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EL 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙΙ  
 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
«ΟΡΙΖΩΝ 2020»1 ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΥ ΥΨΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΣΕ)2 (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΣΕ ΜΙΚΡΟΥ ΥΨΟΥΣ ΜΕ 
ΕΝΑΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ) 

 
 Ο πίνακας που ακολουθεί περιέχει οδηγίες για τη σύνθεση του κειμένου του ειδικού 

υποδείγματος συμφωνιών επιχορήγησης. 
 
 

Γενικές 
παρατηρήσεις 
 
 

 

• Χρησιμοποιείται ως βάση το γενικό υπόδειγμα συμφωνιών επιχορήγησης 
με έναν δικαιούχο. 

• Οι λέξεις «[Οργανισμός][Επιτροπή]» πρέπει να αντικατασταθούν από τη 
λέξη «Οργανισμός».  

• Πρέπει να επιλεγούν οι επιλογές που αφορούν επιχορηγήσεις μικρού 
ύψους (κάτω των 60 000 ευρώ). 

• Πρέπει να απαλειφθούν οι επιλογές που αφορούν τα συνδεόμενα τρίτα 
μέρη. 

• Πρέπει να απαλειφθούν οι παραπομπές/επιλογές σχετικά με την Ευρατόμ. 
• Τα παραρτήματα 2 και 4 είναι διαφορετικά για τις επιχορηγήσεις ΕΣΕ 

ΜΙΚΡΟΥ ΥΨΟΥΣ. 
• Πρέπει να προσαρμοστεί ο πίνακας περιεχομένων. 
• Πρέπει να προσαρμοστούν οι παραπομπές των υποσημειώσεων. 

 
Τα μέρη Επιλογές για τη συμφωνία επιχορήγησης ΕΣΕ μικρού ύψους με έναν 

δικαιούχο: 
 
του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας 
(ERCEA/ΕΟΕΣΕ) («Οργανισμός»), δυνάμει των εξουσιών που έχουν 
μεταβιβαστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή («Επιτροπή»)3, 
 

Παραρτήματα Παραρτήματα της συμφωνίας επιχορήγησης ΕΣΕ μικρού ύψους με έναν 
δικαιούχο: 
 
Παράρτημα 1       Περιγραφή της δράσης  
 
Παράρτημα 2     Εκτιμώμενος προϋπολογισμός για τη δράση  
 

                                                 
1  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης 

Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την 
καινοτομία (2014-2020) («κανονισμός αριθ. 1291/2013 για το πρόγραμμα-πλαίσιο "Ορίζων 2020"») (ΕΕ 
L 347 της 20.12.2013, σ. 104). 

2  Με τις επιχορηγήσεις ΕΣΕ μικρού ύψους χρηματοδοτούνται πρωτοβουλίες, δράσεις ή μελέτες που μπορούν 
να ενισχύσουν τον άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στην έρευνα ή σε χρηματοδοτούμενους από το ΕΣΕ 
ερευνητές. 

3  Το κείμενο με πλάγια γραφή δείχνει τις επιλογές του υποδείγματος συμφωνίας επιχορήγησης που έχουν 
εφαρμογή στην παρούσα συμφωνία. 
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Παράρτημα 3 Δεν εφαρμόζεται 
 
Παράρτημα 4 Υπόδειγμα οικονομικής κατάστασης 
 
Παράρτημα 5 Δεν εφαρμόζεται  
 
Παράρτημα 6 Δεν εφαρμόζεται 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 
ΑΡΘΡΟ 4 — 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

Διάταξη, όπως αντικαθίσταται για τις επιχορηγήσεις ΕΣΕ μικρού ύψους με 
έναν δικαιούχο: 
 
ΑΡΘΡΟ 4 — ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 
 
4.1 Εκτιμώμενος προϋπολογισμός 
 
Ο «εκτιμώμενος προϋπολογισμός» για τη δράση καθορίζεται στο 

παράρτημα 2. 
 
Περιέχει την κατηγορία του προϋπολογισμού, τις εκτιμώμενες επιλέξιμες 
δαπάνες και τη μορφή των δαπανών (βλ. άρθρα 5 και 6). 
 
4.2  Μεταφορές πιστώσεων  
 
Δεν εφαρμόζεται 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 
ΑΡΘΡΟ 5 — 
ΠΟΣΟ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, 
ΜΟΡΦΗ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 

Διάταξη, όπως αντικαθίσταται για τις επιχορηγήσεις ΕΣΕ ΜΙΚΡΟΥ 
ΥΨΟΥΣ με έναν δικαιούχο: 
 
ΑΡΘΡΟ 5 — ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΜΟΡΦΗ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 
 
5.1 Μέγιστο ποσό επιχορήγησης  
 
Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης είναι [συμπληρώνεται το ποσό 
(συμπληρώνεται το ποσό ολογράφως)] ευρώ. 
 
5.2       Μορφή επιχορήγησης, ποσοστό επιστροφής και μορφή 

δαπανών 
 
Στο πλαίσιο της επιχορήγησης επιστρέφεται το 100 % των επιλέξιμων 
δαπανών για τη δράση (βλ. άρθρο 6) («επιχορήγηση με επιστροφή 
επιλέξιμων δαπανών») (βλ. παράρτημα 2).  
 
Οι εκτιμώμενες επιλέξιμες δαπάνες για τη δράση είναι [συμπληρώνεται 
το ποσό (συμπληρώνεται το ποσό ολογράφως)] ευρώ.   
 
Οι επιλέξιμες άμεσες και έμμεσες δαπάνες για τη δράση (βλ. άρθρο 6) 
πρέπει να δηλώνονται ως το κατ’ αποκοπή εφάπαξ ποσό που καθορίζεται 
στο παράρτημα 2 (δηλ. υπό τη μορφή «κατ’ αποκοπή εφάπαξ δαπάνες»). 
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5.3  Τελικό ποσό της επιχορήγησης — Υπολογισμός 
 
Το τελικό ποσό της επιχορήγησης εξαρτάται από την ορθή υλοποίηση της 
δράσης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας.  
 
Το ποσό αυτό υπολογίζεται από τον Οργανισμό —κατά την πληρωμή του 
υπολοίπου (βλ. άρθρο 21)— σύμφωνα με τα ακόλουθα βήματα:  
 

Βήμα 1 – Εφαρμογή του ποσοστού επιστροφής  
 

Βήμα 2 – Μείωση λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 
 
5.3.1 Βήμα 1 — Εφαρμογή των ποσοστών επιστροφής στις επιλέξιμες 
δαπάνες 
 
Το ποσοστό επιστροφής (βλ. άρθρο 5.2) εφαρμόζεται στις επιλέξιμες 
δαπάνες (κατ’ αποκοπή εφάπαξ δαπάνες· βλ. άρθρο 6) που δηλώνονται 
από τον δικαιούχο και εγκρίνονται από τον Οργανισμό (βλ. άρθρο 21). 
 
5.3.2 Βήμα 2 — Μείωση που οφείλεται στην αθέτηση άλλων 
υποχρεώσεων και όχι σε πλημμελή υλοποίηση— Μειωμένο μέγιστο 
ποσό επιχορήγησης — Υπολογισμός 
 
Αν μειωθεί η επιχορήγηση (βλ. άρθρο 43), ο Οργανισμός θα υπολογίσει το 
μειωμένο μέγιστο ποσό επιχορήγησης αφαιρώντας το ποσό της μείωσης 
(που υπολογίζεται κατ’ αναλογία με τη σοβαρότητα της αθέτησης 
υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 43.2) από το μέγιστο ποσό 
επιχορήγησης που καθορίζεται στο άρθρο 5.1. 

 
Στην περίπτωση αυτή, το τελικό ποσό της επιχορήγησης θα είναι το 
χαμηλότερο από τα ακόλουθα δύο:  
 

- το ποσό που προκύπτει από το βήμα 1 ή  
 

- το ποσό που προκύπτει από το βήμα 2. 
 

5.4 Αναθεωρημένο τελικό ποσό της επιχορήγησης — Υπολογισμός 
 
Αν —μετά την πληρωμή του υπολοίπου (ειδικότερα, μετά τη διενέργεια 
ελέγχων, αξιολογήσεων, λογιστικών ελέγχων ή ερευνών, βλ. άρθρο 22)— 
ο Οργανισμός απορρίψει δαπάνες (βλ. άρθρο 42) ή μειώσει την 
επιχορήγηση (βλ. άρθρο 43), θα υπολογίσει το «αναθεωρημένο τελικό 
ποσό της επιχορήγησης».  
  
Το ποσό αυτό υπολογίζεται από τον Οργανισμό βάσει των διαπιστώσεων 
ως εξής:  
 

- σε περίπτωση απόρριψης δαπανών: με την εφαρμογή του 
ποσοστού επιστροφής στις αναθεωρημένες επιλέξιμες δαπάνες που 
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έχουν εγκριθεί από τον Οργανισμό· 
 

- σε περίπτωση μείωσης της επιχορήγησης: κατ’ αναλογία με τη 
σοβαρότητα της αθέτησης υποχρεώσεων του δικαιούχου (βλ. 
άρθρο 43.2).  

 
Σε περίπτωση απόρριψης δαπανών και μείωσης της επιχορήγησης, το 
αναθεωρημένο τελικό ποσό της επιχορήγησης θα είναι το χαμηλότερο από 
τα δύο ανωτέρω ποσά.  
 

ΑΡΘΡΟ 6 — 
ΕΠΙΛΕΞΙΜ
ΕΣ ΚΑΙ ΜΗ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜ
ΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ 

Διάταξη, όπως αντικαθίσταται για τις επιχορηγήσεις ΕΣΕ ΜΙΚΡΟΥ 
ΥΨΟΥΣ με έναν δικαιούχο: 

 
ΑΡΘΡΟ 6 — ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
 
6.1 Επιλέξιμες δαπάνες 
 
Οι δαπάνες της κατηγορίας του προϋπολογισμού: 
 
Α. Άμεσες και έμμεσες δαπάνες για τη δράση 
 
είναι επιλέξιμες («επιλέξιμες δαπάνες»), εφόσον αντιστοιχούν στο 

κατ’ αποκοπή εφάπαξ ποσό που καθορίζεται στο παράρτημα 2 και 
τα αντίστοιχα καθήκοντα ή μέρη της δράσης έχουν εκτελεστεί 
ορθά σύμφωνα με το παράρτημα 1. 

 
6.2 Μη επιλέξιμες δαπάνες  
 
Ως «μη επιλέξιμες δαπάνες» νοούνται οι εξής: 
 
α) δαπάνες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται         

ανωτέρω (βλ. άρθρο 6.1) και 
 
β) δαπάνες που έχουν επιστραφεί στο πλαίσιο άλλης επιχορήγησης της 

ΕΕ ή της Ευρατόμ (συμπεριλαμβανομένων επιχορηγήσεων από 
κράτος μέλος που χρηματοδοτήθηκαν από τον προϋπολογισμό της 
ΕΕ ή της Ευρατόμ και επιχορηγήσεων από άλλους φορείς εκτός 
του Οργανισμού για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ ή 
της Ευρατόμ· ειδικότερα, οι έμμεσες δαπάνες, αν ο δικαιούχος 
λαμβάνει ήδη επιχορήγηση λειτουργίας η οποία χρηματοδοτείται 
από τον προϋπολογισμό της ΕΕ ή της Ευρατόμ κατά την ίδια 
περίοδο. 

 
[γ) ΕΠΙΛΟΓΗ για κατηγορίες δαπανών που εξαιρούνται ρητά κατά το 

πρόγραμμα εργασιών: [συμπληρώνεται το όνομα της εξαιρούμενης 
κατηγορίας δαπανών]].  

 
6.3 Συνέπειες της δήλωσης μη επιλέξιμων δαπανών 
 
Δηλωθείσες δαπάνες που δεν είναι επιλέξιμες θα απορρίπτονται (βλ. 
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άρθρο 42).  
 
Η εν λόγω δήλωση μπορεί επίσης να οδηγήσει σε οποιοδήποτε από τα 

υπόλοιπα μέτρα που περιγράφονται στο κεφάλαιο 6.  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 
ΑΡΘΡΟ 7 - 
ΓΕΝΙΚΗ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 
ΟΡΘΗΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
 

Διάταξη, όπως αντικαθίσταται για τις επιχορηγήσεις ΕΣΕ μικρού ύψους με 
έναν δικαιούχο: 
 
ΑΡΘΡΟ 7 - ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΡΘΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 
 
7.1  Γενική υποχρέωση ορθής υλοποίησης της δράσης 
 
Ο δικαιούχος πρέπει να υλοποιήσει τη δράση, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα 1 και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της συμφωνίας και όλες 
τις έννομες υποχρεώσεις που απορρέουν από το ισχύον ενωσιακό, διεθνές 
και εθνικό δίκαιο.  
 
7.2 Συνέπειες της μη συμμόρφωσης  
 
Εάν ο δικαιούχος δεν υλοποιήσει ορθά τη δράση (ή μέρος αυτής), οι 
αντίστοιχες δαπάνες δεν θα είναι επιλέξιμες (βλ. άρθρο 6) και θα 
απορρίπτονται (βλ. άρθρο 42). 
 
Εάν ο δικαιούχος αθετήσει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση, η επιχορήγηση 
μπορεί να μειωθεί (βλ. άρθρο 43).  
 
Η εν λόγω αθέτηση υποχρέωσης μπορεί επίσης να οδηγήσει σε 
οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα μέτρα που περιγράφονται στο κεφάλαιο 6.  
 

ΑΡΘΡΟ 8 — 
ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ — 
ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ 
ΠΟΥ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ 
ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 

Επιχορηγήσεις ΕΣΕ μικρού ύψους με έναν δικαιούχο: 
 
ΑΡΘΡΟ 8 — ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ — 
ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 
 
Ο δικαιούχος πρέπει να διαθέτει τους αναγκαίους πόρους για την 
υλοποίηση της δράσης.  
 
Αν κριθεί απαραίτητο για την υλοποίηση της δράσης, ο δικαιούχος μπορεί:  
 

- να αγοράζει αγαθά, έργα ή υπηρεσίες (βλ. άρθρο 10) και  
 

- να ζητήσει από υπεργολάβους να εκτελέσουν τα καθήκοντα της 
δράσης που περιγράφονται στο παράρτημα 1 (βλ. άρθρο 13). 

 
Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο δικαιούχος εξακολουθεί να υπέχει 
αποκλειστική ευθύνη έναντι του Οργανισμού για την υλοποίηση της 
δράσης. 
 

ΑΡΘΡΟ 10 — Διάταξη, όπως αντικαθίσταται για τις επιχορηγήσεις ΕΣΕ ΜΙΚΡΟΥ 
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ΑΓΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ, 
ΕΡΓΩΝ Ή 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΥΨΟΥΣ με έναν δικαιούχο: 
 
ΑΡΘΡΟ 10 — ΑΓΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ, ΕΡΓΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
10.1  Κανόνες για την αγορά αγαθών, έργων ή υπηρεσιών 
 
Αν κριθεί απαραίτητο για την υλοποίηση της δράσης, ο δικαιούχος μπορεί 
να αγοράζει αγαθά, έργα ή υπηρεσίες.  
 
Ο δικαιούχος πρέπει να προβαίνει στις εν λόγω αγορές εξασφαλίζοντας 
την καλύτερη σχέση τιμής-απόδοσης ή, κατά περίπτωση, τη χαμηλότερη 
τιμή. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να αποφύγει τη σύγκρουση συμφερόντων 
(βλ. άρθρο 35).  
 
Ο δικαιούχος πρέπει να διασφαλίσει ότι ο Οργανισμός, η Επιτροπή, το 
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μπορούν να ασκήσουν τα 
δικαιώματά τους βάσει των άρθρων 22 και 23 και έναντι των αναδόχων 
του. 
 
10.2  Συνέπειες της μη συμμόρφωσης 
 
Εάν ο δικαιούχος αθετήσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που υπέχει 
βάσει του παρόντος άρθρου, η επιχορήγηση μπορεί να μειωθεί (βλ. άρθρο 
43). 
 
Η αθέτηση των εν λόγω υποχρεώσεων μπορεί επίσης να οδηγήσει σε 
οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα μέτρα που περιγράφονται στο κεφάλαιο 6. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 — 
ΧΡΗΣΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΩΝ 
ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΟΥ 
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΡΙΤΑ 
ΜΕΡΗ ΕΝΑΝΤΙ 
ΑΜΟΙΒΗΣ 

Επιχορηγήσεις ΕΣΕ μικρού ύψους με έναν δικαιούχο: 
 
ΑΡΘΡΟ 11 — ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΟΥ 
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ 
 
Δεν εφαρμόζεται 
 

ΑΡΘΡΟ 12 — 
ΧΡΗΣΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΩΝ 
ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΟΥ 
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΡΙΤΑ 
ΜΕΡΗ ΔΩΡΕΑΝ 

Επιχορηγήσεις ΕΣΕ μικρού ύψους με έναν δικαιούχο: 
 
ΑΡΘΡΟ 12 — ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΟΥ 
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ ΔΩΡΕΑΝ 
 
Δεν εφαρμόζεται 
 

ΑΡΘΡΟ 13 — 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 
ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
ΑΠΟ 
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ 

Διάταξη, όπως αντικαθίσταται για τις επιχορηγήσεις ΕΣΕ ΜΙΚΡΟΥ 
ΥΨΟΥΣ με έναν δικαιούχο: 
 
ΑΡΘΡΟ 13 — ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ 
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ 
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13.1 Κανόνες για την ανάθεση καθηκόντων της δράσης σε 
υπεργολάβους 
 
Εάν είναι απαραίτητο για την υλοποίηση της δράσης, ο δικαιούχος μπορεί 
να συνάψει συμβάσεις υπεργολαβίας που θα καλύπτουν την εκτέλεση 
ορισμένων καθηκόντων της δράσης τα οποία περιγράφονται στο 
παράρτημα 1. 
 
Ο δικαιούχος πρέπει να αναθέτει τις υπεργολαβίες εξασφαλίζοντας την 
καλύτερη σχέση τιμής-απόδοσης ή, κατά περίπτωση, τη χαμηλότερη τιμή. 
Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να αποφύγει τη σύγκρουση συμφερόντων (βλ. 
άρθρο 35).  
 
Ο δικαιούχος πρέπει να διασφαλίσει ότι ο Οργανισμός, η Επιτροπή, το 
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μπορούν να ασκήσουν τα 
δικαιώματά τους βάσει των άρθρων 22 και 23 και έναντι των υπεργολάβων 
του. 
 
Ο δικαιούχος πρέπει να διασφαλίσει ότι οι υποχρεώσεις που υπέχει 
δυνάμει των άρθρων 35, 36, 38 και 46 ισχύουν και για τους υπεργολάβους. 
 
13.2  Συνέπειες της μη συμμόρφωσης 
 
Εάν ο δικαιούχος αθετήσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που υπέχει 
βάσει του παρόντος άρθρου, η επιχορήγηση μπορεί να μειωθεί (βλ. άρθρο 
43).  
 
Η αθέτηση των εν λόγω υποχρεώσεων μπορεί επίσης να οδηγήσει σε 
οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα μέτρα που περιγράφονται στο κεφάλαιο 6. 
 

ΑΡΘΡΟ 14 — 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 
ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
ΑΠΟ 
ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ 
ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ 

Επιχορηγήσεις ΕΣΕ μικρού ύψους με έναν δικαιούχο: 
 
ΑΡΘΡΟ 14 — ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ 
ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ 
 
Δεν εφαρμόζεται 
 

ΑΡΘΡΟ 15 — 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚ
Η ΣΤΗΡΙΞΗ 
ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΑ 
ΜΕΡΗ  

Επιχορηγήσεις ΕΣΕ μικρού ύψους με έναν δικαιούχο: 
 
ΑΡΘΡΟ 15 — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ 
 
Δεν εφαρμόζεται 
 

ΑΡΘΡΟ 16 — 
ΠΑΡΟΧΗ 
ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΄Η 
ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ 

Επιχορηγήσεις ΕΣΕ μικρού ύψους με έναν δικαιούχο: 
 
ΑΡΘΡΟ 16 — ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΄Η ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ  
 
Δεν εφαρμόζεται 
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ΥΠΟΔΟΜΕΣ   
ΑΡΘΡΟ 17 — 
ΓΕΝΙΚΗ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

17.1 Γενική υποχρέωση ενημέρωσης κατόπιν αίτησης  
 
Ο δικαιούχος πρέπει να παρέχει —κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της 
δράσης ή μεταγενέστερα— οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί, 
προκειμένου να επαληθευτεί η ορθή υλοποίηση της δράσης και η 
συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμφωνία. 

ΑΡΘΡΟ 18 
ΤΗΡΗΣΗ 
ΑΡΧΕΙΩΝ — 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚ
Α 
 
 

Διάταξη, όπως αντικαθίσταται για τις επιχορηγήσεις ΕΣΕ μικρού ύψους με 
έναν δικαιούχο: 

 
ΑΡΘΡΟ 18 — ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ — ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
18.1 Υποχρέωση τήρησης αρχείων και λοιπών δικαιολογητικών των 

δαπανών που δηλώνονται 
 
Ο δικαιούχος πρέπει να διατηρεί —για περίοδο τριών ετών μετά την 
πληρωμή του υπολοίπου— επαρκή αρχεία και άλλα δικαιολογητικά που να 
αποδεικνύουν ότι τα αντίστοιχα καθήκοντα ή μέρη της δράσης, όπως 
περιγράφονται στο παράρτημα 1, εκτελέστηκαν ορθά. Ο δικαιούχος δεν 
χρειάζεται να προσδιορίσει τις πραγματικές επιλέξιμες δαπάνες που 
καλύπτονται ή να προσκομίσει δικαιολογητικά (όπως λογιστικές 
καταστάσεις) για να αποδείξει το ποσό που δηλώθηκε ως κατ’ αποκοπή 
εφάπαξ ποσό. 
 
Πρέπει να τα προσκομίζει κατόπιν αιτήσεως (βλ. άρθρο 17) ή στο πλαίσιο 
των ελέγχων, αξιολογήσεων, λογιστικών ελέγχων ή ερευνών (βλ. άρθρο 
22).  
 
Εάν βρίσκονται σε εξέλιξη έλεγχοι, αξιολογήσεις, λογιστικοί έλεγχοι, 
έρευνες, δίκες ή άλλη επιδίωξη ικανοποίησης αξιώσεων στο πλαίσιο της 
συμφωνίας (συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης των πορισμάτων· βλ. 
άρθρο 22), ο δικαιούχος πρέπει να διατηρεί τα αρχεία και λοιπά 
δικαιολογητικά μέχρι το τέλος των εν λόγω διαδικασιών. 
 
Ο δικαιούχος πρέπει να διατηρεί τα πρωτότυπα έγγραφα. Τα ψηφιακά και 
ψηφιοποιημένα έγγραφα θεωρούνται πρωτότυπα, εφόσον αυτό επιτρέπεται 
από το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο. Ο Οργανισμός μπορεί να δεχθεί μη 
πρωτότυπα έγγραφα, εφόσον κρίνει ότι προσφέρουν ανάλογα εχέγγυα. 
 
18.2 Συνέπειες της μη συμμόρφωσης 
 
Εάν ο δικαιούχος αθετήσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που υπέχει 
βάσει του παρόντος άρθρου, οι δαπάνες που δεν έχουν αιτιολογηθεί 
επαρκώς δεν θα είναι επιλέξιμες (βλ. άρθρο 6) και θα απορρίπτονται (βλ. 
άρθρο 42).  
 
Η αθέτηση των εν λόγω υποχρεώσεων μπορεί επίσης να οδηγήσει σε 
οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα μέτρα που περιγράφονται στο κεφάλαιο 6. 
 

ΑΡΘΡΟ 20 — Διάταξη, όπως αντικαθίσταται για τις επιχορηγήσεις ΕΣΕ ΜΙΚΡΟΥ 
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ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΕΚΘΕΣΕΩΝ — 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
 

ΥΨΟΥΣ με έναν δικαιούχο: 
 
ΑΡΘΡΟ 20 — ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ — ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
20.1 Υποχρέωση υποβολής έκθεσης  
 
Ο δικαιούχος πρέπει να υποβάλει στον Οργανισμό (βλ. άρθρο 52) την 
τελική έκθεση που προβλέπεται στο παρόν άρθρο. Η οικονομική έκθεση 
περιλαμβάνει την αίτηση πληρωμής.  
 
Η έκθεση πρέπει να συντάσσεται με βάση τα έντυπα και τα υποδείγματα 
που παρέχει το σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής (βλ. άρθρο 52).  
 
20.2 Περίοδος υποβολής εκθέσεων 
 
Ορίζεται μία περίοδος υποβολής εκθέσεων για τη δράση: 
 
 - ΠΥΕ1: από τον μήνα 1 έως τον μήνα [X] 
 
20.3 Περιοδικές εκθέσεις — Αιτήσεις για ενδιάμεση πληρωμή 
 
Δεν εφαρμόζεται 
 
20.4 Τελική έκθεση — Αίτηση για πληρωμή του υπολοίπου 
 
Εντός 60 ημερών από τη λήξη της περιόδου υποβολής εκθέσεων, ο 
δικαιούχος πρέπει να υποβάλει στον Οργανισμό (βλ. άρθρο 52) -  την 
τελική έκθεση, η οποία περιλαμβάνει την αίτηση για πληρωμή του 
υπολοίπου. 
 
Η τελική έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 
α) «τελική τεχνική έκθεση» με περίληψη, η οποία περιέχει: 

 
(i) επισκόπηση των αποτελεσμάτων· 

 
(ii) τα συμπεράσματα σχετικά με τη δράση· 

 
β) «τελική οικονομική έκθεση» με «οικονομική κατάσταση» (βλ. 

παράρτημα 4), η οποία περιλαμβάνει την αίτηση για πληρωμή του 
υπολοίπου.  

 
Η οικονομική κατάσταση πρέπει να αναφέρει λεπτομερώς τις 
επιλέξιμες δαπάνες (κατ’ αποκοπή εφάπαξ δαπάνες· βλ. άρθρο 6 
και παράρτημα 2). 
 
Τα ποσά που δεν έχουν δηλωθεί στην οικονομική κατάσταση δεν 
λαμβάνονται υπόψη από τον Οργανισμό. 
. 
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Ο δικαιούχος πρέπει να βεβαιώνει ότι: 
 

- οι πληροφορίες που παρέχονται είναι πλήρεις, αξιόπιστες 
και αληθείς· 
 

- οι δηλωθείσες δαπάνες είναι επιλέξιμες (δηλ. ότι η δράση 
υλοποιήθηκε ορθά· βλ. άρθρο 6)· 
 

- οι δαπάνες (δηλ. για την ορθή υλοποίηση της δράσης) 
μπορούν να αιτιολογηθούν με τα κατάλληλα αρχεία και 
δικαιολογητικά (βλ. άρθρο 18), τα οποία προσκομίζονται 
κατόπιν αίτησης (βλ. άρθρο 17) ή στο πλαίσιο ελέγχων, 
αξιολογήσεων, λογιστικών ελέγχων και ερευνών (βλ. άρθρο 
22). 

 
20.5 Πληροφορίες σχετικά με τις σωρευτικές δαπάνες που 
πραγματοποιήθηκαν 
 
Δεν εφαρμόζεται 
 
20.6 Νόμισμα για τις οικονομικές καταστάσεις  
 
Η οικονομική κατάσταση πρέπει να συντάσσεται σε ευρώ.  
 
20.7 Γλώσσα της έκθεσης 
 
Η έκθεση (τελική τεχνική και οικονομική έκθεση, συμπεριλαμβανομένης 
της οικονομικής κατάστασης) πρέπει να υποβληθεί στη γλώσσα της 
συμφωνίας. 
 
20.8 Συνέπειες της μη συμμόρφωσης — Αναστολή της προθεσμίας 

πληρωμής — Καταγγελία 
 
Εάν η υποβληθείσα έκθεση δεν συμμορφώνεται με το παρόν άρθρο, ο 
Οργανισμός μπορεί να αναστείλει την προθεσμία πληρωμής (βλ. άρθρο 
47) και να εφαρμόσει οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα μέτρα που 
περιγράφονται στο κεφάλαιο 6. 
 
Εάν ο δικαιούχος αθετήσει την υποχρέωση υποβολής έκθεσης και δεν 
συμμορφωθεί με αυτή την υποχρέωση εντός 30 ημερών μετά από γραπτή 
υπενθύμιση εκ μέρους του Οργανισμού, η συμφωνία μπορεί να 
καταγγελθεί (βλ. άρθρο 50). 
 

ΑΡΘΡΟ 21 — 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
 
Άρθρο 21.1 
Πληρωμές που 

Διάταξη, όπως αντικαθίσταται για τις επιχορηγήσεις ΕΣΕ μικρού ύψους με 
έναν δικαιούχο: 

 
21.1 Πληρωμές που πρέπει να γίνουν  
 
Ο δικαιούχος θα λάβει τις ακόλουθες πληρωμές: 
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πρέπει να γίνουν  
 

- μία πληρωμή προχρηματοδότησης· 
 

- μία πληρωμή του υπολοίπου, βάσει της αίτησης για πληρωμή του 
υπολοίπου (βλ. άρθρο 20). 

 
Άρθρο 21.2 
Προχρηματοδότησ
η — Ποσό — 
Παρακράτηση 
ποσού για το 
Ταμείο Εγγυήσεων 

Διάταξη, όπως αντικαθίσταται για τις επιχορηγήσεις ΕΣΕ μικρού ύψους με 
έναν δικαιούχο: 

 
21.2 Προχρηματοδότηση — Ποσό — Παρακράτηση ποσού για το 
Ταμείο Εγγυήσεων 
 
[ΕΠΙΛΟΓΗ εξ ορισμού: Η προχρηματοδότηση αποβλέπει στην παροχή 
χρηματικού αποθέματος στον δικαιούχο. 
  
Το ποσό παραμένει στην κυριότητα της ΕΕ μέχρι την πληρωμή του 
υπολοίπου. 
 
Το ποσό της προχρηματοδότησης θα είναι [συμπληρώνεται το ποσό 
(συμπληρώνεται το ποσό ολογράφως)] ευρώ.  
   
Ο Οργανισμός καταβάλλει —εκτός εάν εφαρμόζεται το άρθρο 48— το ποσό 
της προχρηματοδότησης στον δικαιούχο εντός 30 ημερών από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας (βλ. άρθρο 58) ή από τη 10η 
ημέρα πριν από την ημερομηνία έναρξης της δράσης (βλ. άρθρο 3), ανάλογα 
με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη.  
  
Ένα ποσό [συμπληρώνεται το ποσό (συμπληρώνεται το ποσό ολογράφως)] 
ευρώ, που αντιστοιχεί στο 5% του μέγιστου ποσού της επιχορήγησης (βλ. 
άρθρο 5.1) παρακρατείται από τον Οργανισμό από την προχρηματοδότηση 
και μεταβιβάζεται στο «Ταμείο Εγγυήσεων».] 
 
ΕΠΙΛΟΓΗ εάν ο δικαιούχος είναι το ΚΚΕρ: Ο Οργανισμός καταβάλλει 
προχρηματοδότηση ύψους [συμπληρώνεται το ποσό, 
συμπεριλαμβανομένου του 5% που πρέπει να καταβληθεί στο Ταμείο 
Εγγυήσεων (συμπληρώνεται το ποσό ολογράφως)] ευρώ, εντός 30 ημερών 
από την υποβολή χρεωστικού σημειώματος από το ΚΚΕρ, μετά την 
υπογραφή του «διακανονισμού».  

 
Το ΚΚΕρ συμφωνεί να μεταβιβαστεί, επ’ ονόματί του, στο Ταμείο 
Εγγυήσεων από τον Οργανισμό το ποσό των [συμπληρώνεται το ποσό: 5% 
του ποσού της επιχορήγησης που προορίζεται για το ΚΚΕρ 
(συμπληρώνεται το ποσό ολογράφως)] ευρώ, που αντιστοιχεί στη 
συνεισφορά του στο Ταμείο Εγγυήσεων (βλ. άρθρο 21.2).] 
 

Άρθρο 21.3
 Ενδιάμεσες 
πληρωμές — Ποσό 
— Υπολογισμός 

Επιχορηγήσεις ΕΣΕ μικρού ύψους με έναν δικαιούχο: 
 
21.3 Ενδιάμεσες πληρωμές — Ποσό — Υπολογισμός 
 
Δεν εφαρμόζεται 
 



Υποδείγματα συμφωνιών επιχορήγησης για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»: Επιχορήγηση ΕΣΕ μικρού ύψους με 
έναν δικαιούχο βάσει του προγράμματος «Ορίζων 2020» – Σεπτέμβριος 2014 

 

12 
 

21.4 Πληρωμή 
του 
υπολοίπου 
— Ποσό — 
Υπολογισμό
ς — 
Αποδέσμευσ
η του ποσού 
που 
παρακρατήθ
ηκε για το 
Ταμείο 
Εγγυήσεων 

 

21.4 Πληρωμή του υπολοίπου — Ποσό — Υπολογισμός — 
Αποδέσμευση του ποσού που παρακρατήθηκε για το Ταμείο 
Εγγυήσεων 

 
Η πληρωμή του υπολοίπου καλύπτει την επιστροφή του εναπομείναντος 
μέρους των επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από τον 
δικαιούχο για την υλοποίηση της δράσης.  
 
Εάν το συνολικό ποσό των προηγούμενων πληρωμών είναι μεγαλύτερο 
από το τελικό ποσό της επιχορήγησης (βλ. άρθρο 5.3), η πληρωμή του 
υπολοίπου λαμβάνει τη μορφή ανάκτησης (βλ. άρθρο 44).  
 
Εάν το συνολικό ποσό των προηγούμενων πληρωμών είναι μικρότερο από 
το τελικό ποσό της επιχορήγησης, ο Οργανισμός καταβάλλει το υπόλοιπο 
εντός 90 ημερών από τη λήψη της τελικής έκθεσης (βλ. άρθρο 20.4), εκτός 
εάν εφαρμόζεται το άρθρο 47 ή 48. 
 
Η πληρωμή εξαρτάται από την έγκριση της τελικής έκθεσης. Η έγκρισή 
της δεν συνεπάγεται αναγνώριση της συμμόρφωσης, της αυθεντικότητας, 
της πληρότητας ή της ορθότητας του περιεχομένου της. 
 
Το οφειλόμενο ποσό ως υπόλοιπο υπολογίζεται από τον Οργανισμό με 
αφαίρεση, από το τελικό ποσό της επιχορήγησης, που έχει προσδιοριστεί 
σύμφωνα με το άρθρο 5.3, του συνολικού ποσού της προχρηματοδότησης 
που έχει ήδη καταβληθεί: 
 

{τελικό ποσό επιχορήγησης (βλ. άρθρο 5.3) 
 

μείον 
 

καταβληθείσα προχρηματοδότηση}. 
 
Κατά την πληρωμή του υπολοίπου, αποδεσμεύεται το ποσό που 
παρακρατήθηκε για το Ταμείο Εγγυήσεων (βλ. ανωτέρω) και: 
 

- εάν το υπόλοιπο είναι θετικό: το ποσό που αποδεσμεύεται 
καταβάλλεται εξ ολοκλήρου στον δικαιούχο, μαζί με το 
οφειλόμενο ποσό ως υπόλοιπο·  

 
- εάν το υπόλοιπο είναι αρνητικό (πληρωμή του υπολοίπου με τη 

μορφή ανάκτησης): αφαιρείται από το ποσό που αποδεσμεύεται 
(βλ. άρθρο 44.1.2). Εάν το ποσό που προκύπτει: 
 

- είναι θετικό, καταβάλλεται στον δικαιούχο 
 

- είναι αρνητικό, ανακτάται.  
 
Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί μπορεί, ωστόσο, να συμψηφιστεί —
χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου— με ποσά που οφείλει ο 
δικαιούχος στον Οργανισμό, στην Επιτροπή ή σε άλλον εκτελεστικό 
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οργανισμό (βάσει του προϋπολογισμού της ΕΕ ή της Ευρατόμ), μέχρι τη 
μέγιστη συνεισφορά της ΕΕ που αναφέρεται, για τον δικαιούχο, στον 
εκτιμώμενο προϋπολογισμό (βλ. παράρτημα 2). 
 

Άρθρο 21.5 
Κοινοποίηση των 
οφειλόμενων ποσών 

Διάταξη, όπως αντικαθίσταται για τις επιχορηγήσεις ΕΣΕ μικρού ύψους με 
έναν δικαιούχο: 

 
21.5 Κοινοποίηση των οφειλόμενων ποσών 
 
Ο Οργανισμός κοινοποιεί επισήμως στον δικαιούχο το οφειλόμενο ποσό 
και προσδιορίζει το τελικό ποσό της επιχορήγησης.  
 
Σε περίπτωση μείωσης της επιχορήγησης ή ανάκτησης αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών, της κοινοποίησης προηγείται η κατ’ αντιμωλία 
διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 43 και 44. 
 

ΑΡΘΡΟ 23α — 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
 

Επιχορηγήσεις ΕΣΕ μικρού ύψους με έναν δικαιούχο: 
 
ΑΡΘΡΟ 23α — ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
 
Δεν εφαρμόζεται 
 

ΑΡΘΡΟ 24 — 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ 
ΤΑ 
ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΝΤ
Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Επιχορηγήσεις ΕΣΕ μικρού ύψους με έναν δικαιούχο: 
 
ΑΡΘΡΟ 24 — ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Δεν εφαρμόζεται 
 

ΑΡΘΡΟ 25 — 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
ΣΤΑ 
ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΝΤ
Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Επιχορηγήσεις ΕΣΕ μικρού ύψους με έναν δικαιούχο: 
 
ΑΡΘΡΟ 25 — ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ 

ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Δεν εφαρμόζεται 
 

ΑΡΘΡΟ 26 — 
ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙ 
ΤΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤ
ΩΝ 

Επιλογές για τη συμφωνία επιχορήγησης ΕΣΕ μικρού ύψους με έναν 
δικαιούχο: 

 
ΑΡΘΡΟ 26 — ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 
[ΕΠΙΛΟΓΗ: 26.1 Κυριότητα του δικαιούχου που παράγει τα 
αποτελέσματα 
 
Τα αποτελέσματα ανήκουν στον δικαιούχο που τα παράγει.  
 
Ως «αποτελέσματα» νοούνται τα υλικά ή άυλα προϊόντα της δράσης, όπως 
δεδομένα, γνώσεις και πληροφορίες που παράγονται κατά τη δράση, 
ανεξαρτήτως μορφής ή είδους, είτε προστατεύονται είτε όχι, καθώς και τα 
δικαιώματα που συνδέονται με αυτά, συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.  
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26.2 Συγκυριότητα περισσοτέρων δικαιούχων 
 
Δεν εφαρμόζεται 
 
26.3 Δικαιώματα τρίτων μερών (συμπεριλαμβανομένου του 

προσωπικού)  
 
Εάν τρίτα μέρη (συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού) μπορούν να 
διεκδικήσουν δικαιώματα επί των αποτελεσμάτων, ο δικαιούχος πρέπει να 
διασφαλίσει ότι συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της 
συμφωνίας.  
 
Εάν τρίτο μέρος παράγει αποτελέσματα, ο δικαιούχος πρέπει να αποκτήσει 
όλα τα απαραίτητα δικαιώματα (μεταβίβαση, άδειες ή άλλα) από το τρίτο 
μέρος, προκειμένου να είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, ως 
εάν τα αποτελέσματα αυτά είχαν παραχθεί από τον ίδιο τον δικαιούχο. 
 
Εάν η απόκτηση των δικαιωμάτων είναι αδύνατη, ο δικαιούχος πρέπει να μη 
χρησιμοποιήσει το τρίτο μέρος για παραγωγή αποτελεσμάτων. 
 
26.4  Κυριότητα του Οργανισμού για την προστασία των 

αποτελεσμάτων  
 
26.4.1 Ο Οργανισμός μπορεί —με τη συγκατάθεση του δικαιούχου— να 
αναλάβει την κυριότητα των αποτελεσμάτων προκειμένου να τα 
προστατεύσει, εάν ο δικαιούχος προτίθεται —έως και τέσσερα έτη μετά την 
περίοδο που ορίζεται στο άρθρο 3— να διαδώσει τα αποτελέσματα χωρίς να 
τα προστατεύει, εκτός εάν συντρέχει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 
 

(a) έλλειψη προστασίας, επειδή η προστασία των αποτελεσμάτων δεν 
είναι εφικτή, εύλογη ή δικαιολογημένη (δεδομένων των συνθηκών)·  

 
(b) έλλειψη προστασίας, επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα για εμπορική ή 

βιομηχανική εκμετάλλευση, ή 
 
(c) ο δικαιούχος σκοπεύει να μεταβιβάσει τα αποτελέσματα σε τρίτο 

μέρος εγκατεστημένο σε κράτος μέλος της ΕΕ ή συνδεδεμένη χώρα4, 
το οποίο θα τα προστατεύει. 

  
Πριν από τη διάδοση των αποτελεσμάτων και εάν δεν συντρέχει καμία από 
τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) ανωτέρω, ο 

                                                 
4  Για τον ορισμό, βλ. άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση των κανόνων 
συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζων 2020 – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (2014-2020)» 
(«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 σχετικά με τους κανόνες συμμετοχής»): «συνδεδεμένη χώρα» 
σημαίνει τρίτη χώρα η οποία αποτελεί μέρος διεθνούς συμφωνίας με την Ένωση, όπως προσδιορίζεται στο 
άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 για το πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζων 2020». Το άρθρο 7 
καθορίζει τους όρους σύνδεσης των χωρών εκτός ΕΕ με το πρόγραμμα «Ορίζων 2020». 
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δικαιούχος πρέπει να ενημερώσει επισήμως τον Οργανισμό, αναφέροντας 
ταυτόχρονα τους λόγους για τους οποίους αρνείται να συγκατατεθεί. Ο 
δικαιούχος μπορεί να αρνηθεί να συγκατατεθεί μόνον εφόσον αποδείξει ότι 
θίγονται σημαντικά τα έννομα συμφέροντά του. 
 
Εάν ο Οργανισμός αποφασίσει να αναλάβει την κυριότητα, ενημερώνει 
επισήμως τον δικαιούχο εντός 45 ημερών από τη λήψη της κοινοποίησης. 
 
Δεν επιτρέπεται η διάδοση των εν λόγω αποτελεσμάτων πριν από τη λήξη 
αυτής της προθεσμίας ή, εάν ο Οργανισμός λάβει θετική απόφαση, έως ότου 
λάβει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των αποτελεσμάτων.  
 
26.4.2 Ο Οργανισμός μπορεί —με τη συγκατάθεση του δικαιούχου— να 
αναλάβει την κυριότητα των αποτελεσμάτων προκειμένου να τα 
προστατεύσει, εάν ο δικαιούχος προτίθεται —έως και τέσσερα έτη μετά την 
περίοδο που ορίζεται στο άρθρο 3— να παύσει να τα προστατεύει ή να μην 
επιδιώξει παράταση της προστασίας τους, εκτός εάν συντρέχει οποιαδήποτε 
από τις ακόλουθες περιπτώσεις:  
 

α) παύση της προστασίας, επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα εμπορικής ή    
βιομηχανικής εκμετάλλευσης· 
 
β) η παράταση δεν δικαιολογείται δεδομένων των συνθηκών. 

 
Ο δικαιούχος που προτίθεται να παύσει να προστατεύει τα αποτελέσματα ή 
να μην επιδιώξει παράταση της προστασίας τους πρέπει —εάν δεν συντρέχει 
καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) 
ανωτέρω— να ενημερώσει επισήμως τον Οργανισμό τουλάχιστον 60 ημέρες 
πριν από την εκπνοή της περιόδου προστασίας ή την αδυναμία παράτασής 
της και, ταυτόχρονα, να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους αρνείται να 
συγκατατεθεί. Ο δικαιούχος μπορεί να αρνηθεί να συγκατατεθεί μόνον 
εφόσον αποδείξει ότι θίγονται σημαντικά τα έννομα συμφέροντά του. 
 
Εάν ο Οργανισμός αποφασίσει να αναλάβει την κυριότητα, ενημερώνει 
επισήμως τον δικαιούχο εντός 45 ημερών από τη λήψη της κοινοποίησης. 
 
26.5 Συνέπειες της μη συμμόρφωσης 
 
Εάν ο δικαιούχος αθετήσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που υπέχει 
βάσει του παρόντος άρθρου, η επιχορήγηση μπορεί να μειωθεί (βλ. άρθρο 
43).  
  
Η αθέτηση των εν λόγω υποχρεώσεων μπορεί επίσης να οδηγήσει σε 
οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα μέτρα που περιγράφονται στο κεφάλαιο 6.] 
 
[Δεν εφαρμόζεται] 
 

ΑΡΘΡΟ 27 — 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤ

Επιχορηγήσεις ΕΣΕ μικρού ύψους με έναν δικαιούχο: 
 
ΑΡΘΡΟ 27 — ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ — 
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ΩΝ — ΠΡΟΒΟΛΗ 
ΤΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ
ΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ 
 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ 
 
Δεν εφαρμόζεται 
 

ΑΡΘΡΟ 28 — 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣ
Η ΤΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤ
ΩΝ 

Επιχορηγήσεις ΕΣΕ μικρού ύψους με έναν δικαιούχο: 
 
ΑΡΘΡΟ 28 — ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 
Δεν εφαρμόζεται 
 

ΑΡΘΡΟ 29 — 
ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤ
ΩΝ — ΑΝΟΙΚΤΗ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ — 
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ
ΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ 

Επιχορηγήσεις ΕΣΕ μικρού ύψους με έναν δικαιούχο: 
 
ΑΡΘΡΟ 29 — ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ — ΑΝΟΙΚΤΗ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ — ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ 
 
Δεν εφαρμόζεται 
 

ΑΡΘΡΟ 30 — 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 
ΤΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤ
ΩΝ ΚΑΙ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΑΔΕΙΩΝ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣ
ΗΣ ΤΟΥΣ 

Επιλογές για τη συμφωνία επιχορήγησης ΕΣΕ μικρού ύψους με έναν 
δικαιούχο: 

 
ΑΡΘΡΟ 30 — ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΣ 
 
Δεν εφαρμόζεται 
 

ΑΡΘΡΟ 31 — 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
ΣΤΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤ
Α 

Διάταξη, όπως αντικαθίσταται για τις επιχορηγήσεις ΕΣΕ μικρού ύψους με 
έναν δικαιούχο: 

 
ΑΡΘΡΟ 31 — ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
[ΕΠΙΛΟΓΗ: 31.1 Δικαιώματα πρόσβασης για τα θεσμικά και λοιπά 
όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ και για τα κράτη μέλη της  
 
Ο δικαιούχος πρέπει να παρέχει πρόσβαση στα αποτελέσματά του —χωρίς 
αμοιβή για πνευματικά δικαιώματα— στα θεσμικά και λοιπά όργανα και 
στους οργανισμούς της ΕΕ, με σκοπό την κατάρτιση, την εφαρμογή ή την 
παρακολούθηση ενωσιακών πολιτικών ή προγραμμάτων.  
 
Τα εν λόγω δικαιώματα πρόσβασης περιορίζονται σε μη εμπορική και μη 
ανταγωνιστική χρήση. 
 
Αυτό δεν μεταβάλλει το δικαίωμα χρήσης οποιουδήποτε υλικού, εγγράφου ή 
πληροφορίας λαμβάνεται από τον δικαιούχο για δραστηριότητες 
επικοινωνίας και δημοσιοποίησης (βλ. άρθρο 38.2). 
 
31.2 Συνέπειες της μη συμμόρφωσης 
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Εάν ο δικαιούχος αθετήσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που υπέχει 
βάσει του παρόντος άρθρου, η επιχορήγηση μπορεί να μειωθεί (βλ. άρθρο 
43).] 
 
[ΕΠΙΛΟΓΗ: Δεν εφαρμόζεται] 
 

ΑΡΘΡΟ 32 — 
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ 
ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 
 

Επιχορηγήσεις ΕΣΕ μικρού ύψους με έναν δικαιούχο: 
 
ΑΡΘΡΟ 32 — ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ 
ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 
 
Δεν εφαρμόζεται 

ΑΡΘΡΟ 33 — 
ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΦΥΛΩΝ 
 

Επιχορηγήσεις ΕΣΕ μικρού ύψους με έναν δικαιούχο: 
 
ΑΡΘΡΟ 33 — ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 
 
Δεν εφαρμόζεται 
 

ΑΡΘΡΟ 35 — 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 

Επιλογές για τη συμφωνία επιχορήγησης ΕΣΕ μικρού ύψους με έναν 
δικαιούχο: 

 
ΑΡΘΡΟ 35 — ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ  
 
[ΕΠΙΛΟΓΗ: 35.1 Υποχρέωση αποφυγής της σύγκρουσης 

συμφερόντων 
 
Ο δικαιούχος πρέπει να λάβει όλα τα μέτρα για την αποτροπή κάθε 
ενδεχομένου να διακυβευθεί η αμερόληπτη και αντικειμενική υλοποίηση της 
δράσης για λόγους οικονομικού συμφέροντος, πολιτικής ή εθνικής 
συγγένειας, οικογενειακών ή συναισθηματικών δεσμών ή κάθε άλλης 
ταύτισης συμφερόντων («σύγκρουση συμφερόντων»). 
 
Πρέπει να κοινοποιεί επισήμως στον Οργανισμό, χωρίς καθυστέρηση, κάθε 
κατάσταση που συνιστά ή ενδέχεται να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων 
και να λαμβάνει αμέσως όλα τα αναγκαία μέτρα για να την επανορθώσει.  
 
Ο Οργανισμός μπορεί να εξακριβώσει αν τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι 
τα κατάλληλα και να απαιτήσει τη λήψη συμπληρωματικών μέτρων εντός 
συγκεκριμένης προθεσμίας. 
 
35.2 Συνέπειες της μη συμμόρφωσης  
 
Εάν ο δικαιούχος αθετήσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που υπέχει 
βάσει του παρόντος άρθρου, μπορεί να μειωθεί η επιχορήγηση (βλ. άρθρο 
43) και να καταγγελθεί η συμφωνία (βλ. άρθρο 50). 
 
Η αθέτηση των εν λόγω υποχρεώσεων μπορεί επίσης να οδηγήσει σε 
οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα μέτρα που περιγράφονται στο κεφάλαιο 6.] 
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[Δεν εφαρμόζεται] 
ΑΡΘΡΟ 36 — 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
ΤΗΤΑ 

Διάταξη, όπως αντικαθίσταται για τις επιχορηγήσεις ΕΣΕ μικρού ύψους με 
έναν δικαιούχο: 

 
ΑΡΘΡΟ 36 — ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 
36.1 Γενική υποχρέωση εμπιστευτικότητας 
 
Τα μέρη οφείλουν να διατηρούν την εμπιστευτικότητα των δεδομένων, 
εγγράφων ή άλλου υλικού (σε οποιαδήποτε μορφή) που χαρακτηρίζονται 
ως εμπιστευτικά όταν γνωστοποιούνται («εμπιστευτικές πληροφορίες»). 
 
Μπορούν να χρησιμοποιούν εμπιστευτικές πληροφορίες για την εφαρμογή 
της συμφωνίας.  
 
Οι υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας δεν ισχύουν πλέον, εάν: 
 

α) το μέρος που προβαίνει στη γνωστοποίηση συμφωνεί να απαλλάξει 
το άλλο μέρος· 

 
β)  οι πληροφορίες ήταν ήδη γνωστές στον αποδέκτη ή παρέχονται σε 

αυτόν, χωρίς υποχρέωση εμπιστευτικότητας, από τρίτο μέρος το 
οποίο δεν δεσμεύεται από καμία υποχρέωση εμπιστευτικότητας· 
 

γ)  ο αποδέκτης αποδεικνύει ότι οι πληροφορίες προέκυψαν χωρίς τη 
χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών· 
 

δ) οι πληροφορίες δημοσιοποιούνται ευρέως, χωρίς αθέτηση της 
υποχρέωσης εμπιστευτικότητας, ή 
 

ε)   η γνωστοποίηση των πληροφοριών επιβάλλεται από το ενωσιακό ή 
το εθνικό δίκαιο.  
 

36.2 Συνέπειες της μη συμμόρφωσης 
 
Εάν ο δικαιούχος αθετήσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που υπέχει 
βάσει του παρόντος άρθρου, η επιχορήγηση μπορεί να μειωθεί (βλ. άρθρο 
43).  
 
Η αθέτηση των εν λόγω υποχρεώσεων μπορεί επίσης να οδηγήσει σε 
οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα μέτρα που περιγράφονται στο κεφάλαιο 6. 
 

ΑΡΘΡΟ 37 — 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΠΟΥ 
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ 
ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 

Επιχορηγήσεις ΕΣΕ μικρού ύψους με έναν δικαιούχο: 
 
ΑΡΘΡΟ 37 — ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 
Δεν εφαρμόζεται 
 

ΑΡΘΡΟ 38 — Διάταξη, όπως αντικαθίσταται για τις επιχορηγήσεις ΕΣΕ μικρού ύψους με 
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ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΗΣ — 
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ
ΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ 

έναν δικαιούχο: 
 
ΑΡΘΡΟ 38 — ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ — ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ 
 
38.1 Υποχρέωση προβολής της δράσης και των αποτελεσμάτων της — 
Πληροφόρηση σχετικά με τη χρηματοδότηση από την ΕΕ — 
Υποχρέωση και δικαίωμα χρήσης του εμβλήματος της ΕΕ — Δήλωση 
αποποίησης ευθυνών του Οργανισμού — Δικαίωμα χρήσης υλικού, 
εγγράφων ή πληροφοριών από τον Οργανισμό 
 
Ο δικαιούχος πρέπει να προβάλλει τη δράση και τα αποτελέσματά της.  
 
Εκτός αν ο Οργανισμός ζητήσει ή συμφωνήσει σε κάτι διαφορετικό ή αν 
είναι ανέφικτο, κάθε επικοινωνιακή δραστηριότητα που σχετίζεται με τη 
δράση (μεταξύ άλλων, σε ηλεκτρονική μορφή, με χρήση των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης, κλπ.), καθώς και κάθε υποδομή, εξοπλισμός και 
μείζονος σημασίας αποτέλεσμα που χρηματοδοτείται με την επιχορήγηση, 
πρέπει: 
 

α)  να εμφανίζουν το έμβλημα της ΕΕ και το λογότυπο του ΕΣΕ και 
 

β)  να περιλαμβάνουν το ακόλουθο κείμενο: 
 

Για τις επικοινωνιακές δραστηριότητες: «Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε 
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) στο πλαίσιο του 
προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ορίζων 
2020» (συμφωνία επιχορήγησης αριθ. [αριθμός])». 
 
Για τις υποδομές, τον εξοπλισμό και τα μείζονος σημασίας αποτελέσματα: 
«[Η υποδομή αυτή] [Ο εξοπλισμός αυτός][συμπληρώνεται το είδος 
αποτελέσματος] αποτελεί μέρος έργου που χρηματοδοτήθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) στο πλαίσιο του προγράμματος 
έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ορίζων 2020» 
(συμφωνία επιχορήγησης αριθ. [αριθμός])». 

 
Σε κάθε επικοινωνιακή δραστηριότητα που σχετίζεται με τη δράση πρέπει 
να αναφέρεται ότι αυτή εκφράζει μόνο την άποψη του συγγραφέα και ότι ο 
Οργανισμός δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών 
που περιέχει. 
 
Ο Οργανισμός μπορεί να χρησιμοποιεί, για τις οικείες δραστηριότητες 
επικοινωνίας και δημοσιοποίησης, πληροφορίες που αφορούν τη δράση, 
έγγραφα, κυρίως περιλήψεις προς δημοσίευση και δημόσια παραδοτέα, 
καθώς και κάθε άλλο υλικό, όπως φωτογραφίες ή οπτικοακουστικό υλικό, 
που λαμβάνει από τον δικαιούχο (και σε ηλεκτρονική μορφή). 
 
Το δικαίωμα χρήσης υλικού, εγγράφων ή πληροφοριών του δικαιούχου 
περιλαμβάνει τα εξής: 
 

α) χρήση για ίδιους σκοπούς (ειδικότερα, διάθεση σε άτομα που 
εργάζονται για τον Οργανισμό ή για οποιοδήποτε άλλο θεσμικό ή 
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άλλο όργανο ή οργανισμό της ΕΕ ή για οργανισμούς ή ιδρύματα 
των κρατών μελών της και απεριόριστη αντιγραφή ή 
αναπαραγωγή, εν όλω ή εν μέρει)· 

 
β) διανομή στο κοινό (ειδικότερα, δημοσίευση σε έντυπη και σε 

ηλεκτρονική ή ψηφιακή μορφή, δημοσίευση στο διαδίκτυο, ως 
αρχείο με ή χωρίς δυνατότητα μεταφόρτωσης, μετάδοση από 
ραδιοτηλεοπτικό σταθμό, δημόσια προβολή ή παρουσίαση, 
ανακοίνωση μέσω υπηρεσιών Τύπου ή καταχώριση σε ευρέως 
προσβάσιμες βάσεις δεδομένων ή ευρετήρια)· 

 
γ)  επεξεργασία ή αναδιατύπωση για δραστηριότητες επικοινωνίας 

και δημοσιοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της συντόμευσης, της 
συνοπτικής παρουσίασης, της εισαγωγής άλλων στοιχείων (όπως 
μεταδεδομένα, υπομνήματα, άλλα γραφικά, οπτικά, ηχητικά ή 
κειμενικά στοιχεία), της απόσπασης τμημάτων (π.χ. αρχεία ήχου ή 
εικόνων), της διαίρεσης σε τμήματα, της ένταξης σε συλλογή)·   

 
δ)  μετάφραση·  

 
ε)  παραχώρηση πρόσβασης κατόπιν μεμονωμένων αιτημάτων,   

βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, χωρίς το δικαίωμα 
αναπαραγωγής ή εκμετάλλευσης· 

 
στ) αποθήκευση σε έντυπη, ηλεκτρονική ή άλλη μορφή· 

 
ζ) αρχειοθέτηση, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες διαχείρισης 
εγγράφων, και 

 
η) το δικαίωμα εξουσιοδότησης τρίτων μερών να ενεργούν για 

λογαριασμό του ή παραχώρησης σε τρίτα μέρη παρεπόμενων 
αδειών για τους τρόπους εκμετάλλευσης που αναφέρονται στα 
στοιχεία β), γ), δ) και στ), εφόσον απαιτείται για τις 
δραστηριότητες επικοινωνίας και δημοσιοποίησης του 
Οργανισμού. 

 
38.2 Συνέπειες της μη συμμόρφωσης 
 
Εάν ο δικαιούχος αθετήσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που υπέχει 
βάσει του παρόντος άρθρου, η επιχορήγηση μπορεί να μειωθεί (βλ. άρθρο 
43).  
 
Η αθέτηση των εν λόγω υποχρεώσεων μπορεί επίσης να οδηγήσει σε 
οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα μέτρα που περιγράφονται στο κεφάλαιο 6. 
 

ΑΡΘΡΟ 39 — 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

ΑΡΘΡΟ 39 — ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  

 
[ΕΠΙΛΟΓΗ: 39.1 Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

από τον Οργανισμό και την Επιτροπή  
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Όλα τα προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο της συμφωνίας υποβάλλονται σε 
επεξεργασία από τον Οργανισμό ή την Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό 
αριθ. 45/20015 και με τις «κοινοποιήσεις των επεξεργασιών» στον υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) του Οργανισμού ή της Επιτροπής 
(προσβάσιμες για το κοινό στο μητρώο ΥΠΔ).  
 
Τα εν λόγω δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον «υπεύθυνο 
επεξεργασίας» του Οργανισμού ή της Επιτροπής με σκοπό την εφαρμογή, τη 
διαχείριση και την παρακολούθηση της συμφωνίας ή την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ ή της Ευρατόμ (συμπεριλαμβανομένων 
των ελέγχων, αξιολογήσεων, λογιστικών ελέγχων και ερευνών· βλ. άρθρο 
22).  
 
Τα πρόσωπα των οποίων τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε 
επεξεργασία έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα και 
διόρθωσής τους. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να αποστέλλουν τυχόν απορίες 
σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων στον 
υπεύθυνο επεξεργασίας, μέσω του σημείου επαφής που αναφέρεται στις 
«ειδικές υπηρεσιακές δηλώσεις περί απορρήτου (SSPS)», οι οποίες 
δημοσιεύονται στους ιστότοπους του Οργανισμού και της Επιτροπής. 
 
Έχουν επίσης το δικαίωμα να προσφύγουν ανά πάσα στιγμή στον Ευρωπαίο 
Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ).  
 
39.2 Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον 

δικαιούχο  
 
Ο δικαιούχος πρέπει να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
στο πλαίσιο της συμφωνίας τηρώντας την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική 
νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων των 
αδειοδοτήσεων και των απαιτήσεων κοινοποίησης). 
 
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στο προσωπικό του πρόσβαση μόνο στα 
δεδομένα που είναι απολύτως αναγκαία για την εφαρμογή, τη διαχείριση και 
την παρακολούθηση της συμφωνίας.  
 
Ο δικαιούχος οφείλει να ενημερώνει τα μέλη του προσωπικού, των οποίων 
τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από 
τον Οργανισμό ή την Επιτροπή. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να τους παρέχει 
τις ειδικές υπηρεσιακές δηλώσεις περί απορρήτου (SSPS) (βλ. ανωτέρω), 
πριν από τη διαβίβαση των δεδομένων τους στον Οργανισμό ή στην 
Επιτροπή.  
 
39.3 Συνέπειες της μη συμμόρφωσης 
 

                                                 
5  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 

2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τα όργανα και οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.).  
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Εάν ο δικαιούχος αθετήσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που υπέχει 
βάσει του άρθρου 39.2, ο Οργανισμός μπορεί να εφαρμόσει οποιοδήποτε 
από τα μέτρα που περιγράφονται στο κεφάλαιο 6.] 
 
[Δεν εφαρμόζεται] 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 
ΑΡΘΡΟ 42 — 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΗ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ   
 
Άρθρο 42.1 
Προϋποθέσεις 
 
Άρθρο 42.1.1 
 

Διάταξη, όπως αντικαθίσταται για τις επιχορηγήσεις ΕΣΕ μικρού ύψους με 
έναν δικαιούχο: 

 
42.1 Προϋποθέσεις 
 
42.1.1 Κατά την πληρωμή του υπολοίπου ή αργότερα, ο Οργανισμός 
απορρίπτει κάθε μη επιλέξιμη δαπάνη (δηλ. εάν δεν έχει υλοποιηθεί ορθά 
η δράση που περιγράφεται στο παράρτημα 1· βλ. άρθρο 6), ιδίως μετά από 
ελέγχους, αξιολογήσεις, λογιστικούς ελέγχους ή έρευνες (βλ. άρθρο 22). 

Άρθρο 42.2 
Απορριπτέες μη 
επιλέξιμες δαπάνες 
— Υπολογισμός — 
Διαδικασία 

42.2 Απορριπτέες μη επιλέξιμες δαπάνες — Υπολογισμός — 
Διαδικασία 

 
Οι μη επιλέξιμες δαπάνες απορρίπτονται κατ’ αναλογία προς τα 
καθήκοντα ή τα μέρη της δράσης που δεν έχουν εκτελεστεί. 
 
Εάν ο Οργανισμός απορρίψει δαπάνες χωρίς μείωση της επιχορήγησης 
(βλ. άρθρο 43) ή ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 
(βλ. άρθρο 44), κοινοποιεί επισήμως στον δικαιούχο την απόρριψη των 
δαπανών, τα ποσά και τους λόγους (κατά περίπτωση, μαζί με την 
κοινοποίηση των οφειλόμενων ποσών· βλ. άρθρο 21.5). Ο δικαιούχος 
μπορεί να ενημερώσει επισήμως —εντός 30 ημερών από τη λήψη της 
κοινοποίησης— τον Οργανισμό για τη διαφωνία του και τους λόγους 
στους οποίους οφείλεται.  
 
Εάν ο Οργανισμός απορρίψει δαπάνες με μείωση της επιχορήγησης ή 
ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, κοινοποιεί 
επισήμως την απόρριψη με την «επιστολή προκαταρκτικής 
ενημέρωσης» σχετικά με τη μείωση ή την ανάκτηση, που προβλέπεται 
στα άρθρα 43 και 44. 
 

42.3 Επιπτώσεις 42.3 Επιπτώσεις 
 
Εάν ο Οργανισμός απορρίψει δαπάνες κατά την πληρωμή του υπολοίπου, 
τις αφαιρεί από τις συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που έχουν δηλωθεί για 
τη δράση στην οικονομική κατάσταση (βλ. άρθρο 20.4). Στη συνέχεια 
υπολογίζει την πληρωμή του υπολοίπου, όπως ορίζεται στο άρθρο 21.4.    
 
Εάν ο Οργανισμός απορρίψει δαπάνες μετά την πληρωμή του 
υπολοίπου, αφαιρεί το απορριφθέν ποσό από τις συνολικές επιλέξιμες 
δαπάνες που έχουν δηλωθεί στην οικονομική κατάσταση. Στη συνέχεια, 
υπολογίζει το αναθεωρημένο τελικό ποσό της επιχορήγησης, όπως 
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ορίζεται στο άρθρο 5.4.  
 

ΑΡΘΡΟ 47 – 
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ  
 

47.1 Προϋποθέσεις 
 
Ο Οργανισμός μπορεί —ανά πάσα στιγμή— να αναστείλει την προθεσμία 
πληρωμής (βλ. άρθρα 21.2 έως 21.4), αν η αίτηση πληρωμής (βλ. άρθρο 
20) δεν μπορεί να εγκριθεί, διότι:  
 

α) δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις της συμφωνίας (βλ. 
άρθρο 20),  

 
β) η τεχνική ή οικονομική έκθεση δεν έχει υποβληθεί ή δεν 

είναι πλήρης ή απαιτούνται συμπληρωματικές πληροφορίες 
ή 

 
γ)  υπάρχουν αμφιβολίες για την επιλεξιμότητα των δαπανών 

που δηλώθηκαν στην οικονομική κατάσταση και 
απαιτούνται συμπληρωματικοί έλεγχοι, αξιολογήσεις, 
λογιστικοί έλεγχοι ή έρευνες. 

 
47.2 Διαδικασία 
 
Ο Οργανισμός κοινοποιεί επισήμως στον δικαιούχο την αναστολή και τους 
λόγους της.  
 
Η αναστολή αρχίζει να ισχύει κατά την ημερομηνία αποστολής της 
κοινοποίησης από τον Οργανισμό (βλ. άρθρο 52).  
 
Εάν δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις για την αναστολή της 
προθεσμίας πληρωμής, η αναστολή αίρεται και συνεχίζεται η 
υπολειπόμενη προθεσμία. 
 
Εάν η αναστολή υπερβαίνει τους δύο μήνες, ο δικαιούχος μπορεί να 
υποβάλει ερώτημα στον Οργανισμό σχετικά με τη συνέχιση ή μη της 
αναστολής.  
 
Εάν η προθεσμία πληρωμής έχει ανασταλεί λόγω μη συμμόρφωσης της 
τεχνικής ή οικονομικής έκθεσης (βλ. άρθρο 20) και η αναθεωρημένη 
έκθεση ή δήλωση είτε δεν υποβλήθηκε ή υποβλήθηκε αλλά και αυτή 
απορρίφθηκε, ο Οργανισμός μπορεί επίσης να καταγγείλει τη συμφωνία 
(βλ. άρθρο 50.3.1 στοιχείο ιβ)). 
 

ΑΡΘΡΟ 48 – 
ΑΝΑΣΤΟΛΗ 
ΠΛΗΡΩΜΩΝ  
 

48.1 Προϋποθέσεις  
 
Ο Οργανισμός μπορεί —ανά πάσα στιγμή— να αναστείλει, εν όλω ή εν 
μέρει, την καταβολή της προχρηματοδότησης ή την πληρωμή του 
υπολοίπου, εάν ο δικαιούχος: 
 

α)  έχει διαπράξει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι έχει διαπράξει ουσιώδη 
σφάλματα, παρατυπίες, απάτη ή σοβαρή αθέτηση υποχρεώσεων 



Υποδείγματα συμφωνιών επιχορήγησης για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»: Επιχορήγηση ΕΣΕ μικρού ύψους με 
έναν δικαιούχο βάσει του προγράμματος «Ορίζων 2020» – Σεπτέμβριος 2014 

 

24 
 

στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης ή της παρούσας συμφωνίας 
ή  

 
β)  έχει διαπράξει —σε άλλες επιχορηγήσεις που έλαβε από την ΕΕ ή 

την Ευρατόμ υπό παρόμοιους όρους— συστημικά ή 
επαναλαμβανόμενα σφάλματα, παρατυπίες, απάτη ή σοβαρή 
αθέτηση υποχρεώσεων, που επηρεάζουν ουσιωδώς την παρούσα 
επιχορήγηση (επέκταση πορισμάτων από άλλες επιχορηγήσεις 
στην παρούσα επιχορήγηση· βλ. άρθρο 22.5.2).  

 
48.2 Διαδικασία 
 
Πριν προβεί σε αναστολή πληρωμών, ο Οργανισμός αποστέλλει στον 
δικαιούχο επίσημη κοινοποίηση, με την οποία:  
 

- τον ενημερώνει για την πρόθεσή του να αναστείλει τις πληρωμές 
και για τους λόγους της αναστολής και  
 

- τον καλεί να υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός 30 ημερών από 
τη λήψη της κοινοποίησης. 

  
Εάν ο Οργανισμός δεν λάβει παρατηρήσεις ή αποφασίσει να συνεχίσει τη 
διαδικασία παρά τις παρατηρήσεις που έλαβε, κοινοποιεί επισήμως 
επιβεβαίωση της αναστολής. Διαφορετικά, κοινοποιεί επισήμως τη 
διακοπή της διαδικασίας αναστολής.  

 
Η αναστολή αρχίζει να ισχύει κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της 
επιβεβαίωσης από τον Οργανισμό.  
 
Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επανέναρξη των πληρωμών, η 
αναστολή αίρεται. Ο Οργανισμός ενημερώνει επισήμως τον δικαιούχο. 
 
Ο δικαιούχος μπορεί να αναστείλει την υλοποίηση της δράσης (βλ. άρθρο 
49.1) ή να καταγγείλει τη συμφωνία (βλ. άρθρα 50.1 και 50.2). 
 

ΑΡΘΡΟ 50 – 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
ΤΗΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ  
 
Άρθρο 50.1 
Καταγγελία της 
συμφωνίας από τον 
δικαιούχο 
 
Άρθρο 50.1.2 
Επιπτώσεις 
 

Διάταξη, όπως αντικαθίσταται για τις επιχορηγήσεις ΕΣΕ μικρού ύψους με 
έναν δικαιούχο: 

 
50.1.2 Επιπτώσεις 
 
Εντός 60 ημερών από την έναρξη ισχύος της καταγγελίας, ο δικαιούχος 
πρέπει να υποβάλει την τελική έκθεση (βλ. άρθρο 20). 

 
Εάν ο Οργανισμός δεν λάβει εμπρόθεσμα την έκθεση (βλ. ανωτέρω), δεν 
επιστρέφεται καμία δαπάνη. 
 
Ο Οργανισμός υπολογίζει το τελικό ποσό της επιχορήγησης (βλ. άρθρο 
5.3) και το υπόλοιπο (βλ. άρθρο 21) βάσει της έκθεσης που έχει 
υποβληθεί, των επιλέξιμων δαπανών και της συμμόρφωσης με τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμφωνία.  
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Η μη προσήκουσα καταγγελία μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της 
επιχορήγησης (βλ. άρθρο 43). 
 

Άρθρο 50.3 
Καταγγελία της 
συμφωνίας από τον 
Οργανισμό 
 
Άρθρο 50.3.3 
Επιπτώσεις  
 

Διάταξη, όπως αντικαθίσταται για τις επιχορηγήσεις ΕΣΕ μικρού ύψους με 
έναν δικαιούχο: 

 
50.3.3 Επιπτώσεις  

 
Εντός 60 ημερών από την έναρξη ισχύος της καταγγελίας, ο δικαιούχος 
πρέπει να υποβάλει την τελική έκθεση (βλ. άρθρο 20). 
 
Εάν ο Οργανισμός δεν λάβει εμπρόθεσμα την έκθεση (βλ. ανωτέρω), δεν 
επιστρέφεται καμία δαπάνη. 
 
Ο Οργανισμός υπολογίζει το τελικό ποσό της επιχορήγησης (βλ. άρθρο 
5.3) και το υπόλοιπο (βλ. άρθρο 21) βάσει της έκθεσης που έχει 
υποβληθεί, των επιλέξιμων δαπανών και της συμμόρφωσης με τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμφωνία.  
 
Η διάταξη αυτή δεν θίγει το δικαίωμα του Οργανισμού να μειώσει την 
επιχορήγηση (βλ. άρθρο 43) ή να επιβάλει διοικητικές και οικονομικές 
κυρώσεις (άρθρο 45).  
 
Ο δικαιούχος δεν μπορεί να απαιτήσει αποζημίωση λόγω της καταγγελίας 
από τον Οργανισμό (βλ. άρθρο 46). 

 



Αριθμός συμφωνίας επιχορήγησης: [συμπληρώνεται ο αριθμός] [συμπληρώνεται το ακρωνύμιο] [συμπληρώνεται ο αναγνωριστικός κωδικός της πρόσκλησης/επιμέρους πρόσκλησης υποβολής προτάσεων]

 Μορφή εκτύπωσης A4

Συνολικές 
δαπάνες

Ποσοστό 
επιστροφής %

Μέγιστη 
συνεισφορά 

της ΕΕ2

Μέγιστο ποσό 
επιχορήγησης3

Μορφή δαπανών 
4

Δικαιούχος

1 Βλ. άρθρο 6 για τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΟΥ ΕΣΕ ΜΕ ΕΝΑΝ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΟΡΙΖΩΝ 2020»

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ

Εκτιμώμενες επιλέξιμες1 δαπάνες (ανά κατηγορία 
του προϋπολογισμού)

Συνεισφορά της ΕΕ

4 Βλ. άρθρο 5 για τη μορφή των δαπανών

3 Το «μέγιστο ποσό επιχορήγησης» είναι το μέγιστο ποσό επιχορήγησης που αποφάσισε η Επιτροπή/ο Οργανισμός. Κανονικά αντιστοιχεί στη ζητούμενη επιχορήγηση, αλλά 
ενδέχεται να είναι χαμηλότερο.  

Α. Άμεσες και έμμεσες δαπάνες 
της δράσης

2 Αυτό είναι το θεωρητικό  ποσό της συνεισφοράς της ΕΕ, το οποίο υπολογίζεται αυτομάτως από το σύστημα (πολλαπλασιάζοντας όλες τις προϋπολογισθείσες δαπάνες επί το 
ποσοστό επιστροφής). Το εν λόγω θεωρητικό  ποσό δεν υπερβαίνει το «μέγιστο ποσό επιχορήγησης» (το οποίο αποφάσισε η Επιτροπή/ο Οργανισμός να χορηγηθεί για τη δράση) 
(βλ. άρθρο 5.1).

Κατ’ αποκοπή εφάπαξ ποσό
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Μορφή εκτύπωσης A4

Συνολικές 
δαπάνες

Ποσοστό 
επιστροφής 

%

Μέγιστη 
συνεισφορά 

της ΕΕ

Αιτούμενη 
συνεισφορά 

της ΕΕ

Μορφή δαπανών 
2

Δικαιούχος

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 4 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΟΥ ΕΣΕ ΜΕ ΕΝΑΝ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΟΡΙΖΩΝ 2020»

Επιλέξιμες1 δαπάνες (ανά κατηγορία του 
προϋπολογισμού)

Συνεισφορά της ΕΕ

Α. Άμεσες και έμμεσες δαπάνες 
της δράσης

Οι πληροφορίες που παρέχονται είναι πλήρεις, αξιόπιστες και αληθείς.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ [όνομα] ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ [περίοδος υποβολής εκθέσεων]

2 Βλ. άρθρο 5 για τις μορφές των δαπανών

1 Βλ. άρθρο 6 για τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας 

Ο δικαιούχος επιβεβαιώνει με το παρόν τα εξής:

Οι δηλούμενες δαπάνες είναι επιλέξιμες (βλ. άρθρο 6).
Οι δαπάνες μπορούν να τεκμηριωθούν με τα κατάλληλα αρχεία και δικαιολογητικά, τα οποία θα προσκομιστούν κατόπιν αιτήσεως ή στο πλαίσιο ελέγχων, αξιολογήσεων, 
λογιστικών ελέγχων και ερευνών (βλ. άρθρα 17, 18 και 22).

Κατ’ αποκοπή εφάπαξ ποσό
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