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∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ “ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ” 

[µε ένα δικαιούχο] 
 
 
ΙΙΙ. 1 – Ορισµοί 
 
Παράλληλα µε τους ορισµούς του άρθρου II.1, για την παρούσα συµφωνία επιχορήγησης 
ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 
 

1) Νέος ερευνητής: επαγγελµατίας ερευνητής που διανύει τα τέσσερα πρώτα έτη 
(ισοδύναµο πλήρους απασχόλησης) της ερευνητικής του σταδιοδροµίας, 
συµπεριλαµβανοµένης της περιόδου ερευνητικής κατάρτισης, τα οποία 
υπολογίζονται από την ηµεροµηνία απόκτησης πτυχίου που του επιτρέπει τυπικά 
να αρχίσει την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής είτε στη χώρα όπου απέκτησε 
το πτυχίο είτε στη χώρα όπου προσφέρονται οι δραστηριότητες κινητικότητας, 
ανεξαρτήτως του εάν προβλέπεται ή όχι η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. 

 
2) Πεπειραµένος ερευνητής: επαγγελµατίας ερευνητής ο οποίος 1) κατέχει ήδη 

διδακτορικό δίπλωµα, ανεξαρτήτως του χρόνου που απαιτήθηκε για να το 
αποκτήσει ή 2) διαθέτει τουλάχιστον τετραετή ερευνητική εµπειρία (ισοδύναµο 
πλήρους απασχόλησης) µετά την απόκτηση πτυχίου που του επιτρέπει τυπικά να 
αρχίσει την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής είτε στη χώρα όπου απέκτησε το 
πτυχίο είτε στη χώρα όπου υλοποιούνται οι δραστηριότητες του έργου. 

 
3) Οργανισµός προέλευσης: ο δικαιούχος οργανισµός ή ο οργανισµός-εταίρος, στο 

προσωπικό του οποίου ανήκει ο ερευνητής. 
 

4) Οργανισµός υποδοχής: ο δικαιούχος οργανισµός ή ο οργανισµός-εταίρος που 
φιλοξενεί τον ερευνητή για την περίοδο απόσπασης. 

 
5) ∆ραστηριότητες κινητικότητας: οι δραστηριότητες ανταλλαγής γνώσεων και 

δικτύωσης που συνδέονται µε τον ερευνητή στο πλαίσιο του έργου. 
 

6) Συµφωνία εταιρικής σχέσης: συµφωνία που υπογράφεται µεταξύ του δικαιούχου 
και των οργανισµών-εταίρων για τους σκοπούς του έργου. Η συµφωνία αυτή 
θεωρείται ότι έχει υπογραφεί πριν από την υπογραφή της συµφωνίας 
επιχορήγησης. 

 



Συµφωνία επιχορήγησης ΠΠ7 “Μαρία Κιουρί” - Παράρτηµα ΙΙΙ 

 

7) Οργανισµός-εταίρος: συµβαλλόµενο µέρος της συµφωνίας εταιρικής σχέσης το 
οποίο συµµετέχει στις δραστηριότητες κινητικότητας. 

 
8) Ερευνητής: νέος ή πεπειραµένος ερευνητής που επιλέγεται από τον οικείο 

οργανισµό προέλευσης µεταξύ των µελών του προσωπικού του και διορίζεται από 
αυτόν για να επωφεληθεί από τις δραστηριότητες ανταλλαγής προσωπικού στο 
πλαίσιο του έργου. Το τεχνικό και το διοικητικό προσωπικό εξοµοιώνεται µε 
νέους ή πεπειραµένους ερευνητές ανάλογα µε το επίπεδο της επαγγελµατικής του 
πείρας και είναι επιλέξιµο, εάν συµµετέχει σε δραστηριότητες που σχετίζονται µε 
την έρευνα. 

 
9) Περίοδος απόσπασης: η/οι περίοδος/-οι που διανύει ο ερευνητής σε οργανισµό 

υποδοχής στο πλαίσιο του έργου.   
 

10) Πρόγραµµα εργασιών: το ετήσιο πρόγραµµα που εγκρίνει η Επιτροπή για την 
εκτέλεση του ειδικού προγράµµατος «Άνθρωποι» (2007-2013) και το οποίο 
προβλέπει την πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της οποίας 
υποβλήθηκε η πρόταση που αποτελεί το αντικείµενο της παρούσας συµφωνίας 
επιχορήγησης. 

 
 
ΜΕΡΟΣ Α: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
ΙΙΙ.2 – Υποχρεώσεις εκτέλεσης 
 
1. Επιπλέον των υποχρεώσεων που προσδιορίζονται στο άρθρο II.2, ο δικαιούχος 
εξασφαλίζει: 
 

α) ότι έχει υπογραφεί συµφωνία εταιρικής σχέσης, η οποία τίθεται στη διάθεση της 
Επιτροπής κατόπιν αιτήµατός της· 

 
β) ότι η καταβολή του µισθού του ερευνητή συνεχίζεται κατά τη διάρκεια της 

περιόδου απόσπασης· 
 

γ) το δικαίωµα του ερευνητή να επιστρέψει στον οικείο οργανισµό προέλευσης µετά 
τη λήξη της περιόδου απόσπασης· 

 
δ) ότι η περίοδος απόσπασης δεν υπερβαίνει συνολικά τους 12 µήνες ανά ερευνητή· 
 
ότι ο οργανισµός υποδοχής φιλοξενεί τον ερευνητή κατά την περίοδο απόσπασης· 
 
ε) ότι ο ερευνητής πρέπει να είναι προσηλωµένος στις δραστηριότητες κινητικότητας 

κατά την περίοδο απόσπασης· 
 
στ) ότι ο ερευνητής πληροφορείται ότι θεωρείται υπότροφος “Μαρία Κιουρί”· 
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ζ) ότι ο ερευνητής καλύπτεται από επαρκή ασφάλιση ιατροφαρµακευτικής 
περίθαλψης και ατυχηµάτων· 

 
η) ότι ο ερευνητής απολαύει των ιδίων προτύπων ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο 

εργασίας όπως οι εντόπιοι ερευνητές που κατέχουν ανάλογη θέση στον οργανισµό 
υποδοχής· 

 
θ) ότι, σε όλη τη διάρκεια της περιόδου απόσπασης, παρέχονται στον ερευνητή τα 

µέσα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του έργου στους σχετικούς 
επιστηµονικούς και τεχνικούς τοµείς, στα οποία συµπεριλαµβάνονται η υποδοµή, 
ο εξοπλισµός και τα προϊόντα· 

 
ι) ότι παρέχεται στον ερευνητή εύλογη συνδροµή σε όλες τις διοικητικές διαδικασίες 

που απαιτούν οι αρµόδιες αρχές στις οποίες υπάγεται ο οργανισµός προέλευσης, 
καθώς και σε όλες τις απαραίτητες για την απόσπαση διοικητικές διαδικασίες, 
όπως η θεώρηση διαβατηρίου και η έκδοση άδειας εργασίας, που απαιτούν οι 
αρµόδιες αρχές της χώρας του οργανισµού υποδοχής· 

 
ια) ότι οι δραστηριότητες κινητικότητας 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 οι διακανονισµοί µεταξύ του οργανισµού υποδοχής και του ερευνητή κατά τη 

διάρκεια και µετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων κινητικότητας, 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· 

 
ιγ) ότι η στήριξη από την Κοινότητα στο πλαίσιο του ∆ιεθνούς Προγράµµατος 

Ανταλλαγών Ερευνητικού Προσωπικού “Μαρία Κιουρί” αναγνωρίζεται σε κάθε 
σχετική δηµοσίευση σε έντυπο ή άλλο µέσο, σύµφωνα µε τα άρθρα ΙΙ.11 και 
ΙΙΙ.6·  

 
ιδ) ότι η Επιτροπή ενηµερώνεται για κάθε συµβάν που 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 συµφωνίας επιχορήγησης. 

 
 

ΙΙΙ. 3 – Επιλογή των ερευνητών 
 
Υπό τους όρους του άρθρου III.1 παράγραφοι 1, 2 και 8, ο δικαιούχος, κατόπιν 
συµφωνίας µε τους ενδιαφερόµενους οργανισµούς-εταίρους, επιλέγει τον αναγκαίο 
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αριθµό ερευνητών ανάλογα µε τους στόχους του έργου και την ενδεικτική κατανοµή που 
αναφέρεται στο παράρτηµα Ι. 

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 ερευνητή, τις 
ακόλουθες πληροφορίες σχετικά µε το έργο:  

• ονοµατεπώνυµο, στοιχεία επικοινωνίας, φύλο και υπηκοότητα του ερευνητή, 

• επωνυµία και γεωγραφική θέση του οργανισµού προέλευσης και του οργανισµού 
υποδοχής, 

• διάρκεια της περιόδου απόσπασης κατά τη συγκεκριµένη περίοδο αναφοράς. 

Επιπροσθέτως, στο τέλος του έργου, ο δικαιούχος αναφέρει τη συνολική διάρκεια της 
περιόδου απόσπασης για κάθε ερευνητή. 

 
ΙΙΙ. 5 – Εµπιστευτικότητα 

Ο δικαιούχος εξασφαλίζει ότι ο ερευνητής έχει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο II.8. 

ΙΙΙ. 6 – ∆ηµοσιότητα 

Ο δικαιούχος εξασφαλίζει ότι ο ερευνητής έχει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο II.11. 

ΜΕΡΟΣ B – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

III.7 – Κοινοτική χρηµατοδοτική συνεισφορά 

Η κοινοτική χρηµατοδοτική συνεισφορά συνίσταται σε ένα πάγιο µηνιαίο ποσό ανά 
ερευνητή, σύµφωνα µε τα ποσά αναφοράς που καθορίζονται στο πρόγραµµα εργασιών και 
παρατίθενται στο παράρτηµα Ι. 
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ΜΕΡΟΣ Γ - ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ∆ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

ΙΙΙ. 8 – ∆ικαιώµατα πρόσβασης 

Επιπλέον των διατάξεων των άρθρων ΙΙ.29-ΙΙ.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 δραστηριοτήτων του στο πλαίσιο του έργου. 

ΙΙΙ. 9 – Ασυµβίβαστες ή περιοριστικές δεσµεύσεις  

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