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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

∆ΙΕΘΝΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» 
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 

ΙΙΙ. 1 – Ορισµοί  

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

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

2. Τόπος προέλευσης: ο τόπος όπου ο ερευνητής διέµενε ή ασκούσε την κύρια 
δραστηριότητά του έως την αντίστοιχη καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της 
πρότασης, εκτός εάν διέµενε ή ασκούσε την κύρια δραστηριότητά του στον 
συγκεκριµένο τόπο για λιγότερο από δώδεκα µήνες αµέσως πριν από την εν λόγω 
ηµεροµηνία. Στην τελευταία περίπτωση, τόπος προέλευσης είναι η πρωτεύουσα της 
χώρας υπηκοότητας. Σε περίπτωση ερευνητή µε περισσότερες από µία υπηκοότητες, 
τόπος προέλευσης είναι η πρωτεύουσα της χώρας όπου ο ερευνητής διέµενε το 
µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα κατά τα 5 τελευταία έτη πριν από την αντίστοιχη 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης. 

3. Γονική άδεια: το χρονικό διάστηµα της άδειας µητρότητας ή πατρότητας που 
χορηγείται στον ερευνητή σύµφωνα µε το δίκαιο που αναφέρεται στο άρθρο III.3 
παράγραφος 1 στοιχείο γ).  

4. Συµφωνία εταιρικής σχέσης: η στρατηγική συµφωνία εταιρικής σχέσης που 
υπογράφεται µεταξύ του δικαιούχου και τρίτου οργανισµού-εταίρου, για τους σκοπούς 
των δραστηριοτήτων ερευνητικής κατάρτισης η οποία πρόκειται να παρασχεθεί στον 
ερευνητή κατά την περίοδο απόσπασης στο πλαίσιο του έργου. 

5. Οργανισµός εταίρος: το µέρος της στρατηγικής συµφωνίας εταιρικής σχέσης το οποίο 
είναι εγκατεστηµένο σε µη συνδεδεµένη τρίτη χώρα. 

6. Ατοµικό πρόγραµµα επαγγελµατικής εξέλιξης: πρόγραµµα το οποίο καταρτίζει ο 
ερευνητής, σε συνεργασία µε τον επιφορτισµένο µε την επίβλεψη των οικείων 
δραστηριοτήτων ερευνητικής κατάρτισης επιστήµονα που ορίζεται από τον δικαιούχο στο 
παράρτηµα Ι, και το οποίο περιλαµβάνει τις ανάγκες του για κατάρτιση 
(συµπεριλαµβανοµένων και συµπληρωµατικών δεξιοτήτων), τους επιστηµονικούς του 
στόχους και τα µέτρα που προβλέπονται για να επιτευχθούν οι εν λόγω στόχοι, καθώς 
και περιγραφή των οικείων δραστηριοτήτων ερευνητικής κατάρτισης. 

7. Περίοδος επανένταξης: η αναφερόµενη στο παράρτηµα Ι περίοδος του έργου την οποία 
ο ερευνητής διανύει στις εγκαταστάσεις του δικαιούχου, προκειµένου να διεξαγάγει τις 
οικείες δραστηριότητες ερευνητικής κατάρτισης µετά από την περίοδο απόσπασης. 
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8. Ερευνητής: ο επαγγελµατίας ερευνητής που κατονοµάζεται στο παράρτηµα Ι και 
προσλαµβάνεται από τον δικαιούχο προκειµένου να επωφεληθεί από τις δραστηριότητες 
ερευνητικής κατάρτισης του έργου. 

9. ∆ραστηριότητες ερευνητικής κατάρτισης: οι δραστηριότητες που αφορούν την 
ερευνητική κατάρτιση και την επαγγελµατική εξέλιξη που πρόκειται να παρασχεθεί 
στον ερευνητή στο πλαίσιο του έργου, όπως περιγράφεται στο παράρτηµα Ι. 

10. Περίοδος απόσπασης: η περίοδος που διανύει ο ερευνητής στις εγκαταστάσεις του 
οργανισµού-εταίρου, όπως αναφέρεται στο παράρτηµα Ι. 

11. Πρόγραµµα εργασιών: το 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 

ΤΜΗΜΑ 1 - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 

ΙΙΙ.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 και φιλοξενεί τον 
ερευνητή κατά την/τις περίοδο/-όδους που προσδιορίζεται/-ονται στο παράρτηµα Ι και στη 
συµφωνία, έτσι ώστε ο επιστήµονας που ορίζεται από τον δικαιούχο στο παράρτηµα Ι να 
είναι επιφορτισµένος µε την επίβλεψη των δραστηριοτήτων ερευνητικής κατάρτισης σε όλη 
τη διάρκεια του έργου· 

β) εξασφαλίζει ότι, κατά την περίοδο που διανύει ο ερευνητής στις εγκαταστάσεις του 
οργανισµού-εταίρου, καλύπτεται από καθεστώς κοινωνικής ασφάλισης το οποίο 
ανταποκρίνεται στις ελάχιστες απαιτήσεις του τίτλου ΙΙ του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 
1408/71 του Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου 1971. Κατά την περίοδο επανένταξης, ο 
δικαιούχος εξασφαλίζει ότι, σε κάθε τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων ερευνητικής 
κατάρτισης, ο 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· 

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

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

ε) εξασφαλίζει, πρώτον, την κατάρτιση ατοµικού προγράµµατος επαγγελµατικής εξέλιξης 
κατά το χρόνο της πρόσληψης, σε συνεργασία µε τον επιστήµονα που ορίζεται από τον 
δικαιούχο στο παράρτηµα Ι και είναι επιφορτισµένος µε την επίβλεψη των δραστηριοτήτων 
ερευνητικής κατάρτισης και, δεύτερον, την κατάρτιση του ερευνητή στο πλαίσιο του έργου 
για τον χρόνο που προσδιορίζεται στη συµφωνία, κατά τα προβλεπόµενα στο παράρτηµα Ι 
και µε βάση το ατοµικό πρόγραµµα επαγγελµατικής εξέλιξης· 
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στ) διαθέτει, σε όλη τη διάρκεια ισχύος της συµφωνίας επιχορήγησης, 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, και παρέχει τα εν 
λόγω µέσα στον ερευνητή, ανάλογα µε τις ανάγκες·  

ζ) εξασφαλίζει ότι ο οργανισµός-εταίρος διαθέτει τα µέσα που αναφέρονται στο στοιχείο στ) 
και ότι τα παρέχει στον ερευνητή κατά την περίοδο απόσπασης, ανάλογα µε τις ανάγκες·  

η) παρέχει στον ερευνητή εύλογη συνδροµή σε όλες τις διοικητικές διαδικασίες που 
απαιτούν οι αρµόδιες αρχές στις οποίες υπάγεται ο δικαιούχος, καθώς και σε όλες τις 
διοικητικές διαδικασίες, όπως η θεώρηση διαβατηρίου και η έκδοση άδειας εργασίας, που 
απαιτούν οι αρµόδιες αρχές της χώρας του οργανισµού-εταίρου στον οποίο ο ερευνητής θα 
διανύσει περίοδο απόσπασης· 

θ) εξασφαλίζει ότι η συνδροµή που αναφέρεται στο στοιχείο η) παρέχεται επίσης από τον 
οργανισµό-εταίρο στον ερευνητή κατά την περίοδο απόσπασης· 

ι) εξασφαλίζει ότι ο οργανισµός-εταίρος επιφορτίζει έναν επιστήµονα µε την επίβλεψη των 
δραστηριοτήτων ερευνητικής κατάρτισης του ερευνητή κατά την περίοδο απόσπασης·  

ια) εξασφαλίζει ότι ο ερευνητής αναλαµβάνει τη δέσµευση να επιστρέψει στις 
εγκαταστάσεις του δικαιούχου για το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται στο παράρτηµα Ι, 
προκειµένου να διανύσει την περίοδο επανένταξης· 

ιβ) λαµβάνει όλα τα αναγκαία και εύλογα µέτρα για να φιλοξενήσει τον ερευνητή κατά την 
επάνοδό του και διατηρεί σε ισχύ για την περίοδο επανένταξης τη σύµβαση διορισµού που 
είχε συνάψει µε τον ερευνητή και η οποία ίσχυε πριν από την έναρξη της περιόδου 
απόσπασης·  

ιγ) σε περίπτωση που ο ερευνητής δεν εκπληρώσει την υποχρέωσή του να διανύσει την 
περίοδο επανένταξης, λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου να ανακτήσει από τον 
ερευνητή το σύνολο του ποσού που έλαβε από την Επιτροπή υπέρ του τελευταίου βάσει της 
παρούσας συµφωνίας επιχορήγησης, ώστε να επιστρέψει το εν λόγω ποσό στην Επιτροπή· 

ιδ) σε περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τα στοιχεία 
ια), ιβ) και ιγ) του παρόντος άρθρου ή σε περίπτωση επιστροφής ποσού από τον ερευνητή 
σύµφωνα µε το άρθρο III.3 παράγραφος 1 στοιχείο ιη), επιστρέφει το σύνολο του ποσού 
που έλαβε από την Επιτροπή υπέρ του ερευνητή βάσει της παρούσας συµφωνίας 
επιχορήγησης·  

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

ιστ) 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· 

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

ιη) κατόπιν σχετικού αιτήµατος, διαβιβάζει στην Επιτροπή τα συµπληρωµένα 
ερωτηµατολόγια που αναφέρονται στα στοιχεία ιε) και ιστ) του παρόντος άρθρου, καθώς 
και τις πληροφορίες που αναφέρονται στο στοιχείο ιζ) του παρόντος άρθρου· 
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ιθ) ενηµερώνει την Επιτροπή 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, 
όπου συµπεριλαµβάνονται: 

- κάθε µεταβολή ως προς τον έλεγχο, 

- κάθε σηµαντική τροποποίηση της συµφωνίας ή του ατοµικού προγράµµατος 
επαγγελµατικής εξέλιξης, 

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

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

ΙΙΙ. 3 - Σχέσεις του δικαιούχου µε τον ερευνητή 

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

Ο ερευνητής καταρτίζει ατοµικό πρόγραµµα επαγγελµατικής εξέλιξης, σε συνεργασία µε τον 
επιστήµονα που ορίζεται από τον δικαιούχο στο παράρτηµα Ι και είναι επιφορτισµένος µε 
την επίβλεψη των οικείων δραστηριοτήτων ερευνητικής κατάρτισης.  

Η συµφωνία επιχορήγησης, συµπεριλαµβανοµένων των ενδεχόµενων τροποποιήσεων, καθώς 
και το ατοµικό πρόγραµµα επαγγελµατικής εξέλιξης, επισυνάπτονται στη συµφωνία. Η 
συµφωνία πρέπει να φυλάσσεται από τον δικαιούχο για τις ανάγκες του ελέγχου επί την 
περίοδο που προβλέπεται στο άρθρο II.20 παράγραφος 3. Εφόσον προβλέπεται στο άρθρο 2 
της συµφωνίας επιχορήγησης, ο δικαιούχος γνωστοποιεί ηλεκτρονικώς στην Επιτροπή την 
ηµεροµηνία έναρξης του έργου. 

Εντός 20 ηµερών από τον διορισµό του ερευνητή ή από την έναρξη του έργου ή την έναρξη 
ισχύος της συµφωνίας επιχορήγησης, αναλόγως του ποια ηµεροµηνία είναι µεταγενέστερη, ο 
δικαιούχος υποβάλλει ηλεκτρονικώς δήλωση συµµόρφωσης της συµφωνίας µε τη συµφωνία 
επιχορήγησης, τηρώντας τη µορφή και τις διαδικασίες που θα ανακοινώσει η Επιτροπή. 

Με την επιφύλαξη συγκεκριµένων ζητηµάτων που ήδη διέπονται από την κοινοτική 
νοµοθεσία, στη συµφωνία προσδιορίζονται ιδίως:  

α) το ονοµατεπώνυµο του επιστήµονα που είναι επιφορτισµένος µε την επίβλεψη των 
δραστηριοτήτων ερευνητικής κατάρτισης στον δικαιούχο και στον οργανισµό-εταίρο·  

β) τα ποσά τα οποία ο ερευνητής δικαιούται να λάβει από τον δικαιούχο βάσει της παρούσας 
συµφωνίας επιχορήγησης και τους διακανονισµούς πληρωµής των ποσών που οφείλονται 
στον ερευνητή·  

γ) η συµπληρωµατική συνεισφορά που ενδεχοµένως καταβάλλεται από τον δικαιούχο στον 
ερευνητή για τους σκοπούς του παρόντος έργου και οι διακανονισµοί πληρωµής του εν λόγω 
ποσού· 
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δ) οι ενδεχόµενες κρατήσεις, εφόσον υπάρχει νόµιµη αιτιολογία· 

ε) ότι ο ερευνητής δεν επιτρέπεται να εισπράττει, για τις οικείες δραστηριότητες ερευνητικής 
κατάρτισης, άλλες αποδοχές εκτός αυτών που λαµβάνει από τον δικαιούχο σύµφωνα µε τα 
στοιχεία β) και γ) της παρούσας παραγράφου· 

στ) προκειµένου για πληρωµές σε άλλο εθνικό νόµισµα πλην του ευρώ, οι 
χρησιµοποιούµενες τιµές µετατροπής και συναλλαγµατικές ισοτιµίες, καθώς και οι 
ηµεροµηνίες και πηγές αναφοράς·  

ζ) το εφαρµοστέο στη συµφωνία δίκαιο· 

η) η κοινωνική ασφάλιση που παρέχεται στον ερευνητή σύµφωνα µε το άρθρο III.2 στοιχείο 
β)· 

θ) οι διατάξεις σχετικά µε την κανονική και την αναρρωτική άδεια, σύµφωνα µε τον 
εσωτερικό κανονισµό του δικαιούχου· 

ι) ότι ο ερευνητής οφείλει να εργάζεται υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης στις 
δραστηριότητες ερευνητικής κατάρτισης, εκτός εάν υφίστανται δεόντως τεκµηριωµένοι λόγοι 
που συνδέονται µε την προσωπική ή οικογενειακή του κατάσταση και µε την επιφύλαξη 
προηγούµενης έγκρισης της Επιτροπής· 

ια) η περιγραφή και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των δραστηριοτήτων ερευνητικής 
κατάρτισης, σε περίπτωση που οι δραστηριότητες αυτές είναι κατανεµηµένες σε χωριστές 
περιόδους· 

ιβ) η συνολική διάρκεια ισχύος της συµφωνίας, η ηµεροµηνία διορισµού του ερευνητή και η 
θέση του από πλευράς καθεστώτος απασχόλησης, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι 
απαιτήσεις του άρθρου ΙΙΙ.2 στοιχεία β) και γ) και του άρθρου ΙΙΙ.9 σηµείο 1 στοιχείο α) και 
ότι οι συνθήκες εργασίας είναι συγκρίσιµες µε εκείνες που παρέχονται στους εντόπιους 
ερευνητές ανάλογης θέσης· 

ιγ) ο/οι τόπος/-οι όπου θα διεξαχθούν οι δραστηριότητες ερευνητικής κατάρτισης, σύµφωνα 
µε το παράρτηµα Ι·  

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

- κάθε τροποποίηση της συµφωνίας ή/και του ατοµικού προγράµµατος επαγγελµατικής 
εξέλιξης, 

- κάθε αλλαγή των πληροφοριών που χρησίµευσαν ως βάση για τη χορήγηση της διεθνούς 
υποτροφίας εξωτερικού «Μαρία Κιουρί» για επαγγελµατική εξέλιξη,  

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

ιε) οι διακανονισµοί µεταξύ δικαιούχου και ερευνητή κατά τη διάρκεια και µετά την 
ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων ερευνητικής κατάρτισης, όσον αφορά τα δικαιώµατα 
διανοητικής 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· 
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ιστ) η ρητή διαβεβαίωση ότι η σύµβαση διορισµού, που είχε συναφθεί µε το δικαιούχο και 
ίσχυε πριν από την έναρξη της περιόδου απόσπασης, διατηρείται σε ισχύ για την περίοδο 
επανένταξης· 

ιζ) η υποχρέωση του ερευνητή να επιστρέψει στις εγκαταστάσεις του δικαιούχου µετά την 
περίοδο απόσπασης που προβλέπεται στο παράρτηµα Ι, προκειµένου να διανύσει την 
περίοδο επανένταξης·  

ιη) σε περίπτωση που ο ερευνητής δεν εκπληρώσει την υποχρέωσή του που απορρέει από το 
στοιχείο ιζ), η υποχρέωση να επιστρέψει στον δικαιούχο το σύνολο του ποσού των 
κοινοτικών επιδοµάτων που έλαβε ο δικαιούχος υπέρ του ερευνητή βάσει της παρούσας 
συµφωνίας επιχορήγησης·  

ιθ) ότι ο ερευνητής δεσµεύεται να συµπληρώσει, να υπογράψει και να διαβιβάσει στον 
δικαιούχο τα ερωτηµατολόγια αξιολόγησης και παρακολούθησης που αναφέρονται στα 
στοιχεία ιε) και ιστ) του άρθρου III.2· 

κ) ότι ο ερευνητής δεσµεύεται να ενηµερώνει τον δικαιούχο για τυχόν αλλαγή των στοιχείων 
του επί τρία έτη µετά την ολοκλήρωση του έργου· 

κα) ότι ο ερευνητής θα αναγνωρίζει τη στήριξη εκ µέρους της Κοινότητας στο πλαίσιο 
διεθνούς υποτροφίας εξωτερικού «Μαρία Κιουρί» για επαγγελµατική εξέλιξη σε κάθε σχετική 
δηµοσίευση σε έντυπα ή άλλα µέσα σύµφωνα µε τα άρθρα ΙΙ.11 και III.7. 

2. Οι διακανονισµοί πληρωµής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) του 
παρόντος άρθρου βασίζονται στην αρχή των µηνιαίων πληρωµών των δεδουλευµένων, 
εκτός εάν αυτό αντίκειται στο εφαρµοστέο δίκαιο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
στοιχείο ζ) του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω διακανονισµοί πρέπει να προβλέπουν 
πληρωµές για τον ερευνητή από την αρχή του διορισµού του, καθώς και την καταβολή του 
συνόλου των ποσών που διατίθενται υπέρ του ερευνητή, το αργότερο κατά τη λήξη του 
έργου.  

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 του συνόλου 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, η απουσία απάντησης της Επιτροπής εντός 45 ηµερών συνιστά 
έγκριση του αιτήµατος. Το αίτηµα αναστολής που υποβάλλει ο δικαιούχος πρέπει να 
συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η παράταση 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 5 
του παρόντος άρθρου.  

2. Εάν το αίτηµα αναστολής συνδέεται µε γονική άδεια και συνδυάζεται µε αίτηση 
αναπροσαρµογής της χρηµατοδοτικής συνεισφοράς της Κοινότητας, πρέπει να υποβάλλεται 
από τον δικαιούχο και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η Επιτροπή 
µπορεί να αποφασίσει να αναπροσαρµόσει τη χρηµατοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας 
ανάλογα µε τις απαιτήσεις της εκάστοτε περίπτωσης. Υπολογιζόµενη ανά µήνα, η 
συνεισφορά δεν υπερβαίνει τη διαφορά µεταξύ της αποζηµίωσης που λαµβάνει ο ερευνητής 
δυνάµει της κάλυψης κοινωνικής ασφάλισης που αναφέρεται στο άρθρο III.3 παράγραφος 1 
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στοιχεία στ) και ζ) και του ποσού της συνεισφοράς που καθορίζεται στο άρθρο III.9 
παράγραφος 1 στοιχείο α). Η απουσία απάντησης της Επιτροπής εντός 45 ηµερών δεν 
συνιστά έγκριση του αιτήµατος. Σε περίπτωση θετικής απάντησης, οι οικονοµικές 
λεπτοµέρειες της παράτασης καθορίζονται µε τροποποίηση της συµφωνίας επιχορήγησης. 

3. Ο δικαιούχος ενηµερώνει τον ερευνητή για την απόφαση της Επιτροπής. 

4. Σε περίπτωση αναστολής της δραστηριότητας ερευνητικής κατάρτισης που έχει εγκρίνει η 
Επιτροπή κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, 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 αυτοµάτως παρατείνεται αντίστοιχα η διάρκεια του έργου 
που ορίζεται στο άρθρο 2.  
 
5. 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) που έχει εγκρίνει η Επιτροπή κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του 
έργου, η οριζόµενη στο άρθρο 3 περίοδος αναφοράς, εντός της οποίας αρχίζει η αλλαγή του 
καθεστώτος απασχόλησης, καθώς και η ή οι επόµενες περίοδοι αναφοράς κατά τις οποίες 
ισχύει το νέο καθεστώς, αυτοµάτως παρατείνονται (ή συντοµεύονται) αναλόγως. Για την 
αναπροσαρµογή της διάρκειας της ή των εκάστοτε περιόδων αναφοράς λαµβάνεται ως βάση 
µια τυπική περίοδος αναφοράς δώδεκα µηνών, αντιστοιχούσα σε διορισµό σε θέση πλήρους 
απασχόλησης. Κατά συνέπεια, µετατίθεται (ή επισπεύδεται) η έναρξη της ή των υπόψη 
περιόδων αναφοράς και αυτοµάτως παρατείνεται (ή µειώνεται) αντίστοιχα η διάρκεια του 
έργου που ορίζεται στο άρθρο 2. 
 
III. 5 – Υποβολή των παραδοτέων του έργου 

Επιπλέον των διατάξεων των άρθρων 3 και ΙΙ.3, στην περίπτωση των περιόδων αναφοράς 
που υπερβαίνουν τους 18 µήνες, ο δικαιούχος υποβάλλει ενδιάµεση έκθεση για την 
αξιολόγηση της προόδου των δραστηριοτήτων ερευνητικής κατάρτισης. 

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.  

ΙΙΙ. 6 – Εµπιστευτικότητα 

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

ΙΙΙ. 7 – ∆ηµοσιότητα  

Ο δικαιούχος εξασφαλίζει ότι ο ερευνητής έχει τα ίδια δικαιώµατα και τις ίδιες υποχρεώσεις 
µε τον δικαιούχο, όπως προβλέπεται στο άρθρο II.11. 

ΤΜΗΜΑ 2 - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ 

ΙΙΙ. 8 – Καταγγελία της συµφωνίας επιχορήγησης  

Επιπλέον των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο II.33, η Επιτροπή µπορεί να 
καταγγείλει τη συµφωνία επιχορήγησης στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
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α) όταν για οποιονδήποτε λόγο ο ερευνητής δεν είναι πλέον σε θέση να εξακολουθήσει να 
εργάζεται στο έργο· 

β) όταν λύεται η συµφωνία µεταξύ δικαιούχου και ερευνητή λόγω µη συµµόρφωσης µε τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη συµφωνία·  

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 άλλο πλεονέκτηµα 
που ενδεχοµένως παρέχει η συµφωνία επιχορήγησης.  

ΜΕΡΟΣ B – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

ΙΙΙ. 9 – Επιλέξιµες δαπάνες  

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

Ειδικότερα, οι δαπάνες που αφορούν τις δραστηριότητες ερευνητικής κατάρτισης οι οποίες 
διεξάγονται στο πλαίσιο του έργου, µπορούν να αποδοθούν από την Επιτροπή ως εξής: 

1. Επιλέξιµες δαπάνες για τις δραστηριότητες του ερευνητή 

Στο παράρτηµα Ι της παρούσας συµφωνίας επιχορήγησης καθορίζεται ένα κατ’ αποκοπή 
ποσό αποκλειστικά υπέρ του ερευνητή που διορίζεται στο πλαίσιο του έργου, σύµφωνα µε τα 
ισχύοντα ποσά αναφοράς που προβλέπονται στο πρόγραµµα εργασιών, ανεξάρτητα από τη 
συµπληρωµατική συνεισφορά την οποία ενδεχοµένως καταβάλλει ο δικαιούχος στον 
ερευνητή.  

Τα ισχύοντα ποσά αναφοράς του προγράµµατος εργασιών καθορίζονται µε βάση πλήρη 
απασχόληση του ερευνητή στο έργο. Σε περίπτωση µερικής απασχόλησης τα επιδόµατα 
αναπροσαρµόζονται αναλόγως του πραγµατικού χρόνου απασχόλησης στο έργο.  

Το κατ’ αποκοπή ποσό του παραρτήµατος Ι υπέρ του ερευνητή κατανέµεται ως εξής: 

α) Μηνιαίο επίδοµα διαβίωσης βάσει του παραρτήµατος Ι.  

Σε περίπτωση µακράς διαµονής, ο δικαιούχος προσλαµβάνει τον ερευνητή µε σύµβαση 
εργασίας, εκτός επαρκώς τεκµηριωµένων περιπτώσεων ή της περίπτωσης που οι εθνικοί 
κανονισµοί δεν παρέχουν τη δυνατότητα αυτή. Σε περίπτωση σύντοµης διαµονής, ο 
δικαιούχος µπορεί να επιλέξει να προσλάβει τον ερευνητή µε σύµβαση εργασίας ή µε πάγια 
υποτροφία. Τα ισχύοντα ποσά αναφοράς του προγράµµατος εργασιών για τους ερευνητές 
οι οποίοι προσλαµβάνονται µε σύµβαση εργασίας περιλαµβάνουν όλες τις υποχρεωτικές 
βάσει της εθνικής νοµοθεσίας κρατήσεις στο πλαίσιο της παρούσας συµφωνίας 
επιχορήγησης. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η σύναψη σύµβασης εργασίας, ο 
δικαιούχος προσλαµβάνει τον ερευνητή υπό καθεστώς που ισοδυναµεί µε πάγια 
υποτροφία, εφόσον αυτό συµβιβάζεται µε την ισχύουσα νοµοθεσία στη χώρα του 
δικαιούχου και εξασφαλίζει την κοινωνική ασφάλιση του ερευνητή τουλάχιστον µε τις 
παροχές που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), ε) και ζ) του 
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου 1971, χωρίς όµως η 
ασφάλιση αυτή να καλύπτεται αναγκαστικά από το ποσό της υποτροφίας. Τα ισχύοντα 
µηνιαία επιδόµατα διαβίωσης καθορίζονται στο πρόγραµµα εργασιών. 
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β) Συµµετοχή στα έξοδα κινητικότητας, η οποία περιλαµβάνει:  

- Μηνιαίο επίδοµα κινητικότητας, σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι, για το οποίο λαµβάνεται 
υπόψη η οικογενειακή κατάσταση του ερευνητή κατά την αντίστοιχη καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης. Για να δικαιούται επίδοµα κινητικότητας, ο ερευνητής 
πρέπει να έχει προβεί σε διακρατική µετεγκατάσταση κατά την έναρξη της αντίστοιχης 
φάσης των δραστηριοτήτων ερευνητικής κατάρτισης (περίοδος απόσπασης ή περίοδος 
επανένταξης) ή εντός διαστήµατος κάτω των δώδεκα µηνών πριν από την αντίστοιχη 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης.  

Το επίδοµα κινητικότητας δεν ισχύει για την περίοδο επανένταξης, σε περίπτωση που αυτή 
διανύεται στον τόπο προέλευσης του ερευνητή.  

Προκειµένου να ληφθούν υπόψη το κόστος ζωής και η µισθολογική διάρθρωση στη/στις 
χώρα/-ες όπου ο ερευνητής θα ασκήσει τις δραστηριότητες ερευνητικής κατάρτισης, 
εφαρµόζονται στα προαναφερθέντα µηνιαία επιδόµατα διαβίωσης και κινητικότητας οι 
διορθωτικοί συντελεστές που προβλέπονται στο πρόγραµµα εργασιών το οποίο ίσχυε κατά 
τον χρόνο υπογραφής της συµφωνίας επιχορήγησης.  

Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να εφαρµόσει στις εν εξελίξει συµφωνίες επιχορήγησης 
αναθεωρήσεις των διορθωτικών συντελεστών που δηµοσιεύονται στο πρόγραµµα εργασιών, 
σε περίπτωση αύξησης του συντελεστή ίσης µε 10% ή µεγαλύτερης. Οι αναγκαίες 
οικονοµικές αναπροσαρµογές της κοινοτικής χρηµατοδοτικής συνεισφοράς θα 
πραγµατοποιηθούν στο πλαίσιο της τελικής πληρωµής. 

Επιπλέον, εάν ο ερευνητής δικαιούται µηνιαίο επίδοµα κινητικότητας για την περίοδο 
απόσπασης, λαµβάνει και επίδοµα µετακίνησης, σύµφωνα µε το κατ’ αποκοπή ποσό του 
παραρτήµατος Ι, για ένα ταξίδι από τον τόπο προέλευσής του στον τόπο των εγκαταστάσεων 
του οργανισµού-εταίρου για κάθε περίοδο 12 µηνών ή µικρότερη, εάν το δεύτερο διάστηµα 
της περιόδου απόσπασης είναι µικρότερο από 12 µήνες. 

- Ο ερευνητής λαµβάνει επίσης επίδοµα µετακίνησης για την περίοδο επανένταξης, σύµφωνα 
µε το κατ’ αποκοπή ποσό του παραρτήµατος Ι, το οποίο υπολογίζεται µε βάση την 
απόσταση µεταξύ του τόπου προέλευσής του και του τόπου των εγκαταστάσεων του 
δικαιούχου, για κάθε περίοδο δώδεκα µηνών ή µικρότερη, όταν το τελευταίο διάστηµα της 
περιόδου επανένταξης είναι µικρότερο των δώδεκα µηνών, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω δύο 
τόποι βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες.  

Το πρώτο επίδοµα µετακίνησης πρέπει να καταβάλλεται κατά την ανάληψη των 
καθηκόντων του και, στη συνέχεια, ετησίως. 

γ) Συνεισφορά, σύµφωνα µε το κατ’ αποκοπή µηνιαίο ποσό που ορίζεται στο παράρτηµα Ι, 
για την κάλυψη των λοιπών δαπανών οι οποίες αφορούν τη συµµετοχή του ερευνητή στο 
έργο, ανάλογα µε το είδος των δραστηριοτήτων που πρόκειται να διεξαχθούν στο πλαίσιο 
του έργου. Το επίδοµα αυτό θα χορηγείται από τον δικαιούχο και θα χρησιµοποιείται για την 
κάλυψη εξόδων που αφορούν άµεσα τον ερευνητή.  

Οι δαπάνες για τις άλλες δραστηριότητες που διεξάγονται στο πλαίσιο του έργου µπορούν 
να αποδοθούν από την Επιτροπή ως εξής: 

2. Επιλέξιµες δαπάνες για τις δραστηριότητες του δικαιούχου και έµµεσες δαπάνες 
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Τα διαχειριστικά έξοδα και οι έµµεσες δαπάνες αποδίδονται σύµφωνα µε το πρόγραµµα 
εργασιών, υπό τους όρους του παραρτήµατος Ι. 

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 4 παράγραφος 2, απαγορεύονται οι µεταφορές κονδυλίων 
από τα επιδόµατα που προβλέπονται για τις δραστηριότητες του ερευνητή στα ποσά που 
διατίθενται για τις δραστηριότητες του δικαιούχου. 

ΜΕΡΟΣ Γ – ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ∆ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

ΙΙΙ. 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 που ενδέχεται να επηρεάσει ουσιαστικά την παραχώρηση 
δικαιωµάτων πρόσβασης.  


	ΙΙΙ. 3 - Σχέσεις του δικαιούχου με τον ερευνητή

