
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 21. 2 «Προχρηματοδότηση – Ποσό – Παρακράτηση 
ποσού για το Ταμείο Εγγυήσεων», ώστε να δίνεται η 
δυνατότητα στην κοινοπραξία να λαμβάνει την πληρωμή 

προχρηματοδότησης σε προγενέστερη ημερομηνία, δηλαδή 
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 της ΕΕ 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: 

 Προσθήκη τρίτων μερών στην εκτέλεση καθηκόντων της 

δράσης. 

 Άρθρο 20.3 «Περιοδικές εκθέσεις — Αιτήσεις για ενδιάμεση 
πληρωμή»: στην τεχνική έκθεση που υποβάλλει ο 
δικαιούχος πρέπει επίσης να αναφέρονται οι δραστηριότητες 

επικοινωνίας.  

 Άρθρο 34.1 «Υποχρέωση τήρησης των αρχών δεοντολογίας 
και 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. 

 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 από την 

Επιτροπή/τον Οργανισμό» η Επιτροπή/ο Οργανισμός 

δύναται να καταγγείλει τη Συμφωνία αν ο δικαιούχος δεν 
ζήτησε τροποποίηση ώστε να διακοπεί η συμμετοχή 
οντότητας με κεφαλαιακό ή νομικό δεσμό με αυτόν για την 

οποία ισχύουν οι ίδιες συνθήκες με τον ίδιο (τον δικαιούχο) 
και για την οποία ενδέχεται να καταγγελθεί η Συμφωνία. Για 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/msca/h2020-mga-msca-if-mono_v1.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/msca/h2020-mga-msca-if-mono_v2.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/msca/h2020-mga-msca-if-mono_v2.1_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/msca/h2020-mga-msca-if-mono_track-v2.0-v2.1_en.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/msca/h2020-mga-msca-if-mono_track-v2.0-v2.1_en.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/msca/h2020-mga-msca-if-mono_v3.0_en.pdf
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παράδειγμα, σε περίπτωση που η οντότητα με κεφαλαιακό ή 

νομικό δεσμό με τον δικαιούχο του έχει πτωχεύσει.   

 Άλλες ελάσσονες αλλαγές στη διατύπωση και διορθώσεις 

τυπογραφικών λαθών είναι ορατές σε έκδοση με παρακολούθηση 

αλλαγών. 

4.0 27.2.2017  Οι κυριότερες αλλαγές σε σύγκριση με την έκδοση 3.0 του 

υποδείγματος συμφωνίας επιχορήγησης βρίσκονται στα 
κατωτέρω σημεία: 

 Άρθρο 6.3 «Μη επιλέξιμες δαπάνες» 

 Άρθρο 50.3.1 στοιχείο ιδ) «Καταγγελία της Συμφωνίας από 

τον Οργανισμό» 

 Άρθρο 52.1 «Μορφή και μέσα επικοινωνίας» 

 Άρθρο 55.2 «Τροποποιήσεις της Συμφωνίας – Διαδικασία» 

 Παραρτήματα 2 και 4 – υποσημειώσεις. 

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/msca/h2020-mga-msca-if-mono_track-v2.1-v3.0_en.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/msca/h2020-mga-msca-if-mono_track-v2.1-v3.0_en.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/msca/h2020-mga-msca-if-mono_track-v3.0-v4.0_en.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/msca/h2020-mga-msca-if-mono_track-v3.0-v4.0_en.doc
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΡΙΖΩΝ 2020»
1
 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ MARIE 

SKŁODOWSKA-CURIE
2
  

(H2020 MGA MSCA-IF — MONO) 
 

 

 
Οι υποσημειώσεις σε μπλε χρώμα δεν εμφανίζονται στο κείμενο που δημιουργεί το πληροφοριακό 
σύστημα για υπογραφή (επειδή είναι απλώς εσωτερικές οδηγίες). 

                                                 
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 ατομικών υποτροφιών για δράσεις Marie Skłodowska-Curie (MSCA-IF) 

χρηματοδοτούνται υποτροφίες για την υποστήριξη της επαγγελματικής εξέλιξης πεπειραμένων ερευνητών 

μέσω διακρατικής κινητικότητας. 

  

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (REA)  
 
 
Διευθυντής 

Εισαγωγική παρατήρηση  

 

Το υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης βάσει του προγράμματος «Ορίζων 2020» για επιχορηγήσεις 

MSCA-IF με έναν δικαιούχο παρεκκλίνει από το γενικό υπόδειγμα συμφωνιών επιχορήγησης με έναν 

δικαιούχο στα εξής σημεία: 

 Άρθρο 3 (κοινοποιηθείσα ημερομηνία έναρξης) 

 Άρθρα 4.2, 9–16, 41.4 και 41.5 (απαλείφονται ως άνευ αντικειμένου) 

 Άρθρο 5.2 (ειδική μορφή δαπανών) 

 Άρθρο 5.3 (απαλείφεται το «Βήμα 3 — Μείωση λόγω του κανόνα περί μη αποκόμισης 

κέρδους») 

 Άρθρο 6 (ειδική επιλεξιμότητα δαπανών) 

 Άρθρο 8 (ειδικοί πόροι για την υλοποίηση της δράσης)   

 Άρθρο 18.1.2 (περιορίζεται στις μοναδιαίες δαπάνες)  

 Άρθρα 20.3 και 20.4 (ειδικές υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων σε περίπτωση μίας ή 

περισσότερων περιόδων υποβολής εκθέσεων)     

 Άρθρο 20.6 (νόμισμα για την οικονομική κατάσταση) 

 Άρθρο 25.5 (δικαιώματα πρόσβασης για τον ερευνητή) 

 Άρθρα 27.3, 28.2, 29.2, 29.4 και 38.1.2 (προστίθενται οι «Δράσεις Marie Skłodowska-

Curie») 

 Άρθρο 31.6 (δικαιώματα πρόσβασης για τον ερευνητή) 

 Άρθρο 32 (ειδικές υποχρεώσεις) 

 Άρθρο 38.1.1 («προβολή σε καθιερωμένα μέσα ενημέρωσης») 

 Άρθρο 49.1 (ειδικές προϋποθέσεις για την αναστολή) 

 Άρθρο 50.3 (ειδικές προϋποθέσεις για την καταγγελία) 

 Άρθρο 55 (ειδικές προϋποθέσεις για την τροποποίηση) 

 Άρθρο 56α (δυνατότητα μεταφοράς) 

 Παραρτήματα 2 και 4 (ειδικά) 

 Παραρτήματα 5 και 6 (άνευ αντικειμένου)  
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 Το κείμενο που επισημαίνεται με γκρίζο χρώμα υποδεικνύει ότι το κείμενο που περιλαμβάνεται στο 
γενικό υπόδειγμα συμφωνιών επιχορήγησης στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» είναι 
άνευ αντικειμένου στην παρούσα συμφωνία επιχορήγησης. 

 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 Έρευνας (REA/ΕΟΕ) («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]], που 

εκπροσωπείται για τους σκοπούς 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 

 

Παράρτημα 1  Περιγραφή της δράσης  

 

Παράρτημα 2  Εκτιμώμενος προϋπολογισμός για τη δράση  

 

2α Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό 

 

Παράρτημα 3  Έντυπο προσχώρησης 

 

Παράρτημα 4 Υπόδειγμα για τις οικονομικές καταστάσεις 

 

Παράρτημα 5  Άνευ αντικειμένου 

 

Παράρτημα 6  Άνευ αντικειμένου 
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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
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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 λαμβάνει ο δικαιούχος 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: την πραγματική 

ημερομηνία έναρξης που κοινοποιεί ο δικαιούχος, η οποία πρέπει να μην απέχει περισσότερο 

από [συμπληρώνεται ο αριθμός] μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συμφωνίας] 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 3, εφόσον αυτό απαιτείται για τη δράση: [συμπληρώνεται η ημερομηνία]]
4
 

(«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 τις εκτιμώμενες επιλέξιμες δαπάνες και τις μορφές δαπανών, με ανάλυση ανά 

δικαιούχο και ανά κατηγορία του προϋπολογισμού (βλ. άρθρα 5 και 6). 

 

4.2 Μεταφορές πιστώσεων 

 

Άνευ αντικειμένου 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 

 

ΑΡΘΡΟ 5 — ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΠΟΣΟΣΤΑ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 

5.1 Μέγιστο ποσό επιχορήγησης  

                                                 
4  Το κείμενο με πλάγιους χαρακτήρες δείχνει τις επιλογές του υποδείγματος συμφωνίας επιχορήγησης που 

έχουν εφαρμογή στην παρούσα Συμφωνία. 
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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 της δράσης 

(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 δαπάνες (βλ. άρθρο 6) πρέπει να δηλώνονται με την ακόλουθη μορφή («μορφή 

δαπανών»): 

 

α) για δαπάνες προσλαμβανόμενου ερευνητή (επιδόματα διαβίωσης, κινητικότητας και 

οικογενειακά): βάσει του/των ποσού/-ών ανά μονάδα που καθορίζεται/-ονται στο 

παράρτημα 2 (μοναδιαίες δαπάνες) και 

 

β) για τις θεσμικού τύπου δαπάνες (δαπάνες έρευνας, κατάρτισης και δικτύωσης, 

διαχειριστικές και έμμεσες δαπάνες ): βάσει του ποσού ανά μονάδα που καθορίζεται 

στο παράρτημα 2 (μοναδιαίες δαπάνες). 

 

5.3 Τελικό ποσό της επιχορήγησης — Υπολογισμός 

 

Το «τελικό ποσό της επιχορήγησης» εξαρτάται από τον βαθμό στον οποίο υλοποιείται η 

δράση σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας.  

 

Αυτό το ποσό υπολογίζεται από τον Οργανισμό — κατά την πληρωμή του υπολοίπου (βλ. 

άρθρο 21.4) — σύμφωνα με τα ακόλουθα βήματα:  

 

Βήμα 1 — Εφαρμογή του ποσοστού επιστροφής στις επιλέξιμες δαπάνες 

 

Βήμα 2 — Περιορισμός στο μέγιστο ποσό επιχορήγησης 

 

Βήμα 3 — Μείωση λόγω σοβαρών σφαλμάτων, παρατυπιών ή απάτης ή σοβαρής 

αθέτησης υποχρεώσεων  

 

5.3.1 Βήμα 1 — Εφαρμογή του ποσοστού επιστροφής στις επιλέξιμες δαπάνες 

 

Το ποσοστό επιστροφής (βλ. άρθρο 5.2) εφαρμόζεται στις επιλέξιμες δαπάνες (μοναδιαίες 

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

Οργανισμό (βλ. άρθρο 21). 

 

5.3.2 Βήμα 2 — Περιορισμός στο μέγιστο ποσό επιχορήγησης 

 

Αν το ποσό που προκύπτει μετά το βήμα 1 είναι υψηλότερο από το μέγιστο ποσό 

επιχορήγησης που καθορίζεται στο άρθρο 5.1, θα περιορίζεται στο τελευταίο. 
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5.3.3 Βήμα 3 — Μείωση λόγω σοβαρών σφαλμάτων, παρατυπιών ή απάτης ή σοβαρής 

αθέτησης υποχρεώσεων — Μειωμένο ποσό επιχορήγησης — Υπολογισμός 

 

Αν μειωθεί η επιχορήγηση (βλ. άρθρο 43), ο Οργανισμός θα υπολογίσει το μειωμένο μέγιστο 

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

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

σύμφωνα με το άρθρο 43.2) από το ποσό επιχορήγησης που καθορίζεται στο άρθρο 5.1. 

 

Το τελικό ποσό της επιχορήγησης θα είναι το χαμηλότερο από τα ακόλουθα δύο:  

 

- το ποσό που προκύπτει μετά τα βήματα 1 και 2 ή  

 

- το μειωμένο ποσό της επιχορήγησης μετά το βήμα 3.  

 

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 ποσό αυτό υπολογίζεται από τον Οργανισμό, βάσει των διαπιστώσεων, ως εξής:  

 

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

αναθεωρημένες επιλέξιμες δαπάνες που έχουν εγκριθεί από τον Οργανισμό· 

 

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

σφαλμάτων, των παρατυπιών ή της απάτης ή της 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 Γενικές προϋποθέσεις ώστε οι δαπάνες να είναι επιλέξιμες 

 

Οι μοναδιαίες δαπάνες είναι επιλέξιμες («επιλέξιμες δαπάνες»), εφόσον  

 

α) υπολογίζονται ως εξής:  

 
{ποσά ανά μονάδα που καθορίζονται στο παράρτημα 2 

 

επί 

 

τον αριθμό των πραγματικών μονάδων}· 

 

β) ο αριθμός των πραγματικών μονάδων πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
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- οι μονάδες πρέπει να έχουν πράγματι χρησιμοποιηθεί ή προκύψει κατά την 

περίοδο που ορίζεται στο άρθρο 3· 

 

- οι μονάδες πρέπει να είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της δράσης ή να 

προκύπτουν από αυτήν και 

 

- ο αριθμός των μονάδων πρέπει να είναι ταυτοποιήσιμος και επαληθεύσιμος, ιδίως 

μέσω αρχείων και εγγράφων (βλ. άρθρο 18)· 

 

6.2 Ειδικές προϋποθέσεις ώστε οι δαπάνες να είναι επιλέξιμες 

 

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες εφόσον πληρούν τις γενικές προϋποθέσεις (βλ. ανωτέρω) και τις 

ειδικές προϋποθέσεις που ορίζονται κατωτέρω για καθεμία από τις ακόλουθες δύο 

κατηγορίες του προϋπολογισμού: 

 

Α. Οι δαπάνες προσλαμβανόμενου ερευνητή (Α.1 Επίδομα διαβίωσης, Α.2 Επίδομα 

κινητικότητας και Α.3 Οικογενειακό επίδομα) είναι επιλέξιμες εφόσον: 

 

α) ο αριθμός των πραγματικών μονάδων που έχουν δηλωθεί: 

 

i)  αντιστοιχεί στο πραγματικό αριθμό των μηνών που ανάλωσε ο 

προσλαμβανόμενος ερευνητής σε δραστηριότητες έρευνας και κατάρτισης, και 

 

ii)  δεν υπερβαίνει τους [ΕΠΙΛΟΓΗ 1, εκ προεπιλογής: 24][ΕΠΙΛΟΓΗ 2, για 

παγκόσμιες υποτροφίες (Global Fellowships): 36] μήνες· 

 

β) ο προσλαμβανόμενος ερευνητής πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

i)  έχει προσληφθεί από τον δικαιούχο βάσει σύμβασης απασχόλησης (ή άλλης 

απευθείας σύμβασης με αντίστοιχα οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης 

κοινωνικής ασφάλισης) ή —εάν δεν είναι δυνατό κάτι άλλο βάσει της εθνικής 

νομοθεσίας— με συμφωνία πάγιας υποτροφίας με ελάχιστη κάλυψη κοινωνικής 

ασφάλισης, περιλαμβανομένης περιόδου απόσπασης σε οργανισμό-εταίρο. 

 

ii)  απασχολείται με πλήρη απασχόληση, εκτός εάν ο Οργανισμός έχει εγκρίνει η 

μερική απασχόληση για προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους (βλ. άρθρο 55), 

και 

 

iii)  εργάζεται αποκλειστικά για τη δράση. 

 

γ) οι δαπάνες έχουν πραγματοποιηθεί αποκλειστικά προς όφελος του προσλαμβανόμενου 

ερευνητή. 

 

Η τελευταία αυτή προϋπόθεση πληρούται όταν: 

 

{{{οι συνολικές μισθολογικές δαπάνες (μισθοί, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, φόροι και 

άλλες δαπάνες που περιλαμβάνονται στις αποδοχές σύμφωνα με τη σύμβαση απασχόλησης ή άλλη 

απευθείας σύμβαση) ή οι συνολικές δαπάνες πάγιας υποτροφίας για τον ερευνητή κατά τη 

διάρκεια της δράσης 
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συν 

 

τις συνολικές δαπάνες κινητικότητας (επιδόματα στέγης και μετεγκατάστασης, οδοιπορικά και, 

αν επιβάλλεται από την εθνική νομοθεσία, φόρους, δασμούς και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης) 

για τον ερευνητή κατά τη διάρκεια της δράσης} 

 

συν 

 

τις συνολικές οικογενειακές δαπάνες για τον ερευνητή κατά τη διάρκεια της δράσης}  

 
διά  

 

τον αριθμό των πραγματικών μονάδων}. 

 

είναι ίσο ή υψηλότερο από το ακόλουθο ποσό: 

 
{{ποσό ανά μοναδιαία δαπάνη που καθορίζεται στο παράρτημα 2 ως επίδομα διαβίωσης 

 

συν 

 

ποσό ανά μοναδιαία δαπάνη που καθορίζεται στο παράρτημα 2 ως επίδομα κινητικότητας}  

 

συν 

 

εφόσον οφείλεται, το ποσό ανά μοναδιαία δαπάνη που καθορίζεται στο παράρτημα 2 ως 

οικογενειακό επίδομα}. 
 

B. Οι θεσμικού τύπου δαπάνες (B.1 Δαπάνες έρευνας, κατάρτισης και δικτύωσης και B.2 

Διαχειριστικές και έμμεσες δαπάνες) είναι επιλέξιμες εάν οι δαπάνες προσλαμβανόμενου 

ερευνητή (επίδομα διαβίωσης, κινητικότητας και οικογενειακό· βλ. ανωτέρω) είναι 

επιλέξιμες. 

 

6.3 Μη επιλέξιμες δαπάνες 

 

Ως «μη επιλέξιμες δαπάνες» νοούνται οι εξής: 

 

α) δαπάνες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται ανωτέρω (στο άρθρο 6.1), 

ιδίως οι δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της αναστολής της 

υλοποίησης της δράσης (βλ. άρθρο 49)· 

 

β)  δαπάνες που έχουν δηλωθεί στο πλαίσιο άλλης επιχορήγησης της ΕΕ ή της Ευρατόμ 

(συμπεριλαμβανομένων των επιχορηγήσεων που χορηγούνται από κράτος μέλος και 

που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ ή της Ευρατόμ και των 

επιχορηγήσεων από άλλους φορείς εκτός του Οργανισμού με σκοπό την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού της ΕΕ ή της Ευρατόμ), ιδίως έμμεσες δαπάνες, όταν ο δικαιούχος 

λαμβάνει ήδη επιχορήγηση λειτουργίας από τον προϋπολογισμό της ΕΕ ή της 

Ευρατόμ κατά την ίδια περίοδο, εκτός εάν είναι σε θέση να αποδείξει ότι η 

επιχορήγηση λειτουργίας δεν καλύπτει όλες τις δαπάνες της δράσης.  

 

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

εργασιών: [συμπληρώνεται το όνομα της εξαιρούμενης κατηγορίας δαπανών]].  
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6.4 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 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 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 ζητήσει από οντότητες με κεφαλαιακό ή νομικό δεσμό με τον δικαιούχο
5
 να 

υλοποιήσουν ορισμένα καθήκοντα της δράσης τα οποία περιγράφονται στο 

παράρτημα 1 (δηλ. τη φιλοξενία και την κατάρτιση του ερευνητή)· 

 

- να ζητήσει από οργανισμούς-εταίρους να υλοποιήσουν ορισμένα καθήκοντα της 

δράσης τα οποία περιγράφονται στο παράρτημα 1 (δηλ. τη φιλοξενία και την 

κατάρτιση του ερευνητή κατά τη διάρκεια περιόδου απόσπασης). 

 

                                                 
5  Ως «οντότητες με κεφαλαιακό ή νομικό δεσμό» νοούνται οι οντότητες που έχουν δεσμό με τον δικαιούχο, 

ιδίως νομικό ή κεφαλαιακό δεσμό, ο οποίος ούτε περιορίζεται στη συγκεκριμένη δράση ούτε δημιουργείται 

με μοναδικό σκοπό την υλοποίησή της.  
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Σε αυτήν την περίπτωση, 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 

 

Άνευ αντικειμένου 

 

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 

 

Άνευ αντικειμένου 

 

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 της υλοποίησης της δράσης ή 

αργότερα— οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί, προκειμένου να επαληθευτεί η επιλεξιμότητα 

των δαπανών, η ορθή υλοποίηση της δράσης και η συμμόρφωση με κάθε άλλη υποχρέωση 

που απορρέει 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 σχετικά με 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: 

 

i) αλλαγές στη νομική, οικονομική, τεχνική, οργανωτική ή ιδιοκτησιακή 

κατάστασή του (ή σε εκείνες οντοτήτων με κεφαλαιακό ή νομικό δεσμό με 

αυτόν)·  

 

ii) αλλαγές στο όνομα, τη διεύθυνση, τη νομική μορφή και το είδος του 

οργανισμού ενός φορέα με κεφαλαιακό ή νομικό δεσμό· 

 

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 άλλων δικαιολογητικών 

 

Ο δικαιούχος πρέπει —για περίοδο πέντε ετών μετά την καταβολή του υπολοίπου— να τηρεί 

αρχεία και άλλα δικαιολογητικά, προκειμένου να αποδεικνύει την ορθή υλοποίηση της 

δράσης και τις δαπάνες που δηλώνει ως επιλέξιμες.  
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Πρέπει να τα προσκομίζει κατόπιν αιτήσεως (βλ. άρθρο 17) ή στο πλαίσιο ελέγχων, 

αξιολογήσεων, λογιστικών ελέγχων ή ερευνών (βλ. άρθρο 22).  

 

Εάν βρίσκονται σε εξέλιξη έλεγχοι, αξιολογήσεις, λογιστικοί έλεγχοι, έρευνες, δίκες ή άλλη 

επιδίωξη ικανοποίησης αξιώσεων στο πλαίσιο της Συμφωνίας (συμπεριλαμβανομένης της 

επέκτασης των διαπιστώσεων· βλ. άρθρο 22), ο δικαιούχος πρέπει να διατηρεί τα αρχεία και 

τα άλλα 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. [Η Επιτροπή][Ο Οργανισμός] μπορεί να δεχθεί μη πρωτότυπα έγγραφα, εφόσον 

κρίνει ότι προσφέρουν ανάλογα εχέγγυα.   

 

18.1.1 Αρχεία και άλλα δικαιολογητικά σχετικά με την επιστημονική και τεχνική 

υλοποίηση 

 

Ο δικαιούχος πρέπει να διατηρεί αρχεία και άλλα δικαιολογητικά σχετικά με την 

επιστημονική και τεχνική υλοποίηση της δράσης, σύμφωνα με τα αποδεκτά πρότυπα του 

αντίστοιχου τομέα. 

 

18.1.2 Αρχεία και λοιπά δικαιολογητικά των δαπανών που δηλώθηκαν 

 

Ο δικαιούχος πρέπει να διατηρεί κατάλληλα αρχεία και άλλα δικαιολογητικά για να 

αποδεικνύει τον αριθμό των μονάδων που δηλώνονται και την καταβολή των δαπανών για 

τον προσλαμβανόμενο ερευνητή (επίδομα διαβίωσης, επίδομα κινητικότητας, οικογενειακό 

επίδομα) αποκλειστικά προς όφελος του ερευνητή.  

 

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), ενώ μπορεί να μειωθεί η επιχορήγηση (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 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 δύναται να εφαρμόσει οποιοδήποτε από τα μέτρα που περιγράφονται 

στο κεφάλαιο 6. 
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ΑΡΘΡΟ 20 — ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ — ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

20.1 Υποχρέωση υποβολής εκθέσεων  

 

Ο δικαιούχος πρέπει να υποβάλλει στον Οργανισμό (βλ. άρθρο 52) την/τις έκθεση/-εις που 

προβλέπεται/-ονται στο παρόν άρθρο. Οι εν λόγω εκθέσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται 

οι αιτήσεις πληρωμής, πρέπει να συντάσσονται με βάση τα έντυπα και τα υποδείγματα που 

παρέχονται στο σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής (βλ. άρθρο 52).  

 

20.2 Περίοδοι υποβολής εκθέσεων 

 

Η δράση χωρίζεται στις ακόλουθες «περιόδους υποβολής εκθέσεων (ΠΥΕ)»: 

 

 - ΠΥΕ1: από τον μήνα 1 έως τον μήνα [X] 

 [- ΠΥΕ2: από τον μήνα [X+1] έως τον μήνα [Y] 

 - ΠΥΕ3: από τον μήνα [Υ+1] έως τον μήνα [Ζ] 

 [ομοίως και για τις υπόλοιπες ΠΥΕ] 

 - ΠΥΕΝ: από τον μήνα [N+1] έως [τον τελευταίο μήνα του έργου].] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 1, για δράσεις με μία περίοδο υποβολής εκθέσεων): 20.3 Περιοδικές εκθέσεις 

— Αιτήσεις για ενδιάμεσες πληρωμές 

 

Άνευ αντικειμένου 

 

20.4 Τελική έκθεση — Αίτηση για πληρωμή του υπολοίπου 

 

Ο δικαιούχος πρέπει — εντός 60 ημερών από τη λήξη της περιόδου υποβολής εκθέσεων — να 

υποβάλει τελική έκθεση στον Οργανισμό.  

 

Η τελική έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 

α) «τελική τεχνική έκθεση», που περιέχει: 

 

i) επισκόπηση των αποτελεσμάτων ενόψει της επίτευξης των στόχων της 

δράσης, συμπεριλαμβανομένων των ορόσημων και των παραδοτέων που 

ορίζονται στο παράρτημα 1.  

 

Η εν λόγω έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει εξηγήσεις που να αιτιολογούν τις 

διαφορές μεταξύ των εργασιών που αναμενόταν να εκτελεστούν σύμφωνα με το 

παράρτημα 1 και εκείνων που όντως εκτελέστηκαν.  

 

Η έκθεση πρέπει επίσης να αναφέρει λεπτομερώς την αξιοποίηση και τη 

διάδοση των αποτελεσμάτων.  

 

Η έκθεση πρέπει να αναφέρει τις δραστηριότητες επικοινωνίας· 

 

ii) περίληψη προς δημοσίευση από τον Οργανισμό· 
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iii) τις απαντήσεις στο «ερωτηματολόγιο», που καλύπτει θέματα σχετικά με την 

υλοποίηση της δράσης και τον οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο, ιδίως στο 

πλαίσιο των βασικών δεικτών επιδόσεων και των απαιτήσεων παρακολούθησης 

του προγράμματος «Ορίζων 2020»·  

 

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 (βλ. 

άρθρο 6) για κάθε κατηγορία του προϋπολογισμού (βλ. παράρτημα 2). 

 

Ο δικαιούχος πρέπει να δηλώσει όλες τις επιλέξιμες δαπάνες, ακόμη και αν 

υπερβαίνουν τα ποσά που αναφέρονται στον προσωρινό προϋπολογισμό (βλ. 

παράρτημα 2). Τα ποσά που δεν έχουν δηλωθεί στην οικονομική κατάσταση δεν 

λαμβάνονται υπόψη από τον Οργανισμό. 

 

Ο δικαιούχος πρέπει να πιστοποιεί ότι: 

 

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

 

- οι δηλωθείσες δαπάνες είναι επιλέξιμες (βλ. άρθρο 6)· και 

 

- οι δαπάνες μπορούν να τεκμηριωθούν με 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)·] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 2, για δράσεις με πολλές περιόδους υποβολής εκθέσεων: 20.3 Περιοδικές 

εκθέσεις — Αιτήσεις για ενδιάμεσες πληρωμές 

 

Ο δικαιούχος πρέπει να υποβάλλει περιοδική έκθεση εντός 60 ημερών μετά το τέλος κάθε 

περιόδου υποβολής εκθέσεων.  

 

Η περιοδική έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 

α) «περιοδική τεχνική έκθεση» η οποία περιέχει:  

 

i) επεξήγηση των εργασιών που εκτελούνται από τον δικαιούχο· 

 

ii) επισκόπηση της προόδου για την επίτευξη των στόχων της δράσης, 

συμπεριλαμβανομένων των ορόσημων και των παραδοτέων που ορίζονται στο 

παράρτημα 1.  

 

Η εν λόγω έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει εξηγήσεις που να αιτιολογούν τις 

διαφορές μεταξύ των εργασιών που αναμενόταν να εκτελεστούν σύμφωνα με το 

παράρτημα 1 και εκείνων που όντως εκτελέστηκαν.  

 

Η έκθεση πρέπει επίσης να αναφέρει λεπτομερώς την εκμετάλλευση και τη 

διάδοση των αποτελεσμάτων και –εφόσον απαιτείται κατά το παράρτημα 1– να 
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περιέχει επικαιροποιημένο «σχέδιο εκμετάλλευσης και διάδοσης των 

αποτελεσμάτων».  

 

Η έκθεση πρέπει να αναφέρει τις δραστηριότητες επικοινωνίας· 

 

iii) περίληψη προς δημοσίευση από τον Οργανισμό·  

 

iv) τις απαντήσεις στο «ερωτηματολόγιο», που καλύπτει θέματα σχετικά με την 

υλοποίηση της δράσης και τον οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο, ιδίως στο 

πλαίσιο των βασικών δεικτών επιδόσεων και των απαιτήσεων παρακολούθησης 

του προγράμματος «Ορίζων 2020»·  

 

β) «περιοδική οικονομική έκθεση» η οποία περιέχει: 

 

i) «οικονομική κατάσταση» (βλ. παράρτημα 4) από τον δικαιούχο για τη 

συγκεκριμένη περίοδο υποβολής εκθέσεων, η οποία περιλαμβάνει την αίτηση 

για ενδιάμεση πληρωμή. 

 

Η οικονομική κατάσταση πρέπει να αναφέρει λεπτομερώς τις επιλέξιμες 

δαπάνες (βλ. άρθρο 6) για κάθε κατηγορία του προϋπολογισμού (βλ. παράρτημα 

2). 

 

Ο δικαιούχος πρέπει να δηλώσει όλες τις επιλέξιμες δαπάνες, ακόμη και αν 

υπερβαίνουν τα ποσά που αναφέρονται στον προσωρινό προϋπολογισμό (βλ. 

παράρτημα 2). Τα ποσά που δεν έχουν δηλωθεί στην οικονομική κατάσταση δεν 

λαμβάνονται υπόψη από τον Οργανισμό. 

 

Εάν δεν υποβληθεί η οικονομική κατάσταση για μια περίοδο υποβολής 

εκθέσεων, αυτή μπορεί να συμπεριληφθεί στην περιοδική οικονομική έκθεση για 

την επόμενη περίοδο. 

 

Ο δικαιούχος πρέπει να βεβαιώνει ότι: 

 

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

 

- οι δηλωθείσες δαπάνες είναι επιλέξιμες (βλ. άρθρο 6)· και 

 

- οι δαπάνες μπορούν να τεκμηριωθούν με 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)·  

 

20.4 Τελική έκθεση — Αίτηση για πληρωμή του υπολοίπου 

 

Επιπλέον της περιοδικής έκθεσης για την τελευταία περίοδο υποβολής εκθέσεων, ο δικαιούχος 

πρέπει να υποβάλει την τελική έκθεση εντός 60 ημερών από τη λήξη της τελευταίας περιόδου 

υποβολής εκθέσεων. 

 

Η τελική έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
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α) «τελική τεχνική έκθεση» με περίληψη προς δημοσίευση, η οποία περιέχει: 

 

i) επισκόπηση των αποτελεσμάτων, καθώς και της εκμετάλλευσης και διάδοσής 

τους, 

 

ii) τα συμπεράσματα σχετικά με τη δράση και 

 

iii) τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο της δράσης· 

 

β) «τελική οικονομική έκθεση» που να περιέχει «τελική συνοπτική οικονομική 

κατάσταση», η οποία δημιουργείται αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα 

ανταλλαγής, ενοποιεί τις οικονομικές καταστάσεις για όλες τις περιόδους υποβολής 

εκθέσεων και περιλαμβάνει την αίτηση για πληρωμή του υπολοίπου.] 

 

20.5 Πληροφορίες σχετικά με τις σωρευτικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν  

 

Άνευ αντικειμένου 

 

20.6 Νόμισμα για τις οικονομικές καταστάσεις 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να συντάσσονται σε ευρώ.  

 

20.7 Γλώσσα των εκθέσεων 

 

Η/Οι έκθεση/-έσεις (συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών καταστάσεων) πρέπει να 

υποβάλλεται/-ονται στη γλώσσα της Συμφωνίας. 

 

20.8 Συνέπειες της μη συμμόρφωσης  

 

Εάν η/οι υποβληθείσα/-ες έκθεση/-έσεις δεν συμμορφώνεται/-ονται με το παρόν άρθρο, ο 

Οργανισμός δύναται 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 εκθέσεων και δεν συμμορφωθεί με 

αυτή την υποχρέωση εντός 30 ημερών μετά από γραπτή υπενθύμιση, ο Οργανισμός δύναται 

να καταγγείλει τη Συμφωνία 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· 
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- [ΕΠΙΛΟΓΗ για δράσεις με πολλές περιόδους υποβολής εκθέσεων: μία ή 

περισσότερες ενδιάμεσες πληρωμές, βάσει της/των αίτησης/-εων για ενδιάμεση 

πληρωμή (βλ. άρθρο 20), και] 

 

- 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.  

 

Ένα 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 ο δικαιούχος είναι το ΚΚΕρ: [Η ΓΔ][Ο Οργανισμός] καταβάλλει 

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

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

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 [τη ΓΔ][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 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 1, για δράσεις με μία περίοδο υποβολής εκθέσεων): Άνευ αντικειμένου] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 2, για δράσεις με πολλές περιόδους υποβολής εκθέσεων: Οι ενδιάμεσες 

πληρωμές καλύπτουν την επιστροφή των επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για την 

υλοποίηση της δράσης κατά τις αντίστοιχες περιόδους υποβολής εκθέσεων. 

 

Ο Οργανισμός καταβάλλει στον δικαιούχο το οφειλόμενο ως ενδιάμεση πληρωμή ποσό, εντός 

90 ημερών από τη λήψη της περιοδικής έκθεσης (βλ. άρθρο 20.3), εκτός εάν εφαρμόζεται το 

άρθρο 47 ή 48. 
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Η πληρωμή εξαρτάται από την έγκριση της περιοδικής έκθεσης. Η έγκρισή της δεν συνεπάγεται 

αναγνώριση της συμμόρφωσης, της αυθεντικότητας, της πληρότητας ή της ορθότητας του 

περιεχομένου της. 

 

Το οφειλόμενο ως ενδιάμεση πληρωμή ποσό υπολογίζεται από τον Οργανισμό σύμφωνα με 

τα ακόλουθα βήματα: 

 

Βήμα 1 — Εφαρμογή των ποσοστών επιστροφής 

 

Βήμα 2 — Περιορισμός στο 90 % του μέγιστου ποσού της επιχορήγησης  

 

21.3.1 Βήμα 1 — Εφαρμογή των ποσοστών επιστροφής  

 

Το/τα ποσοστό/-ά επιστροφής (βλ. άρθρο 5.2) εφαρμόζεται/-ονται στις επιλέξιμες δαπάνες 

(πραγματικές δαπάνες, μοναδιαίες δαπάνες και κατ’ αποκοπή δαπάνες· βλ. άρθρο 6) που 

δηλώνονται από τον δικαιούχο (βλ. άρθρο 20) και εγκρίνονται από τον Οργανισμό (βλ. 

ανωτέρω) για την οικεία περίοδο υποβολής εκθέσεων. 

 

21.3.2 Βήμα 2 — Περιορισμός στο 90 % του μέγιστου ποσού της επιχορήγησης 

 

Το συνολικό ποσό της προχρηματοδότησης και των ενδιάμεσων πληρωμών δεν πρέπει να 

υπερβαίνει το 90 % του μέγιστου ποσού της επιχορήγησης που ορίζεται στο άρθρο 5.1. Το 

μέγιστο ποσό για την ενδιάμεση πληρωμή υπολογίζεται ως εξής:  

 

{90 % του μέγιστου ποσού της επιχορήγησης (βλ. άρθρο 5.1)  

 

μείον 

 

{προχρηματοδότηση και προηγούμενες ενδιάμεσες πληρωμές}}.] 

 

21.4 Πληρωμή του υπολοίπου — Ποσό— Υπολογισμός — Αποδέσμευση του ποσού 

που παρακρατήθηκε για το Ταμείο Εγγυήσεων 

 

Η πληρωμή του υπολοίπου καλύπτει την επιστροφή του εναπομείναντος μέρους των 

επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από τον δικαιούχο για την υλοποίηση της 

δράσης.  

 

Εάν το συνολικό ποσό των προηγούμενων πληρωμών είναι μεγαλύτερο από το τελικό ποσό 

της επιχορήγησης (βλ. άρθρο 5.3), η πληρωμή του υπολοίπου λαμβάνει τη μορφή ανάκτησης 

(βλ. άρθρο 44).  

 

Εάν το συνολικό ποσό των προηγούμενων πληρωμών είναι μικρότερο από το τελικό ποσό 

της επιχορήγησης, ο Οργανισμός καταβάλλει το υπόλοιπο εντός 90 ημερών από τη λήψη της 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 1, για δράσεις με μία περίοδο υποβολής εκθέσεων: έκθεσης][ΕΠΙΛΟΓΗ 2, για 

δράσεις με πολλές περιόδους υποβολής εκθέσεων: τελικής έκθεσης] (βλ. άρθρο 20.4), εκτός 

εάν εφαρμόζεται το άρθρο 47 ή 48. 

 

Η πληρωμή εξαρτάται από την έγκριση της [ΕΠΙΛΟΓΗ 1, για δράσεις με μία περίοδο 

υποβολής εκθέσεων: έκθεσης][ΕΠΙΛΟΓΗ 2, για δράσεις με πολλές περιόδους υποβολής 
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εκθέσεων: 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 και των ενδιάμεσων πληρωμών (εφόσον 

υφίστανται) που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί: 

 

{τελικό ποσό επιχορήγησης (βλ. άρθρο 5.3) 

 

μείον 

 

{προχρηματοδότηση και ενδιάμεσες πληρωμές (εφόσον υφίστανται) που έχουν πραγματοποιηθεί}}. 

 

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 

εξολοκλήρου στον δικαιούχο μαζί με το οφειλόμενο ποσό ως υπόλοιπο·  

 

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

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

το ποσό που προκύπτει: 

 

- είναι θετικό, καταβάλλεται στον δικαιούχο 

 

- είναι αρνητικό, ανακτάται.  

 

Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί μπορεί, ωστόσο, να συμψηφιστεί —χωρίς τη 

συγκατάθεση του δικαιούχου— με ποσά που οφείλει ο δικαιούχος στον Οργανισμό, στην 

Επιτροπή ή σε άλλον εκτελεστικό 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  

 

Κατά την πραγματοποίηση των πληρωμών, ο Οργανισμός κοινοποιεί επισήμως στον 

δικαιούχο το οφειλόμενο ποσό [ΕΠΙΛΟΓΗ για δράσεις με πολλές περιόδους υποβολής 

εκθέσεων: προσδιορίζοντας αν αφορά ενδιάμεση πληρωμή ή την πληρωμή του υπολοίπου].  

 

Όσον αφορά την πληρωμή του υπολοίπου, στην κοινοποίηση προσδιορίζεται επίσης 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.  
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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 ο δικαιούχος είναι το ΚΚΕρ: 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 

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 οικείες 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 

                                                 
6 Για τις χώρες στις οποίες δεν εφαρμόζεται ο κωδικός IBAN, ισχύει ο κωδικός BIC ή SWIFT. 
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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 για λογαριασμό 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.] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 2, εάν ο δικαιούχος είναι το ΚΚΕρ: 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  
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Ο Οργανισμός ή η Επιτροπή μπορεί —κατά τη διάρκεια της 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. 

 

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. Ο τελευταίος έχει το δικαίωμα να διαφωνήσει με τον 

διορισμό για λόγους εμπορικού απορρήτου.  

 

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

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

(συμπεριλαμβανομένων των 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 ζητούμενες 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. 
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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. Ο τελευταίος έχει το δικαίωμα να 

διαφωνήσει με τον διορισμό για λόγους εμπορικού απορρήτου.  

 

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

(συμπεριλαμβανομένων των πλήρων λογαριασμών, των ατομικών καταστάσεων μισθοδοσίας 

ή άλλων προσωπικών δεδομένων) με σκοπό την εξακρίβωση της τήρησης της Συμφωνίας.  

 

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 ζητούμενες 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. 

 

Στην «τελική έκθεση λογιστικού ελέγχου» λαμβάνονται υπόψη οι 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 μπορεί επίσης να έχει πρόσβαση στα υποχρεωτικά λογιστικά 

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

κατ’ αποκοπή 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 

                                                 
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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—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)  

 

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).  

 

                                                 
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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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»). 

 

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 αυτά— 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 του λογιστικού ελέγχου, μαζί με τον κατάλογο των επιχορηγήσεων που 

επηρεάζονται από τις 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 ενδιαφερόμενος 

δικαιούχος:  
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i) θεωρεί ότι η υποβολή αναθεωρημένων οικονομικών καταστάσεων δεν είναι 

δυνατή ή εφικτή ή 

 

ii) δεν υποβάλει αναθεωρημένες οικονομικές καταστάσεις.  

 

Ο δικαιούχος έχει προθεσμία 90 ημερών από τη λήψη 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 εγκριθούν· 

 

- 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. 

 

Εάν ο Οργανισμός ή η Επιτροπή αποδεχθεί την εναλλακτική μέθοδο διόρθωσης που 

προτείνει ο δικαιούχος, κοινοποιεί επισήμως την εφαρμογή της αποδεκτής εναλλακτικής 

μεθόδου διόρθωσης.  

 

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

αθέτηση 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 τη λήψη 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 
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- 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).  

 

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 ενδιάμεση και τελική αξιολόγηση 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 πέντε έτη μετά την πληρωμή του υπολοίπου. Η αξιολόγηση θεωρείται ότι αρχίζει κατά 

την ημερομηνία της επίσημης κοινοποίησης στον δικαιούχο. 

  

Ο Οργανισμός ή η Επιτροπή δύναται 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 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 δύναται 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  

 

23α.1 Υποχρέωση λήψης μέτρων για την υλοποίηση της σύστασης της Επιτροπής 

σχετικά με τη διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας στις δραστηριότητες 

μεταφοράς γνώσης  
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Εάν ο δικαιούχος είναι πανεπιστήμιο ή άλλος δημόσιος ερευνητικός οργανισμός, πρέπει να 

λάβει μέτρα για την εφαρμογή των αρχών που καθορίζονται στα σημεία 1 και 2 του κώδικα 

ορθής πρακτικής που προσαρτάται στη σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τη διαχείριση της 

διανοητικής ιδιοκτησίας στις δραστηριότητες μεταφοράς γνώσης
10

.  

 

Αυτό δεν μεταβάλλει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα υποτμήματα 2 και 3 του 

παρόντος τμήματος. 

 

Ο δικαιούχος πρέπει να διασφαλίσει ότι ο ερευνητής και οι οντότητες με κεφαλαιακό ή 

νομικό δεσμό είναι ενήμεροι για αυτά. 

 

23α.2 Συνέπειες της μη συμμόρφωσης 

 

Εάν ο δικαιούχος αθετήσει τις υποχρεώσεις του βάσει του παρόντος άρθρου, [η Επιτροπή][ο 

Οργανισμός] δύναται να εφαρμόσει οποιοδήποτε από τα μέτρα που περιγράφονται στο 

κεφάλαιο 6.  

 

 

ΥΠΟΤΜΗΜΑ 2 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ 

ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 

ΑΡΘΡΟ 24 — ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 1, εάν εφαρμόζεται κάποια επιλογή σύμφωνα με το άρθρο 25.5: 24.1

 Συμφωνία για τα προϋπάρχοντα στοιχεία 

 

Ο δικαιούχος πρέπει να προσδιορίσει (εγγράφως) τα προϋπάρχοντα στοιχεία της δράσης.  

 

Ως «προϋπάρχον στοιχείο» νοείται κάθε δεδομένο, τεχνογνωσία ή πληροφορία —κάθε 

μορφής ή είδους (υλικό ή άυλο), καθώς και κάθε δικαίωμα, όπως τα δικαιώματα διανοητικής 

ιδιοκτησίας— που:  

 

α) κατείχε ο δικαιούχος πριν από την προσχώρησή του στη Συμφωνία και το οποίο 

 

β)  απαιτείται για την υλοποίηση της δράσης ή την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων.  

 

24.2 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.] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 2: Άνευ αντικειμένου] 

                                                 
10  Σύσταση C (2008) 1329 της Επιτροπής, της 10.4.2008, σχετικά με τη διαχείριση της διανοητικής 

ιδιοκτησίας στις δραστηριότητες μεταφοράς γνώσης και κώδικας ορθής πρακτικής για τα πανεπιστήμια και 

τους άλλους δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς, που προσαρτάται στη σύσταση αυτή. 
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ΑΡΘΡΟ 25 — ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 

25.1 Άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης — Παραίτηση από τα δικαιώματα 

πρόσβασης — Απαγόρευση παραχώρησης παρεπόμενων αδειών 

 

Για την άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης, πρέπει πρώτα να υποβληθεί έγγραφη αίτηση 

(«αίτηση πρόσβασης»).  

 

Ως «δικαιώματα πρόσβασης» νοούνται τα δικαιώματα χρήσης των αποτελεσμάτων ή των 

προϋπαρχόντων στοιχείων υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 

παρούσα Συμφωνία. 

 

Η παραίτηση από τα δικαιώματα πρόσβασης είναι έγκυρη μόνο όταν γίνει εγγράφως. 

 

Τα δικαιώματα πρόσβασης δεν περιλαμβάνουν το δικαίωμα παραχώρησης παρεπόμενων 

αδειών, εκτός εάν συμφωνηθεί άλλως.  

 

25.2 Δικαιώματα πρόσβασης για άλλους δικαιούχους, για την εκτέλεση των δικών 

τους καθηκόντων στο πλαίσιο της δράσης 

 

Άνευ αντικειμένου 

 

25.3 Δικαιώματα πρόσβασης για άλλους δικαιούχους, για την εκμετάλλευση των 

οικείων αποτελεσμάτων 

 

Άνευ αντικειμένου 

 

25.4 Δικαιώματα πρόσβασης για συνδεδεμένες οντότητες 

 

Άνευ αντικειμένου 

 

25.5 Δικαιώματα πρόσβασης για τον ερευνητή  

 

Ο δικαιούχος πρέπει να παρέχει στον προσληφθέντα ερευνητή πρόσβαση — χωρίς αμοιβή 

για πνευματικά δικαιώματα— σε προϋπάρχοντα στοιχεία που είναι αναγκαία για τις 

δραστηριότητές τους ερευνητικής κατάρτισης στο πλαίσιο της δράσης. 

 

25.6 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. 

 

 

ΥΠΟΤΜΗΜΑ 3 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
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ΑΡΘΡΟ 26 — ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

 

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
11

, 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) ή 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 τη λήψη της κοινοποίησης. 

 

Δεν επιτρέπεται η διάδοση των εν λόγω αποτελεσμάτων πριν από τη λήξη αυτής της 

προθεσμίας ή, εάν ο Οργανισμός λάβει θετική απόφαση, έως ότου λάβει τα αναγκαία μέτρα 

για την προστασία των αποτελεσμάτων.  

 

26.4.2 Ο Οργανισμός μπορεί —με τη συγκατάθεση του δικαιούχου— να αναλάβει την 

κυριότητα των αποτελεσμάτων προκειμένου να τα προστατεύσει, εάν ο δικαιούχος 

προτίθεται —έως και τέσσερα έτη μετά την περίοδο που ορίζεται στο άρθρο 3— να παύσει 

να τα προστατεύει ή να μην επιδιώξει παράταση της προστασίας τους, εκτός εάν συντρέχει 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:  

 

α) παύση της προστασίας, επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα εμπορικής ή βιομηχανικής 

εκμετάλλευσης· 

 

β) η παράταση δεν δικαιολογείται δεδομένων των συνθηκών. 

 

Ο δικαιούχος που προτίθεται να παύσει να προστατεύει τα αποτελέσματα ή να μην επιδιώξει 

παράταση της προστασίας τους πρέπει —εάν δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) ανωτέρω— να ενημερώσει επισήμως τον Οργανισμό 

τουλάχιστον 60 ημέρες πριν από την εκπνοή της περιόδου προστασίας ή την αδυναμία 

παράτασής της και, ταυτόχρονα, να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους αρνείται να 

συγκατατεθεί. Ο δικαιούχος μπορεί να αρνηθεί να συγκατατεθεί μόνον εφόσον αποδείξει ότι 

θίγονται σημαντικά τα έννομα συμφέροντά του. 

 

Εάν ο Οργανισμός αποφασίσει να αναλάβει την κυριότητα, ενημερώνει επισήμως τον 

δικαιούχο εντός 45 ημερών από τη λήψη της κοινοποίησης. 

 

26.5 Συνέπειες της μη συμμόρφωσης 

 

                                                 
11  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») (ΕΕ L 347 της 20.12.2013 σ. 

81): 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-πλαίσιο 

«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 

υπόλοιπα μέτρα που περιγράφονται στο κεφάλαιο 6. 

 

ΑΡΘΡΟ 27 — ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ — ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ 

 

27.1 Υποχρέωση προστασίας των αποτελεσμάτων 

 

Ο δικαιούχος πρέπει να εξετάζει τη δυνατότητα προστασίας των αποτελεσμάτων του και να 

τα προστατεύει επαρκώς —για κατάλληλο χρονικό διάστημα και με κατάλληλη εδαφική 

κάλυψη— εφόσον: 

 

α) υπάρχει εύλογη προσδοκία εμπορικής ή βιομηχανικής εκμετάλλευσης των 

αποτελεσμάτων και 

 

β) η προστασία τους είναι εφικτή, εύλογη και δικαιολογημένη (δεδομένων των 

συνθηκών). 

 

Κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με την προστασία, ο δικαιούχος πρέπει να εξετάζει τα 

έννομα συμφέροντά του. 

 

27.2 Κυριότητα του Οργανισμού για την προστασία των αποτελεσμάτων 

 

Εάν ο δικαιούχος προτίθεται να μην προστατεύσει τα αποτελέσματά του, να παύσει να τα 

προστατεύει ή να μην επιδιώξει παράταση της προστασίας τους, ο Οργανισμός μπορεί — 

υπό ορισμένες προϋποθέσεις (βλ. άρθρο 26.4) — να αναλάβει την κυριότητα προκειμένου να 

διασφαλίσει τη (συνεχή) προστασία τους. 

 

27.3 Πληροφόρηση σχετικά με τη χρηματοδότηση από την ΕΕ 

 

Οι αιτήσεις για την προστασία των αποτελεσμάτων (συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων 

για διπλώματα ευρεσιτεχνίας) που υποβάλλονται από τον δικαιούχο ή για λογαριασμό του 

πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα, εκτός αν ο Οργανισμός ζητήσει ή συμφωνήσει σε 

κάτι διαφορετικό ή αν είναι αδύνατο: 

 
«Το έργο που οδήγησε στην παρούσα αίτηση χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος 

έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ορίζων 2020» βάσει της συμφωνίας 

επιχορήγησης Marie Skłodowska-Curie αριθ. [αριθμός].» 

 

27.4 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.  
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ΑΡΘΡΟ 28 — ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

 

28.1 Υποχρέωση εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων 

 

Κάθε δικαιούχος πρέπει να λάβει μέτρα— έως και τέσσερα έτη μετά την περίοδο που 

ορίζεται στο άρθρο 3— με στόχο τη διασφάλιση της «εκμετάλλευσης» των αποτελεσμάτων 

του (είτε άμεσα είτε έμμεσα, ιδίως μέσω μεταβίβασης ή παραχώρησης αδειών· βλ. άρθρο 30) 

με:  

 

α) τη χρήση τους σε περαιτέρω ερευνητικές δραστηριότητες (εκτός της δράσης)·  

 

β) την ανάπτυξη, τη δημιουργία ή την εμπορία προϊόντος ή διεργασίας· 

 

γ) τη δημιουργία και την παροχή υπηρεσίας ή 

 

δ) τη χρήση τους σε δραστηριότητες τυποποίησης. 

 

Αυτό δεν μεταβάλλει τις υποχρεώσεις ασφάλειας του άρθρου 37, οι οποίες εξακολουθούν να 

ισχύουν.  

 

28.2 Αποτελέσματα που θα μπορούσαν να συμβάλουν σε ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα 

— Πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση της ΕΕ 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 1, για αποτελέσματα που θα μπορούσαν να συμβάλουν σε πρότυπα: Εάν 

υπάρχει εύλογη προσδοκία ότι τα αποτελέσματα θα συμβάλουν σε ευρωπαϊκά ή διεθνή 

πρότυπα, ο δικαιούχος πρέπει να ενημερώνει τον Οργανισμό, έως και τέσσερα έτη μετά την 

περίοδο που ορίζεται στο άρθρο 3.]  

 

Εάν τα αποτελέσματα ενταχθούν σε πρότυπο, ο δικαιούχος πρέπει — εκτός αν ο Οργανισμός 

ζητήσει ή συμφωνήσει σε κάτι διαφορετικό ή εκτός αν είναι ανέφικτο — να ζητήσει από τον 

οργανισμό τυποποίησης να συμπεριλάβει την ακόλουθη δήλωση (στις πληροφορίες που 

αναφέρονται) στο πρότυπο: 

 
«Τα αποτελέσματα που έχουν ενσωματωθεί στο πρότυπο αυτό χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του 

προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ορίζων 2020» βάσει της 

συμφωνίας επιχορήγησης Marie Skłodowska-Curie αριθ. [αριθμός].»  

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 2: Άνευ αντικειμένου] 

 

28.3 Συνέπειες της μη συμμόρφωσης 

 

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

άρθρου, η επιχορήγηση μπορεί να μειωθεί σύμφωνα με το άρθρο 43.  

 

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

υπόλοιπα μέτρα που περιγράφονται στο κεφάλαιο 6.  
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ΑΡΘΡΟ 29 — ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ — ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ — 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ 

 

29.1 Υποχρέωση διάδοσης των αποτελεσμάτων  

 

Το συντομότερο δυνατόν και εφόσον αυτό δεν αντίκειται στα έννομα συμφέροντά του, ο 

δικαιούχος πρέπει να «διαδώσει» τα αποτελέσματά του, δημοσιοποιώντας τα με κατάλληλα 

μέσα (εκτός από εκείνα που προκύπτουν από την προστασία ή την εκμετάλλευση των 

αποτελεσμάτων), συμπεριλαμβανομένων των επιστημονικών δημοσιεύσεων (σε οποιοδήποτε 

μέσο). 

 

Αυτό δεν μεταβάλλει την υποχρέωση προστασίας των αποτελεσμάτων του άρθρου 27, τις 

υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας του άρθρου 36, τις υποχρεώσεις ασφαλείας του άρθρου 37 

και τις υποχρεώσεις προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του άρθρου 39, οι 

οποίες εξακολουθούν να ισχύουν.   

 

Εάν ο δικαιούχος δεν προτίθεται να προστατεύσει τα αποτελέσματά του, ενδεχομένως να 

χρειαστεί — υπό ορισμένες προϋποθέσεις (βλ. άρθρο 26.4.1) — να ενημερώσει επισήμως 

τον Οργανισμό προτού αρχίσει η διάδοση. 

 

29.2 Ανοικτή πρόσβαση σε επιστημονικές δημοσιεύσεις 

 

Ο δικαιούχος πρέπει να διασφαλίσει ανοικτή πρόσβαση (δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση για 

κάθε χρήστη) σε όλες τις επιστημονικές δημοσιεύσεις που έχουν αξιολογηθεί από ομότιμους 

κριτές και είναι σχετικές με τα αποτελέσματά του. Ειδικότερα, πρέπει: 

 

α) το συντομότερο δυνατό και το αργότερο κατά τη δημοσίευση, να καταθέσει σε 

αποθετήριο επιστημονικών δημοσιεύσεων ένα αναγνώσιμο από μηχάνημα 

ηλεκτρονικό αντίγραφο της δημοσιευμένης έκδοσης ή του τελικού χειρογράφου, που 

αξιολογήθηκε από ομότιμους κριτές και έγινε δεκτό προς δημοσίευση. 

 

Επιπλέον, ο δικαιούχος πρέπει να στοχεύει στην ταυτόχρονη κατάθεση των 

αναγκαίων ερευνητικών δεδομένων για την επικύρωση των αποτελεσμάτων που 

παρουσιάζονται στις κατατεθειμένες επιστημονικές δημοσιεύσεις· 

 

β) να διασφαλίσει ανοικτή πρόσβαση στην κατατεθειμένη δημοσίευση —μέσω του 

αποθετηρίου— το αργότερο: 

 

i) κατά τη δημοσίευση, εάν η ηλεκτρονική έκδοση διατίθεται δωρεάν μέσω του 

εκδότη, ή 

 

ii) εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση (δώδεκα μηνών για τις δημοσιεύσεις με 

αντικείμενο τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες) σε κάθε άλλη 

περίπτωση· 

 

γ) να διασφαλίσει ανοικτή πρόσβαση —μέσω του αποθετηρίου— στα βιβλιογραφικά 

μεταδεδομένα που προσδιορίζουν την κατατεθειμένη δημοσίευση.  
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Τα βιβλιογραφικά μεταδεδομένα πρέπει να έχουν τυποποιημένη μορφή και να 

περιλαμβάνουν όλα τα ακόλουθα: 

 

- τους όρους «Δράση Marie Skłodowska-Curie»·  

 

- το όνομα του έργου, το ακρωνύμιο και τον αριθμό επιχορήγησης· 

 

- την ημερομηνία δημοσίευσης και τη διάρκεια της τυχόν περιόδου 

αναστολής πρόσβασης· 

 

- έναν σταθερό αναγνωριστικό κωδικό.  

 

29.3 Ανοικτή πρόσβαση στα ερευνητικά δεδομένα 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 1, για δράσεις που συμμετείχαν στο πιλοτικό πρόγραμμα ανοικτών 

ερευνητικών δεδομένων (Open Research Data Pilot):  Όσον αφορά τα ψηφιακά ερευνητικά 

δεδομένα που παράγονται κατά τη δράση («δεδομένα»), ο δικαιούχος πρέπει: 

 

α) να καταθέσει σε αποθετήριο ερευνητικών δεδομένων και να λάβει μέτρα ώστε να 

καταστεί εφικτό σε τρίτα μέρη να έχουν πρόσβαση, να «εξορύσσουν», να 

εκμεταλλεύονται, να αναπαράγουν και να διαδίδουν, δωρεάν για κάθε χρήστη, τα 

ακόλουθα: 

 

i) τα αναγκαία δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των συναφών μεταδεδομένων, 

για την επικύρωση των αποτελεσμάτων που παρουσιάζονται σε επιστημονικές 

δημοσιεύσεις, το συντομότερο δυνατόν, 

 

ii) άλλα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των συναφών μεταδεδομένων, όπως 

ορίζεται και εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στο «σχέδιο διαχείρισης 

δεδομένων» (βλ. παράρτημα 1)· 

 

β) να παρέχει πληροφορίες — μέσω του αποθετηρίου — σχετικά με τα εργαλεία και τα 

μέσα που έχει στη διάθεσή του ο δικαιούχος και είναι αναγκαία για την επικύρωση των 

αποτελεσμάτων (και — όπου είναι δυνατόν — να παρέχει τα εργαλεία και τα μέσα ο 

ίδιος). 

 

Αυτό δεν μεταβάλλει την υποχρέωση προστασίας των αποτελεσμάτων του άρθρου 27, τις 

υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας του άρθρου 36, τις υποχρεώσεις ασφαλείας του άρθρου 37 και 

τις υποχρεώσεις προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του άρθρου 39, οι οποίες 

εξακολουθούν να ισχύουν. 

 

Κατ’ εξαίρεση, ο δικαιούχος δεν υποχρεούται να εξασφαλίζει ανοικτή πρόσβαση σε 

συγκεκριμένα τμήματα των ερευνητικών δεδομένων του, εάν η ανοικτή πρόσβαση σε αυτά θα 

έθετε σε κίνδυνο την επίτευξη του βασικού στόχου της δράσης, όπως περιγράφεται στο 

παράρτημα 1. Στην περίπτωση αυτή, το σχέδιο διαχείρισης δεδομένων πρέπει να περιλαμβάνει 

τους λόγους για τους οποίους δεν παρέχεται πρόσβαση.] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 2: Άνευ αντικειμένου] 
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29.4 Πληροφόρηση σχετικά με τη χρηματοδότηση από την ΕΕ — Υποχρέωση και 

δικαίωμα χρήσης του εμβλήματος της ΕΕ 

 

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

διάδοση των αποτελεσμάτων (σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένης της 

ηλεκτρονικής) πρέπει: 

 

α) να φέρει το έμβλημα της ΕΕ και  

 

β) να περιλαμβάνει το ακόλουθο κείμενο: 

 
«Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ορίζων 2020» βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης Marie Skłodowska-Curie 

αριθ. [αριθμός].» 

 

Όταν το έμβλημα της ΕΕ εμφανίζεται σε συνδυασμό με άλλο λογότυπο, πρέπει να 

προβάλλεται κατάλληλα.  

 

Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που υπέχει δυνάμει του παρόντος άρθρου, ο 

δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει το έμβλημα της ΕΕ χωρίς να έχει προηγουμένως λάβει 

έγκριση από τον Οργανισμό. 

 

Ωστόσο, αυτό δεν του δίνει το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης.  

 

Επιπλέον, ο δικαιούχος δεν μπορεί να οικειοποιηθεί το έμβλημα της ΕΕ ή οποιοδήποτε 

ανάλογο εμπορικό σήμα ή λογότυπο, μέσω καταχώρισης ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. 

 

29.5 Δήλωση αποποίησης ευθυνών του Οργανισμού 

 

Σε κάθε διάδοση των αποτελεσμάτων πρέπει να αναφέρεται ότι αυτή εκφράζει μόνο την 

άποψη του συγγραφέα και ότι ο Οργανισμός δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των 

πληροφοριών που περιέχει. 

 

29.6 Συνέπειες της μη συμμόρφωσης 

 

Εάν 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 30 — ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 

ΑΔΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΣ 

 

30.1 Μεταβίβαση κυριότητας 

 

Ο δικαιούχος δύναται να μεταβιβάσει την κυριότητα των αποτελεσμάτων του. 
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Πρέπει, ωστόσο, να διασφαλίσει ότι οι υποχρεώσεις που υπέχει βάσει των άρθρων 26.2, 26.4, 

27, 28, 29, 30 και 31 ισχύουν και για τον νέο κύριο και ότι ο τελευταίος υποχρεούται να τις 

μεταβιβάσει σε κάθε μετέπειτα μεταβίβαση.  

 

Αυτό δεν μεταβάλλει τις υποχρεώσεις ασφάλειας του άρθρου 37, οι οποίες εξακολουθούν να 

ισχύουν.  

 

30.2 Χορήγηση αδειών 

 

Ο δικαιούχος δύναται να χορηγεί άδειες επί των αποτελεσμάτων του (ή το δικαίωμα 

εκμετάλλευσής τους) εφόσον: 

 

α) αυτό δεν εμποδίζει την άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης σύμφωνα με το άρθρο 

31. 

 

β) άνευ αντικειμένου. 

 

Αυτό δεν μεταβάλλει τις υποχρεώσεις διάδοσης που αναφέρονται στο άρθρο 29 και τις 

υποχρεώσεις ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 37, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν.  

 

30.3 Δικαίωμα του Οργανισμού να αντιταχθεί στις μεταβιβάσεις ή στη χορήγηση 

αδειών 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 1, για επιχορηγήσεις της ΕΕ: Ο Οργανισμός δύναται, έως και τέσσερα έτη μετά 

την περίοδο που ορίζεται στο άρθρο 3, να αντιταχθεί σε μεταβίβαση της κυριότητας ή χορήγηση 

αποκλειστικής άδειας εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων, εάν: 

 

α) ο αποδέκτης είναι τρίτο μέρος, εγκατεστημένο σε χώρα εκτός ΕΕ που δεν είναι 

συνδεδεμένη με το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», και 

 

β) ο Οργανισμός θεωρεί ότι η μεταβίβαση ή η χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης δεν 

συνάδει με τα συμφέροντα της ΕΕ όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα ή αντιβαίνει στις 

αρχές δεοντολογίας ή τις παραμέτρους ασφάλειας. 

 

Ο δικαιούχος που σκοπεύει να μεταβιβάσει την κυριότητα ή να χορηγήσει αποκλειστική άδεια 

εκμετάλλευσης πρέπει να ενημερώσει επισήμως τον Οργανισμό, πριν από την πραγματοποίηση 

της σκοπούμενης μεταβίβασης ή χορήγησης άδειας, και:  

 

- να προσδιορίσει τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που καλύπτονται· 

 

- να περιγράψει λεπτομερώς τον νέο κύριο ή κάτοχο της άδειας και την 

προγραμματισμένη ή δυνητική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων και  

 

- να συμπεριλάβει αιτιολογημένη εκτίμηση του πιθανού αντίκτυπου της μεταβίβασης 

ή της άδειας στην ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, καθώς και της συνέπειάς της με τις 

αρχές δεοντολογίας και τις παραμέτρους ασφάλειας. 

 

Ο Οργανισμός δύναται να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες. 
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Εάν ο Οργανισμός αποφασίσει να αντιταχθεί στη μεταβίβαση ή στη χορήγηση αποκλειστικής 

άδειας εκμετάλλευσης, οφείλει να ενημερώσει επισήμως τον δικαιούχο εντός 60 ημερών από τη 

λήψη της κοινοποίησης (ή των συμπληρωματικών πληροφοριών που ενδεχομένως έχει 

ζητήσει).  

 

Καμία μεταβίβαση ή χορήγηση άδειας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

 

- έως ότου ληφθεί η απόφαση του Οργανισμού, εντός της προθεσμίας που ορίζεται 

ανωτέρω· 

 

- εάν αντιταχθεί ο Οργανισμός· 

 

- έως ότου τηρηθούν οι όροι, εάν η αντίθεση του Οργανισμού συνοδεύεται από 

όρους. ] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 2: Άνευ αντικειμένου] 

 

30.4 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 31 — ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

31.1 Άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης — Παραίτηση από τα δικαιώματα 

πρόσβασης — Απαγόρευση παραχώρησης παρεπόμενων αδειών 

 

Ισχύουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 25.1. 

 

Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο δεν μεταβάλλουν τις υποχρεώσεις 

ασφάλειας κατά το άρθρο 37, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν.  

 

31.2 Δικαιώματα πρόσβασης για άλλους δικαιούχους, για την εκτέλεση των δικών 

τους καθηκόντων στο πλαίσιο της δράσης 

 

Άνευ αντικειμένου 

 

31.3 Δικαιώματα πρόσβασης για άλλους δικαιούχους, για την εκμετάλλευση των 

οικείων αποτελεσμάτων 

 

Άνευ αντικειμένου  

 

31.4 Δικαιώματα πρόσβασης για συνδεδεμένες οντότητες 

 

Άνευ αντικειμένου 
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31.5 Δικαιώματα πρόσβασης για τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς 

της ΕΕ και για τα κράτη μέλη της  

 

Ο δικαιούχος πρέπει να παράσχει πρόσβαση στα αποτελέσματα 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 των πολιτικών ή των 

προγραμμάτων της ΕΕ.  

 

Τα εν λόγω δικαιώματα πρόσβασης αφορούν αποκλειστικά 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). 

 

31.6 Δικαιώματα πρόσβασης για τον ερευνητή 

 

Ο δικαιούχος πρέπει να παρέχει στον προσλαμβανόμενο ερευνητή πρόσβαση — χωρίς 

αμοιβή για πνευματικά δικαιώματα— σε αποτελέσματα που είναι αναγκαία για τις 

δραστηριότητες ερευνητικής κατάρτισης στο πλαίσιο της δράσης. 

 

31.7 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. 

 

 

ΤΜΗΜΑ 4 ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 32 — ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ 

 

32.1 Υποχρεώσεις έναντι του προσλαμβανόμενου ερευνητή  

 

Ο δικαιούχος οφείλει να τηρεί τις κατωτέρω προϋποθέσεις όσον αφορά την πρόσληψη και τις 

συνθήκες εργασίας του ερευνητή που προσλαμβάνεται στο πλαίσιο της δράσης: 

 

α) να λαμβάνει όλα τα μέτρα για την εφαρμογή των αρχών που ορίζονται στη σύσταση 

της Επιτροπής σχετικά με την Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή και τον Κώδικα 

Δεοντολογίας για την Πρόσληψη Ερευνητών
12

 και να διασφαλίζει ότι οι ερευνητές 

γνωρίζουν την ύπαρξή τους· 

 

                                                 
12  Σύσταση 2005/251/ΕΚ της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2005, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Χάρτα του 

Ερευνητή και έναν κώδικα δεοντολογίας για την πρόσληψη ερευνητών (ΕΕ L 75 της 22.3.2005, σ. 67) 
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β) να εξασφαλίζει στον ερευνητή, στον τόπο υλοποίησης της δράσης, τουλάχιστον τα 

ίδια πρότυπα και τις ίδιες συνθήκες εργασίας με εκείνα που ισχύουν για τους 

εντόπιους ερευνητές οι οποίοι κατέχουν ανάλογη θέση· 

 

γ) να εξασφαλίζει ότι η σύμβαση απασχόλησης, ή άλλη απευθείας σύμβαση ή συμφωνία 

πάγιας υποτροφίας (βλ. άρθρο 6) αναφέρει τα εξής: 

 

i) το όνομα του επιβλέποντος για τις δραστηριότητες ερευνητικής 

κατάρτισης που αναφέρονται στο παράρτημα 1· 

 

ii) την ημερομηνία έναρξης και τη διάρκεια των δραστηριοτήτων 

ερευνητικής κατάρτισης στο πλαίσιο της δράσης·  

 

iii) τη μηνιαία χρηματοδοτική στήριξη του ερευνητή βάσει της παρούσας 

Συμφωνίας (σε ευρώ και, ανάλογα με την περίπτωση, στο νόμισμα στο 

οποίο καταβάλλονται οι αποδοχές)· 

 

iv) την υποχρέωση του ερευνητή να εργαστεί αποκλειστικά για τη δράση· 

 

v) την υποχρέωση του ερευνητή να μην έχει, για τις δραστηριότητες που 

υλοποιούνται στο πλαίσιο της δράσης, άλλα έσοδα πλην αυτών που 

λαμβάνει από τον δικαιούχο (ή από άλλη οντότητα που αναφέρεται στο 

παράρτημα 1)· 

 

vi) την υποχρέωση του ερευνητή να ενημερώνει τον δικαιούχο, το 

συντομότερο δυνατόν, για κάθε γεγονός ή περίσταση που ενδέχεται να 

επηρεάσει τη Συμφωνία (βλ. άρθρο 17)· 

 

vii) τις ρυθμίσεις μεταξύ δικαιούχου και ερευνητή σχετικά με τα δικαιώματα 

διανοητικής ιδιοκτησίας κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης και 

μετέπειτα· 

 

viii) την υποχρέωση του ερευνητή να τηρεί την εμπιστευτικότητα (βλ. άρθρο 

36)· 

 

ix) την υποχρέωση του ερευνητή να εξασφαλίζει την προβολή της 

χρηματοδότησης της ΕΕ στις ανακοινώσεις ή δημοσιεύσεις και στις 

αιτήσεις για την προστασία των αποτελεσμάτων (βλ. άρθρα 27, 28, 29 και 

38)· 

 

x) [ΕΠΙΛΟΓΗ για παγκόσμιες υποτροφίες (Global Fellowships): την 

υποχρέωση επανόδου του ερευνητή, διάρκειας 12 μηνών, στις 

εγκαταστάσεις του δικαιούχου·] 

 

δ) να επικουρεί τον ερευνητή στις διοικητικές διατυπώσεις που σχετίζονται με την 

πρόσληψη· 

 

ε) να ενημερώνει τον ερευνητή σχετικά με: 
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- την περιγραφή, τις συνθήκες, την τοποθεσία και το χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης των δραστηριοτήτων ερευνητικής κατάρτισης στο πλαίσιο της 

δράσης και το όνομα του επιβλέποντος· 

 

- τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του δικαιούχου έναντι του ερευνητή βάσει 

της παρούσας Συμφωνίας· 

 

- την υποχρέωση του ερευνητή να συμπληρώσει και να υποβάλει —μετά την 

ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων ερευνητικής κατάρτισης— το 

ερωτηματολόγιο αξιολόγησης και —δύο έτη αργότερα— το επιπρόσθετο 

ερωτηματολόγιο του Οργανισμού· 

 

στ) να εξασφαλίζει ότι ο ερευνητής δεν έχει, για τις δραστηριότητες που υλοποιούνται 

στο πλαίσιο της δράσης, άλλα έσοδα πλην αυτών που λαμβάνει από τον δικαιούχο (ή 

από τυχόν άλλη οντότητα που αναφέρεται στο παράρτημα 1)· 

 

ζ) να φιλοξενεί τον ερευνητή στις εγκαταστάσεις του (ή στις εγκαταστάσεις οντότητας 

με κεφαλαιακό ή νομικό δεσμό με αυτόν)· 

 

η) να παρέχει κατάρτιση, καθώς και τα αναγκαία μέσα για την υλοποίηση της δράσης (ή 

να εξασφαλίζει ότι αυτή η κατάρτιση και τα μέσα παρέχονται από φορείς με 

κεφαλαιακό ή νομικό δεσμό με αυτόν)· 

 

θ) να μεριμνά ώστε να υποβάλλεται ο ερευνητής στη δέουσα επίβλεψη· 

 

ι) να εξασφαλίζει ότι — κατά την έναρξη των δραστηριοτήτων ερευνητικής κατάρτισης 

— εκπονείται, από κοινού με τον επιβλέποντα, πρόγραμμα εξέλιξης της 

σταδιοδρομίας· 

 

ια) να υποστηρίζει την απόσπαση του ερευνητή σε οργανισμό-εταίρο σε κράτος μέλος ή 

συνδεδεμένη χώρα, όπως ορίζεται στο παράρτημα 1: 

 

- στην περίπτωση δράσεων μέγιστης διάρκειας 18 μηνών: για τρεις μήνες κατ’ 

ανώτατο όριο ή 

 

- στην περίπτωση δράσεων διάρκειας άνω των 18 μηνών: για μέγιστη περίοδο 

έξι μηνών· 

 

ιβ) [ΕΠΙΛΟΓΗ για παγκόσμιες υποτροφίες (Global Fellowships): να υποστηρίζει την 

επιστροφή του ερευνητή στις εγκαταστάσεις του (ή στις εγκαταστάσεις οντότητας με 

κεφαλαιακό ή νομικό δεσμό με αυτόν), για υποχρεωτική περίοδο επανόδου, διάρκειας 

12 μηνών.] 

 

32.2 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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Η αθέτηση των εν λόγω υποχρεώσεων μπορεί επίσης να οδηγήσει σε οποιοδήποτε από τα 

υπόλοιπα μέτρα που περιγράφονται στο κεφάλαιο 6.  

 

ΑΡΘΡΟ 33 — ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

 

33.1 Υποχρέωση να τεθεί ως στόχος η ισότητα των φύλων 

 

Ο δικαιούχος πρέπει να λάβει όλα τα μέτρα για την προώθηση ίσων ευκαιριών μεταξύ 

ανδρών και γυναικών κατά την υλοποίηση της δράσης. Πρέπει να έχει ως στόχο, στο μέτρο 

του δυνατού, την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε όλες τις βαθμίδες του προσωπικού 

που απασχολείται στη δράση, ακόμα και σε επίπεδο εποπτείας και διοίκησης. 
 
33.2 Συνέπειες της μη συμμόρφωσης 

 

Εάν ο δικαιούχος αθετήσει τις υποχρεώσεις του βάσει του παρόντος άρθρου, ο Οργανισμός 

μπορεί να εφαρμόσει οποιοδήποτε από τα μέτρα που περιγράφονται στο κεφάλαιο 6. 

 

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)· 
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γ) δεν αποσκοπούν στη δημιουργία ανθρώπινων εμβρύων αποκλειστικά για 

ερευνητικούς σκοπούς ή με σκοπό την εξασφάλιση βλαστοκυττάρων, μεταξύ άλλων 

μέσω μεταφοράς πυρήνων σωματικών κυττάρων. 

 

Ο δικαιούχος πρέπει να πληροί τα υψηλότερα πρότυπα ερευνητικής ακεραιότητας — όπως 

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

ακεραιότητα
13

. 

 

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 πως 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· 

 

                                                 
13  Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για την Ερευνητική Ακεραιότητα των ALLEA (All European 

Academies) και του ΕΙΕ (Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επιστημών), του Μαρτίου 2011. 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-ethics_code-of-conduct_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-ethics_code-of-conduct_en.pdf
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- επιτρέπουν — [ΕΠΙΛΟΓΗ για δράσεις που συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα 

ανοικτών 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 τα έννομα συμφέροντα 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 δεοντολογίας, 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  

 

- ο δικαιούχος έχει λάβει ρητή έγκριση (εγγράφως) από τον Οργανισμό (βλ. άρθρο 52). 

 

34.4 Συνέπειες της μη συμμόρφωσης  



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

 

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. 

 

ΑΡΘΡΟ 36 — ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

36.1 Γενική υποχρέωση εμπιστευτικότητας 

 

Κατά την υλοποίηση της δράσης και για τέσσερα έτη μετά την περίοδο που ορίζεται στο 

άρθρο 3, τα μέρη οφείλουν να τηρούν την εμπιστευτικότητα των δεδομένων, εγγράφων ή 

άλλου υλικού (σε οποιαδήποτε μορφή) που χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικά όταν 

γνωστοποιούνται («εμπιστευτικές πληροφορίες»). 

 

Εάν ο δικαιούχος υποβάλει σχετική αίτηση, ο Οργανισμός μπορεί να συμφωνήσει στη 

διατήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των εν λόγω πληροφοριών για πρόσθετη περίοδο 

πέραν των αρχικών τεσσάρων ετών. 

 

Εάν οι πληροφορίες έχουν χαρακτηριστεί ως εμπιστευτικές μόνο προφορικά, θεωρούνται 

εμπιστευτικές μόνο εφόσον ακολουθήσει γραπτή επιβεβαίωση εντός 15 ημερών από την 

προφορική γνωστοποίηση. 
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Τα μέρη μπορούν να χρησιμοποιούν εμπιστευτικές πληροφορίες μόνο για την εφαρμογή της 

Συμφωνίας, εκτός εάν συμφωνηθεί άλλως.  

 

Ο δικαιούχος μπορεί να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες στο προσωπικό του ή σε 

οντότητες με κεφαλαιακό ή νομικό δεσμό με αυτόν, μόνο εφόσον: 

 

α) πρέπει να τις γνωρίζουν προκειμένου να εφαρμοστεί η Συμφωνία και 

 

β) δεσμεύονται από υποχρέωση εμπιστευτικότητας. 

 

Αυτό δεν μεταβάλλει τις υποχρεώσεις ασφάλειας του άρθρου 37, οι οποίες εξακολουθούν να 

ισχύουν.  

 

Ο Οργανισμός μπορεί να γνωστοποιεί εμπιστευτικές πληροφορίες στο προσωπικό του, σε 

άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα της ΕΕ. Δύναται να γνωστοποιεί εμπιστευτικές πληροφορίες 

σε τρίτα μέρη, εφόσον: 

 

α) αυτό είναι αναγκαίο για την εφαρμογή της Συμφωνίας ή τη διασφάλιση των 

οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ και  

 

β) οι αποδέκτες των πληροφοριών δεσμεύονται από υποχρέωση εμπιστευτικότητας.  

 

Σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 4 του κανονισμού αριθ. 1290/2013 σχετικά με τους 

κανόνες συμμετοχής
14

, η Επιτροπή πρέπει επιπλέον να καθιστά διαθέσιμες στα άλλα θεσμικά 

και λοιπά όργανα ή στους οργανισμούς της ΕΕ, καθώς και στα κράτη μέλη ή τις 

συνδεδεμένες χώρες, πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα. 

 

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 

                                                 
14  Κανονισμός (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)» (ΕΕ L 347 της 20.12.2013 σ.81). 
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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 

υπόλοιπα μέτρα που περιγράφονται στο κεφάλαιο 6. 

 

ΑΡΘΡΟ 37 — ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 

37.1 Αποτελέσματα με σύσταση ασφαλείας  

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 1, εάν έχει εφαρμογή στην επιχορήγηση: Ο δικαιούχος πρέπει να εκπληρώνει 

τη/τις «σύσταση/-άσεις ασφάλειας» που καθορίζεται/-ονται στο παράρτημα 1. 

 

Για συστάσεις ασφάλειας που περιορίζουν την κοινοποίηση ή τη διάδοση, ο δικαιούχος — πριν 

από την κοινοποίηση ή τη γνωστοποίηση των εν λόγω αποτελεσμάτων σε τρίτους 

(συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων οντοτήτων) — πρέπει να ζητήσει γραπτή έγκριση 

από τον Οργανισμό.] 

 

Σε περίπτωση αλλαγής στις συνθήκες ασφάλειας, ο δικαιούχος πρέπει να ενημερώσει αμέσως 

τον Οργανισμό και, εάν είναι απαραίτητο, να αιτείται τροποποίηση του παραρτήματος 1 (βλ. 

άρθρο 55).]  

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 2: Άνευ αντικειμένου] 

 

37.2 Διαβαθμισμένες πληροφορίες 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 1, εάν έχει εφαρμογή στην επιχορήγηση: Ο δικαιούχος πρέπει να 

συμμορφώνεται με τη διαβάθμιση ασφαλείας που ορίζεται στο παράρτημα 1 («έγγραφο 

θεμάτων ασφαλείας (SAL)» και «Οδηγός διαβάθμισης ασφαλείας (SCG)»). 

 

Οι διαβαθμισμένες πληροφορίες πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το 

έγγραφο θεμάτων ασφαλείας (SAL) και την απόφαση 2015/444
15

 — μέχρι να 

αποχαρακτηριστούν.  

 

Τα καθήκοντα της δράσης που σχετίζονται με διαβαθμισμένα αποτελέσματα δεν επιτρέπεται να 

ανατεθούν σε υπεργολάβους χωρίς προηγούμενη ρητή γραπτή έγκριση από τον Οργανισμό. 

 

Σε περίπτωση αλλαγής στις συνθήκες ασφάλειας, ο δικαιούχος πρέπει να ενημερώσει αμέσως 

τον Οργανισμό και, εάν είναι απαραίτητο, να αιτείται τροποποίηση του παραρτήματος 1 (βλ. 

άρθρο 55).] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 2: Άνευ αντικειμένου] 

 

37.3 Δραστηριότητες που αφορούν αγαθά διπλής χρήσης ή επικίνδυνα υλικά και 

ουσίες 

                                                 
15  Απόφαση 2015/444/ΕΚ, Ευρατόμ της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2015, σχετικά με τους κανόνες 

ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ. 
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[ΕΠΙΛΟΓΗ 1, εάν έχει εφαρμογή στην επιχορήγηση: Οι δραστηριότητες που αφορούν αγαθά 

διπλής χρήσης ή επικίνδυνα υλικά και ουσίες πρέπει να είναι σύμφωνες με το ισχύον ενωσιακό, 

εθνικό και διεθνές δίκαιο.  

 

Πριν από την έναρξη της δραστηριότητας, ο δικαιούχος πρέπει να υποβάλει στον Οργανισμό 

(βλ. άρθρο 52), αντίγραφο τυχόν αδειών εξαγωγής ή μεταφοράς που απαιτούνται βάσει του 

ενωσιακού, εθνικού ή διεθνούς δικαίου.] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 2: Άνευ αντικειμένου] 

 

37.4 Συνέπειες της μη συμμόρφωσης 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 1, που χρησιμοποιείται όταν εφαρμόζεται το άρθρο 37.1, 37.2 και/ή 37.3: 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.] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 2: Άνευ αντικειμένου] 

 

ΑΡΘΡΟ 38 — ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ — ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΕΕ 

 

38.1 Δραστηριότητες επικοινωνίας του δικαιούχου 

 

38.1.1 Υποχρέωση προβολής της δράσης και των αποτελεσμάτων της 

 

Ο δικαιούχος πρέπει να προβάλλει τη δράση και τα αποτελέσματά της, παρέχοντας 

στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια (συμπεριλαμβανομένων των μέσων 

μαζικής ενημέρωσης και του κοινού) με στρατηγικό και αποτελεσματικό τρόπο.  

 

Αυτό δεν μεταβάλλει τις υποχρεώσεις διάδοσης των αποτελεσμάτων που αναφέρονται στο 

άρθρο 29, τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας που αναφέρονται στο άρθρο 36 και τις 

υποχρεώσεις ασφαλείας που αναφέρονται στο άρθρο 37, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν. 

 

Πριν από τη συμμετοχή σε δραστηριότητα επικοινωνίας που αναμένεται να καλυφθεί από 

καθιερωμένα μέσα ενημέρωσης, ο δικαιούχος οφείλει να ενημερώνει τον Οργανισμό (βλ. 

άρθρο 52).  

 

38.1.2 Πληροφόρηση σχετικά με τη χρηματοδότηση από την ΕΕ — Υποχρέωση και 

δικαίωμα χρήσης του εμβλήματος της ΕΕ 

 

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: 
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α) να φέρει σε εμφανές σημείο το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

 

β)  να περιλαμβάνει το ακόλουθο κείμενο: 

 
Για τις δραστηριότητες επικοινωνίας: «Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του 

προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ορίζων 2020» βάσει της 

συμφωνίας επιχορήγησης Marie Skłodowska-Curie 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 στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης «Ορίζων 2020» βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης Marie Skłodowska-Curie αριθ. 

[αριθμός].» 

 

Όταν το έμβλημα της ΕΕ εμφανίζεται σε συνδυασμό με άλλο λογότυπο, πρέπει να 

προβάλλεται κατάλληλα.  

 

Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που υπέχει δυνάμει του παρόντος άρθρου, ο 

δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει το έμβλημα της ΕΕ χωρίς να έχει προηγουμένως λάβει 

έγκριση από τον Οργανισμό. 

 

Ωστόσο, αυτό δεν του δίνει το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης.  

 

Επιπλέον, δεν μπορεί να οικειοποιηθεί το έμβλημα της ΕΕ ή οποιοδήποτε ανάλογο εμπορικό 

σήμα ή λογότυπο, μέσω καταχώρισης ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.  

 

38.1.3  Δήλωση αποποίησης ευθυνών του Οργανισμού και της Επιτροπής 

 

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. 

 

38.2 Δραστηριότητες επικοινωνίας του Οργανισμού και της Επιτροπής 

 

38.2.1 Δικαίωμα χρήσης υλικού, εγγράφων ή πληροφοριών του δικαιούχου  

 

Ο Οργανισμός και η Επιτροπή δύνανται να χρησιμοποιούν, 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 έχουν λάβει από τον δικαιούχο (και σε 

ηλεκτρονική μορφή).  

 

Αυτό δεν μεταβάλλει τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας που αναφέρονται στο άρθρο 36 και 

τις υποχρεώσεις ασφαλείας που αναφέρονται στο άρθρο 37, οι οποίες εξακολουθούν να 

ισχύουν. 

 

Ωστόσο, εάν η χρήση του υλικού, των εγγράφων ή των πληροφοριών αυτού του είδους από 

τον Οργανισμό ή την Επιτροπή ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο έννομα συμφέροντα, ο 
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δικαιούχος μπορεί να ζητήσει από τον Οργανισμό ή την Επιτροπή να μην τα χρησιμοποιήσει 

(βλ. άρθρο 52).  

 

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 

αριθ. 1049/2001
16

, χωρίς το δικαίωμα αναπαραγωγής ή εκμετάλλευσης· 

 

στ) αποθήκευση σε έντυπη, ηλεκτρονική ή άλλη μορφή· 

 

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

 

η) το δικαίωμα εξουσιοδότησης τρίτων μερών να ενεργούν για λογαριασμό του ή 

παραχώρησης σε τρίτα μέρη παρεπόμενων αδειών για τους τρόπους χρήσης που 

αναφέρονται στα στοιχεία β), γ), δ) και στ), εφόσον απαιτείται για τις δραστηριότητες 

επικοινωνίας και δημοσιοποίησης του Οργανισμού ή της Επιτροπής. 

 

Εάν το δικαίωμα χρήσης υπόκειται σε δικαιώματα τρίτων μερών (συμπεριλαμβανομένου του 

προσωπικού του δικαιούχου), ο δικαιούχος πρέπει να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τις 

υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας (ιδίως λαμβάνοντας την 

απαραίτητη έγκριση από τα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη). 

 

Κατά περίπτωση (και εφόσον παρέχονται από τον δικαιούχο), ο Οργανισμός ή η Επιτροπή 

προσθέτει τις ακόλουθες πληροφορίες:  

 

                                                 
16  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 

2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 

Επιτροπής, EE L 145 της 31.5.2001 σ. 43. 
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«© – [έτος] – [όνομα του κατόχου των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας]. Με επιφύλαξη 

παντός δικαιώματος. Παραχώρηση άδειας στον Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας (REA/ΕΟΕ) 

και στην [Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)] [Ευρατόμ] υπό όρους.» 

 

38.3 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 39 — ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  

 

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
17

 και με τις 

«κοινοποιήσεις των επεξεργασιών» στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) του 

Οργανισμού ή της Επιτροπής (προσβάσιμες για το κοινό στο μητρώο ΥΠΔ).  

 

Τα εν λόγω δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον «υπεύθυνο επεξεργασίας» του 

Οργανισμού ή της Επιτροπής με σκοπό την εφαρμογή, τη διαχείριση και την 

παρακολούθηση της Συμφωνίας ή την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ ή 

της Ευρατόμ (συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων, αξιολογήσεων, λογιστικών ελέγχων και 

ερευνών· βλ. άρθρο 22).  

 

Τα πρόσωπα των οποίων τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία έχουν 

δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα και διόρθωσής τους.  Για τον σκοπό 

αυτό, πρέπει να αποστέλλουν τυχόν απορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών 

τους δεδομένων στον υπεύθυνο επεξεργασίας, μέσω του σημείου επαφής που αναφέρεται 

στη/στις δήλωση/-ώσεις περί απορρήτου, που δημοσιεύεται/-ονται στους ιστότοπους του 

Οργανισμού και της Επιτροπής. 

 

Έχουν επίσης το δικαίωμα να προσφύγουν ανά πάσα στιγμή στον Ευρωπαίο Επόπτη 

Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ).  

 

39.2 Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον δικαιούχο  

 

Ο δικαιούχος πρέπει να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της 

Συμφωνίας τηρώντας την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για την προστασία των 

δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων των αδειοδοτήσεων και των απαιτήσεων κοινοποίησης). 

 

                                                 
17  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 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 υπηρεσιακή/-ές 

δήλωση/δηλώσεις 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 40 — ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  

 

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

Οργανισμού σε τρίτους, 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 

 

 

ΑΡΘΡΟ 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: 

 

α) να παρακολουθεί την ορθή υλοποίηση της δράσης (βλ. άρθρο 7)· 
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β)   να ενημερώνει αμέσως τον Οργανισμό για γεγονότα ή περιστάσεις που ενδέχεται να 

επηρεάσουν σημαντικά ή να καθυστερήσουν την υλοποίηση της δράσης (βλ. άρθρο 

17)· 

 

γ)   να υποβάλλει τα παραδοτέα και την/τις έκθεση/-έσεις στον Οργανισμό (βλ. άρθρα 19 

και 20)·  

 

δ)  να υποβάλλει εγκαίρως στον Οργανισμό όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και 

πληροφορίες,  

 

και δεν επιτρέπεται να μεταβιβάζει τα εν λόγω καθήκοντα ή να συνάπτει συμβάσεις 

υπεργολαβίας για αυτά με κανένα τρίτο μέρος (συμπεριλαμβανομένων οντοτήτων με 

κεφαλαιακό ή νομικό δεσμό και οργανισμών-εταίρων). 

 

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 

 

Ο Οργανισμός [ΕΠΙΛΟΓΗ για δράσεις με πολλές περιόδους υποβολής εκθέσεων: — κατά 

την ενδιάμεση πληρωμή], την πληρωμή του υπολοίπου ή αργότερα — απορρίπτει 

οποιεσδήποτε δαπάνες είναι μη επιλέξιμες (βλ. άρθρο 6), ιδίως μετά από ελέγχους, 

αξιολογήσεις, λογιστικούς ελέγχους ή έρευνες (βλ. άρθρο 22). 

 

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

επιχορηγήσεις στην παρούσα επιχορήγηση (βλ. άρθρο 22.5.2).  
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42.2 Απορριπτέες μη επιλέξιμες δαπάνες — Υπολογισμός — Διαδικασία 

 

Οι μη επιλέξιμες δαπάνες απορρίπτονται στο σύνολό τους. 

 

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

κοινοποιεί επισήμως στον δικαιούχο την απόρριψη των δαπανών, τα ποσά και τους λόγους 

(κατά περίπτωση, μαζί με την κοινοποίηση των οφειλόμενων ποσών· βλ. άρθρο 21.5). Ο 

δικαιούχος μπορεί να ενημερώσει επισήμως —εντός 30 ημερών από τη λήψη της 

κοινοποίησης— τον Οργανισμό για τη διαφωνία του και τους λόγους στους οποίους 

οφείλεται.  

 

Εάν η απόρριψη των δαπανών οδηγεί σε ανάκτηση, ο Οργανισμός ακολουθεί την 

κατ’ αντιμωλία διαδικασία με «επιστολή προκαταρκτικής ενημέρωσης», όπως προβλέπεται 

στο άρθρο 44.  

 

42.3 Επιπτώσεις 

 

Εάν ο Οργανισμός απορρίψει δαπάνες [ΕΠΙΛΟΓΗ για δράσεις με πολλές περιόδους 

υποβολής εκθέσεων: κατά τις ενδιάμεσες πληρωμές ή] την πληρωμή του υπολοίπου, τις 

αφαιρεί από τις συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που έχουν δηλωθεί για τη δράση στην 

[περιοδική ή την] τελική συνοπτική οικονομική κατάσταση (βλ. άρθρα 20.3 και 20.4). Στη 

συνέχεια υπολογίζει την [ενδιάμεση πληρωμή ή την] πληρωμή του υπολοίπου, όπως ορίζεται 

στο άρθρο 21.3 ή 21.4.    

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ για δράσεις με πολλές περιόδους υποβολής εκθέσεων: Εάν ο Οργανισμός — 

μετά από ενδιάμεση πληρωμή αλλά πριν από την πληρωμή του υπολοίπου — απορρίψει 

δαπάνες που έχουν δηλωθεί σε περιοδική συνοπτική οικονομική κατάσταση, τις αφαιρεί από τις 

συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που έχουν δηλωθεί για τη δράση στην επόμενη περιοδική 

συνοπτική οικονομική κατάσταση ή στην τελική συνοπτική οικονομική κατάσταση. Στη 

συνέχεια υπολογίζει την ενδιάμεση πληρωμή ή την πληρωμή του υπολοίπου, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 21.3 ή 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 [(τελική)] 

συνοπτική 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 

ποσό της επιχορήγησης (βλ. άρθρο 5.1), σε περίπτωση που: 

 

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

αποφάσεις για λογαριασμό του) έχει διαπράξει: 

 

i) ουσιώδη σφάλματα, παρατυπίες ή απάτη ή 



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 MGA MSCA IF — Mono: 

v4.0 –27.2.2017 

64 

 

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 για λογαριασμό 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)· 

 

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, ο 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  

 

Εάν ο Οργανισμός μειώσει την επιχορήγηση κατά την πληρωμή 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). 

 

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

το αναθεωρημένο τελικό ποσό επιχορήγησης (βλ. άρθρο 5.4). Εάν 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.  
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44.1.1 Ανάκτηση μετά τη διακοπή της συμμετοχής δικαιούχου 

 

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 συντονιστή «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 ή η Επιτροπή ανακτά το ποσό ως εξής:  

 

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 ή η Επιτροπή δύναται 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 για λογαριασμό του Ταμείου 

Εγγυήσεων και ανακτά το ποσό: 

 

i) άνευ αντικειμένου· 
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ii) με προσφυγή στη Δικαιοσύνη (βλ. άρθρο 57) ή με 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 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 ή η Επιτροπή ανακτά το ποσό ως εξής:  

 

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 ή η Επιτροπή δύναται 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 για λογαριασμό του Ταμείου 

Εγγυήσεων και ανακτά το ποσό: 

 

i) άνευ αντικειμένου· 

 

ii) με προσφυγή στη Δικαιοσύνη (βλ. άρθρο 57) ή με 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, ο Οργανισμός ή η Επιτροπή δύναται επίσης να επιβάλλει 

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 βραβεία 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 από 

τρίτο μέρος που συμμετέχει 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 της 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 δύναται —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 έκθεση δεν έχει υποβληθεί ή δεν είναι πλήρης ή απαιτούνται συμπληρωματικές 

πληροφορίες ή 

 

γ) υπάρχουν αμφιβολίες για την επιλεξιμότητα των δαπανών που δηλώθηκαν στην 

οικονομική κατάσταση και απαιτούνται συμπληρωματικοί έλεγχοι, αξιολογήσεις, 

λογιστικοί έλεγχοι ή έρευνες. 

 

47.2 Διαδικασία 

 

Ο Οργανισμός κοινοποιεί επισήμως στον δικαιούχο την αναστολή και τους λόγους της.  

 

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

Οργανισμό (βλ. άρθρο 52).  

 

Εάν δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις για την αναστολή της προθεσμίας πληρωμής, η 

αναστολή αίρεται και συνεχίζεται η υπολειπόμενη προθεσμία. 

 

Εάν η αναστολή υπερβαίνει τους δύο μήνες, ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλει ερώτημα στον 

Οργανισμό σχετικά με τη συνέχιση ή μη της αναστολής.  

 

Εάν η προθεσμία πληρωμής έχει ανασταλεί λόγω μη συμμόρφωσης της έκθεσης (βλ. άρθρο 

20) και η αναθεωρημένη έκθεση ή οικονομική κατάσταση είτε δεν υποβλήθηκε ή 

υποβλήθηκε αλλά και αυτή απορρίφθηκε, ο Οργανισμός μπορεί επίσης να καταγγείλει τη 

Συμφωνία (βλ. άρθρο 50.3.1 στοιχείο ιβ)). 

 

ΑΡΘΡΟ 48 – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ  

 

48.1 Προϋποθέσεις 

 

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

σε περίπτωση που: 
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α) ο δικαιούχος (ή φυσικό πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να τον εκπροσωπεί ή να λαμβάνει 

αποφάσεις για λογαριασμό 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 για λογαριασμό 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 στον δικαιούχο επίσημη 

κοινοποίηση, με την οποία:  

 

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

της αναστολής και  

 

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

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ για δράσεις με πολλές περιόδους υποβολής εκθέσεων: Κατά τη διάρκεια της 

αναστολής, η/οι περιοδική/-ές έκθεση/-εις για όλες τις περιόδους υποβολής εκθέσεων πλην της 

τελευταίας (βλ. άρθρο 20.3) δεν πρέπει να περιέχουν οικονομικές καταστάσεις. Ο δικαιούχος 

πρέπει να τις συμπεριλάβει στην επόμενη περιοδική έκθεση μετά την άρση της αναστολής, ή —

εάν η αναστολή δεν αρθεί πριν από τη λήξη της δράσης— στην τελευταία περιοδική έκθεση.] 
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Ο δικαιούχος δύναται 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 

 

49.1.1  Όροι — Διαδικασία 

 

49.1.1.1 Ο δικαιούχος μπορεί να αναστείλει την υλοποίηση της δράσης ή μέρους αυτής, εάν 

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

υλοποίηση αδύνατη ή υπερβολικά δυσχερή.  

 

Στην περίπτωση αυτή, ο δικαιούχος πρέπει αμέσως να αποστείλει επίσημη κοινοποίηση της 

αναστολής στον Οργανισμό (βλ. άρθρο 52), στην οποία θα αναφέρει: 

 

(a) τους σχετικούς λόγους και  

 

(b) την προβλεπόμενη ημερομηνία επανέναρξης της υλοποίησης. 

 

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

Οργανισμό. 

 

Μόλις οι συνθήκες επιτρέψουν την επανέναρξη της υλοποίησης, ο συντονιστής 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 ή έχει διακοπεί η συμμετοχή δικαιούχου (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).  

 

49.1.1.2 Ο δικαιούχος δύναται να ζητήσει την αναστολή υλοποίησης της δράσης (ή μέρους 

αυτής) για επαγγελματικούς, προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους (συμπεριλαμβάνεται η 

γονική άδεια). 

 

Για τον σκοπό αυτό, ο δικαιούχος πρέπει να κοινοποιήσει επίσημα αίτηση τροποποίησης (να 

προβεί στις αναγκαίες αλλαγές και να ορίσει ημερομηνία επανέναρξης της υλοποίησης) 

σύμφωνα με το άρθρο 55. 

 

Η αναστολή θα αρχίσει να ισχύει την ημερομηνία που ορίζεται στην τροποποίηση.  

 

Δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της αναστολής της υλοποίησης της 

δράσης δεν είναι επιλέξιμες (βλ. άρθρο 6).  
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49.2 Αναστολή της υλοποίησης της δράσης από τον Οργανισμό 

 

49.2.1  Προϋποθέσεις 

 

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

 

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

αποφάσεις για λογαριασμό 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 για λογαριασμό 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 τη λήψη, από τον δικαιούχο, της 

κοινοποίησης της επιβεβαίωσης (ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται στην 

κοινοποίηση). 

 

Αίρεται εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επανέναρξη της υλοποίησης της δράσης.  
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Ο δικαιούχος ενημερώνεται επισήμως για την άρση και η Συμφωνία τροποποιείται, ώστε 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 η Συμφωνία έχει ήδη καταγγελθεί (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 αξιώσει αποζημίωση λόγω της αναστολής από τον Οργανισμό 

(βλ. άρθρο 46). 

 

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 

 

Ο δικαιούχος δύναται να καταγγείλει τη Συμφωνία. 

 

Ο δικαιούχος πρέπει να αποστείλει επίσημη κοινοποίηση της καταγγελίας 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 

 

Ο δικαιούχος πρέπει –εντός 60 ημερών από τη στιγμή που θα αρχίσει να ισχύει η 

καταγγελία– να υποβάλει: [ΕΠΙΛΟΓΗ 1, για δράσεις με μία περίοδο υποβολής εκθέσεων): 

την έκθεση βάσει του άρθρου 20.3][ΕΠΙΛΟΓΗ 2, για δράσεις με πολλές περιόδους 

υποβολής εκθέσεων: 
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i)  περιοδική έκθεση (για το διάστημα της περιόδου υποβολής εκθέσεων έως την 

καταγγελία· βλ. άρθρο 20.3) και 

ii)  την τελική έκθεση (βλ. άρθρο 20.4)]. 

 

Εάν ο Οργανισμός δεν λάβει τις εκθέσεις εμπρόθεσμα (βλ. ανωτέρω), λαμβάνονται υπόψη 

μόνον οι δαπάνες που περιλαμβάνονται [ΕΠΙΛΟΓΗ 1, για δράσεις με μία περίοδο 

υποβολής εκθέσεων): στην έκθεση][ΕΠΙΛΟΓΗ 2, για δράσεις με πολλές περιόδους 

υποβολής εκθέσεων: σε εγκεκριμένη περιοδική έκθεση]. 

 

Ο Οργανισμός υπολογίζει το τελικό ποσό της επιχορήγησης (βλ. άρθρο 5.3) και το υπόλοιπο 

(βλ. άρθρο 21.4) βάσει της/των έκθεσης/-εων που έχει/-ουν υποβληθεί. Μόνον οι δαπάνες 

που έχουν πραγματοποιηθεί έως την καταγγελία είναι επιλέξιμες (βλ. άρθρο 6). Οι δαπάνες 

που αφορούν συμβάσεις οι οποίες πρέπει να εκτελεστούν μόνο μετά την καταγγελία δεν είναι 

επιλέξιμες. 

 

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

43). 

 

Μετά την καταγγελία, εξακολουθούν να ισχύουν οι υποχρεώσεις του δικαιούχου (ιδίως τα 

άρθρα 20, 22, 23, το τμήμα 3 του κεφαλαίου 4 και τα άρθρα 36, 37, 38, 40, 42, 43 και 44).  

 

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 

 

Ο Οργανισμός δύναται να καταγγείλει τη Συμφωνία, εάν: 

 

α) άνευ αντικειμένου· 

 

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

δικαιούχου (ή οντότητας με κεφαλαιακό ή νομικό δεσμό με αυτόν) 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∙ 
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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 εξουσιοδοτημένο να τον εκπροσωπεί ή να λαμβάνει 

αποφάσεις για λογαριασμό 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 για λογαριασμό 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 για λογαριασμό του) 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· 
 

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

λαμβάνει αποφάσεις για λογαριασμό 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) παρά συγκεκριμένο αίτημα από τον Οργανισμό, ο δικαιούχος δεν ζητά τροποποίηση 

της Συμφωνίας για τον τερματισμό της συμμετοχής οργανισμού-εταίρου ή οντότητας 

που έχει κεφαλαιακό ή νομικό δεσμό με τον δικαιούχο, η οποία βρίσκεται σε μία από 

τις καταστάσεις που αναφέρονται στα στοιχεία ε), στ), ζ), ια), ιβ) ή ιγ), καθώς και για 

την ανακατανομή των καθηκόντων της. 
 

ιε) ο δικαιούχος δεν έχει αρχίσει τη δράση ή δεν έχει κοινοποιήσει την ημερομηνία 

πραγματικής έναρξης της δράσης εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 3· 
 

ιστ)  ο ερευνητής δεν μπορεί να συνεχίσει την υλοποίηση των δραστηριοτήτων 

ερευνητικής κατάρτισης ή έχει διαπράξει απάτη, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής 
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ψευδών πληροφοριών ή μη παροχής των απαιτούμενων πληροφοριών για τους 

σκοπούς της δράσης. 

 

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 τη λήψη 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 ή διακοπής και την ημερομηνία κατά την οποία αυτή θα αρχίσει να ισχύει. 

Διαφορετικά, κοινοποιεί επισήμως τη διακοπή της διαδικασίας.  

 

Η καταγγελία αρχίζει να ισχύει: 
 

- για τις καταγγελίες βάσει των στοιχείων β), ε), ζ), η), ιβ) ii) και ιε) ανωτέρω: την 

ημέρα που ορίζεται στην κοινοποίηση της επιβεβαίωσης (βλ. ανωτέρω)· 
 

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

της παραλαβής, από τον δικαιούχο, της κοινοποίησης της επιβεβαίωσης. 

 

50.3.3 Επιπτώσεις  

 

Ο δικαιούχος πρέπει –εντός 60 ημερών από τη στιγμή που θα αρχίσει να ισχύει η 

καταγγελία– να υποβάλει: [ΕΠΙΛΟΓΗ για δράσεις με μία περίοδο υποβολής εκθέσεων: την 

έκθεση βάσει του άρθρου 20.3][ΕΠΙΛΟΓΗ για δράσεις με πολλές περιόδους υποβολής 

εκθέσεων: 
 

i)  περιοδική έκθεση (για το διάστημα της τελευταίας περιόδου υποβολής εκθέσεων 

έως την καταγγελία· βλ. άρθρο 20.3) και 

ii)  τελική έκθεση (βλ. άρθρο 20.4)]. 
 

Εάν η Συμφωνία καταγγελθεί λόγω παραβίασης της υποχρέωσης υποβολής έκθεσης/-εων 

(βλ. άρθρο 20.8 και άρθρο 50.3.1 στοιχείο ιβ)), ο δικαιούχος δεν μπορεί να υποβάλει 

εκθέσεις μετά την καταγγελία. 

 

Εάν ο Οργανισμός δεν λάβει τις εκθέσεις εμπρόθεσμα (βλ. ανωτέρω), λαμβάνονται υπόψη 

μόνον οι δαπάνες που περιλαμβάνονται [ΕΠΙΛΟΓΗ 1, για δράσεις με μία περίοδο 

υποβολής εκθέσεων): στην έκθεση][ΕΠΙΛΟΓΗ 2, για δράσεις με πολλές περιόδους 

υποβολής εκθέσεων: σε εγκεκριμένη περιοδική έκθεση]. 
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Ο Οργανισμός υπολογίζει το τελικό ποσό της επιχορήγησης (βλ. άρθρο 5.3) και το υπόλοιπο 

(βλ. άρθρο 21.4) βάσει της/των έκθεσης/-εων που έχει/-ουν υποβληθεί. Μόνον οι δαπάνες 

που πραγματοποιήθηκαν έως την έναρξη ισχύος της καταγγελίας είναι επιλέξιμες (βλ. άρθρο 

6). Οι δαπάνες που αφορούν συμβάσεις οι οποίες πρέπει να εκτελεστούν μόνο μετά την 

καταγγελία δεν είναι επιλέξιμες. 

 

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 αξιώσει αποζημίωση λόγω της καταγγελίας από τον Οργανισμό 

(βλ. άρθρο 46). 

 

Μετά την καταγγελία, εξακολουθούν να ισχύουν οι υποχρεώσεις του δικαιούχου (ιδίως τα 

άρθρα 20, 22, 23, το τμήμα 3 του κεφαλαίου 4 και τα άρθρα 36, 37, 38, 40, 42, 43 και 44).  

 

 

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

βάσει της Συμφωνίας δεν θεωρείται ότι τις αθετεί.  

 

 

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. 

 

Για κάθε επικοινωνία πρέπει να χρησιμοποιούνται το σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής 

της Πύλης Συμμετεχόντων και τα έντυπα και υποδείγματα που παρέχονται μέσω αυτού.  

 

Αν —μετά την πληρωμή του υπολοίπου— ο Οργανισμός διαπιστώσει ότι επίσημη 

κοινοποίηση δεν έχει προσπελαστεί, αποστέλλει δεύτερη επίσημη κοινοποίηση με 

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

προθεσμίες υπολογίζονται από τη στιγμή της δεύτερης κοινοποίησης. 

 

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.  
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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 

 

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

Οργανισμό πρέπει να αποστέλλονται στην επίσημη ταχυδρομική διεύθυνση που 

αναγράφεται στον ιστότοπο του Οργανισμού. 

 

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
18

, 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.  

 

Ο δικαιούχος μπορεί, ιδίως, να ζητήσει την αλλαγή του χρόνου που δαπανήθηκε για τη 

δράση (μερική απασχόληση) για προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους (συμπεριλαμβάνεται 

η γονική άδεια). 

 

55.2 Διαδικασία 

 

Το συμβαλλόμενο μέρος το οποίο ζητά την τροποποίηση πρέπει να κοινοποιήσει επίσημα 

αίτηση στο άλλο μέρος (βλ. άρθρο 52). 

 

Η κοινοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει: 

 

α) τους σχετικούς λόγους∙ 

 

β) τα κατάλληλα δικαιολογητικά, και 

 

Ο Οργανισμός δύναται να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες. 

 

Το μέρος που λαμβάνει την αίτηση πρέπει να ενημερώσει επισήμως τον Οργανισμό για τη 

συμφωνία ή τη διαφωνία του, εντός 45 ημερών από τη λήψη της κοινοποίησης (ή των 

συμπληρωματικών πληροφοριών που ενδεχομένως έχει ζητήσει ο Οργανισμός). 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 την ημέρα της υπογραφής της από τον Οργανισμό ή από 

τον δικαιούχο, ανάλογα με το ποια είναι η μεταγενέστερη.  

 

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

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

 

                                                 
18  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). 
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ΑΡΘΡΟ 56 – ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

 

Άνευ αντικειμένου 

 

ΑΡΘΡΟ 56α — ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ 

 

56α.1 Προϋποθέσεις 

 

Ο δικαιούχος δύναται να ζητήσει τη μεταβίβαση των δραστηριοτήτων ερευνητικής 

κατάρτισης σε νέο δικαιούχο, εάν υπάρχουν σοβαροί λόγοι που επηρεάζουν την ικανότητά 

του να υλοποιήσει τη δράση (χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη 

χρηματοδότηση της ΕΕ για τον σκοπό αυτό). 

 

56α.2 Διαδικασία 

 

Ο δικαιούχος πρέπει να κοινοποιήσει επίσημα αίτηση τροποποίησης στον Οργανισμό (βλ.  

άρθρο 55). 

 

Η κοινοποίηση πρέπει περιλαμβάνει: 

- τους σχετικούς λόγους∙ 

 

- την ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης· 

 

- τη γνώμη του ερευνητή και του επιβλέποντος· 

 

- Πρόταση για τις αναγκαίες αλλαγές, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται, αν είναι 

αναγκαίο, ο διορισμός νέου επιβλέποντα και το έντυπο προσχώρησης για τον νέο 

δικαιούχο (βλ. παράρτημα 3). 

 

Η τροποποίηση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία που ορίζεται στην τροποποίηση. 

 

56α.3 Επιπτώσεις 

 

Εάν η αίτηση τροποποίησης γίνει δεκτή από τον Οργανισμό, η Συμφωνία τροποποιείται, 

ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτήν οι απαραίτητες αλλαγές με σκοπό την ανακατανομή των 

καθηκόντων του πρώην δικαιούχου (βλ. άρθρο 55). 

 

Στην περίπτωση αυτή, ο πρώην δικαιούχος πρέπει: 

- να μεταβιβάσει αμέσως το υπόλοιπο της συνεισφοράς στον νέο δικαιούχο και 

 

- να υποβάλει — εντός 30 ημερών από την τροποποίηση — «έκθεση μεταβίβασης», 

που θα περιέχει επισκόπηση της προόδου των εργασιών και την ατομική οικονομική 

κατάσταση (βλ. άρθρο 20). 

 

Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης θα κατανεμηθεί μεταξύ του πρώην δικαιούχου και του νέου 

δικαιούχου, με βάση τον αριθμό των πραγματικών μονάδων σύμφωνα με το άρθρο 6. 
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Ο πρώην και ο νέος δικαιούχος πρέπει να συμφωνήσουν σχετικά με τις ρυθμίσεις που 

αφορούν τη διαχείριση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και άλλα θέματα στο 

πλαίσιο της Συμφωνίας. 

 

Εάν ο Οργανισμός θεωρεί ότι οι λόγοι που προβάλλονται δεν δικαιολογούν τη μεταβίβαση, 

απορρίπτει την αίτηση, αναφέροντας τους λόγους της απόρριψης. 

 

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 εφαρμοστέας νομοθεσίας 

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 που έχει συνάψει συμφωνία σύνδεσης με το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» 

η οποία προβλέπει αποκλειστική δικαιοδοσία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης): 

Εάν 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 ο δικαιούχος είναι διεθνής οργανισμός: οι διαφορές σχετικά με την 

ερμηνεία, της εφαρμογή και την ισχύ της Συμφωνίας, εφόσον δεν μπορούν να διευθετηθούν με 

φιλικό διακανονισμό, θα 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 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 
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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 συμψηφισμών και 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 

συντονιστή, 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] 
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i Μορφή εκτύπωσης A4

Συνολικές 

δαπάνες

Ποσοστό 

επιστροφής %

Μέγιστη 

συνεισφορά της ΕΕ
2

Μέγιστο ποσό 

επιχορήγησης
3

Δαπάνες 

ανά 

μονάδα6
Σύνολο α 

7
Δαπάνες 

ανά 

μονάδα6
Σύνολο β 

7
Δαπάνες 

ανά 

μονάδα6
Σύνολο  γ

7
Δαπάνες 

ανά 

μονάδα6
Σύνολο δ

7
Δαπάνες 

ανά 

μονάδα6

Σύνολο  

ε
7

στ = 

α+β+γ+δ+ε 
ζ η θ

Δικαιούχος
Αριθμός μονάδων 

(ανθρωπομήνες)

Νέος δικαιούχος
8

Αριθμός μονάδων 

(ανθρωπομήνες)
8

8
 ΜΟΝΟ ΓΙΑ AMD: χρησιμοποιείται αν ο δικαιούχος αλλάξει κατά τη διάρκεια της δράσης.

Δικαιούχος

Νέος δικαιούχος
8

Συνολικός αριθμός μονάδων (πρώην και νέου) 

δικαιούχου
8 

Σύνολο (πρώην και 

νέος) δικαιούχος
8

1 Βλ. άρθρο 6 για τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας

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

4 Οι έμμεσες δαπάνες που καλύπτονται από την επιχορήγηση λειτουργίας (η οποία λαμβάνεται βάσει οποιουδήποτε χρηματοδοτικού προγράμματος της ΕΕ ή της Eυρατόμ, βλ. άρθρο 6.3 στοιχείο β)) δεν είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης. 

Επομένως, ο δικαιούχος που λαμβάνει επιχορήγηση λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δράσης δεν μπορεί να δηλώσει έμμεσες δαπάνες για το(τα) έτος(-η)/την(τις) περίοδο(-ους) υποβολής εκθέσεων που καλύπτεται(-ονται) από την επιχορήγηση λειτουργίας 

(δηλαδή η μοναδιαία δαπάνη για δαπάνες διαχείρισης και έμμεσες δαπάνες θα μειωθεί κατά το ήμισυ για ανθρωπομήνες που προκύπτουν κατά την περίοδο που καλύπτεται από την επιχορήγηση λειτουργίας), εκτός αν μπορεί να αποδείξει ότι η επιχορήγηση 
5 Βλ. άρθρο 5 για τις μορφές των δαπανών  

6
 Για  λεπτομέρειες σχετικά με τις δαπάνες ανά μονάδα, βλ. παράρτημα 2α «Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό» κ.λπ.)

7 Σύνολο = δαπάνες ανά μονάδα x αριθμό μονάδων (ανθρωπομήνες)

Μορφή δαπανών
5 Μοναδιαίες Μοναδιαίες Μοναδιαίες Μοναδιαίες Μοναδιαίες

Α.1 Επίδομα διαβίωσης Α.2 Επίδομα 

κινητικότητας

Α.3 Οικογενειακό 

επίδομα

Β.1. Δαπάνες έρευνας, 

κατάρτισης και 

δικτύωσης

B2.  Διαχειριστικές 

και έμμεσες4 δαπάνες
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ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ

Εκτιμώμενες επιλέξιμες
1

 δαπάνες (ανά κατηγορία του προϋπολογισμού) Συνεισφορά της ΕΕ

Α. Δαπάνες προσληφθέντος ερευνητή Β. Θεσμικού τύπου δαπάνες
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i Μορφή εκτύπωσης A4

Συνολικές 

δαπάνες

Ποσοστό 

επιστροφής 

%

Μέγιστη 

συνεισφορά της 

ΕΕ
2

Μέγιστο ποσό 

επιχορήγησης3

Δαπάνες ανά 

μονάδα
6 Σύνολο α 

7 Δαπάνες ανά 

μονάδα
6 Σύνολο β 

7 Δαπάνες ανά 

μονάδα
6 Σύνολο  γ

7 Δαπάνες ανά 

μονάδα
6 Σύνολο δ

7 Δαπάνες ανά 

μονάδα
6 Σύνολο  ε

7 στ = α+β+γ+δ+ε ζ η θ

Δικαιούχος
Αριθμος μονάδων  (ανθρωπομήνες φάσης 

εξωτερικού, δηλ. απόσπασης σε τρίτη χώρα)

Αριθμος μονάδων  (ανθρωπομήνες φάσης 

εξωτερικού, δηλ. απόσπαση σε τρίτη χώρα 

με νέο οργανισμό-εταίρο)
8

Αριθμος μονάδων  (ανθρωπομήνες φάσης 

επανόδου)

Συνολικός αριθμός μονάδων 

δικαιούχου

Νέος δικαιούχος9

Αριθμος μονάδων  (ανθρωπομήνες φάσης 

εξωτερικού, δηλ. απόσπασης σε τρίτη 

χώρα)
9

Αριθμος μονάδων  (ανθρωπομήνες φάσης 

εξωτερικού, δηλ. απόσπαση σε τρίτη χώρα 

με νέο οργανισμό-εταίρο)
8,9

Αριθμος μονάδων  (ανθρωπομήνες φάσης 

επανόδου)
9

Συνολικός αριθμός μονάδων νέου 

δικαιούχου
9
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ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ

Εκτιμώμενες επιλέξιμες
1

 δαπάνες (ανά κατηγορία του προϋπολογισμού) Συνεισφορά της ΕΕ

Α. Δαπάνες προσληφθέντος ερευνητή Β. Θεσμικού τύπου δαπάνες

Μοναδιαίες

Α.1 Επίδομα διαβίωσης Α.2 Επίδομα 

κινητικότητας

Α.3 Οικογενειακό 

επίδομα

Β.1. Δαπάνες έρευνας, 

κατάρτισης και 

δικτύωσης

B2.  Διαχειριστικές και 

έμμεσες4 δαπάνες

Μορφή δαπανών
5 Μοναδιαίες Μοναδιαίες Μοναδιαίες Μοναδιαίες

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).

Δικαιούχος

Σύνολο δικαιούχου

Νέος δικαιούχος
9

Σύνολο νέο δικαιούχου9

Συνολικός αριθμός μονάδων (πρώην και νέου) δικαιούχου)
9

Σύνολο (για πρώην και νέο) 

δικαιούχο
9

1 Βλ. άρθρο 6 για τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας

9
 ΜΟΝΟ ΓΙΑ AMD: χρησιμοποιείται αν ο δικαιούχος αλλάξει κατά τη διάρκεια της δράσης.

3 Το «μέγιστο ποσό επιχορήγησης» είναι το μέγιστο ποσό επιχορήγησης που αποφάσισε η Επιτροπή/ο Οργανισμός. Κανονικά αντιστοιχεί στη ζητούμενη επιχορήγηση, αλλά ενδέχεται να είναι χαμηλότερο.  
4 Οι έμμεσες δαπάνες που καλύπτονται από την επιχορήγηση λειτουργίας (η οποία λαμβάνεται βάσει οποιουδήποτε χρηματοδοτικού προγράμματος της ΕΕ ή της Eυρατόμ, βλ. άρθρο 6.3 στοιχείο β)) δεν είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης. Επομένως, ο δικαιούχος που λαμβάνει 

επιχορήγηση λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δράσης δεν μπορεί να δηλώσει έμμεσες δαπάνες για το(τα) έτος(-η)/την(τις) περίοδο(-ους) υποβολής εκθέσεων που καλύπτεται(-ονται) από την επιχορήγηση λειτουργίας (δηλαδή η μοναδιαία δαπάνη για δαπάνες διαχείρισης και έμμεσες δαπάνες θα 

μειωθεί κατά το ήμισυ για ανθρωπομήνες που προκύπτουν κατά την περίοδο που καλύπτεται από την επιχορήγηση λειτουργίας), εκτός αν μπορεί να αποδείξει ότι η επιχορήγηση λειτουργίας δεν καλύπτει καμία δαπάνη της δράσης. 

5 Βλ. άρθρο 5 για τις μορφές των δαπανών  
6

 Για  λεπτομέρειες σχετικά με τις δαπάνες ανά μονάδα, βλ. παράρτημα 2α «Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό» κ.λπ.)

7 Σύνολο = δαπάνες ανά μονάδα x αριθμό μονάδων (ανθρωπομήνες)
8

 ΜΟΝΟ ΓΙΑ AMD: χρησιμοποιείται αν ο οργανισμός-εταίρος αλλάξει κατά τη διάρκεια της δράσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2α 

 

 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ  

 
 Οι οδηγίες και οι υποσημειώσεις σε μπλε χρώμα δεν εμφανίζονται στο κείμενο που δημιουργεί 

το πληροφοριακό σύστημα (επειδή είναι απλώς εσωτερικές οδηγίες).  
 Για τις επιλογές [εντός αγκυλών]: επιλέγεται η κατάλληλη επιλογή από το πληροφοριακό 

σύστημα. Οι μη επιλεχθείσες επιλογές αυτόματα δεν θα εμφανίζονται.  
 Για τα πεδία που επισημαίνονται με [γκρίζο χρώμα εντός αγκυλών] (ακόμα και αν αποτελούν 

μέρος επιλογής, όπως ορίζεται στο προηγούμενο στοιχείο): Το πληροφοριακό σύστημα θα 
εισαγάγει τα κατάλληλα δεδομένα. 

 

Μοναδιαίες δαπάνες Marie Skłodowska-Curie  

2. Μοναδιαίες δαπάνες MSCA-IF  

Δαπάνες για τον προσλαμβανόμενο ερευνητή — Επίδομα διαβίωσης  

Μονάδες: μήνες που ανάλωσε ο ερευνητής σε δραστηριότητες ερευνητικής κατάρτισης («ανθρωπομήνες») 

Ποσό ανά μονάδα*: βλ. Παράρτημα 2 

* Το ποσό υπολογίζεται ως εξής: 

{[συμπληρώνεται το ποσό για το επίδομα διαβίωσης MSCA-IF/MSCA-ITN από το  Βασικό Πρόγραμμα 

Εργασιών — MSCA , όπως ίσχυε κατά τον χρόνο της πρόσκλησης υποβολής 

προτάσεων.]  

επί  

Διορθωτικός συντελεστής ανά χώρα [ΕΠΙΛΟΓΗ, εκ προεπιλογής: για τη χώρα στην οποία προσλαμβάνεται ο 

ερευνητής] [ΕΠΙΛΟΓΗ για παγκόσμιες υποτροφίες IF: για τη χώρα στην οποία βρίσκεται ο οργανισμός-

εταίρος που φιλοξενεί τον ερευνητή κατά την περίοδο της απόσπασής του (για τη φάση εξωτερικού) και 

τη χώρα στην οποία προσλαμβάνεται ο ερευνητής, (για τη φάση επανόδου)]} 

Διορθωτικός συντελεστής ανά χώρα (όπως ίσχυε κατά το χρόνο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων):  

Κράτη μέλη της ΕΕ 

χώρα συντελεστ

ής 

χώρα συντελεστ

ής 

χώρα συντελεστ

ής 

χώρα συντελεστ

ής 

χώρα συντελεστή

ς 

AT  104,8 %  DK  135,3 %  HR  97,5 %  LV  75,9 %  SE  111,7 %  

BE  100,0 %  EE  78,3 %  HU  76,2 %  MT  89,6 %  SI  86,1 %  

BG  71,5 %  EL  92,7 %  IE  113,5 %  NL  104,3 %  SK  82,6 %  

CY  91,8 %  ES  97,6 %  IT  106,7 %  PL  76,4 %  UK 120,3 %  

CZ  83,8 %  FI  116,6 %  LT 73,1 %  PT  89,1 %    

DE  98,8 %  FR  111,0 %  LU  100,0 %  RO  68,3 %    

 

Χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» 

χώρα συντελεστής χώρα συντελεστής χώρα συντελεστής χώρα συντελεστής χώρα συντελεστής 

AL  76,1 %  FO  134,1 %  LI  110,0 %  MK  68,4 %  TR 86,6 % 

BA  73,6 %  IL  108,7 %  MD  61,1 %  NO  131,9 %    

CH  113,1 %  IS  116,6 %  ME  66,9 %  RS  67,1 %    

 

Λοιπές χώρες 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
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χώρα συντελεστής χώρα συντελεστής χώρα συντελεστής χώρα συντελεστής χώρα συντελεστής 

AM  89,9 %  CU  83,8 %  JP  115,9 %  NI  57,3 %  TJ  64,9 %  

AO  114,6 %  CV  76,4 %  KE  78,1 %  NP  73,5 %  TL  78,3 %  

AR  58,5 %  DJ  93,4 %  KG  83,1 %  NZ  94,1 %  TN  70,5 %  

AU  105,0 %  DO  66,9 %  KH  70,5 %  PA  57,0 %  TO  85,0 %  

AZ  93,0 %  DZ  81,7 %  KR  105,2 %  PE  75,5 %  TT  74,1 %  

BB  116,6 %  EC  68,8 %  KZ  100,2 %  PG  83,0 %  TW  83,6 %  

BD  47,2 %  EG  48,6 %  LA  77,7 %  PH  65,8 %  TZ  65,2 %  

BF  93,8 %  ER  61,2 %  LB  86,4 %  PK  49,4 %  UA  92,3 %  

BJ  92,6 %  ET  85,2 %  LK  61,6 %  PS  100,4 %  UG  65,7 %  

BM  151,5 %  FJ  68,1 %  LR  100,1 %  PY  71,9 %  US  99,4 %  

BO  51,3 %  GA  113,1 %  LS  56,7 %  RU  115,5 %  UY  75,3 %  

BR  92,0 %  GE  89,5 %  LY  60,0 %  RW  87,3 %  UZ  51,4 %  

BW  55,3 %  GH  68,2 %  MA  83,5 %  SA  84,8 %  VE  70,0 %  

BY  65,0 %  GM  67,7 %  MG  80,0 %  SB  93,3 %  VN  51,1 %  

BZ  75,3 %  GN  60,4 %  ML  90,4 %  SD  65,1 %  VU  112,6 %  

CA  86,4 %  GT  78,8 %  MR  64,5 %  SG  102,5 %  WS  75,8 %  

CD  127,6 %  GW  102,7 %  MU  72,7 %  SL  85,2 %  XK  58,6 %  

CF  114,3 %  GY  58,9 %  MW  76,0 %  SN  86,2 %  YE  68,1 %  

CG  124,9 %  HK  93,8 %  MX  70,4 %  SR  50,6 %  ZA  55,8 %  

CI  102,0 %  HN  69,0 %  MY  71,6 %  SV  74,3 %  ZM  66,4 %  

CL  67,1 %  HT  108,7 %  MZ  71,6 %  SY  74,8 %  ZW 47,2 % 

CM  103,3 %  ID  75,3 %  NA  68,3 %  SZ  56,8 %    

CN  85,0 %  IN  52,8 %  NC  128,9 %  TD  125,3 %    

CO  76,6 %  JM  94,9 %  NE  87,9 %  TG  88,7 %    

CR  76,7 %  JO  75,5 %  NG  92,4 %  TH  65,0 %    

 

Εκτιμώμενος αριθμός μονάδων: βλ. Παράρτημα 2 

Δαπάνες για τον/-τους προσλαμβανόμενο/-ους ερευνητή/-ές — Επίδομα κινητικότητας  

Μονάδες: μήνες που ανάλωσε ο/οι ερευνητής/-ές σε δραστηριότητες ερευνητικής κατάρτισης 

(«ανθρωπομήνες») 

Ποσό ανά μονάδα1: βλ. Παράρτημα 2   

Εκτιμώμενος αριθμός μονάδων: βλ. Παράρτημα 2 

Δαπάνες για τον/-τους προσλαμβανόμενο/-ους ερευνητή/-ές — Οικογενειακό επίδομα 

Μονάδες: μήνες που ανάλωσε ο/οι ερευνητής/-ές σε δραστηριότητες ερευνητικής κατάρτισης 

(«ανθρωπομήνες») 

Ποσό δαπανών ανά μονάδα2: βλ. Παράρτημα 2  

Εκτιμώμενος αριθμός μονάδων: βλ. Παράρτημα 2 

Θεσμικού τύπου δαπάνες — Δαπάνες έρευνας, κατάρτισης και δικτύωσης 

                                                 
1  Ίδιο ποσό για όλους τους δικαιούχους  

Ποσό για το επίδομα κινητικότητας που καθορίζεται στο Βασικό Πρόγραμμα Εργασιών — MSCA , όπως 

ίσχυε κατά τον χρόνο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. 
2  Ίδιο ποσό για όλους τους δικαιούχους  

Μέση τιμή με βάση το ποσό για το οικογενειακό επίδομα που καθορίζεται στο Βασικό Πρόγραμμα 

Εργασιών — MSCA , όπως ίσχυε κατά τον χρόνο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων (ήμισυ του 

αριθμού των μονάδων με την οικογένεια, ήμισυ άνευ αυτής). 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
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Μονάδες: μήνες που ανάλωσε ο/οι ερευνητής/-ές σε δραστηριότητες ερευνητικής κατάρτισης 

(«ανθρωπομήνες») 

Ποσό ανά μονάδα3: βλ. Παράρτημα 2 

Εκτιμώμενος αριθμός μονάδων: βλ. Παράρτημα 2 

 

Θεσμικού τύπου δαπάνες — Διαχειριστικές και έμμεσες δαπάνες  

Μονάδες: μήνες που ανάλωσε ο/οι ερευνητής/-ές σε δραστηριότητες ερευνητικής κατάρτισης 

(«ανθρωπομήνες») 

Ποσό ανά μονάδα4: βλ. Παράρτημα 2 

Εκτιμώμενος αριθμός μονάδων: βλ. Παράρτημα 2 

 

                                                 
3  Ίδιο ποσό για όλους τους δικαιούχους  

Ποσό για δαπάνες έρευνας, κατάρτισης και δικτύωσης που καθορίζεται στο Βασικό Πρόγραμμα Εργασιών 

— MSCA , όπως ίσχυε κατά τον χρόνο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. 
4  Ίδιο ποσό για όλους τους δικαιούχους  

Ποσό για διαχειριστικές και έμμεσες δαπάνες που καθορίζεται στο Βασικό Πρόγραμμα Εργασιών — MSCA 

, όπως ίσχυε κατά τον χρόνο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 

 

 

[πλήρης επίσημη ονομασία νέου δικαιούχου (σύντομη ονομασία)], με έδρα [πλήρης 

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

αριθμός],] («ο δικαιούχος»), εκπροσωπείται για τον σκοπό της υπογραφής του παρόντος 

εντύπου προσχώρησης από [ονοματεπώνυμο, ιδιότητα],  

 

διά του παρόντος συμφωνεί 

 

να καταστεί [δικαιούχος] αριθ. [συμπληρώνεται ο αριθμός του δικαιούχου]  

 

στη συμφωνία επιχορήγησης αριθ. [συμπληρώνεται ο αριθμός της συμφωνίας] 

(«Συμφωνία»)  

 

που συνήφθη με τον Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας (REA/ΕΟΕ) («Οργανισμός»), 

δυνάμει των εξουσιών που έχουν μεταβιβαστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή («Επιτροπή»),   

 

για τη δράση με τίτλο [συμπληρώνεται ο τίτλος της δράσης (συμπληρώνεται το 

ακρωνύμιο)].   

 

Με την υπογραφή του παρόντος εντύπου προσχώρησης, ο δικαιούχος αποδέχεται την 

επιχορήγηση και συμφωνεί να την υλοποιήσει σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη 

Συμφωνία, με όλες τις υποχρεώσεις και προϋποθέσεις που αυτή καθορίζει [ΕΠΙΛΟΓΗ για 

νέους δικαιούχους:, από την [συμπληρώνεται ημερομηνία][την ημερομηνία υπογραφής του 

εντύπου προσχώρησης][την ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης] («ημερομηνία 

προσχώρησης») [πρόσθετη ΕΠΙΛΟΓΗ σε περίπτωση αλλαγής δικαιούχου λόγω μερικής 

εξαγοράς:, και με από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνη για τα ποσά που αχρεωστήτως 

καταβλήθηκαν στον [συμπληρώνεται σύντομη ονομασία του πρώην δικαιούχου] (δηλ. 

ανακτήσεις)] — εφόσον [η Επιτροπή][ο Οργανισμός] συμφωνήσει με το αίτημα 

τροποποίησης].  

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

Για τον νέο δικαιούχο:                            

[ιδιότητα/όνομα/επώνυμο]                            

[ηλεκτρονική υπογραφή] 

 

 

Συντάχθηκε στην [αγγλική] γλώσσα, στις [ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα] 
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i Μορφή εκτύπωσης A4

Συνολικές 

δαπάνες

Ποσοστό 

επιστροφή

ς %

Μέγιστη 

συνεισφορά 

της ΕΕ
2

Αιτούμενη 

συνεισφορά 

της ΕΕ

Δαπάνες 

ανά 

μονάδα
4

Σύνολο α 

5

Δαπάνες 

ανά 

μονάδα
4

Σύνολο β 

5

Δαπάνες 

ανά 

μονάδα
4

Σύνολο γ 

5

Δαπάνες 

ανά 

μονάδα
4

Σύνολο δ 

5

Δαπάνες 

ανά 

μονάδα
4

Σύνολο ε 

5

Δικαιούχος
Αριθμός μονάδων 

(ανθρωπομήνες)

Τετραγωνίδιο 1:

Τετραγωνίδιο 2:

Αριθμός  

ανθρωπομ

ηνών

3 
Βλ. άρθρο 5 για τις μορφές των δαπανών

4 Για  λεπτομέρειες σχετικά με τις δαπάνες ανά μονάδα, βλ. παράρτημα 2α «Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό» κ.λπ.)

5 Σύνολο = δαπάνες ανά μονάδα x αριθμό μονάδων (ανθρωπομήνες)

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

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

i Παρακαλούμε να δηλώσετε όλες τις επιλέξιμες δαπάνες, ακόμη και αν —ως προς τις πραγματικές δαπάνες, τις μοναδιαίες δαπάνες και τις κατ’ αποκοπή δαπάνες— υπερβαίνουν τα ποσά που αναφέρονται στον εκτιμώμενο 

προϋπολογισμό (βλ. παράρτημα 2). Μόνο ποσά που δηλώθηκαν στην ατομική οικονομική σας κατάσταση μπορούν αργότερα να ληφθούν υπόψη, προκειμένου να αντικαταστήσουν άλλες δαπάνες που κρίθηκαν μη επιλέξιμες.

1
 Βλ. άρθρο 6 για τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας

2 
Οι έμμεσες δαπάνες των οποίων ζητείται απόδοση δεν πρέπει να περιλαμβάνουν ποσά που καλύπτονται από επιχορήγηση λειτουργίας (η οποία λαμβάνεται βάσει οποιουδήποτε χρηματοδοτικού προγράμματος της ΕΕ ή της Eυρατόμ, βλ. 

Οι πληροφορίες που παρέχονται είναι πλήρεις, αξιόπιστες και αληθείς.

Μορφή δαπανών3 Μοναδιαίες Μοναδιαίες Μοναδιαίες Μοναδιαίες Μοναδιαίες

Δικαιούχος

Βεβαιώνω ότι το συνολικό ποσό των επιδομάτων (συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών κρατήσεων) που χορηγήθηκαν στον ερευνητή είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το επίδομα διαβίωσης, το επίδομα κινητικότητας 

και το οικογενειακό επίδομα, όπως ορίζονται στο παράρτημα 2 της συμφωνίας.

Έχετε λάβει οιαδήποτε επιχορήγηση λειτουργίας από την ΕΕ/Ευρατόμ κατά την τρέχουσα περίοδο υποβολής εκθέσεων;       ΝΑΙ  q   ΌΧΙ q  

Αν ναι, παρακαλούμε να αναφέρετε πόσοι από τους συνολικούς ανθρωπομήνες (βλ. ανωτέρω «σύνολο δικαιούχου») προέκυψαν ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ της περιόδου 

που καλύπτεται από την επιχορήγηση λειτουργίας.   

Ο δικαιούχος επιβεβαιώνει με το παρόν τα εξής:

Α.2 Επίδομα 

κινητικότητας

Α.3 Οικογενειακό 

επίδομα

Β.1. Δαπάνες 

έρευνας, κατάρτισης 

και δικτύωσης

B2.  Διαχειριστικές 

και έμμεσες2 

δαπάνες

Α.1 Επίδομα 

διαβίωσης

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 4 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ MARIE SKŁODOWSKA-CURIE (MSC-IF) ΜΕ ΕΝΑΝ 

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

Επιλέξιμες
1

 δαπάνες (ανά κατηγορία του προϋπολογισμού) Συνεισφορά της ΕΕ

Α. Δαπάνες προσληφθέντος ερευνητή Β. Θεσμικού τύπου δαπάνες



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 MGA MSCA-IF — Mono: v4.0 – 27.2. 2017 

  

i Μορφή εκτύπωσης A4

Συνολικές 

δαπάνες

Ποσοστό 

επιστροφής %

Μέγιστη 

συνεισφορά της 

ΕΕ
2

Αιτούμενη 

συνεισφορά της 

ΕΕ

Δαπάνες 

ανά 

μονάδα
4

Σύνολο α 
5

Δαπάνες 

ανά 

μονάδα
4

Σύνολο β 
5

Δαπάνες 

ανά 

μονάδα
4

Σύνολο γ 
5

Δαπάνες 

ανά 

μονάδα
4

Σύνολο δ 
5

Δαπάνες 

ανά 

μονάδα
4

Σύνολο ε 
5

Δικαιούχος
Αριθμός μονάδων (ανθρωπομήνες 

φάσης εξωτερικού, δηλ. απόσπασης σε 

τρίτη χώρα)

Αριθμός μονάδων (ανθρωπομήνες 

φάσης εξωτερικού, δηλ. απόσπασης σε 

τρίτη χώρα με νέο οργανισμό-εταίρο)
6

Αριθμός μονάδων (ανθρωπομήνες 

φάσης επανόδου)

Τετραγωνίδιο 1:

Τετραγωνίδιο 2:

Αριθμός  

ανθρωπομην

ών

6 Χρησιμοποιείται αν ο οργανισμός-εταίρος άλλαξε κατά τη φάση εξωτερικού.

i Παρακαλούμε να δηλώσετε όλες τις επιλέξιμες δαπάνες, ακόμη και αν —ως προς τις πραγματικές δαπάνες, τις μοναδιαίες δαπάνες και τις κατ’ αποκοπή δαπάνες— υπερβαίνουν τα ποσά που αναφέρονται στον εκτιμώμενο προϋπολογισμό (βλ. παράρτημα 2). Μόνο ποσά που 

δηλώθηκαν στην ατομική οικονομική σας κατάσταση μπορούν αργότερα να ληφθούν υπόψη, προκειμένου να αντικαταστήσουν άλλες δαπάνες που κρίθηκαν μη επιλέξιμες.

1
 Βλ. άρθρο 6 για τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας

2 
Οι έμμεσες δαπάνες των οποίων ζητείται απόδοση δεν πρέπει να περιλαμβάνουν ποσά που καλύπτονται από επιχορήγηση λειτουργίας (η οποία λαμβάνεται βάσει οποιουδήποτε χρηματοδοτικού προγράμματος της ΕΕ ή της Eυρατόμ, βλ. άρθρο 6.3 στοιχείο β)). Αν έχετε λάβει 

3 
Βλ. άρθρο 5 για τις μορφές των δαπανών

4 Για  λεπτομέρειες σχετικά με τις δαπάνες ανά μονάδα, βλ. παράρτημα 2α «Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό» κ.λπ.)

5 Σύνολο = δαπάνες ανά μονάδα x αριθμό μονάδων (ανθρωπομήνες)

Μοναδιαίες Μοναδιαίες

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).

Δικαιούχος

Σύνολο δικαιούχου Σύνολο δικαιούχου

Βεβαιώνω ότι το συνολικό ποσό των επιδομάτων (συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών κρατήσεων) που χορηγήθηκαν στον ερευνητή είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το επίδομα διαβίωσης, το επίδομα κινητικότητας και το οικογενειακό επίδομα, όπως 

ορίζονται στο παράρτημα 2 της συμφωνίας.

Έχετε λάβει οιαδήποτε επιχορήγηση λειτουργίας από την ΕΕ/Ευρατόμ κατά την τρέχουσα περίοδο υποβολής εκθέσεων;       ΝΑΙ  q   ΌΧΙ q  

Αν ναι, παρακαλούμε να αναφέρετε πόσοι από τους συνολικούς ανθρωπομήνες (βλ. ανωτέρω «σύνολο δικαιούχου») προέκυψαν ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ της περιόδου που καλύπτεται από την 

επιχορήγηση λειτουργίας.   

Ο δικαιούχος επιβεβαιώνει με το παρόν τα εξής:

Οι πληροφορίες που παρέχονται είναι πλήρεις, αξιόπιστες και αληθείς.

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

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 4 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ MARIE SKŁODOWSKA-CURIE (MSC-IF) ΜΕ ΕΝΑΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ (ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ)

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

Επιλέξιμες
1

 δαπάνες (ανά κατηγορία του προϋπολογισμού) Συνεισφορά της ΕΕ

Α. Δαπάνες προσληφθέντος ερευνητή Β. Θεσμικού τύπου δαπάνες

Μοναδιαίες

Α.1 Επίδομα διαβίωσης Α.2 Επίδομα 

κινητικότητας

Α.3 Οικογενειακό 

επίδομα

Β.1. Δαπάνες έρευνας, 

κατάρτισης και 

δικτύωσης

B2.  Διαχειριστικές και 

έμμεσες2 δαπάνες

Μορφή δαπανών3 Μοναδιαίες Μοναδιαίες


