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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ «ΜΑΡΙΑ 
ΚΙΟΥΡΙ» 

ΦΑΣΗ ΕΠΑΝΟ∆ΟΥ 

III. 1 – Ορισµοί  

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

1. Συµφωνία: έγγραφη συµφωνία η οποία συνάπτεται µεταξύ του δικαιούχου και του 
ερευνητή, σύµφωνα µε το άρθρο III.3. 

2. Τόπος προέλευσης: ο τόπος που ορίζεται στο παράρτηµα Ι ως ο τόπος από τον οποίο 
προέρχεται ο ερευνητής.  

3. Γονική άδεια: το χρονικό διάστηµα της άδειας λόγω µητρότητας ή πατρότητας, που 
παίρνει ο ερευνητής σύµφωνα µε το δίκαιο που αναφέρεται στο άρθρο III.3 
παράγραφος 1 εδάφιο γ). 

4. Ερευνητής: ο ερευνητής που ορίζεται στο παράρτηµα Ι της παρούσας συµφωνίας 
επιχορήγησης και προσλαµβάνεται από τον δικαιούχο προκειµένου να επωφεληθεί 
από τις δραστηριότητες ερευνητικής κατάρτισης του έργου. 

5. Ερευνητικές δραστηριότητες: οι δραστηριότητες µεταφοράς γνώσεων οι οποίες 
αφορούν τον ερευνητή που προσλαµβάνεται στο πλαίσιο του έργου, όπως 
περιγράφονται στο παράρτηµα Ι. 

 

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΤΜΗΜΑ 1 - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 

III. 2 – Υποχρεώσεις εκτέλεσης 

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

α) συνάπτει συµφωνία µε τον ερευνητή σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙΙ.3 έτσι ώστε ο 
επιστήµονας που προβλέπεται στο παράρτηµα Ι να είναι επιφορτισµένος µε την 
επίβλεψη των ερευνητικών δραστηριοτήτων καθ' όλη τη διάρκεια του έργου· 

β) εξασφαλίζει ότι ο ερευνητής καλύπτεται από το καθεστώς κοινωνικής ασφάλισης 
που ισχύει για τους εργαζοµένους στη χώρα του δικαιούχου ή από καθεστώς 
κοινωνικής ασφάλισης που παρέχει κατάλληλη προστασία, όσον αφορά το επίπεδο 
και την έκταση, σε κάθε τόπο διεξαγωγής των ερευνητικών δραστηριοτήτων· 
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γ) εξασφαλίζει ότι ο ερευνητής απολαύει, σε κάθε τόπο διεξαγωγής των ερευνητικών 
δραστηριοτήτων των ιδίων προτύπων ασφαλείας και υγιεινής στο χώρο εργασίας 
όπως οι εντόπιοι ερευνητές που κατέχουν ανάλογη θέση· 

δ) πραγµατοποιεί όλες τις πληρωµές για τις οποίες είναι υπεύθυνος εντός των 
προβλεπόµενων προθεσµιών, βάσει της συµφωνίας που προβλέπεται στο άρθρο III.3·  

ε) παρέχει, καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της συµφωνίας επιχορήγησης, τα µέσα τα 
οποία είναι αναγκαία για την εκτέλεση του έργου στους σχετικούς επιστηµονικούς 
και τεχνικούς τοµείς, στα οποία συµπεριλαµβάνονται η υποδοµή, ο εξοπλισµός και τα 
προϊόντα, και διαθέτει τα εν λόγω µέσα στον ερευνητή·  

στ) παρέχει εύλογη συνδροµή στον ερευνητή σε όλες τις διοικητικές διαδικασίες που 
απαιτούν οι αρµόδιες αρχές της χώρας του δικαιούχου· 

ζ) λαµβάνει µέτρα προκειµένου να εξασφαλίσει ότι ο ερευνητής συµπληρώνει τα 
ερωτηµατολόγια αξιολόγησης που παρέχει η Επιτροπή µετά τη λήξη του έργου· 

η) έρχεται σε επαφή µε τον ερευνητή δύο έτη µετά τη λήξη του έργου προκειµένου να τον 
καλέσει να συµπληρώσει τα ερωτηµατολόγια παρακολούθησης που παρέχει η Επιτροπή·  

θ) καταγράφει και επικαιροποιεί, τουλάχιστον επί τρία έτη µετά τη λήξη του έργου, τα 
στοιχεία του ερευνητή· 

ι) διαβιβάζει στην Επιτροπή τα συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια που αναφέρονται στα 
στοιχεία ζ) και η) του παρόντος άρθρου, καθώς και τις πληροφορίες που αναφέρονται 
στο στοιχείο θ) του παρόντος άρθρου, κατόπιν σχετικού αιτήµατος·  

ια) ενηµερώνει την Επιτροπή για οιοδήποτε συµβάν ενδέχεται να επηρεάσει την εκτέλεση 
του έργου και τα δικαιώµατα της Κοινότητας, καθώς και για κάθε περιστατικό που έχει 
επιπτώσεις στους όρους συµµετοχής που προβλέπονται στους κανόνες συµµετοχής, στον 
δηµοσιονοµικό κανονισµό και στις ενδεχόµενες απαιτήσεις της σύµβασης, όπου 
συµπεριλαµβάνονται: 

- κάθε µεταβολή ως προς τον έλεγχο· 

- κάθε σηµαντική τροποποίηση που αφορά τη συµφωνία· 

- κάθε αλλαγή των πληροφοριών που χρησίµευσαν ως βάση για την επιλογή του 
ερευνητή· 

- η γονική άδεια κατόπιν αιτήµατος του ερευνητή και οι συνέπειές της σύµφωνα µε το 
ισχύον εθνικό δίκαιο δυνάµει του άρθρου ΙΙΙ.3 παράγραφος 1 εδάφιο γ), κυρίως η 
διάρκειά της, οι οικονοµικές της επιπτώσεις, καθώς και οι νοµικές και συµβατικές 
υποχρεώσεις του δικαιούχου κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. 

ΙΙΙ. 3 - Σχέσεις του δικαιούχου µε τον ερευνητή 

1. Η συµφωνία ορίζει, τηρουµένης της συµφωνίας επιχορήγησης, τους όρους διεξαγωγής 
των ερευνητικών δραστηριοτήτων και τα σχετικά δικαιώµατα και υποχρεώσεις του 
ερευνητή και του δικαιούχου στο πλαίσιο του έργου.  

Η συµφωνία επιχορήγησης συµπεριλαµβανοµένων και των ενδεχόµενων τροποποιήσεων 
επισυνάπτεται στη συµφωνία. Η συµφωνία πρέπει να φυλάσσεται από τον δικαιούχο για 
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τις ανάγκες του ελέγχου επί την περίοδο που προβλέπεται στο άρθρο II.20 παράγραφος 
3.  

Εντός είκοσι ηµερών από την πρόσληψη του ερευνητή, ο δικαιούχος διαβιβάζει στην 
Επιτροπή δήλωση συµµόρφωσης της συµφωνίας µε τη συµφωνία επιχορήγησης, τηρώντας 
τη µορφή και τις διαδικασίες που κοινοποιεί η Επιτροπή.  

Στη συµφωνία διευκρινίζονται συγκεκριµένα:  

α) το όνοµα του αναφερόµενου στο παράρτηµα Ι επιστήµονα που είναι επιφορτισµένος 
µε την επίβλεψη των δραστηριοτήτων ερευνητικής κατάρτισης·  

β) τα ποσά που καταβάλλει ο δικαιούχος στον ερευνητή για τις ερευνητικές 
δραστηριότητες· 

γ) το εφαρµοστέο στη συµφωνία δίκαιο·  

δ) η κοινωνική ασφάλιση που παρέχεται στον ερευνητή, σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙΙ.2 
εδάφιο β)· 

ε) οι διατάξεις σχετικά µε την ετήσια και την αναρρωτική άδεια, σύµφωνα µε τους 
κανόνες εσωτερικής λειτουργίας του δικαιούχου· 

στ) η περιγραφή και το χρονοδιάγραµµα της υλοποίησης των ερευνητικών 
δραστηριοτήτων, σε περίπτωση που οι δραστηριότητες είναι κατανεµηµένες σε χωριστές 
περιόδους· 

ζ) η συνολική διάρκεια ισχύος της συµφωνίας, η ηµεροµηνία και η κατηγορία πρόσληψης 
του ερευνητή, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου ΙΙΙ.2 στοιχεία  
β) και γ) και ότι οι συνθήκες εργασίας είναι συγκρίσιµες µε εκείνες που ισχύουν για 
εντόπιους ερευνητές ανάλογης θέσης 

η) ο τόπος (ή οι τόποι) όπου θα πραγµατοποιηθούν οι ερευνητικές δραστηριότητες, 
σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι·  

θ) ότι ο ερευνητής ενηµερώνει τον δικαιούχο, το συντοµότερο δυνατόν, για τις συνθήκες 
που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στην εκτέλεση της συµφωνίας επιχορήγησης, όπως:  

- κάθε τροποποίηση που αφορά τη συµφωνία· 

- κάθε τροποποίηση που αφορά τις πληροφορίες που χρησίµευσαν ως βάση για τη 
χορήγηση της διεθνούς υποτροφίας εσωτερικού «Μαρία Κιουρί»·  

- κύηση ή ασθένεια που ενδέχεται να επηρεάσει άµεσα την εκτέλεση του έργου·  

ι) οι διακανονισµοί µεταξύ δικαιούχου και ερευνητή κατά τη διάρκεια και µετά την 
ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων ερευνητικής κατάρτισης, όσον αφορά τα δικαιώµατα 
πνευµατικής ιδιοκτησίας, ιδίως την πρόσβαση σε προϋπάρχοντα στοιχεία, τη χρήση νέων 
στοιχείων, τη δηµοσιότητα και την εµπιστευτικότητα, υπό τον όρο ότι συµβιβάζονται µε 
τις διατάξεις των άρθρων II. 8, 11, 24-30 και των άρθρων III. 6, 7, 10 και 11·  

ια) ότι ο ερευνητής δεσµεύεται να συµπληρώσει, να υπογράψει και να διαβιβάσει στον 
δικαιούχο τα ερωτηµατολόγια αξιολόγησης και παρακολούθησης που µνηµονεύονται στα 
στοιχεία ζ) και η) του άρθρου III.2· 
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ιβ) ότι ο ερευνητής δεσµεύεται να ενηµερώνει τον δικαιούχο επί τρία έτη µετά τη λήξη 
του έργου για κάθε αλλαγή των στοιχείων του· 

ιγ) ότι ο ερευνητής θα αναγνωρίζει την ενίσχυση που έλαβε από την Κοινότητα στο 
πλαίσιο ∆ιεθνούς Υποτροφίας Εσωτερικού «Μαρία Κιουρί», σε κάθε σχετική δηµοσίευση 
σε έντυπα ή άλλα µέσα, σύµφωνα µε το άρθρο III.7. 

ΙΙΙ. 4 - Αναστολή και παράταση του έργου  

1. Επιπλέον των διατάξεων του άρθρου II.7 παράγραφος 2, ο δικαιούχος δύναται να 
προτείνει την αναστολή µέρους ή ολόκληρου του έργου για προσωπικούς, 
οικογενειακούς (συµπεριλαµβάνεται η γονική άδεια) ή επαγγελµατικούς λόγους του 
ερευνητή που δεν προβλέπονται στο παράρτηµα Ι. Εάν το αίτηµα αναστολής δεν επιφέρει 
παράταση η οποία να υπερβαίνει κατά 30% τη διάρκεια του έργου που προβλέπεται στο 
άρθρο 2 της συµφωνίας επιχορήγησης, οιαδήποτε παράλειψη της Επιτροπής να απαντήσει 
εντός 45 ηµερών συνιστά έγκριση του αιτήµατος. Το αίτηµα αναστολής που υποβάλλει ο 
δικαιούχος πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η παράταση του 
έργου θα είναι ίση µε την περίοδο αναστολής. Κατ’ αναλογία, ισχύει ο ίδιος κανόνας και 
σε περίπτωση αιτήµατος παράτασης της διάρκειας του έργου λόγω αλλαγής καθεστώτος 
κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.  

2. Σε περίπτωση αναστολής της ερευνητικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης του έργου, την οποία έχει εγκρίνει η Επιτροπή, η οριζόµενη στο άρθρο 3 
περίοδος αναφοράς εντός της οποίας αρχίζει η αναστολή, παρατείνεται αυτοµάτως κατά 
διάστηµα ισόχρονο µε τη διάρκεια της αναστολής. Κατά συνέπεια, µετατίθεται η έναρξη 
της ή των επόµενων περιόδων αναφοράς και παρατείνεται αναλόγως η διάρκεια του 
έργου που ορίζεται στο άρθρο 2. 

3. Σε περίπτωση αλλαγής του καθεστώτος απασχόλησης του ερευνητή στο έργο (από/σε 
θέση πλήρους απασχόλησης σε/από θέση µερικής απασχόλησης ή αλλαγή του ποσοστού 
µερικής απασχόλησης) κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, την οποία έχει 
εγκρίνει η Επιτροπή, η οριζόµενη στο άρθρο 3 περίοδος αναφοράς εντός της οποίας 
αρχίζει η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης, καθώς και η επόµενη ή οι επόµενες 
περίοδοι αναφοράς κατά τις οποίες ισχύει το νέο καθεστώς απασχόλησης, αυτοµάτως 
παρατείνονται (ή µειώνονται) αναλόγως. Για την αναπροσαρµογή της διάρκειας της ή 
των εκάστοτε περιόδων αναφοράς λαµβάνεται ως βάση µια τυπική περίοδος αναφοράς 
δώδεκα µηνών, αντιστοιχούσα σε πρόσληψη υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Κατά 
συνέπεια, µετατίθεται (ή επισπεύδεται) η έναρξη της ή των υπόψη περιόδων αναφοράς 
και παρατείνεται (ή µειώνεται) αναλόγως η διάρκεια του έργου που ορίζεται στο άρθρο 2. 
 

III. 5 –Υποβολή των παραδοτέων του έργου 

Επιπλέον των διατάξεων του άρθρου 3 και του άρθρου ΙΙ.3, ο δικαιούχος υποβάλλει 
έκθεση ενδιάµεσης ανασκόπησης για την αξιολόγηση της προόδου των ερευνητικών 
δραστηριοτήτων. 

Η έκθεση ενδιάµεσης ανασκόπησης και η τελική έκθεση δραστηριοτήτων  υπογράφονται 
από τον επιφορτισµένο µε την επίβλεψη επιστήµονα, που αναφέρεται στο παράρτηµα Ι, 
και από τον ερευνητή.  

 

III. 6 – Εµπιστευτικότητα 
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Ο δικαιούχος εξασφαλίζει ότι ο ερευνητής έχει τα ίδια δικαιώµατα και συµµορφώνεται µε 
τις ίδιες υποχρεώσεις όπως και ο δικαιούχος, όπως προβλέπεται στο άρθρο II.8. 

 

 

ΙΙΙ. 7 – ∆ηµοσιότητα  

Ο δικαιούχος εξασφαλίζει ότι ο ερευνητής έχει τα ίδια δικαιώµατα και συµµορφώνεται µε 
τις ίδιες υποχρεώσεις όπως και ο δικαιούχος, όπως προβλέπεται στο άρθρο II.8. 

ΤΜΗΜΑ 2 - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ 

III. 8 – Καταγγελία της συµφωνίας επιχορήγησης 

Επιπλέον των συνθηκών που προβλέπονται στο άρθρο II.33, η Επιτροπή µπορεί να 
καταγγείλει τη συµφωνία επιχορήγησης κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες:  

α) όταν για οποιονδήποτε λόγο ο ερευνητής δεν είναι πλέον σε θέση να συνεχίσει να 
εργάζεται στο πλαίσιο του έργου· 

β) όταν λύεται η συµφωνία µεταξύ δικαιούχου και ερευνητή λόγω µη συµµόρφωσης µε 
τις υποχρεώσεις τους δυνάµει της συµφωνίας· 

γ) όταν ο ερευνητής έχει προβεί σε ψευδείς δηλώσεις, για τις οποίες είναι δυνατόν να του 
καταλογισθούν ευθύνες, ή έχει εσκεµµένα αποκρύψει ουσιώδεις πληροφορίες µε σκοπό 
να επωφεληθεί από τη χρηµατοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας ή από οιοδήποτε άλλο 
πλεονέκτηµα παρέχει η συµφωνία επιχορήγησης. 

ΜΕΡΟΣ B – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

III. 9 – Επιλέξιµες δαπάνες  

Στη συµφωνία επιχορήγησης µπορούν να καταλογίζονται δαπάνες υπό τον όρο ότι 
τηρούνται οι διατάξεις του µέρους Β του παραρτήµατος ΙΙ.  

1 Επιλέξιµες δαπάνες για τις δραστηριότητες του δικαιούχου 

α) Στο παράρτηµα Ι προβλέπεται ένα κατ' αποκοπή ποσό σύµφωνα µε τα ποσά 
αναφοράς που καθορίζονται στο πρόγραµµα εργασιών το οποίο διαχειρίζεται ο 
δικαιούχος, για δαπάνες που σχετίζονται µε την επανένταξη του ερευνητή. 

 β) Απόδοση δαπανών για δραστηριότητες διαχείρισης του έργου: το ανώτατο ποσοστό 
της συνεισφοράς της Κοινότητας που µπορεί να καταλογιστεί στο έργο είναι 3%. 

2. Έµµεσες δαπάνες 

Στη συµφωνία επιχορήγησης µπορεί να καταλογισθεί για την κάλυψη έµµεσων δαπανών 
του έργου κατ’ αποκοπή ποσοστό 10% των επιλέξιµων άµεσων δαπανών, εξαιρουµένων 
των επιλέξιµων άµεσων δαπανών για υπεργολαβίες και των δαπανών για τους πόρους που 
διατίθενται από τρίτους και δεν χρησιµοποιούνται στις εγκαταστάσεις του δικαιούχου. 



Συµφωνία επιχορήγησης ΠΠ7 «Μαρία Κιουρί» - Παράρτηµα ΙΙΙ 

 6

ΜΕΡΟΣ Γ - ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ∆ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ 
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

 

III. 10 – ∆ικαιώµατα πρόσβασης 

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

ΙΙΙ. 11 – Ασυµβίβαστες ή περιοριστικές δεσµεύσεις 

Ο δικαιούχος ενηµερώνει τον ερευνητή κατά περίπτωση και το συντοµότερο δυνατόν, 
σχετικά µε κάθε περιορισµό ο οποίος ενδέχεται να επηρεάσει ουσιαστικά την 
παραχώρηση δικαιωµάτων πρόσβασης. 
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