
Δήλωση αποποίησης ευθυνών 
Το παρόν έγγραφο έχει στόχο να βοηθήσει τους αιτούντες χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020». 
Δείχνει το πλήρες φάσμα των διατάξεων που μπορούν να εφαρμοστούν σε αυτό το είδος συμφωνίας επιχορήγησης 
και παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η νομικά δεσμευτική συμφωνία επιχορήγησης είναι το κείμενο που 
υπογράφεται από τα μέρη για κάθε δράση. 
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΛΛΑΓΩΝ 

Έκδοση 
Ημερομηνία 

δημοσίευσης 
Αλλαγές 

1.0 11.12.2013  Αρχική έκδοση 

2.0 & 2.1 1.10.2014 

1.10.2015 

 Οι κυριότερες αλλαγές σε σύγκριση με την έκδοση 1 του 
υποδείγματος συμφωνίας επιχορήγησης είναι οι ακόλουθες: 

 Άρθρο 20. 6 «Νόμισμα για τις οικονομικές καταστάσεις και 
μετατροπή σε ευρώ», ώστε να μπορούν οι δικαιούχοι με 
λογαριασμούς σε άλλα νομίσματα πλην του ευρώ να 
μετατρέπουν σε ευρώ όλες τις δαπάνες που 

πραγματοποιούνται, ανεξάρτητα από το νόμισμα στο οποίο 

πραγματοποιήθηκαν (όπως με τα έργα του 7ου ΠΠ)· 
 Άρθρο 21. 2 «Προχρηματοδότηση – Ποσό – Παρακράτηση 

ποσού για το Ταμείο Εγγυήσεων», ώστε να δίνεται η 
δυνατότητα στους δικαιούχους να λαμβάνουν την πληρωμή 
προχρηματοδότησης 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία 
έναρξης της δράσης. 

 Άρθρο 38.1.2 «Πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση 
της ΕΕ – Υποχρέωση και δικαίωμα χρήσης του εμβλήματος 
της ΕΕ», ώστε να διασφαλίζεται μεγαλύτερη προβολή της 
χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας 
(ΕΣΕ) στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και 
καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ορίζων 2020» για 
κάθε δραστηριότητα επικοινωνίας που σχετίζεται με τυχόν 

υποδομές, χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό και μείζονα 
αποτελέσματα δράσης του προγράμματος «Ορίζων 2020». 

 Άλλες ελάσσονες αλλαγές στη διατύπωση και διορθώσεις 
τυπογραφικών λαθών είναι ορατές σε έκδοση με παρακολούθηση 

αλλαγών. 

3.0 20.7.2016  Οι κυριότερες αλλαγές σε σύγκριση με την έκδοση 2.1 του 
υποδείγματος συμφωνίας επιχορήγησης είναι οι ακόλουθες: 

 Άρθρο 4.2 «Μεταφορές πιστώσεων: αυξημένη 
δημοσιονομική ευελιξία για τους δικαιούχους, οι οποίοι 
δύνανται να μεταφέρουν ποσά μεταξύ μορφών δαπανών 
στην κατηγορία του προϋπολογισμού που αφορά τις 
άμεσες δαπάνες προσωπικού χωρίς τροποποίηση της 

συμφωνίας επιχορήγησης ακόμη και αν η εν λόγω μορφή 
δαπάνης δεν είχε προβλεφθεί στο παράρτημα 2. 

 Άρθρο 6.2.Α «Άμεσες δαπάνες προσωπικού», για να 
λαμβάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό υπόψη οι συνήθεις 
πρακτικές κοστολόγησης των δικαιούχων, με την παροχή 
της δυνατότητας υπολογισμού του ωρομισθίου όχι μόνο 
ανά ολόκληρο οικονομικό έτος αλλά και ανά μήνα.  

 Άρθρο 34.1 «Υποχρέωση τήρησης των δεοντολογικών 
αρχών και των αρχών ερευνητικής ακεραιότητας», για να 
υπογραμμίζονται τα πρότυπα ερευνητικής ακεραιότητας 
που πρέπει να τηρούν οι δικαιούχοι. 

 Άρθρο 34.2 «Δραστηριότητες που εγείρουν δεοντολογικά 
ζητήματα», για την απλούστευση των υποχρεώσεων 

υποβολής εκθέσεων των δικαιούχων σχετικά με 
δεοντολογικά ζητήματα πριν από την έναρξη 
δραστηριότητας που εγείρει δεοντολογικό ζήτημα. 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/erc/h2020-mga-erc-lv-mono_track-v2.0-v2.1_en.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/erc/h2020-mga-erc-lv-mono_track-v2.0-v2.1_en.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/erc/h2020-mga-erc-lv-mono_track-v2.0-v2.1_en.doc
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 Άρθρο 36.1 «Γενική υποχρέωση εμπιστευτικότητας», για 

να καθίσταται δυνατή η ευρύτερη πρόσβαση σε 
εμπιστευτικές πληροφορίες στην περίπτωση προσωπικού 
της Επιτροπής/του Οργανισμού, άλλων θεσμικών οργάνων 
και οργανισμών της ΕΕ.  

 Άρθρο 50.3 «Καταγγελία της Συμφωνίας ή διακοπή της 
συμμετοχής ενός ή περισσότερων δικαιούχων από την 
Επιτροπή/τον Οργανισμό»: η Επιτροπή/ο Οργανισμός 

δύναται να διακόψει τη συμμετοχή δικαιούχου, εάν αυτός 
δεν ζήτησε τροποποίηση της συμφωνίας επιχορήγησης, 
ώστε να διακοπεί η συμμετοχή του συνδεόμενου με αυτόν 
τρίτου μέρους για το οποίο ισχύουν οι ίδιες συνθήκες με 
δικαιούχο του οποίου η συμμετοχή ενδέχεται να διακοπεί. 
Για παράδειγμα, σε περίπτωση που το συνδεόμενο τρίτο 

μέρος έχει πτωχεύσει.   

Άλλες ελάσσονες αλλαγές στη διατύπωση και διορθώσεις 
τυπογραφικών λαθών είναι ορατές σε έκδοση με παρακολούθηση 
αλλαγών. 

 

 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_track-v2.0-2.1_en.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_track-v2.0-2.1_en.doc
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΡΙΖΩΝ» 2020
1
 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΣΕ ΜΙΚΡΟΥ ΥΨΟΥΣ
2
 

(H2020 ERC MGA LOW-VALUE — MONO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Οι υποσημειώσεις σε μπλε χρώμα δεν εμφανίζονται στο κείμενο που δημιουργεί το πληροφοριακό 

σύστημα για υπογραφή (επειδή είναι απλώς εσωτερικές οδηγίες).  
 Το κείμενο που επισημαίνεται με γκρίζο χρώμα υποδεικνύει ότι το κείμενο που περιλαμβάνεται στο 

γενικό υπόδειγμα συμφωνιών επιχορήγησης για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» δεν έχει εφαρμογή 
στην παρούσα συμφωνία επιχορήγησης.  
 

                                                 
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. 

Εισαγωγική παρατήρηση  

 

Το υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης ΕΣΕ μικρού ύψους με έναν δικαιούχο για το πρόγραμμα 

«Ορίζων 2020» παρεκκλίνει από το γενικό υπόδειγμα συμφωνιών επιχορήγησης με έναν δικαιούχο 

στα εξής σημεία: 

Γενικά: 

 Οι λέξεις [Οργανισμός][Επιτροπή] αντικαθίστανται από τη λέξη «Οργανισμός».  

 Οι αναφορές στην/επιλογές σχετικά με την Ευρατόμ έχουν απαλειφθεί. 

 Οι λέξεις «τεχνική/-ές έκθεση/-εις» αντικαθίστανται από τις λέξεις «επιστημονική/-ές 

έκθεση/-εις».  

 Τα παραρτήματα 2 (με δύο μέρη Α και Β) και 4 είναι διαφορετικά. 

 Ο πίνακας περιεχομένων έχει προσαρμοστεί. 

 Οι παραπομπές στις υποσημειώσεις έχουν προσαρμοστεί. 

Συγκεκριμένα άρθρα: 

 Προοίμιο 

 Άρθρο 4, 5, 6, 7, 10, 13, 18, 20, 21.1, 21.2, 21.5, 36, 38, 42.2, 51.1.2, 50.3.3 

 Άρθρο Άρθρα 8, 11, 12, 14, 15, 16, 21.3, 23α, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 37 (άνευ 

αντικειμένου) 

 Άρθρα 26, 31, 35, 39 (επιλογές) 

 Παραρτήματα 3, 5, 6 (άνευ αντικειμένου) 
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 Για τις επιλογές [με πλάγιους χαρακτήρες εντός αγκυλών]: επιλέγεται η κατάλληλη επιλογή στο 
πληροφοριακό σύστημα. Οι επιλογές που δεν χρησιμοποιούνται, είτε αυτόματα δεν εμφανίζονται 
είτε εμφανίζονται με την ένδειξη «άνευ αντικειμένου». Οι επιλογές που θα χρησιμοποιηθούν 
εμφανίζονται με πλάγιους χαρακτήρες χωρίς αγκύλες και χωρίς τον τίτλο επιλογής (για να μπορούν 
οι δικαιούχοι να εντοπίσουν εύκολα ότι ισχύει συγκεκριμένος κανόνας). 

 Για τα πεδία που επισημαίνονται με [γκρίζο χρώμα εντός αγκυλών] (ακόμα και αν αποτελούν μέρος 
επιλογής, όπως ορίζεται στο προηγούμενο στοιχείο): καταχωρίζονται τα κατάλληλα δεδομένα στο 
πληροφοριακό σύστημα.  

 Το πληροφοριακό σύστημα θα δημιουργήσει ένα φύλλο δεδομένων που θα επιβεβαιώνει τις 
χρησιμοποιηθείσες επιλογές και τα δεδομένα που έχουν καταχωριστεί. 

 

 

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  

 

ΑΡΙΘΜΟΣ [συμπληρώνεται ο αριθμός] — [συμπληρώνεται το ακρωνύμιο] 
 

Η παρούσα συμφωνία («Συμφωνία») συνάπτεται μεταξύ των ακόλουθων μερών:  

 

αφενός, 

 

του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας 

(ERCEA/ΕΟΕΣΕ) («Οργανισμός»), δυνάμει των εξουσιών που έχουν μεταβιβαστεί από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή («Επιτροπή»), που εκπροσωπείται για τους σκοπούς της υπογραφής 

της παρούσας Συμφωνίας από [[ιδιότητα, [Γενική Διεύθυνση, Διεύθυνση, Μονάδα] 

[Τμήμα]], [όνομα και επώνυμο],
3
  

 

και  

 

αφετέρου, 

 

«του δικαιούχου»: 

 

[πλήρης επίσημη ονομασία (σύντομη ονομασία)], με έδρα [πλήρης επίσημη διεύθυνση], 

[ΕΠΙΛΟΓΗ για δικαιούχους με ΦΠΑ: αριθμός ΦΠΑ [συμπληρώνεται ο αριθμός]], ο οποίος 

εκπροσωπείται για τους σκοπούς της υπογραφής της Συμφωνίας από [ιδιότητα, 

ονοματεπώνυμο]
 
 

 

Τα μέρη που αναφέρονται ανωτέρω έχουν συμφωνήσει να συνάψουν τη Συμφωνία υπό τους 

κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις.  

 

Υπογράφοντας τη Συμφωνία, ο δικαιούχος αποδέχεται την επιχορήγηση και συμφωνεί να τη 

χρησιμοποιήσει υπό την ευθύνη του και σύμφωνα με τη Συμφωνία, με όλες τις υποχρεώσεις 

και προϋποθέσεις που αυτή καθορίζει.  

 

Η Συμφωνία απαρτίζεται από τα εξής: 

 

                                                 
3
 Το πρόσωπο που εκπροσωπεί τον Οργανισμό πρέπει να είναι διατάκτης (κύριος ή δευτερεύων) ο οποίος έχει 

οριστεί σύμφωνα με το έγγραφο αριθ. 60008 της 22.2.2001 «Mise en place de la Charte des ordonnateurs» 

(Κατάρτιση του χάρτη για τους δευτερεύοντες διατάκτες). 
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Όροι και προϋποθέσεις 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  ΓΕΝΙΚΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ  

 

Η παρούσα Συμφωνία καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, καθώς και τους όρους 

και τις προϋποθέσεις, που ισχύουν για την επιχορήγηση που λαμβάνουν οι δικαιούχοι για την 

υλοποίηση της δράσης που ορίζεται στο κεφάλαιο 2. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  ΔΡΑΣΗ 

 

ΑΡΘΡΟ 2 - ΔΡΑΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ  

 

Η επιχορήγηση λαμβάνεται για τη δράση με τίτλο [συμπληρώνεται ο τίτλος της δράσης] 

— [συμπληρώνεται το ακρωνύμιο] («δράση»), όπως περιγράφεται στο παράρτημα 1. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 — ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 

Η διάρκεια της δράσης θα είναι [συμπληρώνεται ο αριθμός] μήνες από[ΕΠΙΛΟΓΗ 1, εκ 

προεπιλογής: την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 

Συμφωνίας (βλ. άρθρο 58)] [ΕΠΙΛΟΓΗ 2, εφόσον απαιτείται για τη δράση: 

[συμπληρώνεται η ημερομηνία]]
4,5

 («ημερομηνία έναρξης της δράσης»).  

 

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  

 

Άνευ αντικειμένου  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 

 

                                                 
4
 Η ημερομηνία αυτή πρέπει να είναι η πρώτη ημέρα του μήνα και να είναι μεταγενέστερη από την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τον διατάκτη, στην 

περίπτωση που ο αιτών μπορεί να αποδείξει την ανάγκη έναρξης της δράσης πριν από την έναρξη ισχύος 

της συμφωνίας επιχορήγησης ή άλλη ημέρα και όχι την πρώτη ημέρα του μήνα. Σε κάθε περίπτωση, η 

ημερομηνία έναρξης δεν πρέπει να είναι προγενέστερη από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

επιχορήγησης (άρθρο 130 του δημοσιονομικού κανονισμού) 
5
  Το κείμενο με πλάγιους χαρακτήρες δείχνει τις επιλογές του υποδείγματος συμφωνίας επιχορήγησης που 

έχουν εφαρμογή στην παρούσα Συμφωνία. 
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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)] EUR. 

 

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)] EUR.   

 

Οι επιλέξιμες άμεσες και έμμεσες δαπάνες για τη δράση (βλ. άρθρο 6) πρέπει να 

δηλώνονται ως το εφάπαξ ποσό που καθορίζεται στο παράρτημα 2 (δηλ. υπό τη μορφή 

«εφάπαξ δαπάνες»).  

 

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 (εφάπαξ 

δαπάνες· βλ. άρθρο 6) που δηλώνονται από τον δικαιούχο και εγκρίνονται από τον 

Οργανισμό (βλ. άρθρο 21). 

 

5.3.2 Βήμα 2 — Μείωση λόγω σοβαρών σφαλμάτων, παρατυπιών ή απάτης ή σοβαρής 

αθέτησης υποχρεώσεων — Μειωμένο μέγιστο ποσό επιχορήγησης — Υπολογισμός 

 

Αν μειωθεί η επιχορήγηση (βλ. άρθρο 43), ο Οργανισμός υπολογίζει το μειωμένο ποσό 

επιχορήγησης αφαιρώντας το ποσό της μείωσης (που υπολογίζεται κατ’ αναλογία με τη 

σοβαρότητα των σφαλμάτων, των παρατυπιών ή της απάτης ή της αθέτησης υποχρεώσεων 

σύμφωνα με το άρθρο 43.2) από το μέγιστο ποσό επιχορήγησης που καθορίζεται στο άρθρο 

5.1. 
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Σε αυτή την περίπτωση, 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), υπολογίζει το 

«αναθεωρημένο τελικό ποσό της επιχορήγησης».  

  

Το εν λόγω ποσό υπολογίζεται από τον Οργανισμό βάσει των διαπιστώσεων ως εξής:  

 

- σε περίπτωση απόρριψης δαπανών: με την εφαρμογή του ποσοστού επιστροφής στις 

αναθεωρημένες επιλέξιμες δαπάνες που έχει εγκρίνει ο Οργανισμός· 

 

- σε περίπτωση μείωσης της επιχορήγησης: κατ’ αναλογία με τη σοβαρότητα των 

σφαλμάτων, παρατυπιών ή απάτης ή αθέτησης υποχρεώσεων (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 — 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 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 δηλωθεί 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 και της 



Αριθμός συμφωνίας επιχορήγησης: [συμπληρώνεται ο αριθμός] [συμπληρώνεται το ακρωνύμιο] 

[συμπληρώνεται ο αναγνωριστικός κωδικός της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων] 

 

Υποδείγματα συμφωνιών επιχορήγησης για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»: H2020 ERC MGA Low-value — 

Mono: v3.0 – 20.7.2016 

15 
 

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. άρθρο 42).  

 

Η εν λόγω δήλωση μπορεί επίσης να οδηγήσει σε οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα μέτρα που 

περιγράφονται στο κεφάλαιο 6.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ 

 

ΤΜΗΜΑ 1 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
 

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 με όλες τις έννομες υποχρεώσεις που 

απορρέουν από το ισχύον ενωσιακό, διεθνές και εθνικό δίκαιο.  

 

7.2 Συνέπειες της μη συμμόρφωσης  

 

Εάν ο δικαιούχος δεν υλοποιεί ορθά τη δράση (ή μέρος αυτής), οι αντίστοιχες δαπάνες δεν 

είναι επιλέξιμες (βλ. άρθρο 6) και απορρίπτονται (βλ. άρθρο 42). 

 

Εάν ο δικαιούχος αθετήσει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση, η επιχορήγηση μπορεί να μειωθεί 

(βλ. άρθρο 43).  

 

Η εν λόγω δήλωση 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 

 

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  
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- 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 9 - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 

ΠΟΥ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ  

 

Άνευ αντικειμένου 

 

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 

 

Άνευ αντικειμένου 

 

ΑΡΘΡΟ 12 — ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 

ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ ΔΩΡΕΑΝ 

 

Άνευ αντικειμένου 

 

ΑΡΘΡΟ 13 — ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ 
 

13.1 Κανόνες για την ανάθεση καθηκόντων της δράσης σε υπεργολάβους 
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Εάν είναι απαραίτητο για την υλοποίηση της δράσης, ο δικαιούχος δύναται 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 διασφαλίζει 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 διασφαλίζει 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 

 

Άνευ αντικειμένου 

  

ΑΡΘΡΟ 15 — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ 

 

Άνευ αντικειμένου 

 

ΑΡΘΡΟ 16 — ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΄Η ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ  

 

Άνευ αντικειμένου 

 

 

ΤΜΗΜΑ 2  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  

 

ΑΡΘΡΟ 17 — ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

 

17.1 Γενική υποχρέωση ενημέρωσης κατόπιν αιτήσεως  
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Ο δικαιούχος πρέπει να παρέχει —κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης ή αργότερα— 

οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί, προκειμένου να επαληθευτεί η ορθή υλοποίηση της 

δράσης και η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συμφωνία.  

 

17.2 Υποχρέωση επικαιροποίησης των πληροφοριών και ενημέρωσης για τα γεγονότα 

και τις περιστάσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν τη Συμφωνία 

 

Ο δικαιούχος πρέπει να επικαιροποιεί τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο 

«Μητρώο Δικαιούχων» της Πύλης Συμμετεχόντων (μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής 

ανταλλαγής· βλ. άρθρο 52), ιδίως το όνομά του, τη διεύθυνση, τους νόμιμους εκπροσώπους, 

τη νομική μορφή και το είδος του οργανισμού. 

 

Ο δικαιούχος πρέπει να ενημερώνει αμέσως τον Οργανισμό για οποιοδήποτε από τα 

ακόλουθα:  

 

α) γεγονότα που είναι πιθανόν να επηρεάσουν σημαντικά ή να καθυστερήσουν την 

υλοποίηση της δράσης ή τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ, ειδικότερα αλλαγές στη 

νομική, οικονομική, τεχνική, οργανωτική ή ιδιοκτησιακή κατάστασή του. 

 

β) περιστάσεις που επηρεάζουν: 

 

i) την απόφαση επιχορήγησης ή 

 

ii) τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις στο πλαίσιο της Συμφωνίας. 

 

17.3 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 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 εφάπαξ ποσό. 

 

Θα πρέπει να τα προσκομίζει κατόπιν αίτησης (βλ. άρθρο 17) ή στο πλαίσιο ελέγχων, 

αξιολογήσεων, λογιστικών ελέγχων ή ερευνών (βλ. άρθρο 22).  
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Εάν βρίσκονται σε εξέλιξη έλεγχοι, αξιολογήσεις, λογιστικοί έλεγχοι, έρευνες, δίκες ή άλλη 

επιδίωξη ικανοποίησης αξιώσεων στο πλαίσιο της Συμφωνίας (συμπεριλαμβανομένης της 

επέκτασης των διαπιστώσεων· 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 19 — ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

 

19.1 Υποχρέωση υποβολής των παραδοτέων  

 

Ο δικαιούχος πρέπει να υποβάλλει τα «παραδοτέα» που προσδιορίζονται στο παράρτημα 1, 

σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτό.  

 

19.2 Συνέπειες της μη συμμόρφωσης 

 

Εάν ο δικαιούχος αθετήσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει του παρόντος 

άρθρου, ο Οργανισμός μπορεί να εφαρμόσει οποιοδήποτε από τα μέτρα που περιγράφονται 

στο κεφάλαιο 6. 

 

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.  

 

Οι εκθέσεις πρέπει να συντάσσονται 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] 
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20.3 Περιοδικές εκθέσεις — Αιτήσεις για ενδιάμεση πληρωμή 

 

Άνευ αντικειμένου 

 

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) τελική έκθεση, στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται 

η αίτηση πληρωμής του υπολοίπου. 

 

Η τελική έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 

α) «τελική τεχνική έκθεση», με περίληψη που 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 

(εφάπαξ δαπάνες· βλ. άρθρο 6 και παράρτημα 2). 

 

Τα ποσά που δεν έχουν δηλωθεί στην οικονομική κατάσταση δεν λαμβάνονται υπόψη 

από τον Οργανισμό. 

 

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 

 

Άνευ αντικειμένου 

 

20.6 Νόμισμα για τις οικονομικές καταστάσεις  

 

Η οικονομική κατάσταση πρέπει να συντάσσεται σε ευρώ.  

 

20.7 Γλώσσα της έκθεσης 
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Η έκθεση (τεχνική και οικονομική τελική έκθεση, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής 

κατάστασης) πρέπει να υποβάλλεται στη γλώσσα της Συμφωνίας. 

 

20.8 Συνέπειες της μη συμμόρφωσης  

 

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, ο Οργανισμός δύναται να 

καταγγείλει τη Συμφωνία (βλ. άρθρο 50) ή να εφαρμόσει οποιοδήποτε από τα μέτρα που 

περιγράφονται στο κεφάλαιο 6. 

 

ΑΡΘΡΟ 21 — ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ  

 

21.1  Πληρωμές που πρέπει να γίνουν  

 

Ο δικαιούχος θα λάβει τις ακόλουθες πληρωμές: 

 

- μία πληρωμή προχρηματοδότησης· 

 

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

άρθρο 20). 

 

21.2  Προχρηματοδότηση — Ποσό — Παρακράτηση ποσού για το Ταμείο Εγγυήσεων 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 1, εκ προεπιλογής: 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)] EUR.  

 

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.  

 

Ποσό [συμπληρώνεται το ποσό (συμπληρώνεται το ποσό ολογράφως)] EUR, 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 2, εάν το ΚΚΕρ είναι o δικαιούχος: Ο Οργανισμός καταβάλλει 

προχρηματοδότηση ύψους [συμπληρώνεται το ποσό, συμπεριλαμβανομένου του 5 % που 

πρέπει να καταβληθεί στο Ταμείο Εγγυήσεων (συμπληρώνεται το ποσό ολογράφως)] EUR, 
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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)] EUR , που αντιστοιχεί στη 

συνεισφορά του στο Ταμείο Εγγυήσεων (βλ. άρθρο 21.2).] 

 

21.3 Ενδιάμεσες πληρωμές — Ποσό — Υπολογισμός 

 

Άνευ αντικειμένου 

 

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 χαμηλότερο 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·  
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- 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 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). 

 

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. 

 

21.6 Νόμισμα πληρωμών  

 

Ο Οργανισμός πραγματοποιεί όλες τις πληρωμές σε ευρώ.  

 

21.7 Πληρωμές προς τον δικαιούχο  

 

Οι πληρωμές διενεργούνται στον δικαιούχο.  

 

Οι πληρωμές απαλλάσσουν τον Οργανισμό από την υποχρέωση διενέργειας των πληρωμών.  

 

21.8 Τραπεζικός λογαριασμός για τις πληρωμές  

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 1, εκ προεπιλογής: Όλες οι πληρωμές διενεργούνται στον ακόλουθο τραπεζικό 

λογαριασμό: 

 

Επωνυμία τράπεζας: […]   

Πλήρες όνομα του δικαιούχου του λογαριασμού: […]  

Πλήρης αριθμός λογαριασμού (συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών κωδικών): 

[…]  

[Κωδικός IBAN: […]]
6
 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 2, εάν το ΚΚΕρ είναι o δικαιούχος: Όλες οι πληρωμές διενεργούνται σύμφωνα 

με τους λογιστικούς κανόνες της Επιτροπής για την εσωτερική τιμολόγηση, από τη γραμμή των 

λειτουργικών δαπανών του Οργανισμού προς τον αριθμό δελτίου νομικής οντότητας (LEF) του 

                                                 
6
 Για τις χώρες στις οποίες δεν εφαρμόζεται ο κωδικός IBAN, ισχύει ο κωδικός BIC ή SWIFT. 
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ΚΚΕρ και με μνεία του αριθμού εντάλματος είσπραξης. Το ΚΚερ υποβάλλει χρεωστικό 

σημείωμα για κάθε πληρωμή (συμπεριλαμβανομένης της προχρηματοδότησης).] 

 

21.9 Κόστος των εμβασμάτων  

 

Το κόστος των εμβασμάτων βαρύνει τους εξής:  

 

- ο Οργανισμός αναλαμβάνει το κόστος των εμβασμάτων που χρεώνει η τράπεζά του· 

 

- ο δικαιούχος αναλαμβάνει το κόστος των εμβασμάτων που χρεώνει η τράπεζά του· 

 

- το μέρος που προκαλεί επανάληψη εμβάσματος αναλαμβάνει όλα τα έξοδα της εν 

λόγω διαδικασίας. 

 

21.10 Ημερομηνία πληρωμής  

 

Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται από τον Οργανισμό θεωρείται ότι έχουν 

πραγματοποιηθεί κατά την ημερομηνία χρέωσης του λογαριασμού του.  

 

21.11 Συνέπειες της μη συμμόρφωσης 

 

21.11.1 [ΕΠΙΛΟΓΗ 1, εκ προεπιλογής: Εάν ο Οργανισμός δεν καταβάλει το ποσό εντός της 

προθεσμίας πληρωμής (βλ. ανωτέρω), ο δικαιούχος δικαιούται τόκους υπερημερίας με το 

επιτόκιο που ορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) για τις βασικές πράξεις 

αναχρηματοδότησης σε ευρώ («επιτόκιο αναφοράς»), προσαυξημένο κατά 3,5 μονάδες. Το 

επιτόκιο αναφοράς είναι το επιτόκιο που ισχύει την πρώτη ημέρα του μήνα εντός του οποίου 

λήγει η προθεσμία πληρωμής, όπως αυτό δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C.  

 

Εάν οι τόκοι υπερημερίας είναι μικρότεροι από ή ίσοι με 200 EUR, καταβάλλονται στον 

δικαιούχο μόνο μετά από αίτηση η οποία υποβάλλεται εντός δύο μηνών από τη λήψη της 

καθυστερημένης πληρωμής. 

 

Δεν οφείλονται τόκοι υπερημερίας, εάν ο δικαιούχος είναι κράτος μέλος της ΕΕ 

(συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών και τοπικών κυβερνητικών αρχών ή άλλων 

δημόσιων φορέων που ενεργούν εξ ονόματος κράτους μέλους για τους σκοπούς της παρούσας 

Συμφωνίας). 

 

Η αναστολή της προθεσμίας πληρωμής ή των πληρωμών (βλ. άρθρα 47 και 48) δεν θεωρείται 

καθυστέρηση πληρωμής. 

 

Οι τόκοι υπερημερίας καλύπτουν το χρονικό διάστημα από την επομένη της καταληκτικής 

ημερομηνίας για την πληρωμή (βλ. ανωτέρω) έως και την ημερομηνία πληρωμής 

συμπεριλαμβανομένη.  

 

Οι τόκοι υπερημερίας δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του τελικού ποσού της 

επιχορήγησης.] 
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[ΕΠΙΛΟΓΗ 2, εάν το ΚΚΕρ είναι o δικαιούχος: Άνευ αντικειμένου] 

 

21.11.2  Άνευ αντικειμένου 

 

ΑΡΘΡΟ 22 — ΕΛΕΓΧΟΙ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ 

ΕΡΕΥΝΕΣ — ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

 

22.1 Έλεγχοι, αξιολογήσεις και λογιστικοί έλεγχοι από τον Οργανισμό και την 

Επιτροπή 

 

22.1.1 Δικαίωμα διενέργειας ελέγχων 

 

Ο Οργανισμός ή η Επιτροπή ελέγχει —κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της δράσης ή 

αργότερα— την ορθή υλοποίηση της δράσης και τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από τη Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των παραδοτέων και 

των εκθέσεων.  

 

Για τον σκοπό αυτό, ο Οργανισμός ή η Επιτροπή μπορεί να επικουρείται από εξωτερικά 

πρόσωπα ή φορείς. 

 

Ο Οργανισμός ή η Επιτροπή μπορεί επίσης να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες, 

σύμφωνα με το άρθρο 17.  

 

Οι πληροφορίες που παρέχονται πρέπει να είναι ακριβείς, σαφείς και πλήρεις και στην 

απαιτούμενη μορφή, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής. 

 

22.1.2 Δικαίωμα διενέργειας αξιολογήσεων  

 

Ο Οργανισμός ή η Επιτροπή μπορεί —κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης ή 

αργότερα— να αξιολογεί την ορθή υλοποίηση της δράσης (συμπεριλαμβανομένης της 

αξιολόγησης των παραδοτέων και των εκθέσεων), τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από τη Συμφωνία και τη συνεχιζόμενη επιστημονική ή τεχνολογική συνάφεια της 

δράσης.  

 

Οι αξιολογήσεις μπορούν να αρχίσουν έως και δύο έτη μετά την πληρωμή του υπολοίπου. 

Κοινοποιούνται επισήμως στον δικαιούχο και θεωρείται ότι έχουν αρχίσει κατά την 

ημερομηνία της επίσημης κοινοποίησης. 

 

Εάν η αξιολόγηση διενεργείται σε τρίτο μέρος (βλ. άρθρα 10 έως 16), ο δικαιούχος πρέπει να 

ενημερώσει το εν λόγω τρίτο μέρος.  

 

Ο Οργανισμός ή η Επιτροπή μπορεί να διενεργεί αξιολογήσεις άμεσα (χρησιμοποιώντας το 

δικό του/της προσωπικό) ή έμμεσα (με τη βοήθεια εξωτερικών προσώπων ή φορέων που 

έχουν οριστεί για τον σκοπό αυτό). Ενημερώνει τον δικαιούχο για την ταυτότητα των 

εξωτερικών προσώπων ή φορέων. Έχει το δικαίωμα να διαφωνήσει με τον διορισμό για 

λόγους εμπορικού απορρήτου.  
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Ο δικαιούχος πρέπει να παρέχει —εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας— κάθε πληροφορία 

και στοιχείο πέραν των παραδοτέων και των εκθέσεων που έχουν ήδη υποβληθεί 

(συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των πόρων).  

 

Είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον δικαιούχο να συμμετάσχει σε συναντήσεις, μεταξύ άλλων 

με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.  

 

Όσον αφορά τις επιτόπιες αξιολογήσεις, ο δικαιούχος πρέπει να επιτρέπει την πρόσβαση 

στους χώρους και τις εγκαταστάσεις του, μεταξύ άλλων σε εξωτερικά πρόσωπα ή φορείς, και 

να διασφαλίζει ότι οι απαιτούμενες πληροφορίες είναι άμεσα διαθέσιμες. 

 

Οι πληροφορίες που παρέχονται πρέπει να είναι ακριβείς, σαφείς και πλήρεις και στην 

απαιτούμενη μορφή, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής. 

  

Με βάση τις διαπιστώσεις της αξιολόγησης, συντάσσεται «έκθεση αξιολόγησης».  

 

Ο Οργανισμός ή η Επιτροπή κοινοποιεί επισήμως την έκθεση αξιολόγησης στον δικαιούχο, ο 

οποίος έχει προθεσμία 30 ημερών για να κοινοποιήσει επισήμως τυχόν παρατηρήσεις 

(«κατ’ αντιμωλία διαδικασία αξιολόγησης»).  

 

Οι αξιολογήσεις (συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων αξιολόγησης) διενεργούνται στη 

γλώσσα της Συμφωνίας.  

 

22.1.3  Δικαίωμα διενέργειας λογιστικών ελέγχων 

 

Ο Οργανισμός ή η Επιτροπή μπορεί να διενεργεί —κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της 

δράσης ή αργότερα— λογιστικούς ελέγχους με αντικείμενο την ορθή υλοποίηση της δράσης 

και τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συμφωνία.  

 

Οι λογιστικοί έλεγχοι μπορούν να αρχίσουν έως και δύο έτη μετά την πληρωμή του 

υπολοίπου. Κοινοποιούνται επισήμως στον δικαιούχο και θεωρείται ότι έχουν αρχίσει κατά 

την ημερομηνία της επίσημης κοινοποίησης. 

 

Εάν ο λογιστικός έλεγχος διενεργείται σε τρίτο μέρος (βλ. άρθρα 10 έως 16), ο δικαιούχος 

πρέπει να ενημερώσει το εν λόγω τρίτο μέρος.  

 

Ο Οργανισμός ή η Επιτροπή μπορεί να διενεργεί λογιστικούς ελέγχους άμεσα 

(χρησιμοποιώντας το δικό του/της προσωπικό) ή έμμεσα (με τη βοήθεια εξωτερικών 

προσώπων ή φορέων που έχουν οριστεί για τον σκοπό αυτό). Ενημερώνει τον δικαιούχο για 

την ταυτότητα των εξωτερικών προσώπων ή φορέων. Έχει το δικαίωμα να διαφωνήσει με 

τον διορισμό για λόγους εμπορικού απορρήτου.  

 

Ο δικαιούχος πρέπει να παρέχει —εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας— κάθε πληροφορία 

(συμπεριλαμβανομένων των πλήρων λογαριασμών, των ατομικών καταστάσεων μισθοδοσίας 

ή άλλων προσωπικών δεδομένων) για την εξακρίβωση της τήρησης της Συμφωνίας.  
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Όσον αφορά τους επιτόπιους λογιστικούς ελέγχους, ο δικαιούχος πρέπει να επιτρέπει την 

πρόσβαση στους χώρους και τις εγκαταστάσεις του, μεταξύ άλλων σε εξωτερικά πρόσωπα ή 

φορείς, και να διασφαλίζει ότι οι απαιτούμενες πληροφορίες είναι άμεσα διαθέσιμες. 

 

Οι πληροφορίες που παρέχονται πρέπει να είναι ακριβείς, σαφείς και πλήρεις και στην 

απαιτούμενη μορφή, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής. 

 

Με βάση τις διαπιστώσεις του λογιστικού ελέγχου, συντάσσεται «σχέδιο έκθεσης 

λογιστικού ελέγχου».  

 

Ο Οργανισμός ή η Επιτροπή κοινοποιεί επισήμως το σχέδιο έκθεσης λογιστικού ελέγχου 

στον δικαιούχο, ο οποίος έχει προθεσμία 30 ημερών για να κοινοποιήσει επισήμως τυχόν 

παρατηρήσεις («κατ’ αντιμωλία διαδικασία λογιστικού ελέγχου»). Η εν λόγω προθεσμία 

μπορεί να παραταθεί από τον Οργανισμό ή την Επιτροπή σε αιτιολογημένες περιπτώσεις. 

 

Η «τελική έκθεση λογιστικού ελέγχου» λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις του δικαιούχου. 

Η έκθεση κοινοποιείται επισήμως σε αυτόν.  

 

Οι λογιστικοί έλεγχοι (συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων λογιστικού ελέγχου) 

διενεργούνται στη γλώσσα της Συμφωνίας.  

 

Ο Οργανισμός ή η Επιτροπή δύναται επίσης να έχει πρόσβαση στα υποχρεωτικά λογιστικά 

βιβλία των δικαιούχων για την περιοδική αξιολόγηση των μοναδιαίων δαπανών ή των 

κατ’ αποκοπή ποσών [ή των εφάπαξ ποσών]. 

 

22.2 Έρευνες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)  

 

Βάσει των κανονισμών αριθ. 883/2013
7
 και αριθ. 2185/96

8
 (και σύμφωνα με τις διατάξεις και 

τις διαδικασίες τους), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μπορεί 

—ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της δράσης ή αργότερα— να διενεργεί 

έρευνες, συμπεριλαμβανομένων των επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων, για να 

διαπιστωθεί κατά πόσον υπήρξε απάτη, διαφθορά ή άλλη παράνομη δραστηριότητα εις 

βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.  

 

22.3 Έλεγχοι και λογιστικοί έλεγχοι του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ)  

 

                                                 
7
  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης 

Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1). 
8
  Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/1996 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους 

ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, 

σ. 2). 
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Σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 

και το άρθρο 161 του δημοσιονομικού κανονισμού αριθ. 966/2012
9
, το Ευρωπαϊκό 

Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) μπορεί —ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της 

δράσης ή αργότερα— να διενεργεί λογιστικούς ελέγχους. 

 

Το ΕΕΣ έχει δικαίωμα πρόσβασης με σκοπό τη διενέργεια ελέγχων και λογιστικών ελέγχων. 

 

22.4 Έλεγχοι, αξιολογήσεις, λογιστικοί έλεγχοι και έρευνες για διεθνείς οργανισμούς  

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 1, για διεθνείς οργανισμούς: Σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς της 

κανονισμούς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 

Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ), μπορεί 

να διενεργεί ελέγχους, αξιολογήσεις, λογιστικούς ελέγχους και έρευνες, συμπεριλαμβανομένων 

των επιτοπίων.  

 

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σύμφωνα με κάθε ειδική συμφωνία που έχει συναφθεί στο 

πλαίσιο αυτό από τον διεθνή οργανισμό και την Ευρωπαϊκή Ένωση.] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 2: Άνευ αντικειμένου] 

 

22.5 Συνέπειες των διαπιστώσεων των ελέγχων, αξιολογήσεων, λογιστικών ελέγχων 

και ερευνών — Επέκταση των διαπιστώσεων 

 

22.5.1  Διαπιστώσεις για την παρούσα επιχορήγηση 

 

Οι διαπιστώσεις των ελέγχων, των αξιολογήσεων, των λογιστικών ελέγχων ή των ερευνών 

που διενεργούνται στο πλαίσιο της παρούσας επιχορήγησης μπορεί να οδηγήσουν στην 

απόρριψη μη επιλέξιμων δαπανών (βλ. άρθρο 42), στη μείωση της επιχορήγησης (βλ. άρθρο 

43), στην ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών (βλ. άρθρο 44) ή σε οποιοδήποτε 

από τα υπόλοιπα μέτρα που περιγράφονται στο κεφάλαιο 6.   

 

Η απόρριψη δαπανών ή η μείωση της επιχορήγησης μετά την πληρωμή του υπολοίπου 

οδηγεί σε αναθεώρηση του τελικού ποσού της επιχορήγησης (βλ. άρθρο 5.4). 

 

Οι διαπιστώσεις των ελέγχων, αξιολογήσεων, λογιστικών ελέγχων ή ερευνών μπορεί να 

οδηγήσουν σε αίτηση τροποποίησης του παραρτήματος 1 (βλ. άρθρο 55).  

 

Οι έλεγχοι, οι αξιολογήσεις, οι λογιστικοί έλεγχοι ή οι έρευνες όπου εντοπίζονται συστημικά 

ή επαναλαμβανόμενα σφάλματα, παρατυπίες, απάτη ή αθέτηση υποχρεώσεων μπορούν 

επίσης να έχουν συνέπειες για άλλες επιχορηγήσεις της ΕΕ ή της Ευρατόμ που λαμβάνονται 

υπό παρόμοιους όρους («επέκταση των διαπιστώσεων από την παρούσα επιχορήγηση σε 

άλλες επιχορηγήσεις»). 

 

                                                 
9
  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης 

Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό 

της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 

της 26.10.2012, σ. 1). 
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Επιπλέον, οι διαπιστώσεις έρευνας της OLAF μπορεί να οδηγήσουν σε ποινική δίωξη 

σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. 

 

22.5.2  Διαπιστώσεις για άλλες επιχορηγήσεις  

 

Ο Οργανισμός ή η Επιτροπή μπορεί να επεκτείνει στην παρούσα επιχορήγηση τις 

διαπιστώσεις από άλλες επιχορηγήσεις («επέκταση των διαπιστώσεων από άλλες 

επιχορηγήσεις στην παρούσα επιχορήγηση»), εάν: 

 

α) διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος, σε άλλες επιχορηγήσεις που έλαβε από την ΕΕ ή την 

Ευρατόμ υπό παρόμοιους όρους, έχει διαπράξει συστημικά ή επαναλαμβανόμενα 

σφάλματα, παρατυπίες, απάτη ή αθέτηση υποχρεώσεων, που επηρεάζουν ουσιωδώς 

την παρούσα επιχορήγηση, και 

 

β) οι εν λόγω διαπιστώσεις κοινοποιηθούν επισήμως στον δικαιούχο —μαζί με τον 

κατάλογο των επιχορηγήσεων που επηρεάζονται από αυτές— το αργότερο δύο έτη 

μετά την πληρωμή του υπολοίπου της παρούσας επιχορήγησης.  

 

Η επέκταση των διαπιστώσεων μπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη δαπανών (βλ. άρθρο 42), 

μείωση της επιχορήγησης (βλ. άρθρο 43), ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 

(βλ. άρθρο 44), αναστολή των πληρωμών (βλ. άρθρο 48), αναστολή της υλοποίησης της 

δράσης (βλ. άρθρο 49) ή καταγγελία (βλ. άρθρο 50). 

 

22.5.3  Διαδικασία  

 

Ο Οργανισμός ή η Επιτροπή κοινοποιεί επισήμως στον δικαιούχο τα συστημικά ή 

επαναλαμβανόμενα σφάλματα και την πρόθεσή του/της να επεκτείνει τις εν λόγω 

διαπιστώσεις λογιστικού ελέγχου, μαζί με τον κατάλογο των επιχορηγήσεων που 

επηρεάζονται από τις εν λόγω διαπιστώσεις.  

 

22.5.3.1  Εάν οι διαπιστώσεις αφορούν την επιλεξιμότητα των δαπανών: η επίσημη 

κοινοποίηση περιλαμβάνει: 

 

α) πρόσκληση υποβολής παρατηρήσεων σχετικά με τον κατάλογο των επιχορηγήσεων 

που επηρεάζονται από τις διαπιστώσεις· 

 

β) το αίτημα υποβολής αναθεωρημένων οικονομικών καταστάσεων για όλες τις 

επιχορηγήσεις που επηρεάζονται·  

 

γ) τον συντελεστή διόρθωσης για παρέκταση που καθορίζεται από τον Οργανισμό ή 

την Επιτροπή βάσει των συστημικών ή επαναλαμβανόμενων σφαλμάτων, ώστε να 

υπολογιστούν τα ποσά που πρέπει να απορριφθούν, εάν ο δικαιούχος:  

 

i)  θεωρεί ότι η υποβολή αναθεωρημένων οικονομικών καταστάσεων δεν είναι 

δυνατή ή εφικτή ή 

 

ii) δεν υποβάλει αναθεωρημένες οικονομικές καταστάσεις.  
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Ο δικαιούχος έχει προθεσμία 90 ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης για να 

υποβάλει παρατηρήσεις, αναθεωρημένες οικονομικές καταστάσεις ή να προτείνει δεόντως 

αιτιολογημένη εναλλακτική μέθοδο διόρθωσης. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί 

από τον Οργανισμό ή την Επιτροπή σε αιτιολογημένες περιπτώσεις. 

 

Ο Οργανισμός ή η Επιτροπή δύναται να αρχίσει διαδικασία απόρριψης σύμφωνα με το 

άρθρο 42 με βάση: 

 

- τις αναθεωρημένες οικονομικές καταστάσεις, εφόσον εγκριθεί· 

 

- την προταθείσα εναλλακτική μέθοδο διόρθωσης, εφόσον γίνει δεκτή 

 

ή 

 

- τον αρχικά κοινοποιηθέντα συντελεστή διόρθωσης για παρέκταση, σε περίπτωση που 

δεν λάβει καμία παρατήρηση ή αναθεωρημένη οικονομική κατάσταση, δεν αποδεχθεί 

τις παρατηρήσεις ή την προτεινόμενη εναλλακτική μέθοδο διόρθωσης ή δεν εγκρίνει 

τις αναθεωρημένες οικονομικές καταστάσεις. 

 

22.5.3.2 Αν οι διαπιστώσεις αφορούν σοβαρά σφάλματα, παρατυπίες ή απάτη ή σοβαρή 

αθέτηση άλλων υποχρεώσεων: η επίσημη κοινοποίηση περιλαμβάνει: 

 

α) πρόσκληση υποβολής παρατηρήσεων σχετικά με τον κατάλογο των επιχορηγήσεων 

που επηρεάζονται από τις διαπιστώσεις και 

 

β) τον κατ’ αποκοπή συντελεστή που προτίθεται να εφαρμόσει ο Οργανισμός ή η 

Επιτροπή σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας. 

 

Ο δικαιούχος έχει προθεσμία 90 ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης για να 

υποβάλει παρατηρήσεις ή να προτείνει δεόντως αιτιολογημένο εναλλακτικό κατ’ αποκοπή 

συντελεστή.  

 

Ο Οργανισμός ή η Επιτροπή δύναται να αρχίσει διαδικασία μείωσης σύμφωνα με το 

άρθρο 43 με βάση: 

 

- τον προτεινόμενο εναλλακτικό κατ’ αποκοπή συντελεστή, εφόσον γίνει δεκτός 

 

ή 

 

- τον αρχικά κοινοποιηθέντα κατ’ αποκοπή συντελεστή, σε περίπτωση που δεν λάβει 

καμία παρατήρηση ή δεν αποδεχτεί τις παρατηρήσεις ή τον προτεινόμενο 

εναλλακτικό κατ’ αποκοπή συντελεστή. 

 

22.6 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).  
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Η αθέτηση των εν λόγω υποχρεώσεων μπορεί επίσης να οδηγήσει σε οποιοδήποτε από τα 

υπόλοιπα μέτρα που περιγράφονται στο κεφάλαιο 6.  

 

ΑΡΘΡΟ 23 — ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 

23.1 Δικαίωμα αξιολόγησης του αντίκτυπου της δράσης 

 

Ο Οργανισμός ή η Επιτροπή μπορεί να διενεργεί ενδιάμεσες και τελικές αξιολογήσεις του 

αντίκτυπου της δράσης, με κριτήριο τον στόχο του προγράμματος της ΕΕ.  

 

Οι αξιολογήσεις μπορούν να αρχίσουν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της δράσης και 

μέχρι τρία έτη μετά την πληρωμή του υπολοίπου. Η αξιολόγηση θεωρείται ότι αρχίζει από 

την ημερομηνία της επίσημης κοινοποίησης στον δικαιούχο. 

  

Ο Οργανισμός ή η Επιτροπή μπορεί να διενεργεί τις εν λόγω αξιολογήσεις άμεσα 

(χρησιμοποιώντας το δικό του/της προσωπικό) ή έμμεσα (με τη βοήθεια εξωτερικών φορέων 

ή προσώπων που έχουν εξουσιοδοτηθεί για τον σκοπό αυτό). 

 

Ο δικαιούχος πρέπει να παρέχει κάθε χρήσιμη πληροφορία για την αξιολόγηση του 

αντίκτυπου της δράσης, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σε ηλεκτρονική μορφή. 

 

23.2 Συνέπειες της μη συμμόρφωσης 

 

Εάν ο δικαιούχος αθετήσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει του παρόντος 

άρθρου, ο Οργανισμός μπορεί να εφαρμόσει τα μέτρα που περιγράφονται στο κεφάλαιο 6.  

 

 

ΤΜΗΜΑ 3 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ 

ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 23α — ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

 

Άνευ αντικειμένου 

 

ΥΠΟΤΜΗΜΑ 2 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ 

ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 

ΑΡΘΡΟ 24 — ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Άνευ αντικειμένου 

 

ΑΡΘΡΟ 25 — ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Άνευ αντικειμένου 
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ΥΠΟΤΜΗΜΑ 3 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 26 — ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 1: 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.  

 

26.2 Συγκυριότητα περισσοτέρων δικαιούχων 

 

Άνευ αντικειμένου 

 

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: 

 

α) έλλειψη προστασίας, επειδή η προστασία των αποτελεσμάτων δεν είναι εφικτή, εύλογη ή 

δικαιολογημένη (δεδομένων των συνθηκών)·  

 

β) έλλειψη προστασίας, επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα για εμπορική ή βιομηχανική 

εκμετάλλευση, ή 
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γ) ο δικαιούχος σκοπεύει να μεταβιβάσει τα αποτελέσματα σε τρίτο μέρος εγκατεστημένο 

σε κράτος μέλος της ΕΕ ή συνδεδεμένη χώρα
10

, 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 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 την παραλαβή της κοινοποίησης. 

 

Κανενός είδους διάδοση των εν λόγω αποτελεσμάτων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν από 

το τέλος αυτής της περιόδου 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 την παραλαβή της κοινοποίησης. 

 

26.5 Συνέπειες της μη συμμόρφωσης 

 

                                                 
10

  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»): ως «συνδεδεμένη χώρα» 

νοείται τρίτη χώρα η οποία αποτελεί μέρος διεθνούς συμφωνίας με την Ένωση, όπως προσδιορίζεται στο 

άρθρο 7 του κανονισμού 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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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 λοιπά 

μέτρα που περιγράφονται στο κεφάλαιο 6.] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 2: Άνευ αντικειμένου] 

 

ΑΡΘΡΟ 27 — ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ — ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ 

 

Άνευ αντικειμένου 

 

ΑΡΘΡΟ 28 — ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

Άνευ αντικειμένου 

 

ΑΡΘΡΟ 29 — ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ — ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ — 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ 

 

Άνευ αντικειμένου 

 

ΑΡΘΡΟ 30 — ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 

ΑΔΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΣ 

 

Άνευ αντικειμένου 

 

ΑΡΘΡΟ 31 — ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 1: 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 ανάπτυξη, 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 

 

Εάν ο δικαιούχος αθετήσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει του παρόντος 

άρθρου, η επιχορήγηση μπορεί να μειωθεί (βλ. άρθρο 43).] 
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[ΕΠΙΛΟΓΗ 2: Άνευ αντικειμένου] 

 

ΤΜΗΜΑ 4 ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 32 — ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 

 

Άνευ αντικειμένου 

 

ΑΡΘΡΟ 33 — ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

 

Άνευ αντικειμένου 

 

ΑΡΘΡΟ 34 — ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  

 

34.1 Υποχρέωση τήρησης των αρχών δεοντολογίας και ερευνητικής ακεραιότητας 

 

Ο δικαιούχος οφείλει να υλοποιήσει τη δράση τηρώντας: 

 

α) τις αρχές δεοντολογίας (συμπεριλαμβανομένων των υψηλότερων προτύπων 

ερευνητικής ακεραιότητας)  

 

και  

 

β)  το ισχύον διεθνές, ενωσιακό και εθνικό δίκαιο.  

 

Δεν χορηγείται χρηματοδότηση για δραστηριότητες που πραγματοποιούνται εκτός ΕΕ σε 

περίπτωση που αυτές απαγορεύονται σε όλα τα κράτη μέλη ή για δραστηριότητες που 

καταστρέφουν ανθρώπινα έμβρυα (για παράδειγμα, για λήψη βλαστοκυττάρων).   

 

Ο δικαιούχος πρέπει να διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες στο πλαίσιο της δράσης 

επικεντρώνονται αποκλειστικά σε εφαρμογές μη στρατιωτικού χαρακτήρα. 

 

Ο δικαιούχος πρέπει να διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες στο πλαίσιο της δράσης: 

 

α) δεν έχουν ως στόχο την κλωνοποίηση του ανθρώπου για αναπαραγωγικούς σκοπούς· 

 

β) δεν επιδιώκεται να τροποποιήσουν τη γενετική κληρονομιά των ανθρώπινων όντων 

κατά τρόπο που θα μπορούσε να καταστήσει κληρονομικές τις εν λόγω 

τροποποιήσεις (με εξαίρεση την έρευνα που αφορά τη θεραπεία του καρκίνου των 

γονάδων, η οποία επιτρέπεται να χρηματοδοτείται)· 

 

γ) δεν αποσκοπούν στη δημιουργία ανθρώπινων εμβρύων αποκλειστικά για 

ερευνητικούς σκοπούς ή με σκοπό την εξασφάλιση βλαστοκυττάρων, μεταξύ άλλων 

μέσω μεταφοράς πυρήνων σωματικών κυττάρων. 
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Ο δικαιούχος πρέπει να πληροί τα υψηλότερα πρότυπα ερευνητικής ακεραιότητας — όπως 

ορίζονται, για παράδειγμα, στον Ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την ερευνητική 

ακεραιότητα
11

. 
 

Αυτό συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, ότι συμμορφώνονται με τις ακόλουθες βασικές αρχές: 

 

- ειλικρίνεια· 

 

- αξιοπιστία· 

 

- αντικειμενικότητα· 

 

- αμεροληψία· 

 

- ανοικτή επικοινωνία· 

 

- υποχρέωση μέριμνας· 

 

- δικαιοσύνη· και 

 

- αίσθημα ευθύνης προς τις μελλοντικές γενεές επιστημόνων. 

 

Αυτό σημαίνει ότι ο δικαιούχος πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα άτομα που ασκούν ερευνητικά 

καθήκοντα:  

 

- παρουσιάζουν τους ερευνητικούς τους στόχους και τις προθέσεις τους με τρόπο 

ειλικρινή και διαφανή· 

 

- σχεδιάζουν την έρευνα προσεκτικά και τη διεξάγουν με αξιόπιστο τρόπο, 

λαμβάνοντας υπόψη τον κοινωνικό της αντίκτυπο· 

- χρησιμοποιούν τεχνικές και μεθοδολογία (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής και 

της διαχείρισης των δεδομένων) που είναι κατάλληλες για τον/τους σχετικό/-ούς 

τομέα/-είς· 

 

- επιδεικνύουν τη δέουσα μέριμνα για τα ερευνητικά τους αντικείμενα — είτε 

πρόκειται για ανθρώπους, για ζώα, για το περιβάλλον ή για πολιτισμικά αντικείμενα· 

 

- διασφαλίζουν την αντικειμενικότητα, την ακρίβεια και την αμεροληψία κατά τη 

διάδοση των αποτελεσμάτων· 

 

                                                 
11

  Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας των ALLEA (All European Academies) και του ΕΙΕ (Ευρωπαϊκό 

Ίδρυμα Επιστημών) για την Ερευνητική Ακεραιότητα, του Μαρτίου 2011. 

http://www.esf.org/fileadmin/Public_documents/Publications/Code_Conduct_ResearchIntegrity.pdf.   

http://www.esf.org/fileadmin/Public_documents/Publications/Code_Conduct_ResearchIntegrity.pdf
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- επιτρέπουν — [ΕΠΙΛΟΓΗ για δράσεις που συμμετέχουν στο ανοικτό πιλοτικό έργο 

ερευνητικών δεδομένων (Open Research Data Pilot): εκτός από τις υποχρεώσεις 

ανοικτής πρόσβασης που υπέχουν βάσει του άρθρου 29.3] στο μέτρο του δυνατού και 

λαμβάνοντας υπόψη το έννομο συμφέρον του δικαιούχου — την πρόσβαση στα 

ερευνητικά δεδομένα, ώστε να είναι δυνατή η αναπαραγωγή των ερευνητικών 

αποτελεσμάτων· 

 

- κάνουν τις απαραίτητες παραπομπές στην εργασία τους και στην εργασία άλλων 

ερευνητών· 

 

- απέχουν από οποιαδήποτε μορφή λογοκλοπής, χάλκευσης ή επινόησης των 

δεδομένων· 

 

- αποφεύγουν τη διπλή χρηματοδότηση, τις συγκρούσεις συμφερόντων και την 

πλαστογράφηση των πιστοποιητικών ή άλλα παραπτώματα στον τομέα της έρευνας. 

 

34.2 Δραστηριότητες που εγείρουν δεοντολογικά ζητήματα 

 

Οι δραστηριότητες που εγείρουν δεοντολογικά ζητήματα πρέπει να συμμορφώνονται με τις 

«απαιτήσεις δεοντολογίας» που καθορίζονται ως παραδοτέα στο παράρτημα 1.  

 

Πριν από την έναρξη δραστηριότητας που εγείρει ζήτημα δεοντολογία, ο δικαιούχος πρέπει 

να έχει προμηθευτεί: 

 

α) τυχόν γνωμοδοτήσεις της επιτροπής δεοντολογίας που απαιτούνται βάσει του εθνικού 

δικαίου και 

 

β) τυχόν κοινοποιήσεις ή αδειοδoτήσεις για δραστηριότητες που εγείρουν δεοντολογικά 

ζητήματα και οι οποίες απαιτούνται βάσει του εθνικού και/ή του ευρωπαϊκού δικαίου. 

 

που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων της εν λόγω δράσης.  

 

Τα έγγραφα πρέπει να φυλάσσονται σε αρχείο και να υποβάλλονται κατόπιν αιτήματος του 

δικαιούχου στον Οργανισμό (βλ. άρθρο 52). Εάν δεν είναι στην αγγλική γλώσσα, θα πρέπει 

να συνοδεύονται από περίληψη στα αγγλικά που θα καταδεικνύει ότι καλύπτονται τα 

καθήκοντα της δράσης και θα περιλαμβάνει τα συμπεράσματα της σχετικής επιτροπής ή 

αρχής (εάν υπάρχει).  

 

34.3 Δραστηριότητες που αφορούν ανθρώπινα έμβρυα ή ανθρώπινα εμβρυϊκά 

βλαστοκύτταρα  
 

Δραστηριότητες που περιλαμβάνουν έρευνα σε ανθρώπινα έμβρυα ή σε ανθρώπινα εμβρυϊκά 

βλαστοκύτταρα μπορούν να διεξαχθούν, επιπλέον του άρθρου 34.1, μόνο εφόσον: 

 

- παρατίθενται στο παράρτημα 1 ή  
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- ο δικαιούχος έχει λάβει ρητή έγκριση (εγγράφως) από τον Οργανισμό (βλ. άρθρο 52). 

 

34.4 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.  

 

ΑΡΘΡΟ 35 — ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ  

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 1: 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.] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 2: Άνευ αντικειμένου] 

 

ΑΡΘΡΟ 36 — ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

36.1 Γενική υποχρέωση εμπιστευτικότητας 

 

Τα μέρη οφείλουν να τηρούν το απόρρητο δεδομένων, εγγράφων ή άλλου υλικού (σε 

οποιαδήποτε μορφή) που χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικά κατά τη γνωστοποίησή τους 

(«εμπιστευτικές πληροφορίες»). 

 

Μπορούν να χρησιμοποιούν εμπιστευτικές πληροφορίες για την εφαρμογή της Συμφωνίας.  
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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 

λοιπά μέτρα που περιγράφονται στο κεφάλαιο 6. 

 

ΑΡΘΡΟ 37 — ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 

Άνευ αντικειμένου 

 

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 και 

της Επιτροπής — Δικαίωμα χρήσης υλικού, εγγράφων ή πληροφοριών από την 

Επιτροπή και τον Οργανισμό  

 

Ο δικαιούχος οφείλει να προβάλλει τη δράση και τα αποτελέσματά της.  

 

Εκτός αν ο Οργανισμός ζητήσει ή συμφωνήσει σε κάτι διαφορετικό ή αν είναι ανέφικτο, 

κάθε δραστηριότητα επικοινωνίας 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 εμφανίζει το έμβλημα της ΕΕ και το λογότυπο του ΕΣΕ και 
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β) να περιλαμβάνει το ακόλουθο κείμενο: 

 
Για τις δραστηριότητες επικοινωνίας: «Το παρόν έργο 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 δραστηριότητα επικοινωνίας που σχετίζεται με τη δράση πρέπει να αναφέρεται ότι 

αυτή εκφράζει μόνο την άποψη του συγγραφέα και ότι ο Οργανισμός και η Επιτροπή δεν 

φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχει. 

 

Η Επιτροπή και ο Οργανισμός δύναται 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 έχει λάβει 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, την Επιτροπή ή για οποιοδήποτε άλλο θεσμικό ή 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· 
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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 ή της Επιτροπής. 

 

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  

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 1: 39.1 Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον 

Οργανισμό και την Επιτροπή  

 

Όλα τα προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο της Συμφωνίας υποβάλλονται σε επεξεργασία από 

τον Οργανισμό ή την Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 45/2001
12

 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 στοιχείου επαφής που αναφέρεται στην/στις 

δήλωση/-σεις περί απορρήτου, 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  

 

                                                 
12

  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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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 την/τις δήλωση/-εις περί απορρήτου (βλ. 

ανωτέρω), πριν από τη διαβίβαση των δεδομένων τους στον Οργανισμό ή στην Επιτροπή.  

 

39.3 Συνέπειες της μη συμμόρφωσης 

 

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.] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 2: Άνευ αντικειμένου] 

 

ΑΡΘΡΟ 40 — ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  

 

Ο δικαιούχος δεν μπορεί να εκχωρήσει καμία αξίωσή του για πληρωμή κατά του Οργανισμού 

σε τρίτο μέρος, εκτός εάν έχει λάβει έγκριση από τον Οργανισμό βάσει αιτιολογημένης 

έγγραφης αίτησης.  

 

Εάν ο Οργανισμός δεν έχει αποδεχθεί την εκχώρηση ή δεν τηρούνται οι όροι της, η 

εκχώρηση δεν έχει καμία ισχύ έναντι αυτού. 

 

Σε καμία περίπτωση η εκχώρηση δεν απαλλάσσει τον δικαιούχο από τις υποχρεώσεις του 

έναντι του Οργανισμού. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ — ΣΧΕΣΗ ΜΕ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ — ΣΧΕΣΗ ΜΕ 

ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41 —ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ — ΣΧΕΣΗ ΜΕ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ — ΣΧΕΣΗ ΜΕ 

ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 

41.1 Ρόλος και ευθύνη έναντι του Οργανισμού    

 

Ο δικαιούχος έχει την πλήρη ευθύνη για την υλοποίηση της δράσης και την τήρηση της 

Συμφωνίας.  

 

Ο δικαιούχος είναι ο ίδιος υπεύθυνος για: 
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α) την παρακολούθηση της ορθής υλοποίησης της δράσης (βλ. άρθρο 7)· 

 

β)   την άμεση ενημέρωση του Οργανισμού σχετικά με γεγονότα ή περιστάσεις που 

ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά ή να καθυστερήσουν την υλοποίηση της δράσης 

(βλ. άρθρο 17)· 

 

γ)   την υποβολή των παραδοτέων και της έκθεσης στον Οργανισμό (βλ. άρθρα 19 και 

20)·  

 

δ)  την έγκαιρη υποβολή στον Οργανισμό όλων των απαιτούμενων εγγράφων και 

πληροφοριών·  

 

και δεν μπορεί να αναθέσει με υπεργολαβία τα καθήκοντα αυτά σε τρίτους. 

 

41.2 Εσωτερική κατανομή ρόλων και ευθυνών 

 

Άνευ αντικειμένου 

 

41.3 Εσωτερικές ρυθμίσεις μεταξύ των δικαιούχων — Συμφωνία κοινοπραξίας 

 

Άνευ αντικειμένου 

 

41.4 Σχέση με συμπληρωματικούς δικαιούχους — Συμφωνία συνεργασίας  

 

Άνευ αντικειμένου 

 

41.5 Σχέση με εταίρους κοινής δράσης — Συμφωνία συντονισμού 

  

Άνευ αντικειμένου 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ — ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ — 

ΑΝΑΚΤΗΣΗ — ΚΥΡΩΣΕΙΣ — ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ — ΑΝΑΣΤΟΛΗ — 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ — ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

 

ΤΜΗΜΑ 1 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ — ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ — 

ΑΝΑΚΤΗΣΗ — ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 42 — ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ   

 

42.1 Προϋποθέσεις  

 

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). 
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Η απόρριψη μπορεί επίσης να βασίζεται στην επέκταση των διαπιστώσεων από άλλες 

επιχορηγήσεις στην παρούσα επιχορήγηση (βλ. άρθρο 22.5.2).  

 

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 η απόρριψη δαπανών δεν οδηγεί σε ανάκτηση (βλ. άρθρο 44), ο Οργανισμός κοινοποιεί 

επισήμως στον δικαιούχο την απόρριψη  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 τον Οργανισμό —εντός 30 ημερών από την 

παραλαβή της κοινοποίησης— για τη διαφωνία του και τους λόγους αυτής.  

 

Εάν η απόρριψη δαπανών οδηγεί σε ανάκτηση, ο Οργανισμός θα ακολουθήσει την κατ’ 

αντιμωλία διαδικασία με «επιστολή προκαταρκτικής ενημέρωσης», όπως προβλέπεται στο 

άρθρο 44. 

 

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 

ορίζεται στο άρθρο 5.4.  

 

ΑΡΘΡΟ 43 - ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

 

43.1 Προϋποθέσεις 

 

Ο Οργανισμός δύναται — κατά την πληρωμή του υπολοίπου ή αργότερα — να μειώσει το 

μέγιστο ποσό επιχορήγησης (βλ. άρθρο 5.1), εάν: 

 

α) ο δικαιούχος (ή φυσικό πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να τον εκπροσωπεί ή να λαμβάνει 

αποφάσεις εξ ονόματός του) έχει διαπράξει: 

 

i) ουσιώδη σφάλματα, παρατυπίες ή απάτη ή 

 

ii) σοβαρή αθέτηση υποχρεώσεων βάσει της Συμφωνίας ή κατά τη διαδικασία 

ανάθεσης (συμπεριλαμβανομένης της υποβολής ψευδών στοιχείων, της μη 

παροχής απαιτούμενων πληροφοριών, της παραβίασης των αρχών δεοντολογίας) 

ή· 
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β) ο δικαιούχος (ή φυσικό πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο να τον εκπροσωπεί ή να 

λαμβάνει αποφάσεις εξ ονόματός του) 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 διαπιστώσεων από 

άλλες επιχορηγήσεις στην παρούσα επιχορήγηση· βλ. άρθρο 22.5.2). 

 

Η πλημμελής υλοποίηση της δράσης όπως περιγράφεται στο παράρτημα 1 δεν θα οδηγεί σε 

μείωση της επιχορήγησης αλλά σε απόρριψη δαπανών (βλ. άρθρο 42). 

 

43.2 Ποσό της μείωσης – Υπολογισμός – Διαδικασία 

 

Το ποσό της μείωσης είναι ανάλογο της σοβαρότητας των σφαλμάτων, των παρατυπιών, της 

απάτης ή της αθέτησης υποχρεώσεων.  

 

Πριν από τη μείωση της επιχορήγησης, o Οργανισμός κοινοποιεί επισήμως στον δικαιούχο 

«επιστολή προκαταρκτικής ενημέρωσης», με την οποία:  

 

- τον ενημερώνει για την πρόθεσή του να μειώσει την επιχορήγηση, για το ποσό κατά 

το οποίο προτίθεται να τη μειώσει και για τους λόγους της μείωσης και 

 

- τον καλεί να υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός 30 ημερών από την παραλαβή της 

κοινοποίησης.  

 

Εάν ο Οργανισμός δεν λάβει παρατηρήσεις ή αποφασίσει να πραγματοποιήσει τη μείωση 

παρά τις παρατηρήσεις που έλαβε, κοινοποιεί επισήμως επιβεβαίωση της μείωσης (κατά 

περίπτωση, μαζί με την κοινοποίηση των οφειλόμενων ποσών· βλ. άρθρο 21). 

 

43.3 Επιπτώσεις  

 

Αν ο Οργανισμός μειώσει την επιχορήγηση κατά τον χρόνο πληρωμής του υπολοίπου, 

υπολογίζει το μειωμένο ποσό επιχορήγησης για τη δράση και, στη συνέχεια, προσδιορίζει το 

οφειλόμενο ποσό ως πληρωμή του υπολοίπου (βλ. άρθρα 5.3.4 και 21.4). 

 

Αν ο Οργανισμός μειώσει την επιχορήγηση μετά την πληρωμή του υπολοίπου, υπολογίζει 

το αναθεωρημένο τελικό ποσό επιχορήγησης (βλ. άρθρο 5.4). Αν το αναθεωρημένο τελικό 

ποσό επιχορήγησης είναι μικρότερο από το τελικό ποσό επιχορήγησης, ο Οργανισμός 

ανακτά τη διαφορά (βλ. άρθρο 44).  

 

ΑΡΘΡΟ 44 – ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ  

 

44.1 Προς ανάκτηση ποσό – Υπολογισμός – Διαδικασία 

 

Ο Οργανισμός —κατά την πληρωμή του υπολοίπου ή αργότερα— ζητά να του επιστραφεί 

κάθε ποσό που καταβλήθηκε χωρίς να οφείλεται βάσει της Συμφωνίας.  

 

44.1.1 Ανάκτηση μετά τη διακοπή της συμμετοχής δικαιούχου 
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Άνευ αντικειμένου 

 

44.1.2 Ανάκτηση κατά την πληρωμή του υπολοίπου 
 

Αν η πληρωμή του υπολοίπου λάβει τη μορφή ανάκτησης (βλ. άρθρο 21.4), ο Οργανισμός 

κοινοποιεί επισήμως στον δικαιούχο «επιστολή προκαταρκτικής ενημέρωσης», με την 

οποία:  

 

- τον ενημερώνει για την πρόθεσή του να προβεί σε ανάκτηση, για το ποσό που 

οφείλεται ως υπόλοιπο και για τους λόγους της ανάκτησης∙  

 

- διευκρινίζει ότι προτίθεται να αφαιρέσει το προς ανάκτηση ποσό από το ποσό που 

έχει παρακρατηθεί για το Ταμείο Εγγυήσεων· και 

 

- τον καλεί να υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός 30 ημερών από την παραλαβή της 

κοινοποίησης.  

 

Αν δεν υποβληθούν παρατηρήσεις ή αν ο Οργανισμός αποφασίσει να πραγματοποιήσει την 

ανάκτηση παρά τις παρατηρήσεις που έλαβε, επιβεβαιώνει την ανάκτηση (μαζί με την 

κοινοποίηση των οφειλόμενων ποσών· βλ. άρθρο 21.5) και: 

 

- καταβάλλει τη διαφορά μεταξύ του προς ανάκτηση ποσού και του ποσού που 

παρακρατήθηκε για το Ταμείο Εγγυήσεων, εάν η διαφορά είναι θετική, ή 

 

- κοινοποιεί επισήμως στον δικαιούχο χρεωστικό σημείωμα για τη διαφορά μεταξύ 

του προς ανάκτηση ποσού και του ποσού που παρακρατήθηκε για το Ταμείο 

Εγγυήσεων, εάν η διαφορά είναι αρνητική. Στο εν λόγω σημείωμα προσδιορίζονται 

επίσης οι όροι και η ημερομηνία πληρωμής.  

 

Εάν η πληρωμή δεν πραγματοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται στο χρεωστικό 

σημείωμα, ο Οργανισμός ανακτά το ποσό:  

 

α) συμψηφίζοντάς το —χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου— με οφειλόμενα στον 

δικαιούχο ποσά από τον Οργανισμό, την Επιτροπή ή άλλον εκτελεστικό οργανισμό 

(από τον προϋπολογισμό της ΕΕ ή της Ευρατόμ). 

 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για να διασφαλιστούν τα οικονομικά συμφέροντα της 

ΕΕ, ο Οργανισμός μπορεί να συμψηφίσει ποσά πριν από την ημερομηνία πληρωμής 

που ορίζεται στο χρεωστικό σημείωμα∙ 

 

β) με ανάληψη από το Ταμείο Εγγυήσεων. Ο Οργανισμός ή η Επιτροπή κοινοποιεί 

επισήμως στον δικαιούχο το χρεωστικό σημείωμα εκ μέρους του Ταμείου Εγγυήσεων 

και ανακτά το ποσό: 

 

i) άνευ αντικειμένου· 

 

ii) με προσφυγή στη Δικαιοσύνη (βλ. άρθρο 57) ή έκδοση εκτελεστής 

απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 299 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και το άρθρο 79 παράγραφος 2 του 

δημοσιονομικού κανονισμού αριθ. 966/2012. 

 

Εάν η πληρωμή δεν πραγματοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία που αναφέρεται στο χρεωστικό 

σημείωμα, το προς ανάκτηση ποσό (βλ. ανωτέρω) προσαυξάνεται με τόκους υπερημερίας 

βάσει του επιτοκίου που ορίζεται στο άρθρο 21.11, από την επομένη της ημερομηνίας 

πληρωμής που αναφέρεται στο χρεωστικό σημείωμα έως και την ημερομηνία πληρωμής του 

πλήρους ποσού στον Οργανισμό ή στην Επιτροπή. 

 

Τυχόν μερική πληρωμή πιστώνεται πρώτα για την κάλυψη δαπανών, εξόδων και τόκων 

υπερημερίας και μετά για την κάλυψη του κεφαλαίου. 

 

Τα τραπεζικά έξοδα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάκτησης βαρύνουν τον 

δικαιούχο, εκτός εάν εφαρμόζεται η οδηγία 2007/64/ΕΚ. 

 

44.1.3 Ανάκτηση ποσών μετά την πληρωμή του υπολοίπου  

 

Αν το αναθεωρημένο τελικό ποσό επιχορήγησης (βλ. άρθρο 5.4) είναι μικρότερο από το 

τελικό ποσό επιχορήγησης, η διαφορά πρέπει να επιστραφεί από τον δικαιούχο στον 

Οργανισμό. 

 

Ο Οργανισμός κοινοποιεί επισήμως στον δικαιούχο επιστολή προκαταρκτικής 

ενημέρωσης, με την οποία: 

 

- τον ενημερώνει για την πρόθεσή του να προβεί σε ανάκτηση, για το οφειλόμενο ποσό 

και για τους λόγους της ανάκτησης και 

 

- τον καλεί να υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός 30 ημερών από την παραλαβή της 

κοινοποίησης.  

 

Αν δεν υποβληθούν παρατηρήσεις ή αν ο Οργανισμός αποφασίσει να πραγματοποιήσει την 

ανάκτηση παρά τις παρατηρήσεις που έλαβε, επιβεβαιώνει το προς ανάκτηση ποσό και 

κοινοποιεί επισήμως στον δικαιούχο χρεωστικό σημείωμα. Στο εν λόγω σημείωμα 

προσδιορίζονται επίσης οι όροι και η ημερομηνία πληρωμής.  

 

Εάν η πληρωμή δεν πραγματοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται στο χρεωστικό 

σημείωμα, ο Οργανισμός ανακτά το ποσό:  

 

α) συμψηφίζοντάς το —χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου— με οφειλόμενα στον 

δικαιούχο ποσά από τον Οργανισμό, την Επιτροπή ή άλλον εκτελεστικό οργανισμό 

(από τον προϋπολογισμό της ΕΕ ή της Ευρατόμ). 

 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για να διασφαλιστούν τα οικονομικά συμφέροντα της 

ΕΕ, ο Οργανισμός μπορεί να συμψηφίσει ποσά πριν από την ημερομηνία πληρωμής 

που ορίζεται στο χρεωστικό σημείωμα∙ 
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β) με ανάληψη από το Ταμείο Εγγυήσεων. Ο Οργανισμός ή η Επιτροπή κοινοποιεί 

επισήμως στον δικαιούχο το χρεωστικό σημείωμα εκ μέρους του Ταμείου Εγγυήσεων 

και ανακτά το ποσό: 

 

i)  άνευ αντικειμένου· 

 

ii)  με προσφυγή στη Δικαιοσύνη (βλ. άρθρο 57) ή έκδοση εκτελεστής 

απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 299 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και το άρθρο 79 παράγραφος 2 του 

δημοσιονομικού κανονισμού αριθ. 966/2012. 

 

Εάν η πληρωμή δεν πραγματοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία που αναφέρεται στο χρεωστικό 

σημείωμα, το προς ανάκτηση ποσό (βλ. ανωτέρω) προσαυξάνεται με τόκους υπερημερίας 

βάσει του επιτοκίου που ορίζεται στο άρθρο 21.11, από την επομένη της ημερομηνίας 

πληρωμής που αναφέρεται στο χρεωστικό σημείωμα έως και την ημερομηνία πληρωμής του 

πλήρους ποσού στον Οργανισμό στην Επιτροπή. 

 

Τυχόν μερική πληρωμή πιστώνεται πρώτα για την κάλυψη δαπανών, εξόδων και τόκων 

υπερημερίας και μετά για την κάλυψη του κεφαλαίου. 

 

Τα τραπεζικά έξοδα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάκτησης βαρύνουν τον 

δικαιούχο, εκτός εάν εφαρμόζεται η οδηγία 2007/64/ΕΚ. 

 

ΑΡΘΡΟ 45 – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 

Εκτός από συμβατικά μέτρα, η Επιτροπή ή ο Οργανισμός δύναται επίσης να θεσπίζει 

διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 106 και το άρθρο 131 παράγραφος 4 του 

δημοσιονομικού κανονισμού αριθ. 966/2012 (δηλαδή αποκλεισμό από μελλοντικές 

διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων, επιχορηγήσεις και συμβάσεις εμπειρογνωμόνων και/ή 

χρηματικές ποινές). 

 

 

ΤΜΗΜΑ 2 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 46 – ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ  

 

46.1 Ευθύνη του Οργανισμού 

 

Ο Οργανισμός δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον δικαιούχο (ή σε 

τρίτους) λόγω της εφαρμογής της Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για βαριά 

αμέλεια. 

 

Ο Οργανισμός δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από τον δικαιούχο ή τρίτα 

μέρη που συμμετέχουν στη δράση, λόγω της εφαρμογής της Συμφωνίας.  

   

46.2 Ευθύνη του δικαιούχου 
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Εξαιρουμένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας (βλ. άρθρο 51), ο δικαιούχος πρέπει να 

αποζημιώσει τον Οργανισμό για οποιαδήποτε ζημία υποστεί λόγω της υλοποίησης της 

δράσης ή λόγω μη υλοποίησής της σε πλήρη συμμόρφωση προς τη Συμφωνία.  

 

 

ΤΜΗΜΑ 3 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

 

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 την ημερομηνία 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 δεν υποβλήθηκε 

ή υποβλήθηκε αλλά απορρίφθηκε επίσης, ο Οργανισμός μπορεί επίσης να καταγγείλει τη 

Συμφωνία (βλ. άρθρο 50.3.1 στοιχείο ιβ)). 

 

ΑΡΘΡΟ 48 – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ  

 

48.1 Προϋποθέσεις  

 

Ο Οργανισμός δύναται —ανά πάσα στιγμή— να αναστείλει τις πληρωμές, εν όλω ή εν μέρει, 

για έναν ή περισσότερους δικαιούχους, σε περίπτωση που: 
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α) ο δικαιούχος (ή φυσικό πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να τον εκπροσωπεί ή να λαμβάνει 

αποφάσεις εξ ονόματός του) έχει διαπράξει ή υπάρχει η υποψία πως έχει διαπράξει: 

 

i) ουσιώδη σφάλματα, παρατυπίες ή απάτη ή  

 

ii) σοβαρή αθέτηση υποχρεώσεων βάσει της Συμφωνίας ή κατά τη διαδικασία 

ανάθεσης (συμπεριλαμβανομένης της πλημμελούς υλοποίησης της δράσης, 

της υποβολής ψευδών στοιχείων, της μη παροχής απαιτούμενων 

πληροφοριών, της παραβίασης των αρχών δεοντολογίας) ή· 

 

β) ο δικαιούχος (ή φυσικό πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να τον εκπροσωπεί ή να λαμβάνει 

αποφάσεις εξ ονόματός του) 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 διαπιστώσεων από άλλες 

επιχορηγήσεις στην παρούσα επιχορήγηση· βλ. άρθρο 22.5.2).  

 

Αν η αναστολή αφορά πληρωμή υπολοίπου —μόλις αρθεί η αναστολή πληρωμής— η 

πληρωμή ή η ανάκτηση του/των σχετικού/-ών ποσού/-ών θα θεωρείται πληρωμή του 

υπολοίπου με την οποία περατώνεται η δράση. 

 

48.2 Διαδικασία 

 

Πριν προβεί σε αναστολή πληρωμών, ο Οργανισμός αποστέλλει επίσημη κοινοποίηση στον 

δικαιούχο, 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 την παραλαβή 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 49 – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  

 

49.1 Αναστολή της υλοποίησης της δράσης από τον δικαιούχο 
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49.1.1  Προϋποθέσεις  

 

Ο δικαιούχοι μπορούν να αναστείλουν την υλοποίηση της δράσης ή μέρους αυτής, εάν 

έκτακτες περιστάσεις —ιδίως περιπτώσεις ανωτέρας βίας (βλ. άρθρο 51)— καθιστούν την 

υλοποίηση αδύνατη ή υπερβολικά δυσχερή.  

 

49.1.2  Διαδικασία 

 

Ο δικαιούχος πρέπει αμέσως να κοινοποιήσει επισήμως στον Οργανισμό την αναστολή (βλ. 

άρθρο 52), αναφέροντας: 

 

- τους σχετικούς λόγους και  

 

- την προβλεπόμενη ημερομηνία επανέναρξης της υλοποίησης. 

 

Η αναστολή αρχίζει να ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της κοινοποίησης αυτής από τον 

Οργανισμό. 

 

Μόλις οι συνθήκες επιτρέψουν την επανέναρξη της υλοποίησης, ο δικαιούχος πρέπει αμέσως 

να ενημερώσει επισήμως τον Οργανισμό και να ζητήσει τροποποίηση της Συμφωνίας 

προκειμένου να καθοριστεί η ημερομηνία επανέναρξης της δράσης, να παραταθεί η διάρκειά 

της και να επέλθουν άλλες αλλαγές που είναι αναγκαίες για την προσαρμογή της δράσης στη 

νέα κατάσταση (βλ. άρθρο 55) – εκτός εάν έχει καταγγελθεί η Συμφωνία (βλ. άρθρο 50). 

 

Η άρση της αναστολής αρχίζει να ισχύει κατά την ημερομηνία επανέναρξης που ορίζεται 

στην τροποποίηση. Η ημερομηνία αυτή μπορεί να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας 

έναρξης ισχύος της τροποποίησης.  

 

Δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της αναστολής της υλοποίησης της 

δράσης δεν είναι επιλέξιμες (βλ. άρθρο 6).  

 

49.2 Αναστολή της υλοποίησης της δράσης από τον Οργανισμό 

 

49.2.1  Προϋποθέσεις 

 

Ο Οργανισμός μπορεί να αναστείλει την υλοποίηση της δράσης ή μέρους αυτής, εάν: 

 

α) ο δικαιούχος (ή φυσικό πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να τον εκπροσωπεί ή να λαμβάνει 

αποφάσεις εξ ονόματός του) έχει διαπράξει ή υπάρχει η υποψία πως έχει διαπράξει: 

 

i) ουσιώδη σφάλματα, παρατυπίες ή απάτη ή  

 

ii) σοβαρή αθέτηση υποχρεώσεων βάσει της Συμφωνίας ή κατά τη διαδικασία 

ανάθεσης (συμπεριλαμβανομένης της πλημμελούς υλοποίησης της δράσης, 

της υποβολής ψευδών στοιχείων, της μη παροχής απαιτούμενων 

πληροφοριών, της παραβίασης των αρχών δεοντολογίας) ή·  
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β) ο δικαιούχος ή φυσικό πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να τον εκπροσωπεί ή να λαμβάνει 

αποφάσεις εξ ονόματός του) 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 διαπιστώσεων από άλλες 

επιχορηγήσεις στην παρούσα επιχορήγηση· βλ. άρθρο 22.5.2) ή  

 

γ) υπάρχουν υπόνοιες ότι η δράση δεν είναι πλέον σημαντική από επιστημονική ή 

τεχνολογική άποψη. 

 

49.2.2  Διαδικασία 

 

Πριν αναστείλει την υλοποίηση της δράσης, ο Οργανισμός αποστέλλει στον δικαιούχο 

επίσημη κοινοποίηση, με την οποία: 

 

- τον ενημερώνει για την πρόθεσή του να αναστείλει την υλοποίηση και για τους 

λόγους της αναστολής και  

 

- τον καλεί να υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός 30 ημερών από την παραλαβή 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.  

 

Η αναστολή αρχίζει να ισχύει πέντε ημέρες μετά την παραλαβή της κοινοποίησης της 

επιβεβαίωσης από τον δικαιούχο (ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται στην 

κοινοποίηση). 

 

Αίρεται εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη συνέχιση της υλοποίησης της δράσης.  

 

Ο δικαιούχος ενημερώνεται επισήμως για την άρση και η Συμφωνία τροποποιείται 

προκειμένου να καθοριστεί η ημερομηνία επανέναρξης της δράσης, να παραταθεί η διάρκειά 

της και να επέλθουν άλλες αλλαγές που είναι αναγκαίες για την προσαρμογή της δράσης στη 

νέα κατάσταση (βλ. άρθρο 55) – εκτός εάν έχει ήδη καταγγελθεί η Συμφωνία (βλ. άρθρο 50). 

 

Η άρση της αναστολής αρχίζει να ισχύει κατά την ημερομηνία επανέναρξης που ορίζεται 

στην τροποποίηση. Η ημερομηνία αυτή μπορεί να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας 

έναρξης ισχύος της τροποποίησης.  

 

Δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της αναστολής δεν είναι επιλέξιμες (βλ. 

άρθρο 6).   

 

Ο δικαιούχος δεν μπορεί να απαιτήσει αποζημίωση λόγω της αναστολής από τον Οργανισμό 

(βλ. άρθρο 46). 
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Η αναστολή της υλοποίησης της δράσης δεν θίγει το δικαίωμα του Οργανισμού να 

καταγγείλει τη Συμφωνία (βλ. άρθρο 50), να μειώσει την επιχορήγηση ή να ανακτήσει 

αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά (βλ. άρθρα 43 και 44). 

 

ΑΡΘΡΟ 50 – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ  

 

50.1 Καταγγελία της Συμφωνίας από τον δικαιούχο  

 

50.1.1  Προϋποθέσεις και διαδικασία 

 

Οι δικαιούχοι μπορούν να καταγγείλουν τη Συμφωνία. 

 

Ο δικαιούχος πρέπει να αποστείλει επισήμως κοινοποίηση στον Οργανισμό (βλ. άρθρο 52) 

αναφέροντας: 

 

- τους σχετικούς λόγους και  

 

- την ημερομηνία έναρξης ισχύος της καταγγελίας. Η ημερομηνία αυτή πρέπει να είναι 

μεταγενέστερη της κοινοποίησης. 

 

Εάν δεν κοινοποιηθούν οι λόγοι ή εάν ο Οργανισμός κρίνει ότι οι προβαλλόμενοι λόγοι δεν 

δικαιολογούν την καταγγελία, η Συμφωνία θεωρείται ότι έχει «καταγγελθεί μη 

προσηκόντως». 

 

Η καταγγελία αρχίζει να ισχύει κατά την ημερομηνία που ορίζεται στην κοινοποίηση. 

 

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 την έκθεση εμπρόθεσμα (βλ. ανωτέρω), δεν θα επιστραφεί 

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 εκπλήρωσης των λοιπών υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Συμφωνία.  

 

Η μη προσήκουσα καταγγελία μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της επιχορήγησης (βλ. άρθρο 

43). 

 

50.2 Διακοπή της συμμετοχής ενός ή περισσότερων δικαιούχων από τους δικαιούχους  

 

Άνευ αντικειμένου 

 

50.3 Καταγγελία της Συμφωνίας από τον Οργανισμό  

 

50.3.1  Προϋποθέσεις 
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Ο Οργανισμός δύναται να καταγγείλει τη Συμφωνία, εάν: 

 

α) άνευ αντικειμένου· 

 

β) αλλαγή στη νομική, οικονομική, τεχνική, οργανωτική ή ιδιοκτησιακή κατάσταση του 

δικαιούχου [(ή των συνδεόμενων με αυτόν τρίτων μερών)] είναι πιθανό να επηρεάσει 

ή να καθυστερήσει ουσιαστικά την υλοποίηση της δράσης ή θέτει υπό αμφισβήτηση 

την απόφαση επιχορήγησης· 

 

γ) άνευ αντικειμένου·  

 

δ) η υλοποίηση της δράσης δεν είναι δυνατή λόγω ανωτέρας βίας (βλ. άρθρο 51) ή έχει 

ανασταλεί από τον δικαιούχο (βλ. άρθρο 49.1) και είτε: 

 

i) η επανέναρξη της υλοποίησης είναι αδύνατη ή 

 

ii)  οι αναγκαίες τροποποιήσεις της Συμφωνίας θα έθεταν υπό αμφισβήτηση την 

απόφαση επιχορήγησης ή θα παραβίαζαν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των 

αιτούντων∙ 

 

ε) ο δικαιούχος έχει κηρύξει πτώχευση, τελεί υπό εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό, παύση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας ή έχει τεθεί 

υπό οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία βάσει του εθνικού δικαίου∙ 

 

στ) ο δικαιούχος (ή φυσικό πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο να τον εκπροσωπεί ή να 

λαμβάνει αποφάσεις εξ ονόματός του) έχει υποπέσει σε σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα που έχει διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο· 

 

ζ) ο δικαιούχος δεν συμμορφώνεται με την ισχύουσα εθνική φορολογική και 

ασφαλιστική νομοθεσία∙  

 

η) η δράση δεν έχει πλέον επιστημονική ή τεχνολογική συνάφεια· 

 

θ) άνευ αντικειμένου· 

 

ι) άνευ αντικειμένου· 

 

ια) ο δικαιούχος (ή φυσικό πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να τον εκπροσωπεί ή να λαμβάνει 

αποφάσεις εξ ονόματός του) έχει διαπράξει απάτη, δωροδοκία ή εμπλέκεται σε 

εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

άλλη παράνομη δραστηριότητα∙ 

 

ιβ) ο δικαιούχος (ή φυσικό πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να τον εκπροσωπεί ή να λαμβάνει 

αποφάσεις εξ ονόματός του) έχει διαπράξει: 

 

i) ουσιώδη σφάλματα, παρατυπίες ή απάτη ή  
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ii) σοβαρή αθέτηση υποχρεώσεων βάσει της Συμφωνίας ή κατά τη διαδικασία 

ανάθεσης (συμπεριλαμβανομένης της πλημμελούς υλοποίησης της δράσης, 

της υποβολής ψευδών στοιχείων, της μη παροχής απαιτούμενων 

πληροφοριών, της παραβίασης των αρχών δεοντολογίας) ή· 

 

ιγ)  ο δικαιούχος (ή το φυσικό πρόσωπο που έχει την εξουσία να εκπροσωπεί ή να 

λαμβάνει αποφάσεις εξ ονόματός του) 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 διαπιστώσεων από 

άλλες επιχορηγήσεις στην παρούσα επιχορήγηση· βλ. άρθρο 22.5.2)· 

 

ιδ) άνευ αντικειμένου. 

 

50.3.2  Διαδικασία  

 

Πριν καταγγείλει τη Συμφωνία, o Οργανισμός αποστέλλει στον δικαιούχο επίσημη 

κοινοποίηση, με την οποία:  

 

- τον ενημερώνει για την πρόθεσή του να καταγγείλει τη Συμφωνία ή να διακόψει τη 

συμμετοχή και για τους σχετικούς λόγους και 

 

- τον καλεί να υποβάλει τις παρατηρήσεις του, εντός 30 ημερών από την παραλαβή της 

κοινοποίησης, και —στην περίπτωση του στοιχείου ιβ) ii) ανωτέρω— να ενημερώσει 

τον Οργανισμό για τα μέτρα με τα οποία θα διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τις 

υποχρεώσεις που υπέχει βάσει της Συμφωνίας.   

 

Εάν ο Οργανισμός δεν λάβει παρατηρήσεις ή αποφασίσει να συνεχίσει τη διαδικασία παρά 

τις παρατηρήσεις που έλαβε, κοινοποιεί επισήμως στον δικαιούχο επιβεβαίωση της 

καταγγελίας και την ημερομηνία κατά την οποία αυτή θα αρχίσει να ισχύει. Διαφορετικά, 

κοινοποιεί επισήμως τη διακοπή της διαδικασίας.  

 

Η καταγγελία αρχίζει να ισχύει: 

 

- στις περιπτώσεις των στοιχείων  β), ε), ζ), η), ι) και ιβ) ii) ανωτέρω: την ημέρα που 

ορίζεται στην κοινοποίηση της επιβεβαίωσης (βλ. ανωτέρω)· 

 

- στις περιπτώσεις των στοιχείων δ), στ), θ), ια), ιβ) i) και ιγ) ανωτέρω: την επομένη 

της παραλαβής της κοινοποίησης της επιβεβαίωσης από τον 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 την έκθεση εμπρόθεσμα (βλ. ανωτέρω), δεν επιστρέφεται καμία 

δαπάνη. 
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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 

εκπλήρωσης των λοιπών υποχρεώσεων 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 κυρώσεις (άρθρο 45).  

 

Ο δικαιούχος δεν μπορεί να απαιτήσει αποζημίωση λόγω της καταγγελίας από τον 

Οργανισμό (βλ. άρθρο 46). 

 

 

ΤΜΗΜΑ 4 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 51 – ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

 

Ως «ανωτέρα βία» νοείται κάθε κατάσταση ή γεγονός που: 

 

- εμποδίζει οποιοδήποτε μέρος να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει της 

Συμφωνίας,  

 

- συνιστά απρόβλεπτη, έκτακτη κατάσταση που εκφεύγει από τον έλεγχο των μερών, 

 

- δεν οφείλεται σε σφάλμα ή αμέλεια των μερών (ή των τρίτων μερών που 

συμμετέχουν στη δράση) και 

 

- αποδεικνύεται αναπόφευκτο παρά την επίδειξη δέουσας επιμέλειας.  

 

Δεν είναι δυνατόν να προβληθούν ως ανωτέρα βία τα ακόλουθα: 

 

- παράλειψη παροχής υπηρεσίας, ελάττωμα του εξοπλισμού ή των υλικών ή 

καθυστερήσεις στη διάθεσή τους, εκτός εάν προκύπτουν άμεσα από προσήκουσα 

περίπτωση ανωτέρας βίας, 

 

- εργατικές διαφορές ή απεργίες ή 

 

- οικονομικές δυσκολίες. 

 

Κάθε κατάσταση που συνιστά ανωτέρα βία πρέπει να κοινοποιείται επισήμως στο άλλο 

μέρος χωρίς καθυστέρηση, με αναφορά του είδους, της πιθανής διάρκειας και των 

προβλεπόμενων επιπτώσεων. 

 

Τα μέρη πρέπει να λαμβάνουν αμέσως όλα τα αναγκαία μέτρα για να περιορίσουν 

οποιαδήποτε ζημία οφείλεται σε ανωτέρα βία και να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να 

συνεχίσουν την υλοποίηση της δράσης το συντομότερο δυνατό. 

 

Το μέρος που αδυνατεί, λόγω ανωτέρας βίας, να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει 

βάσει της Συμφωνίας δεν θεωρείται ότι τις αθετεί.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7  ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 52 – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ 
 

52.1 Μορφή και μέσα επικοινωνίας  

 

Κάθε επικοινωνία στο πλαίσιο της Συμφωνίας (πληροφορίες, αιτήσεις, υποβολή εγγράφων, 

«επίσημες κοινοποιήσεις», κ.λπ.) πρέπει: 

 

- να είναι έγγραφη και  

 

- να φέρει τον αριθμό της Συμφωνίας. 

 

Έως την πληρωμή του υπολοίπου: για κάθε επικοινωνία πρέπει να χρησιμοποιούνται το 

σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής και τα έντυπα και υποδείγματα που παρέχονται μέσω 

αυτού.  

 

Μετά την πληρωμή του υπολοίπου: οι επίσημες κοινοποιήσεις πρέπει να επιδίδονται με 

συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής («έντυπη επίσημη κοινοποίηση»). 

 

Η επικοινωνία στο σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής πρέπει να πραγματοποιείται από 

πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα με τους «Όρους και προϋποθέσεις της Πύλης 

Συμμετεχόντων». Για τον προσδιορισμό των εξουσιοδοτημένων προσώπων, ο δικαιούχος 

πρέπει να έχει ορίσει —πριν από την υπογραφή της παρούσας Συμφωνίας— έναν 

«διορισμένο εκπρόσωπο νομικής οντότητας (LEAR)». Ο ρόλος και τα καθήκοντα του LEAR 

καθορίζονται στην επιστολή διορισμού του (βλ. «Όρους και προϋποθέσεις της Πύλης 

Συμμετεχόντων».   

 

Αν το σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεν είναι διαθέσιμο προσωρινά, θα δίδονται 

οδηγίες στους ιστότοπους του Οργανισμού και της Επιτροπής.   

 

52.2 Ημερομηνία επικοινωνίας  

 

Οι ανακοινώσεις θεωρείται ότι πραγματοποιούνται με την αποστολή τους από τον 

αποστολέα (ήτοι, την ημερομηνία και ώρα που αποστέλλονται μέσω του συστήματος 

ηλεκτρονικής ανταλλαγής). 

 

Οι επίσημες κοινοποιήσεις μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής θεωρείται ότι 

πραγματοποιούνται με τη λήψη τους από τον παραλήπτη (ήτοι, την ημερομηνία και ώρα 

παραλαβής από τον παραλήπτη, όπως δηλώνεται από τη χρονοσφραγίδα). Επίσημη 

κοινοποίηση που δεν έχει παραληφθεί εντός 10 ημερών από την αποστολή της θεωρείται ότι 

έχει παραληφθεί.  

 

Οι έντυπες επίσημες κοινοποιήσεις που αποστέλλονται με συστημένη επιστολή με απόδειξη 

παραλαβής (μόνο μετά την πληρωμή του υπολοίπου) θεωρείται ότι πραγματοποιούνται είτε: 

 

- την ημερομηνία παράδοσης που καταχωρίζεται από την ταχυδρομική υπηρεσία ή 
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- την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής τους από το ταχυδρομείο. 

 

Εάν το σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεν είναι διαθέσιμο προσωρινά, δεν μπορεί να 

θεωρηθεί ότι ο αποστολέας έχει αθετήσει την υποχρέωσή του να αποστείλει ανακοίνωση 

εντός καθορισμένης προθεσμίας. 

 

52.3 Διευθύνσεις επικοινωνίας 

 

Η πρόσβαση στο σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής πρέπει να γίνεται μέσω της ακόλουθης 

διεύθυνσης URL: 

 

[συμπληρώνεται η διεύθυνση URL] 

 

Ο Οργανισμός θα κοινοποιεί επισήμως στον δικαιούχο, εκ των προτέρων, οποιαδήποτε 

μεταβολή της συγκεκριμένης διεύθυνσης URL. 

 

Οι επίσημες έντυπες κοινοποιήσεις (μόνο μετά την πληρωμή του υπολοίπου) προς τον 

Οργανισμό πρέπει να αποστέλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:  

 

[European Commission][επωνυμία του Οργανισμού]  

[Γενική Διεύθυνση [συμπληρώνεται η ΓΔ]] 

[Οδός και αριθμός] 

[Ταχυδρομικός κωδικός, πόλη και χώρα] 

 

Οι έντυπες επίσημες κοινοποιήσεις (μόνο μετά την πληρωμή του υπολοίπου) προς τον 

δικαιούχο πρέπει να αποστέλλονται στην επίσημη διεύθυνσή του, όπως προσδιορίζεται στο 

Μητρώο Δικαιούχων της Πύλης Συμμετεχόντων.  

 

ΑΡΘΡΟ 53 – ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ  

 

53.1 Υπεροχή των όρων και προϋποθέσεων έναντι των παραρτημάτων 

 

Οι διατάξεις των όρων και προϋποθέσεων της Συμφωνίας υπερισχύουν έναντι των 

παραρτημάτων της. 

 

Το παράρτημα 2 υπερισχύει έναντι του παραρτήματος 1. 

 

53.2 Προνόμια και ασυλίες  

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 1 για όλους τους διεθνείς οργανισμούς: Καμία διάταξη της Συμφωνίας δεν 

μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση από προνόμια ή ασυλίες που έχουν παραχωρηθεί στον 

δικαιούχο βάσει των ιδρυτικών του κειμένων ή του διεθνούς δικαίου.] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 2: Άνευ αντικειμένου] 

 

ΑΡΘΡΟ 54 – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΩΝ  
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Σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 1182/71
13

, οι προθεσμίες που εκφράζονται σε ημέρες, 

μήνες ή έτη υπολογίζονται από τη στιγμή που θα λάβει χώρα το γεγονός που προκαλεί την 

έναρξή τους.  

 

Η ημέρα κατά την οποία λαμβάνει χώρα το γεγονός αυτό δεν θεωρείται ότι περιλαμβάνεται 

στην προθεσμία. 

 

ΑΡΘΡΟ 55 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ  
 

55.1 Προϋποθέσεις 

 

Η Συμφωνία είναι δυνατόν να τροποποιηθεί, εκτός εάν η τροποποίηση συνεπάγεται αλλαγές 

σε αυτή που θα έθεταν υπό αμφισβήτηση την απόφαση επιχορήγησης ή θα παραβίαζαν την 

αρχή της ίσης μεταχείρισης των αιτούντων.  

 

Οποιοδήποτε από τα μέρη μπορεί να ζητήσει τροποποιήσεις. 

 

55.2 Διαδικασία 

 

Το μέρος που ζητεί τροποποίηση πρέπει να υποβάλει υπογεγραμμένη αίτηση τροποποίησης 

στο σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής (βλ. άρθρο 52). 

 

Η αίτηση τροποποίησης πρέπει να περιλαμβάνει: 

 

- τους σχετικούς λόγους∙ 

 

- τα κατάλληλα δικαιολογητικά και 

 

Ο Οργανισμός μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες. 

 

Αν το μέρος που θα λάβει την αίτηση συμφωνεί, πρέπει να υπογράψει την τροποποίηση στο 

σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής εντός 45 ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης (ή 

των συμπληρωματικών πληροφοριών που ενδεχομένως έχει ζητήσει ο Οργανισμός). Εάν δεν 

συμφωνεί, πρέπει να κοινοποιήσει επισήμως τη διαφωνία του εντός της ίδιας προθεσμίας. Η 

προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί, εφόσον είναι αναγκαίο για την αξιολόγηση της 

αίτησης. Εάν δεν ληφθεί κοινοποίηση εμπρόθεσμα, η αίτηση θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.  

 

Η τροποποίηση αρχίζει να ισχύει κατά την ημερομηνία υπογραφής της από τον παραλήπτη.  

 

Η τροποποίηση παράγει αποτελέσματα από την ημερομηνία που έχει συμφωνηθεί από τα 

μέρη ή, ελλείψει τέτοιας συμφωνίας, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της.  

 

ΑΡΘΡΟ 56 – ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

 

Άνευ αντικειμένου 

                                                 
13

  Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71 του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 1971, περί καθορισμού των 

κανόνων που εφαρμόζονται στις προθεσμίες, ημερομηνίες και διορίες (ΕΕ L 124 της 8.6.1971, σ. 1). 



Αριθμός συμφωνίας επιχορήγησης: [συμπληρώνεται ο αριθμός] [συμπληρώνεται το ακρωνύμιο] 

[συμπληρώνεται ο αναγνωριστικός κωδικός της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων] 
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ΑΡΘΡΟ 57 – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  
 

57.1 Εφαρμοστέο δίκαιο 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 1, εκ προεπιλογής: Η Συμφωνία διέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο της ΕΕ, το 

οποίο συμπληρώνεται, εάν είναι απαραίτητο, από το δίκαιο του Βελγίου.]  

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 2, για διεθνείς οργανισμούς που δεν αποδέχονται καμία ρήτρα εφαρμοστέου 

δικαίου: Άνευ αντικειμένου.] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 3, για διεθνείς οργανισμούς που θα δέχονταν ρήτρα εφαρμοστέου δικαίου, 

αλλά όχι την τυποποιημένη ρήτρα (ενωσιακό + βελγικό δίκαιο): Η Συμφωνία διέπεται από 

[το εφαρμοστέο δίκαιο της ΕΕ][, το οποίο συμπληρώνεται, εάν είναι απαραίτητο][, από το 

δίκαιο [του Βελγίου][[συμπληρώνεται το όνομα άλλου κράτους μέλους ή χώρας της ΕΖΕΣ]]] 

[και, κατά περίπτωση,] [από τις γενικές αρχές που διέπουν το δίκαιο των διεθνών οργανισμών 

και τους κανόνες του γενικού διεθνούς δικαίου].] 

 

57.2 Διευθέτηση διαφορών 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 1, εκ προεπιλογής: Εάν μια διαφορά σχετικά με την ερμηνεία, την εφαρμογή ή 

την ισχύ της Συμφωνίας δεν είναι δυνατόν να διευθετηθεί με φιλικό διακανονισμό, το Γενικό 

Δικαστήριο —ή, επί αναιρέσεως, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης— έχει αποκλειστική 

δικαιοδοσία. Οι σχετικές προσφυγές ασκούνται βάσει του άρθρου 272 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 2, εάν πρόκειται για δικαιούχο εκτός ΕΕ (εκτός εάν είναι εγκατεστημένος σε 

συνδεδεμένη χώρα
14

 που έχει συνάψει συμφωνία σύνδεσης με το πρόγραμμα «Ορίζων 

2020» η οποία προβλέπει αποκλειστική δικαιοδοσία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης): Εάν μια διαφορά σχετικά με την ερμηνεία, την εφαρμογή ή την ισχύ της Συμφωνίας 

δεν είναι δυνατόν να διευθετηθεί με φιλικό διακανονισμό, αποκλειστική δικαιοδοσία έχουν τα 

αρμόδια δικαστήρια του Βελγίου.] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 3, εάν πρόκειται για δικαιούχο που είναι διεθνής οργανισμός ή για δικαιούχο 

εκτός ΕΕ που δεν λαμβάνει χρηματοδότηση από την ΕΕ, και ο οποίος, σύμφωνα με το 

εθνικό του δίκαιο, δεν μπορεί να υπαχθεί στη δικαιοδοσία των βελγικών δικαστηρίων: Οι 

διαφορές σχετικά με την ερμηνεία, την εφαρμογή ή την ισχύ της Συμφωνίας, εφόσον δεν 

μπορούν να διευθετηθούν με φιλικό διακανονισμό, πρέπει να παραπέμπονται σε διαιτησία. 

Κάθε μέρος πρέπει να κοινοποιήσει επισήμως στο άλλο μέρος την πρόθεσή του να προσφύγει 

στη διαιτησία και την ταυτότητα του διαιτητή. Εφαρμόζονται οι προαιρετικοί κανόνες 

διαιτησίας του Μόνιμου Διαιτητικού Δικαστηρίου για τους διεθνείς οργανισμούς και τα κράτη 

που ισχύουν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συμφωνίας. Αρμόδιος για το διορισμό 

                                                 
14

  Για τον ορισμό, βλ. άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο 3) του κανονισμού αριθ. 1290/2013 σχετικά με τους 

κανόνες συμμετοχής: ως «συνδεδεμένη χώρα» νοείται τρίτη χώρα η οποία αποτελεί μέρος διεθνούς 

συμφωνίας με την Ένωση, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού 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». 

 



Αριθμός συμφωνίας επιχορήγησης: [συμπληρώνεται ο αριθμός] [συμπληρώνεται το ακρωνύμιο] 

[συμπληρώνεται ο αναγνωριστικός κωδικός της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων] 

 

Υποδείγματα συμφωνιών επιχορήγησης για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»: H2020 ERC MGA Low-value — 

Mono: v3.0 – 20.7.2016 

61 
 

των διαιτητών είναι ο Γενικός Γραμματέας του Μόνιμου Διαιτητικού Δικαστηρίου κατόπιν 

έγγραφης αίτησης οποιουδήποτε μέρους. Η διαδικασία διαιτησίας πρέπει να λάβει χώρα στις 

Βρυξέλλες και η γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διαδικασία θα είναι η αγγλική. Η 

διαιτητική απόφαση είναι δεσμευτική για όλα τα μέρη και δεν υπόκειται σε προσφυγή.] 

 

Εάν η διαφορά αφορά διοικητικές κυρώσεις, συμψηφισμό ή εκτελεστή απόφαση βάσει του 

άρθρου 299 της ΣΛΕΕ (βλ. άρθρα 44, 45 και 46), ο δικαιούχος πρέπει να ασκήσει προσφυγή 

ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου —ή να υποβάλει αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του 

Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης— σύμφωνα με το άρθρο 263 της ΣΛΕΕ. Οι 

προσφυγές κατά εκτελεστών αποφάσεων πρέπει να στρέφονται κατά της Επιτροπής (όχι 

κατά του Οργανισμού). 

 

ΑΡΘΡΟ 58 – ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ  

 

Η Συμφωνία θα αρχίσει να ισχύει την ημέρα της υπογραφής της από τον Οργανισμό ή τον 

δικαιούχο, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη.  

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 

Για τον δικαιούχο Για τον Οργανισμό 

 

[ιδιότητα/όνομα/επώνυμο] [όνομα/επώνυμο] 

[ηλεκτρονική υπογραφή] [ηλεκτρονική υπογραφή] 

 

Συντάχθηκε στην [αγγλική] γλώσσα, στις [ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα] Συντάχθηκε στην 

[αγγλική] γλώσσα, στις [ηλεκτρονική 

χρονοσφραγίδα] 

 



Αριθμός συμφωνίας επιχορήγησης: [συμπληρώνεται ο αριθμός] [συμπληρώνεται το ακρωνύμιο] [συμπληρώνεται ο αναγνωριστικός κωδικός της πρόσκλησης 

υποβολής προτάσεων] 
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i Μορφή εκτύπωσης A4

Συνολικές 

δαπάνες

Ποσοστό 

επιστροφής %

Μέγιστη 

συνεισφορά 

της ΕΕ
2

Μέγιστο ποσό 

επιχορήγησης
3

Μορφή δαπανών 
4

Δικαιούχος

Εφάπαξ ποσό

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 επιλέξιμες
1
 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 

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).

 

 



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

προτάσεων] 
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iΜορφή 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»

Επιλέξιμες
1

 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]

Εφάπαξ ποσό

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 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).

Οι δηλούμενες δαπάνες είναι επιλέξιμες (βλ. άρθρο 6).

 

 

 

 


