώμη τουλάχιστον 90 ημέρες πριν από την αναμενόμενη 
ημερομηνία δημοσίευσης. 

27.  ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ (αφορά ειδικά τα έργα 
που σχετίζονται με την ασφάλεια) 

Ο τραπεζικός λογαριασμός που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 διατίθεται αποκλειστικά για το 
έργο. 

28.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (αφορά ειδικά τα 
έργα που σχετίζονται με το Διάστημα) 

Η Ένωση απολαύει δικαιωμάτων πρόσβασης σε πληροφορίες που έχουν συλλεγεί ειδικά για το έργο και 
σε νέα στοιχεία προκειμένου να αναπτύξει, να υλοποιήσει και να παρακολουθήσει πολιτικές της Ένωσης 
που σχετίζονται με το περιβάλλον και την ασφάλεια. Τέτοια δικαιώματα πρόσβασης παραχωρούνται 
ατελώς. 

 

29.  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 
ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (αφορά ειδικά τις έρευνες στον τομέα του περιβάλλοντος) 

1. Το έργο εξασφαλίζει ότι τα πρωτόκολλα και τα σχέδια συλλογής και αποθήκευσης δεδομένων 
συμφωνούν με την πολιτική δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
2. Τα θεσμικά όργανα και οι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης απολαύουν δικαιώματα πρόσβασης στα 

νέα στοιχεία για την ανάπτυξη, υλοποίηση και παρακολούθηση περιβαλλοντικών πολιτικών. Τέτοια 
δικαιώματα πρόσβασης παραχωρούνται από τον οικείο δικαιούχο ατελώς. 

 
3. Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει ούτε να μεταβιβάσει πλέον τα 

νέα στοιχεία, ο εν λόγω δικαιούχος πληροφορεί σχετικά την Επιτροπή. Στις περιπτώσεις αυτές η 
Επιτροπή μπορεί να ζητήσει τη μεταβίβαση της κυριότητας των εν λόγω νέων στοιχείων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εν λόγω μεταβίβαση γίνεται ατελώς και χωρίς περιορισμούς στη χρήση και τη 
διάδοση. 

 

30. ΤΜΗΜΑΤΑ/ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ Κ.ΛΠ. ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥΣ, ΕΝΩ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ 

Το [όνομα του τμήματος/ινστιτούτου κ.λπ.], το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του [δικαιούχου] 
[τρίτου μέρους που προσδιορίζεται στην ειδική ρήτρα αριθ. 10] [όνομα του δικαιούχου/τρίτου μέρους], 
διαθέτει αναλυτικό λογιστικό σύστημα που παρέχει τη δυνατότητα προσδιορισμού των πραγματικών 
έμμεσων δαπανών του. Ως εκ τούτου, και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου II.15 παράγραφος 
3, το [όνομα του τμήματος/ινστιτούτου κ.λπ.] μπορεί να δηλώνει έμμεσες δαπάνες στο πλαίσιο 
συμφωνιών επιχορήγησης του 7ου ΠΠ με βάση τις πραγματικές έμμεσες δαπάνες του, παρά το γεγονός 
ότι ο [δικαιούχος] [τρίτο μέρος που προσδιορίζεται στην ειδική ρήτρα αριθ. 10] έχει επιλέξει κατ’ 
αποκοπή ποσοστό. 
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31. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 6, η αναφερόμενη σε αυτό προχρηματοδότηση καταβάλλεται στον 
συντονιστή ως εξής: 

 
- η πρώτη δόση της προχρηματοδότησης, ύψους [εισάγεται το ποσό που προβλέπεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1, μείον τη συμμετοχή των δικαιούχων στο εγγυητικό κεφάλαιο] ευρώ, εντός 45 
ημερών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της παρούσας συμφωνίας επιχορήγησης, 

 
- η δεύτερη δόση της προχρηματοδότησης, ύψους [συμμετοχή των δικαιούχων στο εγγυητικό 
κεφάλαιο, προσθήκη του ποσού που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2] ευρώ, θα 
μεταφερθεί από την Επιτροπή για λογαριασμό των δικαιούχων στο εγγυητικό κεφάλαιο που 
αναφέρεται στο άρθρο ΙΙ.20, μόλις η Επιτροπή συστήσει το εν λόγω κεφάλαιο και αναθέσει την 
οικονομική του διαχείριση σε τράπεζα καταθέσεων. 

 
 
32. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (COST) 
1. Κάθε αναφορά της παρούσας συμφωνίας επιχορήγησης και των παραρτημάτων της στους 

δικαιούχους ή στην κοινοπραξία ή στον συντονιστή θεωρείται ως αναφορά στον δικαιούχο. 
 

2. Το όριο πληρωμών 90% που προβλέπεται στο άρθρο II.6 παράγραφος 2 δεν ισχύει για την 
παρούσα συμφωνία επιχορήγησης. 

 
3. Σε περίπτωση τροποποίησης της παρούσας συμφωνίας επιχορήγησης, η οποία προβλέπει αύξηση 

της μέγιστης χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης που καθορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 
1, καταβάλλεται περαιτέρω προχρηματοδότηση, το ύψος της οποίας καθορίζεται στην τροποποίηση. 
Το άρθρο 6 εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών. 

 
4. Ο δικαιούχος εξασφαλίζει την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου II.22 στους τελικούς δικαιούχους 

των δράσεων που χρηματοδοτούνται από τον δικαιούχο βάσει της παρούσας συμφωνίας 
επιχορήγησης.  

 
5. Ο δικαιούχος τηρεί τους ακόλουθους όρους όσον αφορά την παροχή επιχορηγήσεων στους τελικούς 

αποδέκτες: 
 

α.  Κάθε επιχορήγηση προς τελικό δικαιούχο συμβάλλει στην επίτευξη του γενικού στόχου της 
COST, ο οποίος συνίσταται στη δημιουργία και διατήρηση διακυβερνητικού συστήματος 
συνεργασίας και δικτύωσης των ερευνητών και των ερευνητικών δραστηριοτήτων της Ευρώπης 
που χρηματοδοτούνται σε εθνικό επίπεδο. 

 
β. Οι διαδικασίες παροχής των επιχορηγήσεων είναι ανοικτές και διαφανείς. Βασίζονται σε 

ανταγωνιστική προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία εφαρμόζεται κατά κανόνα σύστημα 
ανοικτών διαγωνισμών με σαφώς καθορισμένους στόχους και προϋπολογισμό και με εξωτερική 
αξιολόγηση από ομότιμους. Οι τελικές αποφάσεις παροχής λαμβάνονται από τη διαχειριστική 
επιτροπή της δράσης ή την τομεακή επιτροπή. Οι διαδικασίες καθορίζονται λεπτομερώς στο 
παράρτημα Ι της παρούσας συμφωνίας επιχορήγησης. 

 
γ. Οι επιχορηγήσεις παρέχονται για τα ακόλουθα είδη δραστηριοτήτων: 

 
 (1) Λειτουργία των τομεακών επιτροπών της COST 

(2) Δράσεις COST (πρωτοβουλίες "από τη βάση προς την κορυφή" για συντονισμό και 
δικτύωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υλοποιούμενες με διαρκή ανοικτό διαγωνισμό) 

(3) Επιστημονικές αποστολές μικρής διάρκειας (STSM) 
 (4) Μετεκπαιδευτικά μαθήματα 
 (5) Διάδοση και δημοσίευση επιστημονικών αποτελεσμάτων 

(6) Κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα για την οποία συμφωνούν τα μέρη και η οποία 
καθορίζεται στο παράρτημα I της παρούσας συμφωνίας επιχορήγησης 
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δ. Τα μέγιστα ποσά χρηματοδοτικής στήριξης προς τους τελικούς δικαιούχους καθορίζονται στο 
παράρτημα I της παρούσας συμφωνίας επιχορήγησης. 

 
 
33. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ, ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΛΙΚΑ. 

Ως προς το άρθρο II.9. Εμπιστευτικότητα (αφορά ειδικά τα έργα που σχετίζονται με την ασφάλεια) 
 

Το άρθρο II.9 της συμφωνίας επιχορήγησης αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 
 

1. Κατά τη διάρκεια του έργου και για πενταετή περίοδο μετά την ολοκλήρωσή του ή οποιαδήποτε άλλη 
μεταγενέστερη περίοδο έχει καθοριστεί στη συμφωνία κοινοπραξίας, οι δικαιούχοι 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 αποδεχθεί παράταση της 
εν λόγω περιόδου όσον αφορά συγκεκριμένες εμπιστευτικές πληροφορίες. 

 
Σε περίπτωση προφορικής διαβίβασης 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 τελικό δικαιούχο ότι οι 
εμπιστευτικές πληροφορίες έπαψαν να είναι εμπιστευτικές· 

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

 
3. Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να χρησιμοποιούν τις εν λόγω 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 

άλλων πληροφοριών τα οποία έχει διαπιστωθεί ότι χρήζουν προστασίας έναντι της κοινολόγησης 
χωρίς άδεια και έχουν χαρακτηριστεί αναλόγως βάσει διαβάθμισης ασφαλείας («διαβαθμισμένες 
πληροφορίες»), πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κανόνες του σχετικού εθνικού, κοινοτικού, 
ενωσιακού και διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών κανόνων της Επιτροπής 
για τον χειρισμό διαβαθμισμένων πληροφοριών. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τον χειρισμό 
επικίνδυνων υλικών ή ουσιών, καθώς και για κάθε πληροφορία ή υλικό που υπόκειται σε 
περιορισμούς ασφαλείας ή σε έλεγχο της εξαγωγής ή της μεταβίβασης. Στις περιπτώσεις που ο 
δικαιούχος είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα ή είναι διεθνής οργανισμός που έχει συνάψει με την 
Ένωση ή την Ευρατόμ ειδική διμερή συμφωνία στον τομέα της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου 
του χειρισμού, της κατεργασίας ή της μεταφοράς επικίνδυνων υλικών, ισχύει επίσης η σχετική 
διμερής συμφωνία περί ασφαλείας. Οι δικαιούχοι εξασφαλίζουν ότι στη συμφωνία κοινοπραξίας 
που έχουν συνάψει τηρούνται οι διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας περί ασφαλείας. 
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34. ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΟΝΙΖΌΜΕΝΟ ΜΕ ΑΛΛΟ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ, ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ  
 

1. Το έργο συντονίζεται με το έργο τρίτης χώρας το οποίο ονομάζεται [αναγράφεται το όνομα του έργου 
της τρίτης χώρας] και περιγράφεται στο παράρτημα Ι («το έργο τρίτης χώρας»). 

 
2. Συμφωνία συντονισμού 

Θεωρείται ότι οι δικαιούχοι έχουν ήδη συνάψει με τους εταίρους του έργου τρίτης χώρας συμφωνία 
συντονισμού, η οποία πρέπει να συνάδει με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας επιχορήγησης 
και της συμφωνίας κοινοπραξίας. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία συντονισμού καλύπτει: 
 
i. την εσωτερική οργάνωση των έργων, περιλαμβανόμενης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων· 
 
ii. τους κανόνες για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, (παραδείγματος χάρη όσον αφορά την 
προστασία, τη διάδοση, τη χρήση και τα δικαιώματα πρόσβασης)· 
 
iii. τη διευθέτηση εσωτερικών διαφορών, όπου περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις κατάχρησης 
εξουσίας· 
 
iv. τις ρυθμίσεις μεταξύ των εταίρων όσον αφορά την ευθύνη, τις αποζημιώσεις και την 
εμπιστευτικότητα. 

 
3. Καταγγελία 

Επιπλέον των περιπτώσεων που ορίζονται στο άρθρο II.38 η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να 
καταγγέλλει τη συμφωνία επιχορήγησης: 
 
- Όταν το έργο τρίτης χώρας δεν αρχίσει το αργότερο κατά την ημερομηνία που ορίζεται στο 
παράρτημα I. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι δυνατή η έγκριση ή η αποδοχή ως επιλέξιμων για 
απόδοση από την [Ένωση] [Ευρατόμ] δαπανών στις οποίες έχει υποβληθεί η κοινοπραξία στο 
πλαίσιο του έργου. Ολόκληρη η προχρηματοδότηση που έχει χορηγηθεί στην κοινοπραξία και οι 
τόκοι που έχουν τυχόν παραχθεί από το ποσό της προχρηματοδότησης πρέπει να επιστραφούν 
στο ακέραιο στην Επιτροπή.  

 
- Σε περίπτωση που το αντίστοιχο έργο τρίτης χώρας καταγγελθεί ή εάν δεν είναι δυνατόν να 
ανταποκριθεί στις τεχνικές ή οικονομικές δεσμεύσεις του παραρτήματος Ι. 
Σε αμφότερες τις περιπτώσεις εφαρμόζεται η διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο II.38. 

 
 
35.  ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ, ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ 

ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ [ΕΝΩΣΗ] [Ευρατόμ] ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ 
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ 7Ο ΠΠ ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ, ΓΙΑ 
ΛΟΓΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΥΠΑΧΘΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ. 

 
1. Κάθε διαφορά μεταξύ της [Ένωσης] [Ευρατόμ] και του [όνομα του δικαιούχου], (που αναφέρονται 

στο παρόν άρθρο μεμονωμένα ως «Μέρος» και συλλογικά ως τα «Μέρη») όσον αφορά τη συμφωνία 
επιχορήγησης, η οποία δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί φιλικά παραπέμπεται στη διαιτησία σύμφωνα 
με τη διαδικασία που εξειδικεύεται στη συνέχεια. 
 

2. Τα Μέρη είναι δυνατόν να αναφέρονται σε ένα και μόνο διαιτητή διοριζόμενο με κοινή συμφωνία. 
Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, διορίζεται τριμελής επιτροπή διαιτησίας. Στην περίπτωση αυτή κάθε 
μέρος ορίζει ένα διαιτητή. Οι δύο διαιτητές που ορίζονται με τον τρόπο αυτό επιλέγουν τον τρίτο 
διαιτητή, ο οποίος θα ενεργεί ως ο προεδρεύων διαιτητής της επιτροπής. 
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Κάθε Μέρος γνωστοποιεί στο άλλο την πρόθεσή του να προσφύγει στη διαιτησία, ορίζοντας στην 
ίδια πράξη τον διαιτητή του. Εάν εντός μηνός από τη λήψη της ειδοποίησης ενός από τα Μέρη 
σχετικά με τον διορισμό διαιτητή το άλλο Μέρος δεν έχει γνωστοποιήσει στο πρώτο μέρος τον 
διαιτητή που έχει ορίσει, το πρώτο Μέρος μπορεί να ζητήσει από τον γενικό γραμματέα του 
Διαρκούς Διαιτητικού Δικαστηρίου να ορίσει τον δεύτερο διαιτητή. 
 

3. Εντός μηνός από τον διορισμό των διαιτητών, τα Μέρη συμφωνούν σχετικά με τους όρους εντολής 
της επιτροπής διαιτησίας, στους οποίους περιλαμβάνεται η διαδικασία που πρόκειται να 
ακολουθηθεί. Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, μετά το εν λόγω χρονικό όριο και για θέματα τα οποία 
τυχόν δεν καλύπτονται από τους εν λόγω όρους εντολής, εφαρμόζονται οι προαιρετικοί κανόνες 
διαιτησίας του Διαρκούς Διαιτητικού Δικαστηρίου που αφορούν διεθνείς οργανισμούς και κράτη ή 
διεθνείς οργανισμούς και ιδιώτες, ανάλογα με τη φύση των εμπλεκομένων οντοτήτων.  
 

4 Οι διαδικασίες διαιτησίας διεξάγονται στις Βρυξέλλες. 
 

5.  Για την επίλυση της διαφοράς, ο διαιτητής ή η επιτροπή διαιτησίας εφαρμόζουν τις διατάξεις της 
συμφωνίας επιχορήγησης, τις πράξεις της [Ευρατόμ] [Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Ευρωπαϊκής 
Ένωσης] τις σχετιζόμενες με το 7ο ΠΠ, τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό 
προϋπολογισμό και τους εκτελεστικούς του κανόνες και τη λοιπή νομοθεσία της [Ευρατόμ και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης] [Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Ευρωπαϊκής Ένωσης] και, επικουρικώς, το 
δίκαιο της [χώρας της έδρας του διατάκτη που είναι αρμόδιος με βάση τους εσωτερικούς κανόνες για 
την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης]. Στη διαιτητική απόφαση ο 
διαιτητής ή η επιτροπή διαιτησίας αιτιολογεί λεπτομερώς την απόφαση που έλαβε. 
 

6. Η διαιτητική απόφαση είναι αμετάκλητη και δεσμευτική για τα Μέρη, τα οποία συμφωνούν ρητά να 
παραιτηθούν από κάθε δικαίωμά τους σε κάθε μορφή έφεσης ή αναθεώρησης. 
 

7. Τα έξοδα, περιλαμβανόμενων όλων των εύλογων αμοιβών που κατέβαλαν τα Μέρη στο πλαίσιο 
διαιτησίας, κατανέμονται μεταξύ των Μερών από τον διαιτητή ή την επιτροπή διαιτησίας. 
 

8. Κατά τη διαιτητική διαδικασία χρησιμοποιείται η αγγλική γλώσσα. 
 
 
36. ΔΕΝ ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ή ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

 
Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων ΙΙ.27.4 και II.32.8, η Επιτροπή δεν εγείρει αντιρρήσεις 
όσον αφορά μεταβιβάσεις ιδιοκτησίας νέων γνώσεων ή παραχωρήσεις αποκλειστικής άδειας για νέες 
γνώσεις σε τρίτο εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα που δεν συμμετέχει στο Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο, 
στις οποίες προτίθενται να προβούν δικαιούχοι που δεν λαμβάνουν χρηματοδοτική συνεισφορά 
της[Ένωσης] [Ευρατόμ], εφόσον η σκοπούμενη μεταβίβαση ή παραχώρηση αφορά νέες γνώσεις που 
έχουν παραχθεί από αυτούς.  
 
 

36Β (ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ) ΔΕΝ ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ή ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ 
ΑΔΕΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

 
Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων ΙΙ.27.4 και II.32.8, η Επιτροπή δεν εγείρει αντιρρήσεις 
όσον αφορά μεταβιβάσεις ιδιοκτησίας νέων γνώσεων ή παραχωρήσεις αποκλειστικής άδειας για νέες 
γνώσεις σε τρίτο εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα που δεν συμμετέχει στο Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο, 
στις οποίες προτίθενται να προβούν δικαιούχοι εγκατεστημένοι στην εν λόγω τρίτη χώρα που δεν 
λαμβάνουν χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης, εφόσον η σκοπούμενη μεταβίβαση ή επιχορήγηση 
αφορά νέες γνώσεις που έχουν παραχθεί από τον δικαιούχο αυτό με βάση δικές του προϋπάρχουσες 
γνώσεις. 
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37. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΑΤΟΜ 
 

Η Ευρατόμ απολαύει δικαιώματα πρόσβασης, χωρίς καταβολή δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, σε 
νέες γνώσεις που έχουν παραχθεί στο πλαίσιο του έργου για διαπραγματεύσεις, σύναψη και συμμετοχή 
όσον αφορά διεθνείς συμφωνίες έρευνας και συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας. Τα εν 
λόγω δικαιώματα πρόσβασης περιλαμβάνουν το δικαίωμα περαιτέρω παραχώρησης άδειας για τις εν 
λόγω νέες γνώσεις σε τρίτους που συμμετέχουν με βάση τις διατάξεις της σχετικής συμφωνίας 
συνεργασίας. 

 
 
38. ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΙΔΡΥΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ «ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» Η 
ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΔΟΘΕΙ ΣΕ ΤΡΙΤΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΣΥΣΤΑΘΕΙ, ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ Ή ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΙ ΣΤΟ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ 

 
Ο τραπεζικός λογαριασμός που αναφέρεται στο άρθρο 5 είναι ο τραπεζικός λογαριασμός τ… 
[αναγράφεται ο τρίτος με «άδεια διαχείρισης»]. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της [Ένωσης] [Ευρατόμ] 
καταβάλλεται στ… [αναγράφεται ο τρίτος με «άδεια διαχείρισης»] που την εισπράττει για λογαριασμό 
του συντονιστή, ο οποίος με τη σειρά του τη λαμβάνει για λογαριασμό της κοινοπραξίας. Η καταβολή της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς της [Ένωσης] [Ευρατόμ] στην οντότητα αυτή απαλλάσσει την Επιτροπή 
από την υποχρέωσή της όσον αφορά τις πληρωμές.  

 
Ο συντονιστής μπορεί να αναθέτει στην οντότητα αυτή τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο II.2.3 
στοιχεία α), β) και γ). Ο συντονιστής είναι ο μόνος υπεύθυνος για την χρηματοδοτική συνεισφορά της 
[Ένωσης] [Ευρατόμ] και τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της συμφωνίας επιχορήγησης. 

 
 
39. ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ (ΕΙΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ «ΥΓΕΙΑ», «ΕΝΕΡΓΕΙΑ», 

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ)», «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», (ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 2 ΚΑΙ 4) ΚΑΙ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ», ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» 
(ΗΛ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ) ΚΑΙ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ») 

 

Επιπροσθέτως προς τις διατάξεις του άρθρου II.30.4, οι δικαιούχοι καταθέτουν ηλεκτρονικό αντίγραφο 
της δημοσιευμένης έκδοσης ή του τελικού κειμένου που έγινε δεκτό προς δημοσίευση επιστημονικής 
εργασίας σχετικής με νέες γνώσεις, η οποία έχει δημοσιευθεί πριν ή μετά την τελική έκθεση σε 
αποθετήριο οργανισμού ή θεματικό αποθετήριο κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.  

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να καταβάλλουν τις μέγιστες δυνατές προσπάθειες ώστε να διασφαλίζουν 
ότι το ηλεκτρονικό αυτό αντίγραφο είναι δωρεάν και ηλεκτρονικώς διαθέσιμο σε όλους μέσω αυτού του 
αποθετηρίου: 
- αμέσως, εάν η επιστημονική εργασία έχει δημοσιευθεί με «ελεύθερη πρόσβαση», δηλαδή εάν μέσω του 
εκδότη διατίθεται επίσης δωρεάν ηλεκτρονική έκδοση, ή 

-  εντός [X6] μηνών από τη δημοσίευση. 

                                                 
6 Ο αριθμός X θα είναι 6 μήνες για τους θεματικούς τομείς «Υγεία», «Ενέργεια», «Περιβάλλον (περιλαμβάνει την Κλιματική 
αλλαγή)» και «Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών» (Προκλήσεις 2 και 4), καθώς και για τη δραστηριότητα 
«Υποδομές έρευνας (ηλ-υποδομές), και 12 μήνες για τον θεματικό τομέα «Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές 
επιστήμες» και για τη δραστηριότητα «Επιστήμη στην κοινωνία». 
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40. ΔΙΑΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ (ΕΙΔΙΚH ΡΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ» – ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΕΦΟΣΟΝ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 

 
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να δημοσιεύει οιεσδήποτε νέες γνώσεις διαδιδόμενες από την κοινοπραξία, 
σε οιαδήποτε μορφή και επί ή μέσω οιουδήποτε μέσου, ιδίως διά μέσου ενός παρόχου πληροφοριών σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο που ενεργεί εξ ονόματός της. Προκειμένου να βελτιώσει τη δυνατότητα πρόσβασης 
τρίτων μερών σε αυτές τις νέες γνώσεις, επιτρέπεται να προσαρμόζει τις εν λόγω νέες γνώσεις με κάθε 
τρόπο, μεταξύ άλλων μεταφράζοντές τες. Κάθε τρίτο μέρος επιτρέπεται να χρησιμοποιεί αυτές τις 
δημοσιευμένες νέες γνώσεις ελεύθερα για μη εμπορικούς εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

 
Προκειμένου να διασφαλισθούν τα ανωτέρω, η κοινοπραξία, ενεργώντας μέσω του συντονιστή, παρέχει 
στην Επιτροπή για τη διάδοση οιωνδήποτε νέων γνώσεων ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο αυτών και 
διασφαλίζει ότι έχουν αποκτηθεί όλες οι αναγκαίες άδειες και ότι δεν έχει αποδεχθεί έννομες 
υποχρεώσεις που θα μπορούσαν να αντίκεινται στην παρούσα ρήτρα. 
 

41. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
1. Εκτός από τις διατάξεις του άρθρου II.1, για την παρούσα συμφωνία επιχορήγησης ισχύουν οι 
ακόλουθοι ορισμοί: 

α) Ως συμπληρωματικές συμφωνίες επιχορήγησης νοούνται οι συμφωνίες που έχουν συναφθεί με την 
Ένωση για συμπληρωματικές εργασίες στο πλαίσιο του έργου οι οποίες αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 κάτωθι. 

β) Ως  συμπληρωματικός δικαιούχος νοείται ο δικαιούχος της συμπληρωματικής συμφωνίας 
επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας επιχορήγησης. 

2. Η παρούσα συμφωνία επιχορήγησης είναι συμπληρωματική ως προς [τη (τις) συμφωνία(ες) 
επιχορήγησης: αριθμός, τίτλος/συντονιστής] [τη (τις) συμφωνία(-ες) επιχορήγησης που είναι 
αποτέλεσμα της(των) πρόσκλησης(-εων) [τίτλος της(των) πρόσκλησης(-εων)]]. 

3. Οι συμπληρωματικοί δικαιούχοι απολαμβάνουν τα δικαιώματα και υπέχουν τις υποχρεώσεις των 
δικαιούχων ως προς τα άρθρα II.32, ΙΙ.33 και ΙΙ.34 του παραρτήματος ΙΙ {δικαιώματα πρόσβασης}. 
Ωστόσο, τα εν λόγω δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμπληρωματικών δικαιούχων περιορίζονται 
μόνο στις νέες γνώσεις και δεν επεκτείνονται στις προϋπάρχουσες γνώσεις. Οι συμπληρωματικοί 
δικαιούχοι δεν είναι μέλη της κοινοπραξίας που έχει συσταθεί για τους σκοπούς της παρούσας 
συμφωνίας επιχορήγησης.  

 4. Ο συντονιστής παρέχει αντίγραφα των εκθέσεων που αναφέρονται στα άρθρα ΙΙ.4.1 στοιχείο α), II.4.2 
στοιχείο α) και II.4.2 στοιχείο β) του παραρτήματος ΙΙ στον(στους) συντονιστή(-ές) της(των) 
συμπληρωματικής(-ών) συμφωνίας(-ών) επιχορήγησης. Οι συμπληρωματικοί δικαιούχοι χειρίζονται 
τις εν λόγω πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο ΙΙ.9 { τήρηση του απορρήτου} και το μέρος Γ του 
παραρτήματος ΙΙ {δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, χρήση και διάδοση}. 

5. Συντονισμός μεταξύ συμπληρωματικών συμφωνιών επιχορήγησης: 

α) Οι συμπληρωματικοί δικαιούχοι θεωρείται ότι έχουν συνάψει γραπτή συμφωνία για τον 
συντονισμό των συμπληρωματικών συμφωνιών επιχορήγησης. 

 β) Προκειμένου να διασφαλισθεί η συνοχή των εργασιών που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο 
συμπληρωματικών συμφωνιών επιχορήγησης, οι δικαιούχοι καλούνται να δημιουργήσουν και να 
συμμετάσχουν σε συμβούλια και συμβουλευτικές δομές μαζί με εκπροσώπους των 
συμπληρωματικών συμφωνιών επιχορήγησης. Οι δικαιούχοι των εν λόγω συμπληρωματικών 
συμφωνιών επιχορήγησης διασφαλίζουν από κοινού τη συνεργασία και τον συγχρονισμό των 
δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων όπως η διαχείριση των αποτελεσμάτων, κοινές 
προσεγγίσεις με στόχο την τυποποίηση, συμμετοχή των ΜΜΕ, διασύνδεση με ρυθμιστικές και 
πολιτικές δραστηριότητες, καθώς και κοινές δραστηριότητες διάδοσης και ευαισθητοποίησης.  
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	7. ΟΡΙΟ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
	8. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΩ ΤΟΥ 20%
	9. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ, ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ Η ΤΗΣ ΕΥΡΑΤΟΜ (π.χ. συνήθως από τρίτες χ
	10. ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ  Μικτές ερευνητικές μονάδες (Unités Mixtes de Recherche, unités propres de recherche
	11. Για την ΕΕ – ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ή/ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΧΩ
	11α.  Για την ΕΥΡΑΤΟΜ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Ή/ΚΑ
	12.  ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
	13. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
	14.  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΕΜΒΡΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΕΜΒΡΥΙΚΩΝ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ
	15.  ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
	16.  ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (αφορά ειδικά τη βιοϊατρική έρευνα επί ανθρώπων)
	17.  ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΚ
	18.  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
	19.  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ / ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗ
	20.  ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (αφορά ειδικά τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Ενέργειας)
	21.  ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΛΙΚΑ   (αφορά ειδικά τα έργα που σχετίζονται με την ασφάλεια)
	22.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ, ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (αφορά ειδικά τα έργα που σχετίζονται
	23.  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (α
	24.  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (αφορά ειδικά τα έργα που σχετίζονται με τ
	25. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ  (αφορά ειδικά τα έργα που σχετίζονται με το Διά
	-  το συνολικό ποσό των συμβάσεων υπεργολαβίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 85% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του έργου•
	- η σύναψη συμβάσεων υπεργολαβίας πρέπει να δικαιολογείται δεόντως και να περιγράφεται λεπτομερώς στο παράρτημα Ι βάσει της φύσ
	- το παράρτημα Ι πρέπει να αναφέρει τα καθήκοντα τα οποία πρόκειται να ανατεθούν με υπεργολαβία και εκτίμηση των δαπανών.

	26.  ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (αφορά ειδικά τα έργα που σχετίζονται με το Διάστημα)
	27.  ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ (αφορά ειδικά τα έργα που σχετίζονται με την ασφάλεια)
	28.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (αφορά ειδικά τα έργα που σχετίζονται με το Διάστημα)
	29.  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (αφορά ειδικά 

	34. ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΟΝΙΖΌΜΕΝΟ ΜΕ ΑΛΛΟ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ, ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ
	1. Το έργο συντονίζεται με το έργο τρίτης χώρας το οποίο ονομάζεται  αναγράφεται το όνομα του έργου της τρίτης χώρας] και περιγ
	2. Συμφωνία συντονισμού
	3. Καταγγελία

