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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» ΓΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ, ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

ΙΙΙ. 1 – Ορισµοί  

Παράλληλα µε τους ορισµούς του άρθρου II.1, για την παρούσα συµφωνία επιχορήγησης 
ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 

1. Πρόγραµµα: περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές πρόγραµµα χρηµατοδότησης της 
διακρατικής κινητικότητας πεπειραµένων ερευνητών µε τη χορήγηση υποτροφιών.  

2. Οργανισµός υποδοχής: νοµική οντότητα στην οποία ο πεπειραµένος ερευνητής ασκεί 
τις δραστηριότητες ερευνητικής κατάρτισης κατά τη διάρκεια της κινητικότητας 
εισόδου, εξόδου ή επανένταξης. 

3. ∆ραστηριότητες ερευνητικής κατάρτισης: οι δραστηριότητες που αφορούν την 
ερευνητική κατάρτιση και την επαγγελµατική εξέλιξη που πρόκειται να παρασχεθεί 
στον πεπειραµένο ερευνητή στο πλαίσιο του έργου, όπως περιγράφεται στη συµφωνία 
υποτροφίας. 

4. Συµφωνία υποτροφίας: η συµφωνία που υπογράφεται µεταξύ του δικαιούχου ή του 
οργανισµού υποδοχής ή άλλης, προσδιοριζόµενης στο πρόγραµµα, νοµικής οντότητας, 
αφενός, και του πεπειραµένου ερευνητή, αφετέρου, και ορίζει τους όρους διεξαγωγής 
των δραστηριοτήτων ερευνητικής κατάρτισης, καθώς και τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις των µερών. 

5. Πεπειραµένοι ερευνητές: επαγγελµατίες ερευνητές οι οποίοι: 1) κατέχουν ήδη 
διδακτορικό δίπλωµα ανεξαρτήτως του χρόνου που απαιτήθηκε για να το 
αποκτήσουν ή 2) διαθέτουν τουλάχιστον τετραετή ερευνητική εµπειρία (ισοδύναµο 
πλήρους απασχόλησης), συµπεριλαµβανοµένης της περιόδου ερευνητικής 
κατάρτισης, µετά την απόκτηση πτυχίου που τους επιτρέπει τυπικά να αρχίσουν την 
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής είτε στη χώρα όπου απέκτησαν το πτυχίο είτε στη 
χώρα όπου παρέχεται η ερευνητική κατάρτιση, ανεξαρτήτως του εάν προβλέπεται ή 
όχι η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. 

6. Κινητικότητα εισόδου: η περίοδος που διανύει ο πεπειραµένος ερευνητής στις 
εγκαταστάσεις οργανισµού υποδοχής ο οποίος βρίσκεται σε άλλο κράτος µέλος ή 
συνδεδεµένη χώρα πλην της οικείας χώρας υπηκοότητας ή διαµονής, σύµφωνα µε το 
παράρτηµα Ι της παρούσας συµφωνίας επιχορήγησης. 

7. Κινητικότητα εξόδου: η περίοδος, συµπεριλαµβανοµένου ενός ενδεχόµενου σταδίου 
επανένταξης, την οποία διανύει ο πεπειραµένος ερευνητής στις εγκαταστάσεις 
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οργανισµού υποδοχής που βρίσκεται σε άλλο κράτος µέλος ή συνδεδεµένη χώρα ή 
τρίτη χώρα πλην της οικείας χώρας υπηκοότητας ή διαµονής, σύµφωνα µε το 
παράρτηµα Ι της παρούσας συµφωνίας επιχορήγησης. 

8. Κινητικότητα επανένταξης: η περίοδος που διανύει ένας πεπειραµένος ερευνητής, 
υπήκοος κράτους µέλους ή συνδεδεµένης χώρας, στις εγκαταστάσεις οργανισµού 
υποδοχής ο οποίος βρίσκεται σε κράτος µέλος ή συνδεδεµένη χώρα, µετά τη 
διεξαγωγή έρευνας σε τρίτη χώρα τουλάχιστον επί τρία έτη. 

ΜΕΡΟΣ Α: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΙΙΙ.2 – Υποχρεώσεις εκτέλεσης  

Επιπλέον των υποχρεώσεων που προσδιορίζονται στο άρθρο II.2, ο δικαιούχος εξασφαλίζει:  

α) την επιλογή κάθε πεπειραµένου ερευνητή σύµφωνα µε τα κριτήρια επιλεξιµότητας 
που καθορίζονται στο άρθρο ΙΙΙ.3 και µε τους κανόνες του προγράµµατος·  

β) τη σύναψη συµφωνίας υποτροφίας για κάθε πεπειραµένο ερευνητή, τηρουµένων των 
διατάξεων της συµφωνίας επιχορήγησης, για χρονικό διάστηµα που αρχίζει στη 
διάρκεια του έργου και καλύπτει τη διάρκεια των δραστηριοτήτων ερευνητικής 
κατάρτισης·  

γ) ότι όλες οι πληρωµές ποσών που δικαιούται ο πεπειραµένος ερευνητής εκτελούνται 
τηρουµένης της συµφωνίας υποτροφίας·  

δ) ότι κάθε πεπειραµένος ερευνητής ο οποίος έχει επιλεγεί στο πλαίσιο του έργου ασκεί 
τις δραστηριότητες ερευνητικής κατάρτισης, όπως ορίζεται στη συµφωνία υποτροφίας 
που χορηγείται στο πλαίσιο του προγράµµατος· 

ε) ότι κάθε πεπειραµένος ερευνητής πληροφορείται ότι θεωρείται υπότροφος «Μαρία 
Κιουρί»· 

στ) ότι κάθε πεπειραµένος ερευνητής καλύπτεται από την εφαρµοστέα νοµοθεσία περί 
κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τον τίτλο ΙΙ του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 
1408/71 του Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου 1971.  
 
Εφόσον ο πεπειραµένος ερευνητής πρόκειται να ασκήσει τις δραστηριότητες 
ερευνητικής κατάρτισης σε κράτος που δεν είναι µέλος της ΕΕ, ο δικαιούχος 
εξασφαλίζει την κάλυψη του πεπειραµένου ερευνητή από καθεστώς κοινωνικής 
ασφάλισης το οποίο παρέχει προστασία τουλάχιστον ισοδύναµη µε την παρεχόµενη 
στους εντόπιους ερευνητές ανάλογης θέσης· 

ζ) ότι, σε κάθε τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων ερευνητικής κατάρτισης, κάθε 
πεπειραµένος ερευνητής απολαύει των ιδίων προτύπων ασφάλειας και υγιεινής στο 
χώρο εργασίας µε τους εντόπιους ερευνητές που κατέχουν ανάλογη θέση· 

η) ότι, σε όλη τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτει η συµφωνία υποτροφίας, κάθε 
πεπειραµένος ερευνητής έχει πρόσβαση στα µέσα που είναι αναγκαία για τη 
διεξαγωγή των δραστηριοτήτων ερευνητικής κατάρτισης, στα οποία 
συµπεριλαµβάνονται η υποδοµή, ο εξοπλισµός και τα προϊόντα· 
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θ) ότι ο οργανισµός υποδοχής διαθέτει τα µέσα που αναφέρονται στο στοιχείο η) και ότι 
τα παρέχει στον πεπειραµένο ερευνητή κατά την περίοδο που καλύπτει η συµφωνία 
υποτροφίας, ανάλογα µε τις ανάγκες· 

ι) ότι παρέχεται στον πεπειραµένο ερευνητή εύλογη συνδροµή σε όλες τις διοικητικές 
διαδικασίες που απαιτούν οι αρµόδιες αρχές· 

ια) ότι οι δραστηριότητες ερευνητικής κατάρτισης υλοποιούνται σύµφωνα µε τις 
δεοντολογικές αρχές του 7ου προγράµµατος-πλαισίου, την ισχύουσα νοµοθεσία στο 
σύνολό της, την ενδεχόµενη µελλοντική σχετική νοµοθεσία και το ειδικό πρόγραµµα 
«Άνθρωποι» του 7ου προγράµµατος-πλαισίου·  

ιβ) ότι η Επιτροπή ενηµερώνεται σχετικά µε κάθε αλλαγή των πληροφοριών που 
χρησίµευσαν ως βάση για την επιλογή του προγράµµατος ή του πεπειραµένου 
ερευνητή, και ιδίως για τον καθορισµό του ύψους της συγχρηµατοδότησης από την 
Κοινότητα· 

ιγ) ότι οι διακανονισµοί µεταξύ του οργανισµού υποδοχής ή άλλης, προσδιοριζόµενης 
στο πρόγραµµα νοµικής οντότητας και του πεπειραµένου ερευνητή κατά τη διάρκεια 
και µετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων ερευνητικής κατάρτισης, όσον αφορά 
τα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας και, ειδικότερα, την πρόσβαση σε 
προϋπάρχοντα στοιχεία, τη χρήση νέων στοιχείων, τη δηµοσιότητα και την 
εµπιστευτικότητα, συµβιβάζονται µε τις διατάξεις των άρθρων II. 8, II.11, II.24 έως 
II.30, III.5, III.6, III.8 και III.9. 

ΙΙΙ. 3 – Επιλογή των πεπειραµένων ερευνητών 

1. Υπό τους κατωτέρω όρους, ο δικαιούχος εξασφαλίζει την επιλογή πεπειραµένων 
ερευνητών σύµφωνα µε τους στόχους του έργου και την ενδεικτική κατανοµή της κοινοτικής 
χρηµατοδοτικής συνεισφοράς που αναφέρεται στο παράρτηµα Ι.  

2. Κριτήρια επιλεξιµότητας του/των πεπειραµένου/-ων ερευνητή/-ών 

Κατά τον χρόνο έναρξης των δραστηριοτήτων ερευνητικής κατάρτισης, ο πεπειραµένος 
ερευνητής πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου III.1.5 για τους πεπειραµένους 
ερευνητές, τους όρους που αφορούν τον τύπο της υλοποιούµενης διακρατικής κινητικότητας 
(εισόδου/εξόδου/επανένταξης), όπως ορίζεται στο άρθρο ΙΙΙ.1 παράγραφοι 6, 7 και 8, καθώς 
και τα συµπληρωµατικά κριτήρια επιλεξιµότητας που ενδεχοµένως καθορίζονται στο 
παράρτηµα Ι ή στη συµφωνία υποτροφίας.  

3. ∆ιαδικασία επιλογής  

α) Προκήρυξη κενών θέσεων 

Οι προκηρύξεις που αφορούν τις διαθέσιµες υποτροφίες για πεπειραµένους ερευνητές στο 
πλαίσιο του έργου προβάλλονται και δηµοσιεύονται µε τα κατάλληλα µέσα, στα οποία 
συµπεριλαµβάνονται οι δικτυακοί τόποι που απαιτεί η Επιτροπή. 

β) Κριτήρια επιλογής  

Ο δικαιούχος οφείλει να εξασφαλίζει την επιλογή των πεπειραµένων ερευνητών µε ανοικτές, 
διαφανείς, αµερόληπτες και δίκαιες διαδικασίες επιλογής. 
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ΙΙΙ. 4 – Εκθέσεις και παραδοτέα 

Επιπλέον των διατάξεων του άρθρου 3 και του άρθρου ΙΙ.3, ο δικαιούχος υποβάλλει 
ενδιάµεση έκθεση προόδου για κάθε περίοδο αναφοράς. 

Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς, ο δικαιούχος υποβάλλει, για κάθε πεπειραµένο 
ερευνητή, τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά µε το έργο:  

• ονοµατεπώνυµο, στοιχεία επικοινωνίας, φύλο και υπηκοότητα, 

• συνολική διάρκεια της υποτροφίας και χρόνος που αναλώθηκε στη διάρκεια της 
συγκεκριµένης περιόδου αναφοράς, καθώς και ενδεχόµενη περίοδος αναστολής ή 
πρόωρη λήξη της υποτροφίας, 

• ηµεροµηνία διορισµού και θέση από πλευράς καθεστώτος απασχόλησης (σύµβαση 
εργασίας ή επιχορήγηση), 

• τόπος όπου διεξήχθησαν οι δραστηριότητες, 

• µηχανισµός κινητικότητας που εφαρµόστηκε (εισόδου, επανένταξης ή/και εξόδου). 

ΙΙΙ. 5 – Εµπιστευτικότητα  

Ο δικαιούχος εξασφαλίζει ότι ο πεπειραµένος ερευνητής και ο οργανισµός υποδοχής έχουν τα 
ίδια δικαιώµατα και τις ίδιες υποχρεώσεις µε τον δικαιούχο, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο II.8.  

ΙΙΙ. 6 – ∆ηµοσιότητα  

Ο δικαιούχος εξασφαλίζει ότι ο πεπειραµένος ερευνητής και ο οργανισµός υποδοχής έχουν τα 
ίδια δικαιώµατα και τις ίδιες υποχρεώσεις µε τον δικαιούχο, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο II.11. Επιπλέον, οι επιλέξιµες υποτροφίες που χορηγούνται στο πλαίσιο των 
επιλεγόµενων προγραµµάτων πρέπει να επισηµαίνονται µε την ένδειξη 
«Συγχρηµατοδοτείται µέσω των δράσεων “Μαρία Κιουρί”». 

ΜΕΡΟΣ B – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

III. 7 – Κοινοτική χρηµατοδοτική συνεισφορά 
Στο παράρτηµα Ι της παρούσας συµφωνίας επιχορήγησης καθορίζεται ένα πάγιο ετήσιο 
ποσό ανά πεπειραµένο ερευνητή για κάθε τύπο κινητικότητας, το οποίο καλύπτει επίσης τα 
διαχειριστικά έξοδα και τις έµµεσες δαπάνες που βαρύνουν τον δικαιούχο για τη 
συνδεόµενη µε το έργο διαχείριση του προγράµµατος ή/και τον οργανισµό υποδοχής για τη 
διεκπεραίωση των υποτροφιών που χορηγούνται στο πλαίσιο του έργου. 
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Κατά περίπτωση, τα επιδόµατα αναπροσαρµόζονται κατ’ αναλογία προς τα τµήµατα των 
καλυπτόµενων από τη συµφωνία υποτροφίας περιόδων, τα οποία είναι επιλέξιµα για 
χρηµατοδότηση βάσει της συµφωνίας επιχορήγησης. 

ΜΕΡΟΣ Γ – ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ∆ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

III.8 – ∆ικαιώµατα πρόσβασης 

Επιπλέον των διατάξεων των άρθρων ΙΙ.29-30, ο δικαιούχος εξασφαλίζει ότι ο πεπειραµένος 
ερευνητής έχει, ατελώς, δικαιώµατα πρόσβασης σε προϋπάρχοντα και σε νέα στοιχεία τα 
οποία είναι αναγκαία για την άσκηση των οικείων δραστηριοτήτων ερευνητικής κατάρτισης. 

ΙΙΙ. 9 – Ασυµβίβαστες ή περιοριστικές δεσµεύσεις  

Ο δικαιούχος εξασφαλίζει την ενηµέρωση του πεπειραµένου ερευνητή, κατά περίπτωση και 
το συντοµότερο δυνατόν, σχετικά µε κάθε περιορισµό που ενδέχεται να επηρεάσει 
ουσιαστικά την παραχώρηση δικαιωµάτων πρόσβασης. 


	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
	ΙΙΙ. 1 – Ορισμοί
	ΜΕΡΟΣ Α: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
	ΙΙΙ.2 – Υποχρεώσεις εκτέλεσης
	ΙΙΙ. 3 – Επιλογή των πεπειραμένων ερευνητών
	α) Προκήρυξη κενών θέσεων
	β) Κριτήρια επιλογής
	ΙΙΙ. 4 – Εκθέσεις και παραδοτέα
	ΙΙΙ. 5 – Εμπιστευτικότητα
	ΙΙΙ. 6 – Δημοσιότητα
	ΜΕΡΟΣ B – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
	III. 7 – Κοινοτική χρηματοδοτική συνεισφορά
	ΜΕΡΟΣ Γ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
	III.8 – Δικαιώματα πρόσβασης

