
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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα «Ορίζων 2020» 
 
 
 

Υπόδειγμα ειδικής συμφωνίας με πολλαπλούς 
εταίρους 

για εταιρικές σχέσεις-πλαίσια 

 
(H2020 SGA — Multi) 

 
Έκδοση 4.0 

27 Φεβρουαρίου 2017 
 



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

αναγνωριστικός κωδικός της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων] 

 

Υποδείγματα συμφωνιών επιχορήγησης για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»: H2020 SGA — Multi: v.4.0 – 

27.2.2017 

2 

 

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 16.6 «Νόμισμα για τις οικονομικές καταστάσεις 

και μετατροπή σε ευρώ», ώστε να μπορούν οι εταίροι με 
λογαριασμούς σε άλλα νομίσματα πλην του ευρώ να 
μετατρέπουν σε ευρώ όλες τις δαπάνες που 

πραγματοποιούνται, ανεξάρτητα από το νόμισμα στο 
οποίο πραγματοποιήθηκαν (όπως με τα έργα του 7ου 
ΠΠ)· 

 Άρθρο 17.2 «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. 

 Άλλες ελάσσονες αλλαγές στη διατύπωση και διορθώσεις 

τυπογραφικών λαθών είναι ορατές σε έκδοση με παρακολούθηση 
αλλαγών. 

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

 Άρθρο 5.2.Α «Άμεσες δαπάνες προσωπικού», για να 

λαμβάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό υπόψη οι συνήθεις 
πρακτικές κοστολόγησης των εταίρων, με την παροχή της 
δυνατότητας υπολογισμού του ωρομισθίου όχι μόνο ανά 
πλήρες οικονομικό έτος αλλά και ανά μήνα.  

 Άρθρο 16.3 «Περιοδικές εκθέσεις — Αιτήσεις για 
ενδιάμεση πληρωμή»: στην τεχνική έκθεση που 
υποβάλλει ο συντονιστής πρέπει επίσης να αναφέρονται 

οι δραστηριότητες επικοινωνίας.  

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: 

 Συμπερίληψη επιλογών για δράσεις ΠΕΠ-ΠΚΛ, ιδίως 
σύμφωνα με τα άρθρα 4.2, 5.2, 11, 13, 15, 16, καθώς και 

τα παραρτήματα 2,3    5 και τα προαιρετικά παραρτήματα 
6 και 7 μόνο για δράσεις ΠΕΠ-ΠΚΛ 

 Άρθρο 5.2.Α «Άμεσες δαπάνες προσωπικού» 

 Άρθρο 5.2.Α.2 «Δαπάνες προσωπικού για φυσικά πρόσωπα 
που εργάζονται βάσει απευθείας σύμβασης με τον 
δικαιούχο» 

 Άρθρο 5.2.Δ.5 «Άμεσες δαπάνες που τιμολογούνται 

εσωτερικά» 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/pcp_ppi/h2020-mga-spa-multi_v1.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/pcp_ppi/h2020-mga-spa-multi_v2.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/pcp_ppi/h2020-mga-spa-multi_v2.1_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/pcp_ppi/h2020-mga-spa-multi_track-v2.0-v2.1_en.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/pcp_ppi/h2020-mga-spa-multi_track-v2.0-v2.1_en.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/pcp_ppi/h2020-mga-spa-multi_v3.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/pcp_ppi/h2020-mga-spa-multi_track-v2.1-v3.0_en.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/pcp_ppi/h2020-mga-spa-multi_track-v2.1-v3.0_en.doc
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 Άρθρο 5.2.Ε «Έμμεσες δαπάνες» 

 Νέο Άρθρο 12α «Εκτέλεση καθηκόντων της δράσης από 
διεθνείς εταίρους» 

 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/pcp_ppi/h2020-mga-spa-multi_track-v3.0-v4.0_en.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/pcp_ppi/h2020-mga-spa-multi_track-v3.0-v4.0_en.doc
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΡΙΖΩΝ 2020»
1
 

 (H2020 SGA — MULTI) 

 
 

 Το παρόν υπόδειγμα έχει εκπονηθεί για δράσεις για τις οποίες κανονικά χρησιμοποιείται το 
γενικό υπόδειγμα συμφωνιών επιχορήγησης (δηλαδή δράσεις RIA, IA και CSA) και για δράσεις για 
τις οποίες χρησιμοποιείται το γενικό υπόδειγμα συμφωνιών επιχορήγησης ΠΕΠ-ΠΚΛ (δηλ. για 
δράσεις ΠΕΠ-ΠΚΛ). Θα πρέπει να προσαρμοστεί περαιτέρω για τις δράσεις ERANET, EJP, ERC, MSC 
και για αυτές που αφορούν το μέσο για τις ΜΜΕ.   

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

σύστημα για υπογραφή (επειδή είναι απλώς εσωτερικές οδηγίες).  
 

 Οι επιλογές για δράσεις RIA, IA & CSA, καθώς και για δράσεις ΠΕΠ-ΠΚΛ αναγράφονται σε [μπλε 

αγκύλες]. 
 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 εταίροι 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. 
 

 Παραρτήματα: 
Ορισμένα παραρτήματα προέρχονται από το γενικό υπόδειγμα συμφωνιών επιχορήγησης (βλ. 
παραρτήματα 3 – Έντυπα προσχώρησης, 3α – Δήλωση περί της από κοινού και εις ολόκληρον 
ευθύνης των συνδεόμενων τρίτων μερών, 5 – Υπόδειγμα πιστοποιητικού για τις οικονομικές 
καταστάσεις και 6 – Υπόδειγμα πιστοποιητικού μεθοδολογίας), αλλά έχουν προσαρμοστεί στις 
ειδικές ανάγκες της συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης και της ειδικής συμφωνίας. 
Κάθε αναφορά στον «δικαιούχο» στα εν λόγω παραρτήματα νοείται ως αναφορά στον «εταίρο». 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ  

 

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

 

 

                                                 
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). 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΓΔ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
 
[Διεύθυνση] 
[Μονάδα][Διευθυντής] 
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Η παρούσα «ειδική συμφωνία» συνάπτεται μεταξύ των ακόλουθων μερών: 

 

αφενός, 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 1: της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ»), εκπροσωπούμενης από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή («Επιτροπή»)
2
,]  

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 2: της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας («Ευρατόμ»), 

εκπροσωπούμενης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή («Επιτροπή»)
3
,]  

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 3: του [Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας (REA/ΕΟΕ)] [Εκτελεστικού 

Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERCEA/ΕΟΕΣΕ)] [Εκτελεστικού 

Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων (INEA/ΕΟΚΔ)] [Εκτελεστικού Οργανισμού για τις 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME/ΕΟΜΕ)] («Οργανισμός»), δυνάμει των εξουσιών που 

έχουν μεταβιβαστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή («Επιτροπή»)
4
,] 

 

που εκπροσωπείται για τους σκοπούς της υπογραφής της παρούσας ειδικής συμφωνίας από 

[[ιδιότητα, [Γενική Διεύθυνση, Διεύθυνση, Μονάδα] [Τμήμα]], [ονοματεπώνυμο],
5
 

 

και  

 

αφετέρου, 

 

1. «του συντονιστή»: 

 

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

[ΕΠΙΛΟΓΗ για εταίρους με ΦΠΑ: αριθμός ΦΠΑ [συμπληρώνεται ο αριθμός]], [ΕΠΙΛΟΓΗ 

για συντονιστές που δεν λαμβάνουν χρηματοδότηση από την ΕΕ: ως «εταίρου που δεν 

λαμβάνει χρηματοδότηση από την ΕΕ» (βλ. άρθρο 7),] ο οποίος εκπροσωπείται για τους 

σκοπούς της υπογραφής της ειδικής συμφωνίας από [ιδιότητα, ονοματεπώνυμο] 

 

και των ακόλουθων άλλων εταίρων, που εκπροσωπούνται για τους σκοπούς της υπογραφής 

της ειδικής συμφωνίας από τον συντονιστή (βλ. εντολή στο παράρτημα 3 της ΣΠΕΣ και 

άρθρο 62 της ΣΠΕΣ): 

 

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

[ΕΠΙΛΟΓΗ για εταίρους με ΦΠΑ: αριθμός ΦΠΑ [συμπληρώνεται ο αριθμός]], 

 

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

έχουν εφαρμογή στην παρούσα Συμφωνία. 
3  Το κείμενο με πλάγιους χαρακτήρες δείχνει τις επιλογές του υποδείγματος συμφωνίας επιχορήγησης που 

έχουν εφαρμογή στην παρούσα Συμφωνία. 
4  Το κείμενο με πλάγιους χαρακτήρες δείχνει τις επιλογές του υποδείγματος συμφωνίας επιχορήγησης που 

έχουν εφαρμογή στην παρούσα Συμφωνία. 
5 Το πρόσωπο που εκπροσωπεί την Επιτροπή/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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[ΕΠΙΛΟΓΗ για εταίρους που δεν εκτελούν καθήκοντα της δράσης βάσει της παρούσας 

ειδικής συμφωνίας: X. [πλήρης επίσημη ονομασία (σύντομη ονομασία)], με έδρα [πλήρης 

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

αριθμός]], ως «εταίρου που δεν εκτελεί καθήκοντα της δράσης»,] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ για εταίρους που δεν λαμβάνουν χρηματοδότηση από την ΕΕ: X. [πλήρης 

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

για εταίρους με ΦΠΑ: αριθμός ΦΠΑ [συμπληρώνεται ο αριθμός],] ως «εταίρου που δεν 

λαμβάνει χρηματοδότηση από την ΕΕ» (βλ. άρθρο 7),] 

 

[ομοίως για κάθε εταίρο] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ, εάν το ΚΚΕρ είναι εταίρος: και X. Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) με έδρα 

[πλήρης επίσημη διεύθυνση], εάν υπογράφει τον «Διοικητικό διακανονισμό» (βλ. παράρτημα 

5)]. 

 

Συνάπτοντας την ειδική συμφωνία [ΕΠΙΛΟΓΗ εάν το ΚΚΕρ είναι εταίρος: ή τον διοικητικό 

διακανονισμό], οι εταίροι αποδέχονται την επιχορήγηση και συμφωνούν να υλοποιήσουν την 

ειδική δράση υπό την ευθύνη τους και σύμφωνα με τη συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης 

και την παρούσα ειδική συμφωνία, με όλες τις υποχρεώσεις και προϋποθέσεις που αυτές 

καθορίζουν.  

 

Η ειδική συμφωνία απαρτίζεται από τα εξής: 

 

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  Υπόδειγμα οικονομικών καταστάσεων
 
 

 

Παράρτημα 4  Υπόδειγμα πιστοποιητικού για τις οικονομικές καταστάσεις  

 

Παράρτημα 5 [ΕΠΙΛΟΓΗ 1, εάν συμμετέχει το ΚΚΕρ: Διοικητικός διακανονισμός ] 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 2: Άνευ αντικειμένου] 

 

[πρόσθετη ΕΠΙΛΟΓΗ αποκλειστικά για δράσεις PCP/PPI: Παράρτημα 6 

 Υπόδειγμα δέσμευσης όσον αφορά τη διαθεσιμότητα πόρων] 

 

[πρόσθετη ΕΠΙΛΟΓΗ αποκλειστικά για δράσεις PCP/PPI: Παράρτημα 7 Δήλωση 

σχετικά με τη χρησιμοποίηση της προηγούμενης πληρωμής προχρηματοδότησης] 
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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  ΓΕΝΙΚΑ ........................................................................................................................... 10 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  ΓΕΝΙΚΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

 

Η παρούσα Συμφωνία καθορίζει τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις, καθώς και τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ισχύουν για την ειδική επιχορήγηση που λαμβάνουν οι 

εταίροι για την υλοποίηση ειδικής δράσης βάσει της συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης 

αριθ. [συμπληρώνεται ο αριθμός] [συμπληρώνεται το ακρωνύμιο] («συμφωνία-πλαίσιο 

εταιρικής σχέσης (ΣΠΕΣ)») 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  ΔΡΑΣΗ 

 

ΑΡΘΡΟ 2 - ΔΡΑΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ 

 

Η ειδική δράση που πρόκειται να υλοποιηθεί έχει τίτλο [συμπληρώνεται ο τίτλος της 

δράσης με έντονους χαρακτήρες] — [συμπληρώνεται το ακρωνύμιο] («δράση») και 

περιγράφεται στο παράρτημα 1. 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ για συμπληρωματικές επιχορηγήσεις εφόσον προβλέπονται στο πρόγραμμα 

εργασιών: Η επιχορήγηση αποτελεί «συμπληρωματική επιχορήγηση» στη/στις [συμφωνία/-ες 

επιχορήγησης στο πλαίσιο της/των πρόσκλησης/-εων υποβολής προτάσεων [αναγνωριστικός/-οί 

κωδικός/-οί πρόσκλησης: «Ορίζων 2020» — θεματικό πεδίο —]] [συμφωνία/-ες 

συμπληρωματικής επιχορήγησης με τον/τους ακόλουθο/-ους αριθμό/-ούς: 

 

- [συμπληρώνεται ο αριθμός] [συμπληρώνεται το ακρωνύμιο] 

- [συμπληρώνεται ο αριθμός] [συμπληρώνεται το ακρωνύμιο]].] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ για κοινές δράσεις (κοινή πρόσκληση με τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό): Η 

δράση είναι «συγχρηματοδοτούμενη δράση» η οποία πρέπει να συντονίζεται με την «κοινή 

δράση» με την ονομασία [συμπληρώνεται το όνομα της δράσης της τρίτης χώρας ή του διεθνούς 

οργανισμού], όπως περιγράφεται στο παράρτημα 1.] 

 

ΑΡΘΡΟ 3 — ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 

Η διάρκεια της ειδικής δράσης θα είναι [συμπληρώνεται ο αριθμός] μήνες από[ΕΠΙΛΟΓΗ 

1, εκ προεπιλογής: την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία έναρξης ισχύος 

της ειδικής συμφωνίας (βλ. άρθρο 21)] [ΕΠΙΛΟΓΗ 2, εφόσον απαιτείται για τη δράση: 

[συμπληρώνεται η ημερομηνία]
6
(«ημερομηνία έναρξης της δράσης»).  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 

 

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

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

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

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

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

επιχορήγησης (άρθρο 130 του δημοσιονομικού κανονισμού) 



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

αναγνωριστικός κωδικός της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων] 
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ΑΡΘΡΟ 4 — ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 

4.1 Μέγιστο ποσό επιχορήγησης  

 

Το «μέγιστο ποσό επιχορήγησης» για την ειδική επιχορήγηση είναι [συμπληρώνεται το 

ποσό (συμπληρώνεται το ποσό ολογράφως) EUR]. 

 

4.2 Μορφή επιχορήγησης, ποσοστό επιστροφής και μορφές δαπανών 

 

[ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ δράσεις RIA, IA & CSA: 

 

Στο πλαίσιο της επιχορήγησης επιστρέφεται [ΕΠΙΛΟΓΗ 1, για δράσεις έρευνας και 

καινοτομίας (RIA) και δράσεις συντονισμού και στήριξης (CSA): το 100 % των επιλέξιμων 

δαπανών της δράσης] [ΕΠΙΛΟΓΗ 2, για δράσεις καινοτομίας (IA)
7
: το 100 % των 

επιλέξιμων δαπανών της δράσης για εταίρους [και συνδεόμενα τρίτα μέρη] που είναι μη 

κερδοσκοπικές νομικές οντότητες
8
 και το 70 % των επιλέξιμων δαπανών για εταίρους [και 

συνδεόμενα τρίτα μέρη] που είναι κερδοσκοπικές νομικές οντότητες] [ΕΠΙΛΟΓΗ 3, για 

εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον προβλέπεται στο πρόγραμμα εργασιών: [ΕΠΙΛΟΓΗ A, 

για δράσεις έρευνας και καινοτομίας (RIA) και για δράσεις συντονισμού και στήριξης 

(CSA): [το … %] των επιλέξιμων δαπανών της δράσης] [ΕΠΙΛΟΓΗ Β, για δράσεις 

καινοτομίας (IA): το [… %] των επιλέξιμων δαπανών για εταίρους [και συνδεόμενα τρίτα 

μέρη] που είναι μη κερδοσκοπικές νομικές οντότητες
9
 και το […%] των επιλέξιμων δαπανών 

για εταίρους [και συνδεόμενα τρίτα μέρη] που είναι κερδοσκοπικές νομικές οντότητες]] (βλ. 

άρθρο 5) («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 5) πρέπει να δηλώνονται με τις ακόλουθες μορφές 

(«μορφές δαπανών»): 

 

                                                 
7  Για τον ορισμό, βλ. άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 6) 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 «δράση καινοτομίας» νοείται δράση που αποτελείται κατά κύριο λόγο από 

δραστηριότητες που στοχεύουν άμεσα στην κατάρτιση σχεδίων και ρυθμίσεων ή στον σχεδιασμό νέων, 

τροποποιημένων ή βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών ή υπηρεσιών. Για τον σκοπό αυτό, μπορούν να 

περιλαμβάνουν παραγωγή πρωτοτύπου, εκτέλεση δοκιμών, επίδειξη, πιλοτική εφαρμογή, ευρείας κλίμακας 

επικύρωση προϊόντων και εμπορική αναπαραγωγή. 

8  Για τον ορισμό, βλ. άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 14) του κανονισμού αριθ. 1290/2013 σχετικά με τους 

κανόνες συμμετοχής: ως «μη κερδοσκοπική νομική οντότητα» νοείται νομική οντότητα η οποία εκ 

νομικής μορφής είναι μη κερδοσκοπική ή έχει ευθύνη βάσει νόμου ή κανονιστικής ρυθμίσεως να μην 

διανέμει κέρδη στους μετόχους της ή σε μεμονωμένα μέλη. 

9  Για τον ορισμό, βλ. άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 14) του κανονισμού αριθ. 1290/2013 σχετικά με τους 

κανόνες συμμετοχής: ως «μη κερδοσκοπική νομική οντότητα» νοείται νομική οντότητα η οποία εκ 

νομικής μορφής είναι μη κερδοσκοπική ή έχει ευθύνη βάσει νόμου ή κανονιστικής ρυθμίσεως να μην 

διανέμει κέρδη στους μετόχους της ή σε μεμονωμένα μέλη. 



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

αναγνωριστικός κωδικός της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων] 
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α) για άμεσες δαπάνες προσωπικού [(εξαιρουμένων των άμεσων δαπανών προσωπικού 

που καλύπτονται από τη μοναδιαία δαπάνη [/το εφάπαξ ποσό] βάσει του στοιχείου 

στ))]
10

:  

 

- ως δαπάνες που έχουν όντως πραγματοποιηθεί («πραγματικές δαπάνες») ή  

 

- βάσει ενός ποσού ανά μονάδα που υπολογίζεται από τον εταίρο σύμφωνα με 

τις συνήθεις πρακτικές κοστολόγησης που εφαρμόζει («μοναδιαίες 

δαπάνες»).  

 

Οι δαπάνες προσωπικού για τους άμισθους ιδιοκτήτες ΜΜΕ ή άμισθους εταίρους 

που είναι φυσικά πρόσωπα (βλ. άρθρο 5.2 στοιχεία Α.4 και Α.5) πρέπει να 

δηλώνονται με βάση το ποσό ανά μονάδα που καθορίζεται στο παράρτημα 2α 

(μοναδιαίες δαπάνες)· 

 

β) για άμεσες δαπάνες υπεργολαβίας [(εξαιρουμένων των δαπανών υπεργολαβίας που 

καλύπτονται από τη μοναδιαία δαπάνη[/το εφάπαξ ποσό] βάσει του στοιχείου στ))11]: 

ως δαπάνες που έχουν όντως πραγματοποιηθεί (πραγματικές δαπάνες)·  

 

γ) για άμεσες δαπάνες παροχής χρηματοδοτικής στήριξης σε τρίτα μέρη 

[(εξαιρουμένων των δαπανών χρηματοδοτικής στήριξης που καλύπτονται από τη 

μοναδιαία δαπάνη[/το εφάπαξ ποσό] βάσει του στοιχείου στ)]12: [ΕΠΙΛΟΓΗ 1, που 

χρησιμοποιείται όταν εφαρμόζεται το άρθρο 13 της ειδικής συμφωνίας: ως δαπάνες 

που έχουν όντως πραγματοποιηθεί (πραγματικές δαπάνες)·][ΕΠΙΛΟΓΗ 2: άνευ 

αντικειμένου·] 

 

δ) για άλλες άμεσες δαπάνες [(εξαιρουμένων των άλλων άμεσων δαπανών που 

καλύπτονται από τη μοναδιαία δαπάνη[/το εφάπαξ ποσό] βάσει του στοιχείου στ))]:13  

 

- οι δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες που τιμολογούνται εσωτερικά: βάσει 

ποσού ανά μονάδα που υπολογίζεται από τον εταίρο σύμφωνα με τις συνήθεις 

πρακτικές κοστολόγησης που εφαρμόζει («μοναδιαίες δαπάνες»)· 

 

- για όλες τις άλλες δαπάνες: ως δαπάνες που έχουν όντως πραγματοποιηθεί 

(πραγματικές δαπάνες)· 

 

ε) για έμμεσες δαπάνες [(εξαιρουμένων των έμμεσων δαπανών που καλύπτονται από τη 

μοναδιαία δαπάνη[/το εφάπαξ ποσό] βάσει του στοιχείου στ))]:14 βάσει κατ’ αποκοπή 

συντελεστή που εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 5.2 στοιχείο Ε («κατ’ αποκοπή 

δαπάνες»)· 

 

στ) [ΕΠΙΛΟΓΗ 1α, για ειδικές μοναδιαίες δαπάνες (εάν προβλέπεται μοναδιαία 

δαπάνη με απόφαση της Επιτροπής και έχει εφαρμογή στην επιχορήγηση): για 

                                                 
10  Να χρησιμοποιείται μόνο αν χρησιμοποιείται η επιλογή στο στοιχείο στ). 
11  Να χρησιμοποιείται μόνο αν χρησιμοποιείται η επιλογή στο στοιχείο στ). 
12  Να χρησιμοποιείται μόνο αν χρησιμοποιείται η επιλογή στο στοιχείο στ). 
13  Να χρησιμοποιείται μόνο αν χρησιμοποιείται η επιλογή στο στοιχείο στ). 
14  Να χρησιμοποιείται μόνο αν χρησιμοποιείται η επιλογή στο στοιχείο στ). 



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

αναγνωριστικός κωδικός της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων] 
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[συμπληρώνεται το όνομα της/των ειδικής/-ών κατηγορίας/-ιών δαπανών
15

]: βάσει 

του/των ποσού/-ών ανά μονάδα που καθορίζεται/-ονται στο παράρτημα 2α
16

 

(μοναδιαίες δαπάνες).]  

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 1β, για ειδικές εφάπαξ δαπάνες (εάν προβλέπεται εφάπαξ ποσό με 

απόφαση της Επιτροπής και έχει εφαρμογή στην επιχορήγηση): για 

[συμπληρώνεται το όνομα της/των ειδικής/-ών κατηγορίας/-ιών δαπανών]: ως το 

εφάπαξ ποσό που καθορίζεται στο παράρτημα 2 (εφάπαξ δαπάνη).] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 2: ειδική/-ές κατηγορία/-ες δαπανών: άνευ αντικειμένου.] ] 

 

[ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ δράσεις ΠΕΠ-ΠΚΛ: 

Στο πλαίσιο της επιχορήγησης επιστρέφεται το [... %] των επιλέξιμων δαπανών για τη δράση] 

(βλ. άρθρο 5) («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 5) πρέπει να δηλώνονται με τις ακόλουθες μορφές 

(«μορφές δαπανών»): 

 

α) για άμεσες δαπάνες υπεργολαβίας [ΠΕΠ][ΠΚΛ]: ως δαπάνες που έχουν όντως 

πραγματοποιηθεί (πραγματικές δαπάνες)·  

 

β) για άμεσες δαπάνες προσωπικού για τις σχετικές συμπληρωματικές 

δραστηριότητες συντονισμού και δικτύωσης [(εξαιρουμένων των άμεσων δαπανών 

προσωπικού που καλύπτονται από τις μοναδιαίες δαπάνες βάσει του στοιχείου στ))]
17

:   

 

- ως δαπάνες που έχουν όντως πραγματοποιηθεί («πραγματικές δαπάνες») ή  

 

- βάσει ενός ποσού ανά μονάδα που υπολογίζεται από τον εταίρο σύμφωνα με 

τις συνήθεις πρακτικές κοστολόγησης που εφαρμόζει («μοναδιαίες 

δαπάνες»).  

 

Οι δαπάνες προσωπικού για τους άμισθους ιδιοκτήτες ΜΜΕ ή άμισθους εταίρους 

που είναι φυσικά πρόσωπα (βλ. άρθρο 5.2 στοιχεία Α.4 και Α.5) πρέπει να 

δηλώνονται με βάση το ποσό ανά μονάδα που καθορίζεται στο παράρτημα 2α 

(μοναδιαίες δαπάνες)· 

 

                                                 
15  Συμπληρώνεται το ακριβές όνομα της κατηγορίας δαπανών (όπως στην απόφαση της Επιτροπής που 

επιτρέπει τη χρήση μοναδιαίας δαπάνης/εφάπαξ ποσού). Για παράδειγμα: «δαπάνες για την παροχή 

διακρατικής πρόσβασης σε ερευνητικές υποδομές»· «δαπάνες κλινικών μελετών», «δαπάνες μέτρων για την 

ενεργειακή απόδοση των κτιρίων». 
16  Στο παράρτημα 2 πρέπει να εμφαίνονται επακριβώς, για κάθε εταίρο (και συνδεόμενο τρίτο μέρος), όλες οι 

παράμετροι για τη μοναδιαία δαπάνη (δηλ. η/οι μονάδα/-ες, το/τα ποσό/-ά ανά μονάδα, η ερευνητική 

εγκατάσταση/υποδομή για την οποία χρησιμοποιούνται, η κλινική μελέτη για την οποία χρησιμοποιούνται 

κλπ.). 
17  Να χρησιμοποιείται μόνο αν χρησιμοποιείται η επιλογή στο στοιχείο στ). 



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

αναγνωριστικός κωδικός της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων] 
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γ) για άμεσες δαπάνες υπεργολαβίας για τις σχετικές συμπληρωματικές 

δραστηριότητες συντονισμού και δικτύωσης [(εξαιρουμένων των δαπανών 

υπεργολαβίας που καλύπτονται από τις μοναδιαίες δαπάνες βάσει του στοιχείου στ))]18: 

ως δαπάνες που έχουν όντως πραγματοποιηθεί (πραγματικές δαπάνες)· 

  

δ) για άλλες άμεσες δαπάνες για τις σχετικές συμπληρωματικές δραστηριότητες 

συντονισμού και δικτύωσης [(εξαιρουμένων των άλλων άμεσων δαπανών που 

καλύπτονται από τις μοναδιαίες δαπάνες βάσει του στοιχείου στ))]19:  

 

- οι δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες που τιμολογούνται εσωτερικά: βάσει ενός 

ποσού ανά μονάδα που υπολογίζεται από τον εταίρο σύμφωνα με τις συνήθεις 

πρακτικές κοστολόγησης που εφαρμόζει («μοναδιαίες δαπάνες»)· 

 

- για όλες τις άλλες δαπάνες: ως δαπάνες που έχουν όντως πραγματοποιηθεί 

(πραγματικές δαπάνες)· 

 

ε)  για έμμεσες δαπάνες για τις σχετικές συμπληρωματικές δραστηριότητες 

συντονισμού και δικτύωσης [(εξαιρουμένων των έμμεσων δαπανών που καλύπτονται 

από τις μοναδιαίες δαπάνες βάσει του στοιχείου στ))]20: βάσει κατ’ αποκοπή 

συντελεστή που εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 5.2 στοιχείο Ε («κατ’ αποκοπή 

δαπάνες»)· 

 

στ) [ΕΠΙΛΟΓΗ 1, για ειδικές μοναδιαίες δαπάνες (εάν προβλέπεται μοναδιαία δαπάνη 

σε απόφαση της Επιτροπής και έχει εφαρμογή στην επιχορήγηση): για 

[συμπληρώνεται το όνομα της/των ειδικής/-ών κατηγορίας/-ιών δαπανών
21

] που 

εντάσσονται στο πλαίσιο των σχετικών συμπληρωματικών δραστηριοτήτων 

συντονισμού και δικτύωσης: βάσει του/των ποσού/-ών ανά μονάδα που καθορίζεται/-

ονται στο παράρτημα 2α
22

 (μοναδιαίες δαπάνες).] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 2: ειδική/-ές κατηγορία/-ες δαπανών: άνευ αντικειμένου.] ] 

 

ΑΡΘΡΟ 5 — ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  

 

5.1 Γενικές προϋποθέσεις ώστε οι δαπάνες να είναι επιλέξιμες  

 

Ως «επιλέξιμες δαπάνες» νοούνται οι δαπάνες που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:  

 

α) προκειμένου για πραγματικές δαπάνες: 

                                                 
18  Να χρησιμοποιείται μόνο αν χρησιμοποιείται η επιλογή στο στοιχείο στ). 
19  Να χρησιμοποιείται μόνο αν χρησιμοποιείται η επιλογή στο στοιχείο στ). 
20  Να χρησιμοποιείται μόνο αν χρησιμοποιείται η επιλογή στο στοιχείο στ). 
21  Συμπληρώνεται το ακριβές όνομα της κατηγορίας δαπανών (όπως στην απόφαση της Επιτροπής που 

επιτρέπει τη χρήση μοναδιαίας δαπάνης/εφάπαξ ποσού). Για παράδειγμα: «δαπάνες για την παροχή 

διακρατικής πρόσβασης σε ερευνητικές υποδομές»· «δαπάνες κλινικών μελετών», «δαπάνες μέτρων για την 

ενεργειακή απόδοση των κτιρίων». 
22  Στο παράρτημα 2 πρέπει να εμφαίνονται επακριβώς, για κάθε εταίρο (και συνδεόμενο τρίτο μέρος), όλες οι 

παράμετροι για τη μοναδιαία δαπάνη (δηλ. η/οι μονάδα/-ες, το/τα ποσό/-ά ανά μονάδα, η ερευνητική 

εγκατάσταση/υποδομή για την οποία χρησιμοποιούνται, η κλινική μελέτη για την οποία χρησιμοποιούνται 

κλπ.). 



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

αναγνωριστικός κωδικός της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων] 
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i)  πρέπει να έχουν όντως πραγματοποιηθεί από τον εταίρο·  

 

ii)  πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο που ορίζεται στο άρθρο 3, 

με εξαίρεση τις δαπάνες που αφορούν την υποβολή της περιοδικής έκθεσης για 

την τελευταία περίοδο υποβολής εκθέσεων και της τελικής έκθεσης (βλ. άρθρο 

16)·  

 

iii)  πρέπει να αναφέρονται στον εκτιμώμενο προϋπολογισμό που ορίζεται στο 

παράρτημα 2· 

 

iv)   πρέπει να προκύπτουν στο πλαίσιο της ειδικής δράσης όπως περιγράφεται στο 

παράρτημα 1 και να είναι αναγκαίες για την υλοποίησή της· 

 

v)  πρέπει να είναι ταυτοποιήσιμες και επαληθεύσιμες, ιδίως να καταγράφονται 

στους λογαριασμούς του εταίρου σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που ισχύουν 

στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος και με τις συνήθεις πρακτικές 

κοστολόγησης που εφαρμόζει·   

 

vi)  πρέπει να συνάδουν με την ισχύουσα εθνική φορολογική, εργασιακή και 

ασφαλιστική νομοθεσία και  

 

vii)  πρέπει να είναι εύλογες, αιτιολογημένες και να συμμορφώνονται με την αρχή 

της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, ιδίως όσον αφορά την οικονομία και την 

αποδοτικότητα· 

 

β) προκειμένου για μοναδιαίες δαπάνες:  

 

i)  πρέπει να υπολογίζονται ως εξής:  

 
{ποσά ανά μονάδα που καθορίζονται στο παράρτημα 2α ή υπολογίζονται από τον 

εταίρο σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές κοστολόγησης που εφαρμόζει (βλ. άρθρο 

5.2, στοιχεία Α και Δ.5) 

  

επί  

 

τον αριθμό των πραγματικών μονάδων}· 

 

ii)  ο αριθμός των πραγματικών μονάδων πρέπει να πληροί τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

 

- 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 ειδικής 

δράσης ή να προκύπτουν από αυτήν και 
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- ο αριθμός των μονάδων πρέπει να είναι ταυτοποιήσιμος και 

επαληθεύσιμος, ιδίως μέσω αρχείων και εγγράφων (βλ. άρθρο 24 της 

ΣΠΕΣ)·  

 

γ) προκειμένου για κατ’ αποκοπή δαπάνες:  

 

i)  πρέπει να υπολογίζονται βάσει του κατ’ αποκοπή συντελεστή που καθορίζεται 

στο παράρτημα 2 και 

 

ii)  οι δαπάνες (πραγματικές δαπάνες ή μοναδιαίες δαπάνες [ή εφάπαξ δαπάνες]) 

στις οποίες εφαρμόζεται ο κατ’ αποκοπή συντελεστής πρέπει να πληρούν τους 

όρους επιλεξιμότητας που ορίζονται στο παρόν άρθρο[·][.]  

 

δ) [ΕΠΙΛΟΓΗ αν προβλέπεται εφάπαξ ποσό στο άρθρο 4.2: προκειμένου για εφάπαξ 

δαπάνες:  

 

i)  το επιλέξιμο ποσό είναι ίσο με το ποσό που ορίζεται στο παράρτημα 2 και 

 

ii)  τα αντίστοιχα καθήκοντα ή μέρη της ειδικής δράσης πρέπει να έχουν εκτελεστεί 

ορθά σύμφωνα με το παράρτημα 1.] 

 

5.2 Ειδικές προϋποθέσεις ώστε οι δαπάνες να είναι επιλέξιμες  

 

[ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ δράσεις RIA, IA & CSA: 

 

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

ειδικές προϋποθέσεις που ορίζονται κατωτέρω για κάθε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες 

του προϋπολογισμού: 

 

Α. άμεσες δαπάνες προσωπικού·  

Β. άμεσες δαπάνες υπεργολαβίας ·  

Γ. [ΕΠΙΛΟΓΗ 1, που χρησιμοποιείται όταν εφαρμόζεται το άρθρο 13: άμεσες 

δαπάνες για την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης σε τρίτα μέρη·] [ΕΠΙΛΟΓΗ 2: 

άνευ αντικειμένου·] 

Δ. άλλες άμεσες δαπάνες· 

Ε. έμμεσες δαπάνες· 

ΣΤ. [ΕΠΙΛΟΓΗ 1 για συγκεκριμένες μοναδιαίες[/εφάπαξ] δαπάνες: [συμπληρώνεται το 

όνομα της/των ειδικής/-ών κατηγορίας/-ιών δαπανών
23

]][ΕΠΙΛΟΓΗ 2: άνευ 

αντικειμένου]. 

 

«Άμεσες δαπάνες» είναι εκείνες που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση της δράσης και 

μπορούν, επομένως, να καταλογιστούν άμεσα σε αυτήν. Δεν πρέπει να περιλαμβάνουν καμία 

έμμεση δαπάνη (βλ. στοιχείο Ε κατωτέρω). 

 

                                                 
23  Συμπληρώνεται το ακριβές όνομα της δαπάνης (όπως στην απόφαση της Επιτροπής που επιτρέπει τη χρήση 

της μοναδιαίας δαπάνης ή του εφάπαξ ποσού). Για παράδειγμα: «δαπάνες για την παροχή διακρατικής 

πρόσβασης σε ερευνητικές υποδομές»· «δαπάνες κλινικών μελετών», «δαπάνες μέτρων για την ενεργειακή 

απόδοση των κτιρίων». 
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«Έμμεσες δαπάνες» είναι οι δαπάνες που δεν συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση της 

ειδικής δράσης και δεν μπορούν, επομένως, να καταλογιστούν άμεσα σε αυτήν.  

 

Α. Άμεσες δαπάνες προσωπικού [(που δεν καλύπτονται από το στοιχείο ΣΤ)] 

 

Τύποι επιλέξιμων δαπανών προσωπικού  

 

Α.1 Οι δαπάνες προσωπικού είναι επιλέξιμες εφόσον σχετίζονται με το προσωπικό που 

εργάζεται για τον εταίρο βάσει σύμβασης απασχόλησης (ή ισοδύναμης πράξης διορισμού) 

και απασχολείται στη δράση («δαπάνες για τους υπαλλήλους (ή ισοδύναμο προσωπικό)»). 

Πρέπει να περιορίζονται στους μισθούς, (συμπεριλαμβανομένης της περιόδου της γονικής 

άδειας), στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, στους φόρους και άλλες δαπάνες που 

περιλαμβάνονται στις αποδοχές, αν απορρέουν από την εθνική νομοθεσία ή τη σύμβαση 

απασχόλησης (ή ισοδύναμη πράξη διορισμού).  

 

Οι εταίροι που είναι μη κερδοσκοπικές νομικές οντότητες
24

 μπορούν επίσης να δηλώνουν ως 

δαπάνες προσωπικού τις πρόσθετες αποδοχές του προσωπικού που απασχολείται στην 

ειδική δράση (συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών βάσει συμπληρωματικών συμβάσεων 

ανεξαρτήτως της φύσης τους), αν:  

 

α) είναι μέρος των συνήθων πρακτικών του εταίρου όσον αφορά τις αποδοχές και 

καταβάλλονται με συνέπεια κάθε φορά που απαιτείται αντίστοιχο είδος εργασίας ή 

εμπειρογνωμοσύνης· 

 

β) τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των συμπληρωματικών 

πληρωμών είναι αντικειμενικά και εφαρμόζονται κατά κανόνα από τον εταίρο 

ανεξάρτητα από την πηγή χρηματοδότησης που χρησιμοποιείται.  

 

«Πρόσθετες αποδοχές»: κάθε τμήμα των αποδοχών που υπερβαίνει αυτό που θα 

καταβαλλόταν στο πρόσωπο για εργασία σε έργα που χρηματοδοτούνται από εθνικά 

προγράμματα. 

 

Οι πρόσθετες αποδοχές του προσωπικού που απασχολείται στη δράση είναι επιλέξιμες μέχρι 

το ακόλουθο ποσό:  

 

α) εάν το άτομο εργάζεται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης και αποκλειστικά για τη 

δράση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους: έως 8 000 EUR· 

 

β) εάν το άτομο εργάζεται αποκλειστικά για τη δράση, αλλά όχι με καθεστώς πλήρους 

απασχόλησης ή όχι για όλη τη διάρκεια του έτους: έως το κατ’ αναλογία ποσό που 

αντιστοιχεί στο όριο των 8 000 EUR ή 

 

γ) εάν το άτομο δεν εργάζεται αποκλειστικά για τη δράση: έως το κατ’ αναλογία ποσό 

που υπολογίζεται ως εξής:  

                                                 
24  Για τον ορισμό, βλ. άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 14) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 σχετικά με 

τους κανόνες συμμετοχής: ως «μη κερδοσκοπική νομική οντότητα» νοείται νομική οντότητα η οποία εκ 

νομικής μορφής είναι μη κερδοσκοπική ή έχει ευθύνη βάσει νόμου ή κανονιστικής ρυθμίσεως να μην 

διανέμει κέρδη στους μετόχους της ή σε μεμονωμένα μέλη.  
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{{8 000 EUR  

 

διά  

 

του αριθμού των ετήσιων παραγωγικών ωρών (βλ. κατωτέρω)},  

 

επί 

 

τον αριθμό των ωρών που το άτομο έχει εργαστεί για τη δράση κατά τη διάρκεια του 

έτους}. 

 

Α.2 Οι δαπάνες για τα φυσικά πρόσωπα που εργάζονται βάσει απευθείας σύμβασης με 

τον εταίρο, εξαιρουμένων των συμβάσεων απασχόλησης, αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες 

προσωπικού, εάν:  

 

α) το άτομο εργάζεται υπό συνθήκες παρόμοιες με εκείνες ενός υπαλλήλου (ιδίως όσον 

αφορά τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας, τα καθήκοντα που επιτελούνται και τις 

εγκαταστάσεις όπου επιτελούνται)· 

 

β) το προϊόν της εργασίας που εκτελείται ανήκει στον εταίρο (εκτός αν κατ’ εξαίρεση 

συμφωνείται κάτι διαφορετικό) και 

 

γ) οι δαπάνες δεν διαφέρουν σημαντικά από αυτές του προσωπικού που εκτελεί 

παρόμοια καθήκοντα βάσει σύμβασης απασχόλησης με τον εταίρο.  

 

Α.3 Οι δαπάνες του προσωπικού που αποσπάται από τρίτο μέρος έναντι αμοιβής είναι 

επιλέξιμες δαπάνες προσωπικού, εάν πληρούνται οι όροι του άρθρου 9.1. 

 

Α.4 Οι δαπάνες των ιδιοκτητών, προκειμένου για εταίρους που είναι μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις («ιδιοκτήτες ΜΜΕ») και εργάζονται για τη δράση αμισθί, είναι επιλέξιμες 

δαπάνες προσωπικού, εφόσον αντιστοιχούν στο γινόμενο του ποσού ανά μονάδα που ορίζεται 

στο παράρτημα 2α επί τον αριθμό των πραγματικών ωρών εργασίας για την ειδική δράση.   

 

Α.5 Οι δαπάνες των άμισθων «εταίρων που είναι φυσικά πρόσωπα» είναι επιλέξιμες 

δαπάνες προσωπικού, εφόσον αντιστοιχούν στο γινόμενο του ποσού ανά μονάδα που ορίζεται 

στο παράρτημα 2α επί τον αριθμό των πραγματικών ωρών εργασίας για τη δράση.   

 

[Α.6 [ΕΠΙΛΟΓΗ που χρησιμοποιείται για τη διακρατική πρόσβαση σε ερευνητικές 

υποδομές: Οι δαπάνες προσωπικού για την παροχή διακρατικής πρόσβασης σε 

ερευνητικές υποδομές είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον πληρούνται επίσης οι προϋποθέσεις που 

καθορίζονται στο άρθρο 14.1.1.] [ΕΠΙΛΟΓΗ που χρησιμοποιείται για την εικονική 

πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές: Οι δαπάνες προσωπικού για την παροχή εικονικής 

πρόσβασης σε ερευνητικές υποδομές είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον πληρούνται επίσης οι 

προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 14.2.]] 

 

Υπολογισμός 

 

Οι δαπάνες προσωπικού πρέπει να υπολογίζονται από τους εταίρους ως εξής: 
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{{ωρομίσθιο  

 

επί  

 

τον αριθμό των πραγματικών ωρών εργασίας για την ειδική δράση,  
 

συν   

 

για τις μη κερδοσκοπικές νομικές οντότητες: τις πρόσθετες αποδοχές του προσωπικού που απασχολείται 

στη δράση, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω (στοιχείο Α.1)}. 

 

Ο αριθμός των πραγματικών ωρών που δηλώνονται για ένα άτομο πρέπει να είναι 

ταυτοποιήσιμος και επαληθεύσιμος (βλ. άρθρο 24 της ΣΠΕΣ). 

 

Ο συνολικός αριθμός των ωρών που δηλώνονται στις επιχορηγήσεις της ΕΕ ή της Ευρατόμ, 

για ένα άτομο ανά έτος, δεν μπορεί να είναι υψηλότερος από τον αριθμό των ετήσιων 

παραγωγικών ωρών που χρησιμοποιούνται για τους υπολογισμούς του ωρομισθίου. Συνεπώς, 

ο μέγιστος αριθμός ωρών που μπορεί να δηλωθεί για την ειδική επιχορήγηση είναι: 

 
{αριθμός ετήσιων παραγωγικών ωρών για το συγκεκριμένο έτος (βλ. κατωτέρω) 

 

μείον 

 

τον συνολικό αριθμό των ωρών που δηλώνονται από τον εταίρο, για το εν λόγω άτομο για το 

συγκεκριμένο έτος, σε άλλες επιχορηγήσεις της ΕΕ ή της Ευρατόμ}. 

 

Ως «ωρομίσθιο» νοείται ένα από τα ακόλουθα: 

 

α) για δαπάνες προσωπικού που δηλώνονται ως πραγματικές δαπάνες (δηλ. κατηγορίες του 

προϋπολογισμού A.1, A.2, A.3 [και A.6]): το ωρομίσθιο υπολογίζεται ανά πλήρες 

οικονομικό έτος, ως εξής: 

 
{πραγματικές ετήσιες δαπάνες προσωπικού (εξαιρουμένων των πρόσθετων αποδοχών) για το άτομο 

 

διά  

 

του αριθμού των ετήσιων παραγωγικών ωρών}. 

 

με βάση τις δαπάνες προσωπικού και τον αριθμό των παραγωγικών ωρών για κάθε 

πλήρες οικονομικό έτος που καλύπτεται από την εν λόγω περίοδο υποβολής 

εκθέσεων. Αν ένα οικονομικό έτος δεν έχει κλείσει στο τέλος της περιόδου υποβολής 

εκθέσεων, οι εταίροι πρέπει να χρησιμοποιήσουν το ωρομίσθιο του τελευταίου 

διαθέσιμου οικονομικού έτους που έχει κλείσει. 

 

Για τον «αριθμό των ετήσιων παραγωγικών ωρών», οι εταίροι μπορούν να επιλέξουν 

ένα από τα ακόλουθα:  

 

i) «σταθερό αριθμό ωρών»: 1 720 ώρες για εργαζόμενους με καθεστώς 

πλήρους απασχόλησης (ή αντίστοιχος κατ’ αναλογία αριθμός ωρών για 

άτομα που δεν εργάζονται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης)· 
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ii) την επιλογή «ατομικές ετήσιες παραγωγικές ώρες»: ο συνολικός αριθμός 

των ωρών που εργάστηκε το άτομο κατά το εν λόγω έτος για τον εταίρο, ο 

οποίος υπολογίζεται ως εξής: 

 
{ετήσιες εργάσιμες ώρες του ατόμου (σύμφωνα με τη σύμβαση απασχόλησης, την 

ισχύουσα συλλογική σύμβαση εργασίας ή την εθνική νομοθεσία) 

 

συν  

 

υπερωρίες που έχει πραγματοποιήσει  

 

μείον  

 

απουσίες (όπως είναι η αναρρωτική άδεια και η ειδική άδεια)}. 
 

Ως «ετήσιες εργάσιμες ώρες» νοείται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο 

το προσωπικό πρέπει να εργάζεται, να βρίσκεται στη διάθεση του 

εργοδότη και να ασκεί τη δραστηριότητα ή να εκτελεί τα καθήκοντά του 

βάσει της σύμβασης απασχόλησης, της ισχύουσας συλλογικής σύμβασης 

εργασίας ή της εθνικής νομοθεσίας για τον χρόνο εργασίας.  

 

Αν η σύμβαση (ή ισχύουσα συλλογική σύμβαση εργασίας ή εθνική 

νομοθεσία για τον χρόνο εργασίας) δεν επιτρέπει τον προσδιορισμό των 

ετήσιων ωρών εργασίας, η επιλογή αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 

 

iii) Ως «τυπικές ετήσιες παραγωγικές ώρες» νοείται ο τυπικός αριθμός 

ετήσιων ωρών εργασίας που απαιτεί κατά κανόνα ο εταίρος από το 

προσωπικό του σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές κοστολόγησης που 

εφαρμόζει. Ο αριθμός αυτός πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 90 % 

των «τυπικών ετήσιων εργάσιμων ωρών». 

 

Εάν δεν υπάρχει ισχύουσα αναφορά για τις τυπικές ετήσιες εργάσιμες 

ώρες, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή η επιλογή.  

 

Για όλες τις επιλογές, ο πραγματικός χρόνος που αναλώνεται σε γονική άδεια από 

ένα άτομο που απασχολείται στη δράση μπορεί να αφαιρείται από τον αριθμό των 

ετήσιων παραγωγικών ωρών. 

 

Εναλλακτικά, οι εταίροι μπορούν να υπολογίζουν το ωρομίσθιο ανά μήνα, ως εξής: 

 

{πραγματική μηνιαία δαπάνη προσωπικού (εξαιρουμένων των πρόσθετων αποδοχών) για το άτομο 

 

διά 

 

{του αριθμού των ετήσιων παραγωγικών ωρών/12}. 

 

με βάση τις δαπάνες προσωπικού για κάθε μήνα συν (το ένα δωδέκατο του) αριθμού 

των ετήσιων παραγωγικών ωρών που υπολογίζονται σύμφωνα είτε με την επιλογή i) 

είτε με την επιλογή iii) ανωτέρω, δηλαδή:  
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- την επιλογή «σταθερός αριθμός ωρών» ή 

 

- την επιλογή «τυπικές ετήσιες παραγωγικές ώρες». 

 

Ο χρόνος που αναλώνεται σε γονική άδεια δεν μπορεί να αφαιρείται κατά τον 

υπολογισμό του ωρομισθίου ανά μήνα. Ωστόσο, οι εταίροι μπορούν να δηλώσουν 

δαπάνες προσωπικού που πραγματοποιήθηκαν κατά τις περιόδους γονικής άδειας, 

ανάλογα με το χρόνο κατά τον οποίο ο ενδιαφερόμενος εργάστηκε για τη δράση κατά 

τη διάρκεια αυτού του οικονομικού έτους. 

 

Εάν μέρη των βασικών αποδοχών παράγονται σε περίοδο μεγαλύτερη του ενός μήνα, 

οι εταίροι μπορούν να συμπεριλαμβάνουν μόνο το μερίδιο που παράγεται κατά τον 

μήνα (ανεξάρτητα από το ποσό που πράγματι καταβλήθηκε για τον συγκεκριμένο 

μήνα). 

 

Κάθε εταίρος πρέπει να χρησιμοποιεί μόνο μία επιλογή (ανά πλήρες οικονομικό έτος ή 

ανά μήνα) κατά τη διάρκεια κάθε πλήρους οικονομικού έτους· 

 

β) για δαπάνες προσωπικού που δηλώνονται βάσει μοναδιαίων δαπανών (δηλ. κατηγορίες 

του προϋπολογισμού A.1, A.2, A.4, Α.5 [και A.6])): το ωρομίσθιο είναι ένα από τα εξής:  

 

i)  για ιδιοκτήτες ΜΜΕ ή εταίρους που είναι φυσικά πρόσωπα: το ωρομίσθιο που 

ορίζεται στο παράρτημα 2α (βλ. στοιχεία Α.4 και Α.5 ανωτέρω), ή  

 

ii)  για δαπάνες προσωπικού που δηλώνονται με βάση τις συνήθεις πρακτικές 

κοστολόγησης του εταίρου: το ωρομίσθιο που υπολογίζεται από τον εταίρο 

σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές κοστολόγησης που εφαρμόζει, αν  

 

- οι πρακτικές κοστολόγησης που χρησιμοποιούνται εφαρμόζονται κατά τρόπο 

συνεπή, με βάση αντικειμενικά κριτήρια, ανεξάρτητα από την πηγή της 

χρηματοδότησης· 

 

- το ωρομίσθιο υπολογίζεται με βάση τις πραγματικές δαπάνες προσωπικού που 

εγγράφονται στους λογαριασμούς του εταίρου, εξαιρουμένων των μη 

επιλέξιμων δαπανών ή των δαπανών που περιλαμβάνονται σε άλλες 

κατηγορίες του προϋπολογισμού. 

 

Οι πραγματικές δαπάνες προσωπικού μπορούν να αναπροσαρμοστούν από τον 

εταίρο βάσει των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό ή εκτιμώμενων 

στοιχείων. Τα εν λόγω στοιχεία πρέπει να είναι τα ενδεδειγμένα για τον 

υπολογισμό των δαπανών προσωπικού, να είναι εύλογα και να αντιστοιχούν 

σε αντικειμενικά και επαληθεύσιμα δεδομένα·  

 

και 

 

- το ωρομίσθιο υπολογίζεται με τη χρήση του αριθμού των ετήσιων 

παραγωγικών ωρών (βλ. ανωτέρω). 
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Β. Οι άμεσες δαπάνες υπεργολαβίας [(που δεν καλύπτονται από το στοιχείο ΣΤ)] 

(συμπεριλαμβανομένων των σχετικών δασμών, φόρων και τελών, όπως ο μη εκπεστέος 

φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) που καταβάλλεται από τον εταίρο) είναι επιλέξιμες 

εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 11.1.1. 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ που χρησιμοποιείται για τη διακρατική πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές: 

Οι δαπάνες υπεργολαβίας για την παροχή διακρατικής πρόσβασης σε ερευνητικές υποδομές 

είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον πληρούνται επίσης οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 

14.1.1.] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ που χρησιμοποιείται για την εικονική πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές: Οι 

δαπάνες υπεργολαβίας για την παροχή εικονικής πρόσβασης σε ερευνητικές υποδομές είναι 

επιλέξιμες μόνο εφόσον πληρούνται επίσης οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 14.2.] 

 

Γ. Άμεσες δαπάνες για την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης σε τρίτα μέρη [(που δεν 

καλύπτονται από το στοιχείο ΣΤ)] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 1α, που χρησιμοποιείται όταν εφαρμόζεται το άρθρο 13.1: Γ.1 Οι άμεσες 

δαπάνες παροχής χρηματοδοτικής στήριξης είναι επιλέξιμες εφόσον πληρούνται οι 

προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 13.1.1.][ΕΠΙΛΟΓΗ 1β, που χρησιμοποιείται όταν 

εφαρμόζεται το άρθρο 13.2: Γ.2 Οι άμεσες δαπάνες παροχής χρηματοδοτικής στήριξης με 

τη μορφή βραβείων είναι επιλέξιμες εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται 

στο άρθρο 13.2.1.]  

[ΕΠΙΛΟΓΗ 2: Άνευ αντικειμένου] 

Δ. Άλλες άμεσες δαπάνες [(που δεν καλύπτονται από το στοιχείο ΣΤ)] 

 

Δ.1 Τα οδοιπορικά και συναφείς αποζημιώσεις διαβίωσης (συμπεριλαμβανομένων των 

σχετικών δασμών, φόρων και τελών, όπως ο μη εκπεστέος φόρος προστιθέμενης αξίας 

(ΦΠΑ) που καταβάλλεται από τον εταίρο) είναι επιλέξιμα εφόσον είναι σύμφωνα με τις 

συνήθεις πρακτικές του εταίρου για τα ταξίδια. 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ που χρησιμοποιείται για τη διακρατική πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές: 

Τα οδοιπορικά για την παροχή διακρατικής πρόσβασης σε ερευνητικές υποδομές είναι 

επιλέξιμα μόνο εφόσον πληρούνται επίσης οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 

14.1.1.] 

 

Δ.2 [ΕΠΙΛΟΓΗ 1, εκ προεπιλογής: Οι δαπάνες απόσβεσης εξοπλισμού, υποδομών ή άλλων 

στοιχείων ενεργητικού (καινούργιων ή μεταχειρισμένων), όπως έχουν καταγραφεί στους 

λογαριασμούς του εταίρου, είναι επιλέξιμες, εάν αυτά έχουν αγοραστεί σύμφωνα με το άρθρο 

8.1.1 και η απόσβεσή τους συνάδει με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και τις συνήθεις λογιστικές 

πρακτικές του εταίρου. 

 

Οι δαπάνες ενοικίασης ή μίσθωσης εξοπλισμού, υποδομών ή άλλων στοιχείων ενεργητικού 

(συμπεριλαμβανομένων σχετικών δασμών, φόρων και τελών όπως ο μη εκπεστέος φόρος 

προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) που καταβάλλεται από τον εταίρο) είναι επίσης επιλέξιμες, αν δεν 

υπερβαίνουν τις δαπάνες απόσβεσης παρόμοιου εξοπλισμού, υποδομών ή στοιχείων 

ενεργητικού και δεν περιλαμβάνουν έξοδα χρηματοδότησης.  
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Οι δαπάνες εξοπλισμού, υποδομών ή άλλων στοιχείων ενεργητικού που έχουν εισφερθεί σε 

είδος έναντι αμοιβής είναι επιλέξιμες, εφόσον δεν υπερβαίνουν τις δαπάνες απόσβεσης 

παρόμοιου εξοπλισμού, υποδομών ή στοιχείων ενεργητικού και δεν περιλαμβάνουν έξοδα 

χρηματοδότησης και εφόσον πληρούνται και οι προϋποθέσεις του άρθρου 9.1. 

 

Το μόνο μέρος των δαπανών που θα λαμβάνεται υπόψη είναι αυτό που αντιστοιχεί στη διάρκεια 

της δράσης και στο ποσοστό πραγματικής χρήσης για τους σκοπούς της δράσης.] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 2 (εναλλακτική αντί της ανωτέρω), που χρησιμοποιείται εφόσον προβλέπεται 

στο πρόγραμμα εργασιών
25

: Οι δαπάνες αγοράς εξοπλισμού, υποδομών ή άλλων στοιχείων 

ενεργητικού (καινούργιων ή μεταχειρισμένων) (όπως έχουν καταγραφεί στους λογαριασμούς 

του εταίρου) είναι επιλέξιμες, εάν ο εξοπλισμός, οι υποδομές ή τα άλλα στοιχεία ενεργητικού 

έχουν αγοραστεί σύμφωνα με το άρθρο 8.1.1. 

  

Οι δαπάνες ενοικίασης ή μίσθωσης εξοπλισμού, υποδομών ή άλλων στοιχείων ενεργητικού 

(συμπεριλαμβανομένων σχετικών δασμών, φόρων και τελών όπως ο μη εκπεστέος φόρος 

προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) που καταβάλλεται από τον εταίρο) είναι επίσης επιλέξιμες, αν δεν 

υπερβαίνουν τις δαπάνες απόσβεσης παρόμοιου εξοπλισμού, υποδομών ή στοιχείων 

ενεργητικού και δεν περιλαμβάνουν έξοδα χρηματοδότησης. 

 

Οι δαπάνες εξοπλισμού, υποδομών ή άλλων στοιχείων ενεργητικού που έχουν εισφερθεί σε 

είδος έναντι αμοιβής είναι επιλέξιμες, εφόσον δεν υπερβαίνουν τις δαπάνες απόσβεσης 

παρόμοιου εξοπλισμού, υποδομών ή στοιχείων ενεργητικού και δεν περιλαμβάνουν έξοδα 

χρηματοδότησης και εφόσον πληρούνται και οι προϋποθέσεις του άρθρου 9.1.] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ (επιπλέον μίας από τις δύο πρώτες επιλογές ανωτέρω) για τη διακρατική 

πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές: Κατ’ εξαίρεση, οι εταίροι δεν πρέπει να δηλώνουν τις εν 

λόγω δαπάνες (δηλ. τις δαπάνες ενοικίασης, μίσθωσης, αγοράς αποσβέσιμου εξοπλισμού, 

υποδομών και άλλων στοιχείων ενεργητικού) για την παροχή διακρατικής πρόσβασης σε 

ερευνητικές υποδομές (βλ. άρθρο 14.1).] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ (επιπλέον μίας από τις δύο πρώτες επιλογές ανωτέρω) για την εικονική 

πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές, εκτός εάν το πρόγραμμα εργασιών ορίζει ρητά 

κεφαλαιουχικές επενδύσεις για την εικονική πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές): 

Κατ’ εξαίρεση, οι εταίροι δεν πρέπει να δηλώνουν τις εν λόγω δαπάνες (δηλ. τις δαπάνες 

ενοικίασης, μίσθωσης, αγοράς αποσβέσιμου εξοπλισμού, υποδομών και άλλων στοιχείων 

ενεργητικού) για την παροχή εικονικής πρόσβασης σε ερευνητικές υποδομές (βλ. άρθρο 14.2).] 

 

Δ.3 Οι δαπάνες για άλλα αγαθά και υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 

δασμών, φόρων και τελών, όπως ο μη εκπεστέος φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) που 

καταβάλλεται από τον εταίρο) είναι επιλέξιμες εφόσον: 

 

(a) έχουν αγοραστεί ειδικά για την ειδική δράση και σύμφωνα με το άρθρο 8.1.1 ή 

 

(b) έχουν εισφερθεί σε είδος έναντι αμοιβής και σύμφωνα με το άρθρο 9.1. 

 

                                                 
25  Να χρησιμοποιείται κατ’ εξαίρεση, μόνο αν δικαιολογείται από τη φύση της δράσης και το πλαίσιο της 

χρήσης του εξοπλισμού ή των στοιχείων ενεργητικού, εφόσον προβλέπεται στο πρόγραμμα εργασιών. 



Αριθμός ειδικής συμφωνίας: [συμπληρώνεται ο αριθμός] [συμπληρώνεται το ακρωνύμιο] [συμπληρώνεται ο 
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Σε αυτά τα αγαθά και υπηρεσίες περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, τα αναλώσιμα και οι 

προμήθειες, η διάδοση (συμπεριλαμβανομένης της ανοικτής πρόσβασης), η προστασία των 

αποτελεσμάτων, τα πιστοποιητικά για τις οικονομικές καταστάσεις (εφόσον απαιτούνται από 

τη Συμφωνία) και τα πιστοποιητικά μεθοδολογίας, οι μεταφράσεις και οι δημοσιεύσεις. 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ που χρησιμοποιείται για τη διακρατική πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές: 

Οι δαπάνες άλλων αγαθών και υπηρεσιών για την παροχή διακρατικής πρόσβασης σε 

ερευνητικές υποδομές είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον πληρούνται επίσης οι προϋποθέσεις που 

καθορίζονται στο άρθρο 14.1.1.] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ που χρησιμοποιείται για την εικονική πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές: Οι 

δαπάνες άλλων αγαθών και υπηρεσιών για την παροχή εικονικής πρόσβασης σε ερευνητικές 

υποδομές είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον πληρούνται επίσης οι προϋποθέσεις που καθορίζονται 

στο άρθρο 14.2.] 

 

Δ.4 Οι κεφαλαιοποιημένες και λειτουργικές δαπάνες «μεγάλων ερευνητικών 

υποδομών»
26

 [ΕΠΙΛΟΓΗ 1, εκ προεπιλογής: που χρησιμοποιούνται άμεσα για τη δράση είναι 

επιλέξιμες, εφόσον: 
 

α)  η αξία των μεγάλων ερευνητικών υποδομών αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 75% του 

συνόλου των πάγιων περιουσιακών στοιχείων (ιστορικό κόστος στον τελευταίο κλειστό 

ισολογισμό της πριν από την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας, ή όπως 

καθορίζεται με βάση το κόστος ενοικίασης και μίσθωσης των ερευνητικών 

υποδομών
27

)· 

 

β)  η μεθοδολογία του εταίρου για τη δήλωση των δαπανών για μεγάλες ερευνητικές 

υποδομές έχει αξιολογηθεί θετικά από την Επιτροπή («εκ των προτέρων 

αξιολόγηση»)· 

 

γ)  ο εταίρος δηλώνει ως άμεσες επιλέξιμες δαπάνες μόνο το μέρος που αντιστοιχεί στη 

διάρκεια της δράσης και στο ποσοστό πραγματικής χρήσης για τους σκοπούς της και 

 

δ)  πληρούν τις προϋποθέσεις που παρατίθενται λεπτομερέστερα στα σχόλια των 

συμφωνιών επιχορήγησης βάσει του προγράμματος «Ορίζων 2020».] 

 

                                                 
26  Ως «μεγάλες ερευνητικές υποδομές» νοούνται ερευνητικές υποδομές συνολικής αξίας τουλάχιστον 20 

εκατ. EUR, για έναν εταίρο, που υπολογίζεται ως το άθροισμα των ιστορικών αξιών ενεργητικού κάθε 

ερευνητικής υποδομής του εν λόγω εταίρου, όπως εμφανίζονται στον τελευταίο κλειστό ισολογισμό του πριν 

από την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας, ή που προσδιορίζεται με βάση το κόστος ενοικίασης και 

μίσθωσης της ερευνητικής υποδομής. 
27  Για τον ορισμό, βλ. άρθρο 2 σημείο 6) του κανονισμού αριθ. 1291/2013 για το πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζων 

2020»: Οι «ερευνητικές υποδομές» αποτελούν εγκαταστάσεις, πόρους και υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται 

από τις ερευνητικές κοινότητες για τη διενέργεια έρευνας και την προώθηση της καινοτομίας στο αντίστοιχο 

πεδίο τους. Ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να χρησιμοποιηθούν και πέρα από την έρευνα, π.χ. για την 

παροχή εκπαιδευτικών και δημόσιων υπηρεσιών. Οι ερευνητικές υποδομές περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

βασικό επιστημονικό εξοπλισμό (ή σύνολα εργαλείων)· πόρους βασισμένους στη γνώση, όπως συλλογές, 

αρχεία ή επιστημονικά δεδομένα· ηλεκτρονικές υποδομές, όπως πληροφοριακά και υπολογιστικά συστήματα 

και επικοινωνιακά δίκτυα· και κάθε άλλη υποδομή μοναδικού χαρακτήρα αναγκαία για την επίτευξη 

αριστείας στην έρευνα και την καινοτομία. Οι υποδομές αυτές μπορεί να είναι «ενιαίας θέσης», «εικονικές» 

ή «κατανεμημένες». 
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[ΕΠΙΛΟΓΗ 2, για όλα τα θέματα στο πλαίσιο προσκλήσεων του σκέλους «Ερευνητικές 

υποδομές» (εκτός από θέματα ηλεκτρονικών υποδομών): Άνευ αντικειμένου] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 3, που χρησιμοποιείται εφόσον προβλέπεται στο πρόγραμμα εργασιών: Άνευ 

αντικειμένου] 

 

Δ.5 Οι δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες που τιμολογούνται εσωτερικά και 

χρησιμοποιούνται άμεσα για τη δράση είναι επιλέξιμες, εφόσον: 

 

α) δηλώνονται με βάση μοναδιαία δαπάνη η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με τις 

συνήθεις πρακτικές κοστολόγησης του εταίρου· 

  

β) οι πρακτικές κοστολόγησης που χρησιμοποιούνται εφαρμόζονται κατά τρόπο συνεπή, 

με βάση αντικειμενικά κριτήρια, ανεξάρτητα από την πηγή της χρηματοδότησης· 

 

γ) Η μοναδιαία δαπάνη υπολογίζεται με βάση τις πραγματικές δαπάνες για το αγαθό ή 

την υπηρεσία οι οποίες εγγράφονται στους λογαριασμούς του εταίρου, εξαιρουμένων 

των μη επιλέξιμων δαπανών ή των δαπανών που περιλαμβάνονται σε άλλες 

κατηγορίες του προϋπολογισμού.  

 

Οι πραγματικές δαπάνες μπορούν να αναπροσαρμοστούν από τον εταίρο βάσει των 

εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό ή εκτιμώμενων στοιχείων. Τα εν λόγω στοιχεία 

πρέπει να είναι τα ενδεδειγμένα για τον υπολογισμό των δαπανών, να είναι εύλογα και 

να αντιστοιχούν σε αντικειμενικά και επαληθεύσιμα δεδομένα·  

 

δ) η μοναδιαία δαπάνη δεν περιλαμβάνει τυχόν δαπάνες για στοιχεία που δεν σχετίζονται 

άμεσα με την παραγωγή των τιμολογηθέντων αγαθών ή υπηρεσιών.  

 

«Αγαθά και υπηρεσίες που τιμολογούνται εσωτερικά»: αγαθά ή υπηρεσίες που παρέχει ο 

εταίρος άμεσα για τη δράση και τα οποία κοστολογεί βάσει των συνήθων πρακτικών 

κοστολόγησης που εφαρμόζει. 

 

Ε. Έμμεσες δαπάνες [(που δεν καλύπτονται από το στοιχείο ΣΤ)] 

 

Οι έμμεσες δαπάνες είναι επιλέξιμες εάν έχουν δηλωθεί με βάση τον κατ’ αποκοπή 

συντελεστή του 25 % των επιλέξιμων άμεσων δαπανών (βλ. άρθρο 4.2 και στοιχεία Α έως Δ 

ανωτέρω), από τις οποίες εξαιρούνται:  

 

α)  οι δαπάνες υπεργολαβίας·[και][·]   

 

β) οι δαπάνες συνεισφορών σε είδος που παρέχονται από τρίτα μέρη και δεν 

χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις του εταίρου [και][·]  

 

γ) [ΕΠΙΛΟΓΗ 1, που χρησιμοποιείται εφόσον προβλέπεται στο πρόγραμμα εργασιών: 

οι δαπάνες για την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης σε τρίτα μέρη 

[και][·]][ΕΠΙΛΟΓΗ 2: άνευ αντικειμένου·] 

 

δ) [ΕΠΙΛΟΓΗ 1, εάν εφαρμόζεται το στοιχείο ΣΤ και η συγκεκριμένη μοναδιαία 

[/εφάπαξ] δαπάνη περιλαμβάνει έμμεσες δαπάνες: [οι μοναδιαίες δαπάνες σύμφωνα 



Αριθμός ειδικής συμφωνίας: [συμπληρώνεται ο αριθμός] [συμπληρώνεται το ακρωνύμιο] [συμπληρώνεται ο 
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με το άρθρο 4.2 στοιχείο στ) και το στοιχείο ΣΤ κατωτέρω][οι εφάπαξ δαπάνες 

σύμφωνα με το άρθρο 4.2 στοιχείο στ) και το στοιχείο ΣΤ κατωτέρω]][ΕΠΙΛΟΓΗ 2: 

άνευ αντικειμένου.] 

 

Οι εταίροι που λαμβάνουν επιχορήγηση λειτουργίας
28

 η οποία χρηματοδοτείται από τον 

προϋπολογισμό της ΕΕ ή της Ευρατόμ δεν μπορούν να δηλώνουν έμμεσες δαπάνες για την 

περίοδο που καλύπτεται από την επιχορήγηση λειτουργίας, εκτός εάν μπορούν να αποδείξουν 

ότι η επιχορήγηση λειτουργίας δεν καλύπτει καμία δαπάνη της δράσης. 

 

ΣΤ. [ΕΠΙΛΟΓΗ 1: [συμπληρώνεται το όνομα της/των ειδικής/-ών κατηγορίας/-ιών 

δαπανών29][ΕΠΙΛΟΓΗ 2, εάν στην επιχορήγηση δεν έχουν εφαρμογή ειδικές κατηγορίες 

δαπανών: Ειδική/-ές κατηγορία/-ίες δαπανών] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 1α, για ειδικές μοναδιαίες δαπάνες (εάν προβλέπεται μοναδιαία δαπάνη με 

απόφαση της Επιτροπής και έχει εφαρμογή στην επιχορήγηση):  Οι [συμπληρώνεται το 

όνομα της ειδικής κατηγορίας δαπανών] είναι επιλέξιμες, εάν αντιστοιχούν στο γινόμενο του 

ποσού ανά μονάδα το οποίο καθορίζεται στο παράρτημα 2α επί τον πραγματικό αριθμό των 

μονάδων [και εφόσον [συμπληρώνονται οι τυχόν προϋποθέσεις επιλεξιμότητας]].] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 1β, για συγκεκριμένες εφάπαξ δαπάνες (εάν προβλέπεται εφάπαξ ποσό με 

απόφαση της Επιτροπής και έχει εφαρμογή στην επιχορήγηση): Οι [συμπληρώνεται το 

όνομα της ειδικής κατηγορίας δαπανών] είναι επιλέξιμες εφόσον αντιστοιχούν στο εφάπαξ 

ποσό που καθορίζεται στο παράρτημα 2 και τα αντίστοιχα καθήκοντα ή μέρη της δράσης έχουν 

εκτελεστεί ορθά σύμφωνα με το παράρτημα 1.] 

 

[ομοίως για κάθε ειδική κατηγορία δαπανών] [ΕΠΙΛΟΓΗ 2: Άνευ αντικειμένου] ] 

 

[ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ δράσεις ΠΕΠ-ΠΚΛ:  

 

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

ειδικές προϋποθέσεις που ορίζονται κατωτέρω για κάθε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες 

του προϋπολογισμού: 

Α. Άμεσες δαπάνες υπεργολαβίας [ΠΕΠ][ΠΚΛ] 

Β. Δαπάνες για τις σχετικές συμπληρωματικές δραστηριότητες συντονισμού και 

δικτύωσης 

 

                                                 
28  Για τον ορισμό, βλ. άρθρο 121 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (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 («δημοσιονομικός κανονισμός αριθ. 

966/2012») (ΕΕ L 218 της 26.10.2012, σ. 1): ως «επιχορήγηση λειτουργίας» νοείται η άμεση 

χρηματοδοτική συνεισφορά από τον προϋπολογισμό, η οποία χορηγείται, ως χορηγία, προκειμένου να 

χρηματοδοτηθεί η λειτουργία οργανισμού ο οποίος επιδιώκει στόχο γενικού ενωσιακού συμφέροντος ή 

στόχο που εντάσσεται σε πολιτική της Ένωσης και την υποστηρίζει. 
29  Συμπληρώνεται το ακριβές όνομα της κατηγορίας δαπανών (όπως στην απόφαση της Επιτροπής που 

επιτρέπει τη χρήση μοναδιαίας δαπάνης/εφάπαξ ποσού). Για παράδειγμα: «δαπάνες για την παροχή 

διακρατικής πρόσβασης σε ερευνητικές υποδομές»· «δαπάνες κλινικών μελετών»· «δαπάνες μέτρων για την 

ενεργειακή απόδοση των κτιρίων». 
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«Άμεσες δαπάνες» είναι οι δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση της δράσης και 

μπορούν, επομένως, να καταλογιστούν άμεσα σε αυτήν. Δεν πρέπει να περιλαμβάνουν καμία 

έμμεση δαπάνη (βλ. σημείο Β.4 κατωτέρω). 

 

«Έμμεσες δαπάνες» είναι οι δαπάνες που δεν συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση της 

ειδικής δράσης και δεν μπορούν, επομένως, να καταλογιστούν άμεσα σε αυτήν.  

 

Α. Οι άμεσες δαπάνες υπεργολαβίας [ΠΕΠ][ΠΚΛ] (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 

δασμών, φόρων και τελών, όπως του μη εκπεστέου φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) που 

καταβάλλεται από τον εταίρο) είναι επιλέξιμες εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του 

άρθρου 11.1. 

 

Β. Οι δαπάνες για τις σχετικές συμπληρωματικές δραστηριότητες συντονισμού και 

δικτύωσης είναι επιλέξιμες μέχρι το ποσό των [(συμπληρώνεται το ποσό (συμπληρώνεται το 

ποσό ολογράφως)
30

] EUR, εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

Β.1 Άμεσες δαπάνες προσωπικού για τις σχετικές συμπληρωματικές δραστηριότητες 

συντονισμού και δικτύωσης [(που δεν καλύπτονται από το στοιχείο Β.5)] 

 

Τύποι επιλέξιμων δαπανών προσωπικού  

 

Β.1.1 Οι δαπάνες προσωπικού είναι επιλέξιμες, εφόσον σχετίζονται με το προσωπικό που 

εργάζεται για τον εταίρο βάσει σύμβασης απασχόλησης (ή ισοδύναμης πράξης διορισμού) 

και απασχολείται στις σχετικές συμπληρωματικές δραστηριότητες συντονισμού και 

δικτύωσης («δαπάνες για τους υπαλλήλους (ή ισοδύναμο προσωπικό)»). Πρέπει να 

περιορίζονται στους μισθούς, (συμπεριλαμβανομένης της περιόδου της γονικής άδειας), στις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, στους φόρους και άλλες δαπάνες που περιλαμβάνονται στις 

αποδοχές, αν απορρέουν από την εθνική νομοθεσία ή τη σύμβαση απασχόλησης (ή 

ισοδύναμη πράξη διορισμού).  

 

Οι εταίροι που είναι μη κερδοσκοπικές νομικές οντότητες
31

 μπορούν επίσης να δηλώνουν ως 

δαπάνες προσωπικού τις πρόσθετες αποδοχές του προσωπικού που απασχολείται στις 

σχετικές συμπληρωματικές δραστηριότητες συντονισμού και δικτύωσης 

(συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών βάσει συμπληρωματικών συμβάσεων ανεξαρτήτως 

της φύσης τους), αν:  

 

α) είναι μέρος των συνήθων πρακτικών του εταίρου όσον αφορά τις αποδοχές και 

καταβάλλονται με συνέπεια κάθε φορά που απαιτείται αντίστοιχο είδος εργασίας ή 

εμπειρογνωμοσύνης· 

 

β) τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των συμπληρωματικών 

πληρωμών είναι αντικειμενικά και εφαρμόζονται κατά κανόνα από τον εταίρο 

ανεξάρτητα από την πηγή χρηματοδότησης που χρησιμοποιείται.  

                                                 
30  Το ποσό αυτό πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσοστό 30 % για τις ΠΕΠ και 50 % για τις ΠΚΛ των εκτιμώμενων 

επιλέξιμων δαπανών που ορίζονται στο άρθρο 4.2. 
31  Για τον ορισμό, βλ. άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 14) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 σχετικά με 

τους κανόνες συμμετοχής: ως «μη κερδοσκοπική νομική οντότητα» νοείται νομική οντότητα η οποία εκ 

νομικής μορφής είναι μη κερδοσκοπική ή έχει ευθύνη βάσει νόμου ή κανονιστικής ρυθμίσεως να μην 

διανέμει κέρδη στους μετόχους της ή σε μεμονωμένα μέλη.  
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«Πρόσθετες αποδοχές»: κάθε τμήμα των αποδοχών που υπερβαίνει αυτό που θα 

καταβαλλόταν στο πρόσωπο για εργασία σε έργα που χρηματοδοτούνται από εθνικά 

προγράμματα. 

 

Οι πρόσθετες αποδοχές του προσωπικού που απασχολείται στις σχετικές συμπληρωματικές 

δραστηριότητες συντονισμού και δικτύωσης είναι επιλέξιμες μέχρι το ακόλουθο ποσό:  

 

α) εάν το άτομο εργάζεται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης και αποκλειστικά για τις 

σχετικές συμπληρωματικές δραστηριότητες συντονισμού και δικτύωσης καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έτους: έως 8 000 EUR· 

 

β) εάν το άτομο εργάζεται αποκλειστικά για τις σχετικές συμπληρωματικές 

δραστηριότητες συντονισμού και δικτύωσης, αλλά όχι με καθεστώς πλήρους 

απασχόλησης ή όχι καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους: έως το κατ’ αναλογία ποσό που 

αντιστοιχεί στο όριο των 8 000 EUR ή 

 

γ) εάν το άτομο δεν εργάζεται αποκλειστικά για τις σχετικές συμπληρωματικές 

δραστηριότητες συντονισμού και δικτύωσης: έως το κατ’ αναλογία ποσό που 

υπολογίζεται ως εξής:  
 

{{8 000 EUR  

 

διά  

 

του αριθμού των ετήσιων παραγωγικών ωρών (βλ. κατωτέρω)},  

 

επί 

 

τον αριθμό των ωρών που το άτομο έχει εργαστεί για τη δράση κατά τη διάρκεια του 

έτους}. 

 

Β.1.2 Οι δαπάνες για τα φυσικά πρόσωπα που εργάζονται βάσει απευθείας σύμβασης με 

τον εταίρο, εξαιρουμένων των συμβάσεων απασχόλησης, αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες 

προσωπικού, εάν:  

 

α) το άτομο εργάζεται υπό συνθήκες παρόμοιες με εκείνες ενός υπαλλήλου (ιδίως όσον 

αφορά τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας, τα καθήκοντα που επιτελούνται και τις 

εγκαταστάσεις όπου επιτελούνται)· 

 

β) το προϊόν της εργασίας που εκτελείται ανήκει στον εταίρο (εκτός αν κατ’ εξαίρεση 

συμφωνείται κάτι διαφορετικό) και 

 

γ) οι δαπάνες δεν διαφέρουν σημαντικά από αυτές του προσωπικού που εκτελεί 

παρόμοια καθήκοντα βάσει σύμβασης απασχόλησης με τον εταίρο.  

 

Β.1.3 Οι δαπάνες του προσωπικού που αποσπάται από τρίτο μέρος έναντι αμοιβής είναι 

επιλέξιμες δαπάνες προσωπικού, εάν πληρούνται οι όροι του άρθρου 9.1. 
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Β.1.4 Οι δαπάνες των ιδιοκτητών, προκειμένου για εταίρους που είναι μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις («ιδιοκτήτες ΜΜΕ») και εργάζονται αμισθί για τις σχετικές συμπληρωματικές 

δραστηριότητες συντονισμού και δικτύωσης, αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες προσωπικού, 

εφόσον αντιστοιχούν στο γινόμενο του ποσού ανά μονάδα που ορίζεται στο παράρτημα 2α 

επί τον αριθμό των πραγματικών ωρών εργασίας για τις σχετικές συμπληρωματικές 

δραστηριότητες συντονισμού και δικτύωσης.   

 

Β.1.5 Οι δαπάνες των άμισθων «εταίρων που είναι φυσικά πρόσωπα» αποτελούν επιλέξιμες 

δαπάνες προσωπικού, εφόσον αντιστοιχούν στο γινόμενο του ποσού ανά μονάδα που ορίζεται 

στο παράρτημα 2α επί τον αριθμό των πραγματικών ωρών εργασίας για τις σχετικές 

συμπληρωματικές δραστηριότητες συντονισμού και δικτύωσης.   

 

[Β.1.6 [ΕΠΙΛΟΓΗ που χρησιμοποιείται για τη διακρατική πρόσβαση σε ερευνητικές 

υποδομές: Οι δαπάνες προσωπικού για την παροχή διακρατικής πρόσβασης σε 

ερευνητικές υποδομές είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον πληρούνται επίσης οι προϋποθέσεις που 

καθορίζονται στο άρθρο 14.1.1.] [ΕΠΙΛΟΓΗ που χρησιμοποιείται για την εικονική 

πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές: Οι δαπάνες προσωπικού για την παροχή εικονικής 

πρόσβασης σε ερευνητικές υποδομές είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον πληρούνται επίσης οι 

προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 14.2.]] 

 

Υπολογισμός 

 

Οι δαπάνες προσωπικού πρέπει να υπολογίζονται από τους εταίρους ως εξής: 

 

{{ωρομίσθιο  

 

επί  

 

τον αριθμό των πραγματικών ωρών εργασίας για τις σχετικές συμπληρωματικές δραστηριότητες 

συντονισμού και δικτύωσης },  

 

συν   

 

για τις μη κερδοσκοπικές νομικές οντότητες: τις πρόσθετες αποδοχές του προσωπικού που απασχολείται 

στις σχετικές συμπληρωματικές δραστηριότητες συντονισμού και δικτύωσης, υπό τις προϋποθέσεις που 

αναφέρονται ανωτέρω (στοιχείο Β.1.1)}. 

 

Ο αριθμός των πραγματικών ωρών που δηλώνονται για ένα άτομο πρέπει να είναι 

ταυτοποιήσιμος και επαληθεύσιμος (βλ. άρθρο 24 της ΣΠΕΣ). 

 

Ο συνολικός αριθμός των ωρών που δηλώνονται στις επιχορηγήσεις της ΕΕ ή της Ευρατόμ, 

για ένα άτομο ανά έτος, δεν μπορεί να είναι υψηλότερος από τον αριθμό των ετήσιων 

παραγωγικών ωρών που χρησιμοποιούνται για τους υπολογισμούς του ωρομισθίου. Συνεπώς, 

ο μέγιστος αριθμός ωρών που μπορεί να δηλωθεί για την ειδική επιχορήγηση είναι: 

 
{αριθμός ετήσιων παραγωγικών ωρών για το συγκεκριμένο έτος (βλ. κατωτέρω) 

 

μείον 

 

τον συνολικό αριθμό των ωρών που δηλώνονται από τον εταίρο, για το εν λόγω άτομο για το 

συγκεκριμένο έτος, σε άλλες επιχορηγήσεις της ΕΕ ή της Ευρατόμ}. 



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

αναγνωριστικός κωδικός της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων] 
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Ως «ωρομίσθιο» νοείται ένα από τα ακόλουθα: 

 

α) για δαπάνες προσωπικού που δηλώνονται ως πραγματικές δαπάνες (δηλ. κατηγορίες 

του προϋπολογισμού A.1, A.2, A.3 [και A.6]): το ωρομίσθιο υπολογίζεται ανά πλήρες 

οικονομικό έτος, ως εξής: 

 
{πραγματικές ετήσιες δαπάνες προσωπικού (εξαιρουμένων των πρόσθετων αποδοχών) για το άτομο 

 

διά  

 

του αριθμού των ετήσιων παραγωγικών ωρών}. 

 

με βάση τις δαπάνες προσωπικού και τον αριθμό των παραγωγικών ωρών για κάθε 

πλήρες οικονομικό έτος που καλύπτεται από την εν λόγω περίοδο υποβολής 

εκθέσεων. Αν ένα οικονομικό έτος δεν έχει κλείσει στο τέλος της περιόδου υποβολής 

εκθέσεων, οι εταίροι πρέπει να χρησιμοποιήσουν το ωρομίσθιο του τελευταίου 

διαθέσιμου οικονομικού έτους που έχει κλείσει. 

 

Για τον «αριθμό των ετήσιων παραγωγικών ωρών», οι εταίροι μπορούν να επιλέξουν 

ένα από τα ακόλουθα:  

 

i) «σταθερό αριθμό ωρών»: 1 720 ώρες για εργαζόμενους με καθεστώς 

πλήρους απασχόλησης (ή αντίστοιχος κατ’ αναλογία αριθμός ωρών για 

άτομα που δεν εργάζονται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης)· 

 

ii) την επιλογή «ατομικές ετήσιες παραγωγικές ώρες»:  συνολικός αριθμός 

των ωρών που εργάστηκε το άτομο κατά το εν λόγω έτος για τον εταίρο, ο 

οποίος υπολογίζεται ως εξής: 

 
{ετήσιες εργάσιμες ώρες του ατόμου (σύμφωνα με τη σύμβαση απασχόλησης, την 

ισχύουσα συλλογική σύμβαση εργασίας ή την εθνική νομοθεσία) 

 

συν  

 

υπερωρίες που έχει πραγματοποιήσει  

 

μείον  

 

απουσίες (όπως είναι η αναρρωτική άδεια και η ειδική άδεια)}. 
 

Ως «ετήσιες εργάσιμες ώρες» νοείται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο 

το προσωπικό πρέπει να εργάζεται, να βρίσκεται στη διάθεση του 

εργοδότη και να ασκεί τη δραστηριότητα ή να εκτελεί τα καθήκοντά του 

βάσει της σύμβασης απασχόλησης, της ισχύουσας συλλογικής σύμβασης 

εργασίας ή της εθνικής νομοθεσίας για τον χρόνο εργασίας.  

 

Αν η σύμβαση (ή ισχύουσα συλλογική σύμβαση εργασίας ή εθνική 

νομοθεσία για τον χρόνο εργασίας) δεν επιτρέπει τον προσδιορισμό των 

ετήσιων ωρών εργασίας, η επιλογή αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 

 



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

αναγνωριστικός κωδικός της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων] 
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iii) Ως «τυπικές ετήσιες παραγωγικές ώρες» νοείται ο τυπικός αριθμός 

ετήσιων ωρών εργασίας που απαιτεί κατά κανόνα ο εταίρος από το 

προσωπικό του σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές κοστολόγησης που 

εφαρμόζει. Ο αριθμός αυτός πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 90 % 

των «τυπικών ετήσιων εργάσιμων ωρών». 

 

Εάν δεν υπάρχει ισχύουσα αναφορά για τις τυπικές ετήσιες εργάσιμες 

ώρες, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή η επιλογή.  

 

Για όλες τις επιλογές, ο πραγματικός χρόνος που αναλώνεται σε γονική άδεια από 

ένα άτομο που απασχολείται στις σχετικές συμπληρωματικές δραστηριότητες 

συντονισμού και δικτύωσης μπορεί να αφαιρείται από τον αριθμό των ετήσιων 

παραγωγικών ωρών· 

 

Εναλλακτικά, οι εταίροι μπορούν να υπολογίζουν το ωρομίσθιο ανά μήνα, ως εξής: 

 

{πραγματική μηνιαία δαπάνη προσωπικού (εξαιρουμένων των πρόσθετων αποδοχών) για το άτομο 

 

διά 

 

{του αριθμού των ετήσιων παραγωγικών ωρών / 12}. 

 

με βάση τις δαπάνες προσωπικού για κάθε μήνα συν (το ένα δωδέκατο του) αριθμού 

των ετήσιων παραγωγικών ωρών που υπολογίζονται σύμφωνα είτε με την επιλογή i) 

είτε με την επιλογή iii) ανωτέρω, δηλαδή:  

 

- την επιλογή «σταθερός αριθμός ωρών» ή 

 

- την επιλογή «τυπικές ετήσιες παραγωγικές ώρες». 

 

Ο χρόνος που αναλώνεται σε γονική άδεια δεν μπορεί να αφαιρείται κατά τον 

υπολογισμό του ωρομισθίου ανά μήνα. Ωστόσο, οι εταίροι μπορούν να δηλώσουν 

δαπάνες προσωπικού που πραγματοποιήθηκαν κατά τις περιόδους γονικής άδειας, 

ανάλογα με το χρόνο κατά τον οποίο ο ενδιαφερόμενος εργάστηκε για τη δράση κατά 

τη διάρκεια αυτού του οικονομικού έτους. 

 

Εάν μέρη των βασικών αποδοχών παράγονται σε περίοδο μεγαλύτερη του ενός μήνα, 

οι εταίροι μπορούν να συμπεριλαμβάνουν μόνο το μερίδιο που παράγεται κατά τον 

μήνα (ανεξάρτητα από το ποσό που πράγματι καταβλήθηκε για τον συγκεκριμένο 

μήνα). 

 

Κάθε εταίρος πρέπει να χρησιμοποιεί μόνο μία επιλογή (ανά πλήρες οικονομικό έτος ή 

ανά μήνα) κατά τη διάρκεια κάθε πλήρους οικονομικού έτους· 

 

β) για δαπάνες προσωπικού που δηλώνονται βάσει μοναδιαίων δαπανών (δηλ. κατηγορίες 

του προϋπολογισμού A.1, A.2, A.4, Α.5 [και A.6])): το ωρομίσθιο είναι ένα από τα εξής:  

 

i) για ιδιοκτήτες ΜΜΕ ή εταίρους που είναι φυσικά πρόσωπα: το ωρομίσθιο που 

ορίζεται στο παράρτημα 2α (βλ. στοιχεία Α.4 και Α.5 ανωτέρω), ή  



Αριθμός ειδικής συμφωνίας: [συμπληρώνεται ο αριθμός] [συμπληρώνεται το ακρωνύμιο] [συμπληρώνεται ο 
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ii)  για δαπάνες προσωπικού που δηλώνονται με βάση τις συνήθεις πρακτικές 

κοστολόγησης του εταίρου: το ωρομίσθιο που υπολογίζεται από τον εταίρο 

σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές κοστολόγησης που εφαρμόζει, αν  

 

- οι πρακτικές κοστολόγησης που χρησιμοποιούνται εφαρμόζονται κατά 

τρόπο συνεπή, με βάση αντικειμενικά κριτήρια, ανεξάρτητα από την πηγή 

της χρηματοδότησης· 

 

- το ωρομίσθιο υπολογίζεται με βάση τις πραγματικές δαπάνες προσωπικού 

που εγγράφονται στους λογαριασμούς του εταίρου, εξαιρουμένων των μη 

επιλέξιμων δαπανών ή των δαπανών που περιλαμβάνονται σε άλλες 

κατηγορίες του προϋπολογισμού. 

 

Οι πραγματικές δαπάνες προσωπικού μπορούν να αναπροσαρμοστούν από 

τον εταίρο βάσει των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό ή εκτιμώμενων 

στοιχείων. Τα εν λόγω στοιχεία πρέπει να είναι τα ενδεδειγμένα για τον 

υπολογισμό των δαπανών προσωπικού, να είναι εύλογα και να 

αντιστοιχούν σε αντικειμενικά και επαληθεύσιμα δεδομένα·  

 

και 

 

- το ωρομίσθιο υπολογίζεται με τη χρήση του αριθμού των ετήσιων 

παραγωγικών ωρών (βλ. ανωτέρω). 

 

Β.2 Οι άμεσες δαπάνες υπεργολαβίας για τις σχετικές συμπληρωματικές 

δραστηριότητες συντονισμού και δικτύωσης [(που δεν καλύπτονται από το στοιχείο Β.5)] 

(συμπεριλαμβανομένων των σχετικών δασμών, φόρων και τελών, όπως του μη εκπεστέου 

φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) που καταβάλλεται από τον εταίρο) είναι επιλέξιμες, 

εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 11.1.1. 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ που χρησιμοποιείται για τη διακρατική πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές: 

Οι δαπάνες υπεργολαβίας για την παροχή διακρατικής πρόσβασης σε ερευνητικές υποδομές 

είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον πληρούνται επίσης οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 

14.1.1.] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ που χρησιμοποιείται για την εικονική πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές: Οι 

δαπάνες υπεργολαβίας για την παροχή εικονικής πρόσβασης σε ερευνητικές υποδομές είναι 

επιλέξιμες μόνο εφόσον πληρούνται επίσης οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 14.2.] 

 

Β.3 Άλλες άμεσες δαπάνες για τις σχετικές συμπληρωματικές δραστηριότητες 

συντονισμού και δικτύωσης [(που δεν καλύπτονται από το στοιχείο Β.5)] 

 

Β.3.1 Τα οδοιπορικά και συναφείς αποζημιώσεις διαβίωσης (συμπεριλαμβανομένων των 

σχετικών δασμών, φόρων και τελών, όπως ο μη εκπεστέος φόρος προστιθέμενης αξίας 

(ΦΠΑ) που καταβάλλεται από τον εταίρο) είναι επιλέξιμα εφόσον είναι σύμφωνα με τις 

συνήθεις πρακτικές του εταίρου για τα ταξίδια. 

 



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

αναγνωριστικός κωδικός της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων] 
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[ΕΠΙΛΟΓΗ που χρησιμοποιείται για τη διακρατική πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές: 

Τα οδοιπορικά για την παροχή διακρατικής πρόσβασης σε ερευνητικές υποδομές είναι 

επιλέξιμα μόνο εφόσον πληρούνται επίσης οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 

14.1.1.] 

 

Β.3.2 [ΕΠΙΛΟΓΗ 1, εκ προεπιλογής: Οι δαπάνες απόσβεσης εξοπλισμού, υποδομών ή 

άλλων στοιχείων ενεργητικού (καινούργιων ή μεταχειρισμένων), όπως έχουν καταγραφεί 

στους λογαριασμούς του εταίρου, είναι επιλέξιμες, εάν αυτά έχουν αγοραστεί σύμφωνα με το 

άρθρο 8.1.1 και η απόσβεσή τους συνάδει με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και τις συνήθεις 

λογιστικές πρακτικές του εταίρου. 

 

Οι δαπάνες ενοικίασης ή μίσθωσης εξοπλισμού, υποδομών ή άλλων στοιχείων ενεργητικού 

(συμπεριλαμβανομένων σχετικών δασμών, φόρων και τελών όπως ο μη εκπεστέος φόρος 

προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) που καταβάλλεται από τον εταίρο) είναι επίσης επιλέξιμες, αν δεν 

υπερβαίνουν τις δαπάνες απόσβεσης παρόμοιου εξοπλισμού, υποδομών ή στοιχείων 

ενεργητικού και δεν περιλαμβάνουν έξοδα χρηματοδότησης.  

 

Οι δαπάνες εξοπλισμού, υποδομών ή άλλων στοιχείων ενεργητικού που έχουν εισφερθεί σε 

είδος έναντι αμοιβής είναι επιλέξιμες, εφόσον δεν υπερβαίνουν τις δαπάνες απόσβεσης 

παρόμοιου εξοπλισμού, υποδομών ή στοιχείων ενεργητικού και δεν περιλαμβάνουν έξοδα 

χρηματοδότησης και εφόσον πληρούνται και οι προϋποθέσεις του άρθρου 9.1. 

 

Το μόνο μέρος των δαπανών που θα λαμβάνεται υπόψη είναι αυτό που αντιστοιχεί στη διάρκεια 

των σχετικών συμπληρωματικών δραστηριοτήτων συντονισμού και δικτύωσης για τους σκοπούς 

της δράσης.] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 2 (εναλλακτική αντί της ανωτέρω), που χρησιμοποιείται εφόσον προβλέπεται 

στο πρόγραμμα εργασιών
32

: Οι δαπάνες αγοράς εξοπλισμού, υποδομών ή άλλων στοιχείων 

ενεργητικού (καινούργιων ή μεταχειρισμένων) (όπως έχουν καταγραφεί στους λογαριασμούς 

του εταίρου) είναι επιλέξιμες, εάν ο εξοπλισμός, οι υποδομές ή τα άλλα στοιχεία ενεργητικού 

έχουν αγοραστεί σύμφωνα με το άρθρο 8.1.1. 

  

Οι δαπάνες ενοικίασης ή μίσθωσης εξοπλισμού, υποδομών ή άλλων στοιχείων ενεργητικού 

(συμπεριλαμβανομένων σχετικών δασμών, φόρων και τελών όπως ο μη εκπεστέος φόρος 

προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) που καταβάλλεται από τον εταίρο) είναι επίσης επιλέξιμες, αν δεν 

υπερβαίνουν τις δαπάνες απόσβεσης παρόμοιου εξοπλισμού, υποδομών ή στοιχείων 

ενεργητικού και δεν περιλαμβάνουν έξοδα χρηματοδότησης. 

 

Οι δαπάνες εξοπλισμού, υποδομών ή άλλων στοιχείων ενεργητικού που έχουν εισφερθεί σε 

είδος έναντι αμοιβής είναι επιλέξιμες, εφόσον δεν υπερβαίνουν τις δαπάνες απόσβεσης 

παρόμοιου εξοπλισμού, υποδομών ή στοιχείων ενεργητικού και δεν περιλαμβάνουν έξοδα 

χρηματοδότησης και εφόσον πληρούνται και οι προϋποθέσεις του άρθρου 9.1.] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ (επιπλέον μίας από τις δύο πρώτες επιλογές ανωτέρω) για τη διακρατική 

πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές: Κατ’ εξαίρεση, οι εταίροι δεν πρέπει να δηλώνουν τις εν 

λόγω δαπάνες (δηλ. τις δαπάνες ενοικίασης, μίσθωσης, αγοράς αποσβέσιμου εξοπλισμού, 

                                                 
32  Να χρησιμοποιείται κατ’ εξαίρεση, μόνο αν δικαιολογείται από τη φύση της δράσης και το πλαίσιο της 

χρήσης του εξοπλισμού ή των στοιχείων ενεργητικού, εφόσον προβλέπεται στο πρόγραμμα εργασιών. 



Αριθμός ειδικής συμφωνίας: [συμπληρώνεται ο αριθμός] [συμπληρώνεται το ακρωνύμιο] [συμπληρώνεται ο 
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υποδομών και άλλων στοιχείων ενεργητικού) για την παροχή διακρατικής πρόσβασης σε 

ερευνητικές υποδομές (βλ. άρθρο 14.1).] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ (επιπλέον μίας από τις δύο πρώτες επιλογές ανωτέρω) για την εικονική 

πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές, εκτός εάν το πρόγραμμα εργασιών ορίζει ρητά 

κεφαλαιουχικές επενδύσεις για την εικονική πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές): 

Κατ’ εξαίρεση, οι εταίροι δεν πρέπει να δηλώνουν τις εν λόγω δαπάνες (δηλ. τις δαπάνες 

ενοικίασης, μίσθωσης, αγοράς αποσβέσιμου εξοπλισμού, υποδομών και άλλων στοιχείων 

ενεργητικού) για την παροχή εικονικής πρόσβασης σε ερευνητικές υποδομές (βλ. άρθρο 14.2).] 

 

Β.3.3 Οι δαπάνες για άλλα αγαθά και υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 

δασμών, φόρων και τελών, όπως ο μη εκπεστέος φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) που 

καταβάλλεται από τον εταίρο) είναι επιλέξιμες εφόσον: 

 

α) έχουν αγοραστεί ειδικά για τις σχετικές συμπληρωματικές δραστηριότητες 

συντονισμού και δικτύωσης και σύμφωνα με το άρθρο 8.1.1 ή 

 

β) έχουν εισφερθεί σε είδος έναντι αμοιβής και σύμφωνα με το άρθρο 9.1. 

 

Σε αυτά τα αγαθά και υπηρεσίες περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, τα αναλώσιμα και οι 

προμήθειες, η διάδοση (συμπεριλαμβανομένης της ανοικτής πρόσβασης), η προστασία των 

αποτελεσμάτων, τα πιστοποιητικά για τις οικονομικές καταστάσεις (εφόσον απαιτούνται από 

τη Συμφωνία) και τα πιστοποιητικά μεθοδολογίας, οι μεταφράσεις και οι δημοσιεύσεις. 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ που χρησιμοποιείται για τη διακρατική πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές: 

Οι δαπάνες άλλων αγαθών και υπηρεσιών για την παροχή διακρατικής πρόσβασης σε 

ερευνητικές υποδομές είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον πληρούνται επίσης οι προϋποθέσεις που 

καθορίζονται στο άρθρο 14.1.1.] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ που χρησιμοποιείται για την εικονική πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές: Οι 

δαπάνες άλλων αγαθών και υπηρεσιών για την παροχή εικονικής πρόσβασης σε ερευνητικές 

υποδομές είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον πληρούνται επίσης οι προϋποθέσεις που καθορίζονται 

στο άρθρο 14.2.] 

 

Β.3.4 Οι κεφαλαιοποιημένες και λειτουργικές δαπάνες «μεγάλων ερευνητικών 

υποδομών»
33

 [ΕΠΙΛΟΓΗ 1, εκ προεπιλογής: που χρησιμοποιούνται άμεσα για τις σχετικές 

συμπληρωματικές δραστηριότητες συντονισμού και δικτύωσης είναι επιλέξιμες, εφόσον: 
 

α)  η αξία των μεγάλων ερευνητικών υποδομών αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 75% του 

συνόλου των πάγιων περιουσιακών στοιχείων (ιστορικό κόστος στον τελευταίο κλειστό 

ισολογισμό της πριν από την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας, ή όπως 

                                                 
33  Ως «μεγάλες ερευνητικές υποδομές» νοούνται ερευνητικές υποδομές συνολικής αξίας τουλάχιστον 20 

εκατ. EUR, για έναν εταίρο, που υπολογίζεται ως το άθροισμα των ιστορικών αξιών ενεργητικού κάθε 

ερευνητικής υποδομής του εν λόγω εταίρου, όπως εμφανίζονται στον τελευταίο κλειστό ισολογισμό του πριν 

από την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας, ή που προσδιορίζεται με βάση το κόστος ενοικίασης και 

μίσθωσης της ερευνητικής υποδομής. 
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καθορίζεται με βάση το κόστος ενοικίασης και μίσθωσης των ερευνητικών 

υποδομών
34

)· 

 

β) η μεθοδολογία του εταίρου για τη δήλωση των δαπανών για μεγάλες ερευνητικές 

υποδομές έχει αξιολογηθεί θετικά από την Επιτροπή («εκ των προτέρων 

αξιολόγηση»)· 

 

γ)  ο εταίρος δηλώνει ως άμεσες επιλέξιμες δαπάνες μόνο το μέρος που αντιστοιχεί στη 

διάρκεια των σχετικών συμπληρωματικών δραστηριοτήτων συντονισμού και δικτύωσης 

και στο ποσοστό πραγματικής χρήσης για τους σκοπούς των εν λόγω δραστηριοτήτων, 

και 

 

δ)  πληρούν τις προϋποθέσεις που παρατίθενται λεπτομερέστερα στα σχόλια των 

συμφωνιών επιχορήγησης βάσει του προγράμματος «Ορίζων 2020».] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 2, για όλα τα θέματα στο πλαίσιο προσκλήσεων του σκέλους «Ερευνητικές 

υποδομές» (εκτός από θέματα ηλεκτρονικών υποδομών): Άνευ αντικειμένου] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 3, που χρησιμοποιείται εφόσον προβλέπεται στο πρόγραμμα εργασιών: Άνευ 

αντικειμένου] 

 

Β.3.5 Δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες που τιμολογούνται εσωτερικά και 

χρησιμοποιούνται άμεσα για τη δράση είναι επιλέξιμες, εφόσον: 

 

α) δηλώνονται με βάση μοναδιαία δαπάνη η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με τις 

συνήθεις πρακτικές κοστολόγησης του εταίρου: 

  

β) οι πρακτικές κοστολόγησης που χρησιμοποιούνται εφαρμόζονται κατά τρόπο συνεπή, 

με βάση αντικειμενικά κριτήρια, ανεξάρτητα από την πηγή της χρηματοδότησης· 

 

γ) Η μοναδιαία δαπάνη υπολογίζεται με βάση τις πραγματικές δαπάνες για το αγαθό ή 

την υπηρεσία οι οποίες εγγράφονται στους λογαριασμούς του εταίρου, εξαιρουμένων 

των μη επιλέξιμων δαπανών ή των δαπανών που περιλαμβάνονται σε άλλες 

κατηγορίες του προϋπολογισμού.  

 

Οι πραγματικές δαπάνες μπορούν να αναπροσαρμοστούν από τον εταίρο βάσει των 

εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό ή εκτιμώμενων στοιχείων. Τα εν λόγω στοιχεία 

πρέπει να είναι τα ενδεδειγμένα για τον υπολογισμό των δαπανών, να είναι εύλογα και 

να αντιστοιχούν σε αντικειμενικά και επαληθεύσιμα δεδομένα·  

                                                 
34  Για τον ορισμό, βλ. άρθρο 2 στοιχείο 6) του κανονισμού αριθ. 1291/2013 για το πρόγραμμα-πλαίσιο 

«Ορίζων 2020»: Οι «ερευνητικές υποδομές» αποτελούν εγκαταστάσεις, πόρους και υπηρεσίες που 

χρησιμοποιούνται από τις ερευνητικές κοινότητες για τη διενέργεια έρευνας και την προώθηση της 

καινοτομίας στο αντίστοιχο πεδίο τους. Ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να χρησιμοποιηθούν και πέρα 

από την έρευνα, π.χ. για την παροχή εκπαιδευτικών και δημόσιων υπηρεσιών. Περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων 

τις ακόλουθες: βασικό επιστημονικό εξοπλισμό (ή σύνολα εργαλείων)· πόρους βασισμένους στη γνώση, 

όπως συλλογές, αρχεία ή επιστημονικά δεδομένα· ηλεκτρονικές υποδομές, όπως πληροφοριακά και 

υπολογιστικά συστήματα και επικοινωνιακά δίκτυα· και κάθε άλλη υποδομή μοναδικού χαρακτήρα 

αναγκαία για την επίτευξη αριστείας στην έρευνα και την καινοτομία. Οι υποδομές αυτές μπορεί να είναι 

«ενιαίας θέσης», «εικονικές» ή «κατανεμημένες». 
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δ) η μοναδιαία δαπάνη δεν περιλαμβάνει τυχόν δαπάνες για στοιχεία που δεν σχετίζονται 

άμεσα με την παραγωγή των τιμολογηθέντων αγαθών ή υπηρεσιών.  

 

«Αγαθά και υπηρεσίες που τιμολογούνται εσωτερικά»: αγαθά ή υπηρεσίες που παρέχει ο 

εταίρος άμεσα για τη δράση και τα οποία κοστολογεί βάσει των συνήθων πρακτικών 

κοστολόγησης που εφαρμόζει. 

 

Β.4 Έμμεσες δαπάνες για τις σχετικές συμπληρωματικές δραστηριότητες συντονισμού 

και δικτύωσης [(που δεν περιλαμβάνονται στο στοιχείο Β.5)] 

 

Οι έμμεσες δαπάνες είναι επιλέξιμες εάν έχουν δηλωθεί με βάση τον κατ’ αποκοπή 

συντελεστή του 25 % των επιλέξιμων άμεσων δαπανών (βλ. άρθρο 4.2 και στοιχεία Β.1 έως 

Β.3 ανωτέρω), από τις οποίες εξαιρούνται:  

 

α)  οι δαπάνες υπεργολαβίας·[και][·]   

 

β) οι δαπάνες συνεισφορών σε είδος που παρέχονται από τρίτα μέρη και δεν 

χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις του εταίρου [και][·]  

 

γ) [ΕΠΙΛΟΓΗ 1, εάν εφαρμόζεται το στοιχείο Β.5 και η ειδική μοναδιαία δαπάνη 

περιλαμβάνει έμμεσες δαπάνες: οι μοναδιαίες δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο 4.2 

στοιχείο στ) και το στοιχείο B.5][ΕΠΙΛΟΓΗ 2: άνευ αντικειμένου.] 

 

Οι εταίροι που λαμβάνουν επιχορήγηση λειτουργίας
35

 που χρηματοδοτείται από τον 

προϋπολογισμό της ΕΕ ή της Ευρατόμ δεν μπορούν να δηλώνουν έμμεσες δαπάνες για την 

περίοδο που καλύπτεται από την επιχορήγηση λειτουργίας, εκτός εάν μπορούν να αποδείξουν 

ότι η επιχορήγηση λειτουργίας δεν καλύπτει όλες τις δαπάνες της δράσης. 

 

B.5. [ΕΠΙΛΟΓΗ 1: [Συμπληρώνεται το όνομα της/των ειδικής/-ών κατηγορίας/-ιών 

δαπανών που εντάσσονται στο πλαίσιο των σχετικών συμπληρωματικών δραστηριοτήτων 

συντονισμού και δικτύωσης36][ΕΠΙΛΟΓΗ 2, αν δεν έχουν εφαρμογή στην επιχορήγηση 

ειδικές κατηγορίες δαπανών: Ειδική/-ές κατηγορία/-ίες δαπανών]  

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 1, για ειδικές μοναδιαίες δαπάνες (εάν προβλέπεται μοναδιαία δαπάνη σε 

απόφαση της Επιτροπής και έχει εφαρμογή στην επιχορήγηση):  Οι [συμπληρώνεται το 

όνομα της ειδικής κατηγορίας δαπανών] που εντάσσονται στο πλαίσιο των σχετικών 

συμπληρωματικών δραστηριοτήτων συντονισμού και δικτύωσης είναι επιλέξιμες, εάν 

                                                 
35  Για τον ορισμό, βλ. άρθρο 121 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (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 («δημοσιονομικός κανονισμός αριθ. 

966/2012») (ΕΕ L 218 της 26.10.2012, σ. 1): ως «επιχορήγηση λειτουργίας» νοείται η άμεση 

χρηματοδοτική συνεισφορά από τον προϋπολογισμό, η οποία χορηγείται, ως χορηγία, προκειμένου να 

χρηματοδοτηθεί η λειτουργία οργανισμού ο οποίος επιδιώκει στόχο γενικού ενωσιακού συμφέροντος ή 

στόχο που εντάσσεται σε πολιτική της Ένωσης και την υποστηρίζει. 
36  Συμπληρώνεται το ακριβές όνομα της κατηγορίας δαπανών (όπως στην απόφαση της Επιτροπής που 

επιτρέπει τη χρήση μοναδιαίας δαπάνης/εφάπαξ ποσού). Για παράδειγμα: «δαπάνες για την παροχή 

διακρατικής πρόσβασης σε ερευνητικές υποδομές»· «δαπάνες κλινικών μελετών»· «δαπάνες μέτρων για την 

ενεργειακή απόδοση των κτιρίων». 
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αντιστοιχούν στο γινόμενο του ποσού ανά μονάδα το οποίο καθορίζεται στο παράρτημα 2α επί 

τον πραγματικό αριθμό μονάδων [και εφόσον [συμπληρώνονται οι τυχόν πρόσθετες 

προϋποθέσεις επιλεξιμότητας]].] 

 

[ομοίως για κάθε ειδική κατηγορία δαπανών] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 2: Άνευ αντικειμένου] ] 
 

5.3 Προϋποθέσεις ώστε οι δαπάνες συνδεόμενων τρίτων μερών να είναι επιλέξιμες 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 1, που χρησιμοποιείται όταν εφαρμόζεται το άρθρο 19 της ΣΠΕΣ: Δαπάνες 

που πραγματοποιήθηκαν από συνδεόμενα τρίτα μέρη είναι επιλέξιμες εάν πληρούν —

τηρουμένων των αναλογιών— τις γενικές και ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας που 

ορίζονται στο παρόν άρθρο (άρθρα 5.1 και 5.2) και στο άρθρο 12.1.1.]  

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 2: Άνευ αντικειμένου] 

 

5.4 Προϋποθέσεις ώστε οι συνεισφορές σε είδος που παρέχονται από τρίτα μέρη δωρεάν 

να είναι επιλέξιμες  

 

Συνεισφορές σε είδος που παρέχονται δωρεάν είναι επιλέξιμες άμεσες δαπάνες (για τον 

εταίρο [ή το συνδεόμενο τρίτο μέρος]), εάν οι δαπάνες του τρίτου μέρους πληρούν —

τηρουμένων των αναλογιών— τις γενικές και ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας που 

ορίζονται στο παρόν άρθρο (άρθρα 5.1 και 5.2) και στο άρθρο 10.1.  

 

5.5 Μη επιλέξιμες δαπάνες 

 

Ως «μη επιλέξιμες δαπάνες» νοούνται οι εξής: 

 

α) δαπάνες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται ανωτέρω (άρθρα 5.1 έως 

5.4), και ιδίως: 

 

i) δαπάνες συνδεόμενες με απόδοση κεφαλαίου· 

 

ii) χρέη και έξοδα εξυπηρέτησης χρέους· 

 

iii) προβλέψεις για μελλοντικές ζημίες ή χρέη· 

 

iv) οφειλόμενοι τόκοι·  

 

v) επισφαλείς απαιτήσεις·  

 

vi) συναλλαγματικές απώλειες· 

 

vii) τραπεζικά έξοδα τα οποία χρεώνει η τράπεζα του εταίρου για εμβάσματα από 

[την Επιτροπή][τον Οργανισμό]·  

 

viii) υπερβολικές ή αλόγιστες δαπάνες· 
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ix) εκπεστέος ΦΠΑ· 

 

x) δαπάνες κατά τη διάρκεια της αναστολής της υλοποίησης της δράσης (βλ. 

άρθρο 55 της ΣΠΕΣ)· 

 

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

(συμπεριλαμβανομένων επιχορηγήσεων από κράτος μέλος που χρηματοδοτήθηκαν 

από τον προϋπολογισμό της ΕΕ ή της Ευρατόμ και επιχορηγήσεων από άλλους φορείς 

εκτός [της Επιτροπής][του Οργανισμού] για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ 

ή της Ευρατόμ)· ειδικότερα, οι έμμεσες δαπάνες, αν ο εταίρος λαμβάνει ήδη κατά την 

ίδια περίοδο επιχορήγηση λειτουργίας που χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό 

της ΕΕ ή της Ευρατόμ, 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]].  

 

5.6 Συνέπειες της δήλωσης μη επιλέξιμων δαπανών 

 

Δηλωθείσες δαπάνες που δεν είναι επιλέξιμες θα απορρίπτονται (βλ. άρθρο 48 της ΣΠΕΣ).  

 

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

υπόλοιπα μέτρα που περιγράφονται στο τμήμα 5 του κεφαλαίου 3 της συμφωνίας-πλαισίου 

εταιρικής σχέσης.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ 

 

ΤΜΗΜΑ 1 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 6 — ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ — ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ ΠΟΥ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 

 

Οι εταίροι πρέπει να διαθέτουν τους αναγκαίους πόρους για την υλοποίηση της ειδικής 

δράσης.  

 

Αν κριθεί απαραίτητο για την υλοποίηση της ειδικής δράσης, οι εταίροι μπορούν:  

 

- να αγοράζουν αγαθά, έργα ή υπηρεσίες (βλ. άρθρο 8)·  

 

- να χρησιμοποιούν συνεισφορές σε είδος που παρέχονται από τρίτα μέρη έναντι 

αμοιβής (βλ. άρθρο 9)· 

 

- να χρησιμοποιούν συνεισφορές σε είδος που παρέχονται από τρίτα μέρη δωρεάν (βλ. 

άρθρο 10)·  
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- να ζητήσουν από υπεργολάβους να εκτελέσουν τα καθήκοντα της δράσης που 

περιγράφονται στο παράρτημα 1 (βλ. άρθρο 11)· 

 

- να ζητήσουν από συνδεόμενα τρίτα μέρη να εκτελέσουν τα καθήκοντα της δράσης 

που περιγράφονται στο παράρτημα 1 (βλ. άρθρο 12)· 

 

- να ζητήσουν από διεθνείς εταίρους να εκτελέσουν τα καθήκοντα της δράσης που 

περιγράφονται στο παράρτημα 1 (βλ. άρθρο 12α)· 

 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εταίροι εξακολουθούν να υπέχουν αποκλειστική ευθύνη έναντι 

[της Επιτροπής][του Οργανισμού] και των άλλων εταίρων για την υλοποίηση της ειδικής 

δράσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 — ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΠΟΥ 

ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ  

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 1: Άνευ αντικειμένου] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 2, για εταίρους που δεν λαμβάνουν χρηματοδότηση από την ΕΕ: 7.1

 Κανόνες για την εκτέλεση καθηκόντων της δράσης από εταίρους που δεν 

λαμβάνουν χρηματοδότηση από την ΕΕ 

 

Οι εταίροι που [δεν είναι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση από την ΕΕ] [ή] [δεν ζητούν 

χρηματοδότηση] («εταίροι που δεν λαμβάνουν χρηματοδότηση από την ΕΕ») πρέπει να 

εκτελέσουν τα ειδικά καθήκοντα της δράσης που ανατίθενται σε αυτούς στο παράρτημα 1 

σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΣΠΕΣ.  

 

Οι δαπάνες τους υπολογίζονται στο παράρτημα 2, αλλά: 

 

- δεν θα επιστρέφονται και 

 

- δεν θα λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της ειδικής επιχορήγησης (βλ. άρθρα 4 και 

17 της ειδικής συμφωνίας και άρθρο 10 της ΣΠΕΣ). 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ Α, η οποία χρησιμοποιείται αν ο εταίρος που δεν λαμβάνει χρηματοδότηση 

από την ΕΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ο συντονιστής και δεν υπάρχουν συνδεόμενα με αυτόν τρίτα μέρη 

που λαμβάνουν χρηματοδότηση από την ΕΕ: Τα άρθρα 4, 5, 8 έως 13, 16.3 στοιχείο β), 16.4 

στοιχείο β), 16.6 και 17 της ειδικής συμφωνίας, καθώς και τα άρθρα 24.1.2, 29α, 32.4, 33.2, 

34.1 [ΕΠΙΛΟΓΗ: (με εξαίρεση τις πρόσθετες υποχρεώσεις εκμετάλλευσης)],34.2, 36.3, 37.5, 

46, 48, 49, 50, 53 και 54 της ΣΠΕΣ δεν ισχύουν για [ΕΠΙΛΟΓΗ 1, εκ προεπιλογής: τους 

εταίρους αυτούς][ΕΠΙΛΟΓΗ 2, αν μία ή περισσότερες από τις τρεις επιλογές έχουν 

εφαρμογή στην επιχορήγηση: [συμπληρώνεται η σύντομη ονομασία του εταίρου]].  

 

[Οι ανωτέρω][Ο εταίρος] δεν θα υπόκει[ν]ται στους οικονομικούς ελέγχους, τις αξιολογήσεις 

και τους λογιστικούς ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 28 της ΣΠΕΣ.] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ Β, η οποία χρησιμοποιείται αν τρίτα μέρη συνδεόμενα με τον 

εταίρο/συντονιστή που δεν λαμβάνει χρηματοδότηση από την ΕΕ λαμβάνουν 

χρηματοδότηση από την ΕΕ: Τα άρθρα 4, 5, 8 έως 13, 16.6 της ειδικής συμφωνίας και τα 
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άρθρα 29α και 46 της ΣΠΕΣ δεν ισχύουν για [ΕΠΙΛΟΓΗ 1, εκ προεπιλογής: τους εταίρους 

αυτούς][ΕΠΙΛΟΓΗ 2, αν μία ή περισσότερες από τις τρεις επιλογές έχουν εφαρμογή στην 

επιχορήγηση: [συμπληρώνεται η σύντομη ονομασία του εταίρου]].  

 

Τα άρθρα 32.4, 33.2, 34.1 [ΕΠΙΛΟΓΗ: (με εξαίρεση τις πρόσθετες υποχρεώσεις 

εκμετάλλευσης)], 34.2, 36.3 και 37.5 της ΣΠΕΣ δεν ισχύουν για τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν χωρίς χρηματοδότηση από την ΕΕ. 

 

[Οι εν λόγω εταίροι][Ο εταίρος] δεν θα υπόκει[ν]ται, όσον αφορά τις δαπάνες [τους][του], 

στους οικονομικούς ελέγχους, τις αξιολογήσεις και τους λογιστικούς ελέγχους που προβλέπονται 

στο άρθρο 28 της ΣΠΕΣ.] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ Γ, η οποία χρησιμοποιείται αν ο εταίρος που δεν λαμβάνει χρηματοδότηση 

από την ΕΕ ΕΙΝΑΙ ο συντονιστής και δεν υπάρχουν συνδεόμενα με αυτόν τρίτα μέρη που 

λαμβάνουν χρηματοδότηση από την ΕΕ: Τα άρθρα 4, 5, 8 έως 13, 16.6 της ειδικής 

συμφωνίας, καθώς και τα άρθρα 24.1.2, 29α, 32.4, 33.2, 34.1 [ΕΠΙΛΟΓΗ: (με εξαίρεση τις 

πρόσθετες υποχρεώσεις εκμετάλλευσης)], 34.2, 36.3, 37.5 και 46 της ΣΠΕΣ δεν ισχύουν για 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 1, εκ προεπιλογής: τους εταίρους αυτούς][ΕΠΙΛΟΓΗ 2, αν μία ή περισσότερες 

από τις τρεις επιλογές έχουν εφαρμογή στην επιχορήγηση: [συμπληρώνεται η σύντομη 

ονομασία του εταίρου]].  

 

[Οι ανωτέρω][Ο εταίρος] δεν θα υπόκει[ν]ται, όσον αφορά τις δαπάνες [τους][του], στους 

οικονομικούς ελέγχους, τις αξιολογήσεις και τους λογιστικούς ελέγχους που προβλέπονται στο 

άρθρο 28 της ΣΠΕΣ.] 

 

Οι εταίροι που δεν λαμβάνουν χρηματοδότηση από την ΕΕ μπορούν να παρέχουν συνεισφορές 

σε είδος σε άλλο εταίρο. Σε αυτή την περίπτωση, θα θεωρούνται τρίτα μέρη για τους σκοπούς 

των άρθρων 9 και 10. 

 

[πρόσθετη ΕΠΙΛΟΓΗ για εταίρους που δεν ζητούν χρηματοδότηση: Εάν εταίρος δεν ζητά 

χρηματοδότηση λαμβάνει χρηματοδότηση αργότερα (μέσω τροποποίησης· βλ. άρθρο 61 της 

ΣΠΕΣ), όλες οι υποχρεώσεις ισχύουν αναδρομικά.] 

 

7.2  Συνέπειες της μη συμμόρφωσης 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ: Εάν εταίρος που δεν λαμβάνει χρηματοδότηση από την ΕΕ αθετήσει οποιαδήποτε 

από τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει του παρόντος άρθρου, η συμμετοχή του στη Συμφωνία 

μπορεί να διακοπεί (βλ. άρθρο 56 της ΣΠΕΣ). 

 

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

μέτρα του τμήματος 5 του κεφαλαίου 3 της συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης, τα οποία 

έχουν εφαρμογή σε αυτόν.]  

 

ΑΡΘΡΟ 8 — ΑΓΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ, ΕΡΓΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

8.1  Κανόνες για την αγορά αγαθών, έργων ή υπηρεσιών 

 

8.1.1 Αν κριθεί απαραίτητο για την υλοποίηση της ειδικής δράσης, οι εταίροι μπορούν να 

αγοράζουν αγαθά, έργα ή υπηρεσίες.  



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

αναγνωριστικός κωδικός της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων] 
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Οι εταίροι πρέπει να προβαίνουν στις εν λόγω αγορές εξασφαλίζοντας την καλύτερη σχέση 

τιμής-απόδοσης ή, κατά περίπτωση, τη χαμηλότερη τιμή. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να 

αποφύγουν τη σύγκρουση συμφερόντων (βλ. άρθρο 41 της ΣΠΕΣ).  

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ: Επιπλέον, αν η αξία της αγοράς υπερβαίνει τα [...] EUR, οι εταίροι πρέπει να 

συμμορφώνονται με τους ακόλουθους κανόνες: […].
37

] 

 

Οι εταίροι πρέπει να διασφαλίζουν ότι η Επιτροπή [και ο Οργανισμός], το Ευρωπαϊκό 

Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) 

μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους που απορρέουν από τα άρθρα 28 και 29 της ΣΠΕΣ 

και έναντι των αναδόχων τους. 

 

8.1.2  Οι εταίροι που είναι «αναθέτουσες αρχές» κατά την έννοια της οδηγίας 2004/18/ΕΚ
38

 

(ή 2014/24/ΕΕ
39

) ή «αναθέτουσες οντότητες» κατά την έννοια της οδηγίας 2004/17/ΕΚ
40

 (ή 

2014/25/ΕΕ
41

) πρέπει να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες περί 

δημοσίων συμβάσεων. 

 

8.2  Συνέπειες της μη συμμόρφωσης 

 

Εάν εταίρος αθετήσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει του άρθρου 8.1.1, 

οι δαπάνες που σχετίζονται με την εν λόγω σύμβαση δεν θα είναι επιλέξιμες (βλ. άρθρο 5) 

και θα απορρίπτονται (βλ. άρθρο 48 της ΣΠΕΣ). 

 

Εάν εταίρος αθετήσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει του άρθρου 8.1.2, η 

ειδική επιχορήγηση μπορεί να μειωθεί (βλ. άρθρο 49 της ΣΠΕΣ). 

 

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

υπόλοιπα μέτρα που περιγράφονται στο τμήμα 5 του κεφαλαίου 3 της συμφωνίας-πλαισίου 

εταιρικής σχέσης. 

 

                                                 
37  Αν ο διατάκτης αποφασίσει να θέσει ειδικούς κανόνες, σε αυτούς θα πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη η 

αρχή της αναλογικότητας, συνεκτιμώντας την αξία των συμβάσεων και το σχετικό ύψος της συνεισφοράς 

της ΕΕ σε σχέση με τις συνολικές δαπάνες της δράσης, καθώς και τον κίνδυνο. Οι ειδικοί κανόνες πρέπει να 

βασίζονται στους κανόνες που περιλαμβάνονται στον δημοσιονομικό κανονισμό. Θα πρέπει να αποφεύγεται 

η απλή παραπομπή στον δημοσιονομικό κανονισμό χωρίς προσδιορισμό των εφαρμοστέων διατάξεων. 

Μπορούν να καθοριστούν ειδικοί κανόνες μόνο για τη σύναψη συμβάσεων αξίας άνω των 60 000 EUR. Ο 

διατάκτης μπορεί να θέσει κατώτατο όριο άνω των 60 000 EUR βάσει εκτίμησης κινδύνου.  
38  Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί 

συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (ΕΕ L 134 

της 30.4.2004, σ. 114). 
39  Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, 

σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, 

σ. 65). 
40  Οδηγία 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί 

συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών 

και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 1) 
41  Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, 

σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των 

μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 

28.3.2014, σ. 243). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0017:EN:NOT
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ΑΡΘΡΟ 9 — ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΑ 

ΜΕΡΗ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ 

 

9.1  Κανόνες για τη χρήση συνεισφορών σε είδος έναντι αμοιβής 

 

Αν κριθεί απαραίτητο για την υλοποίηση της ειδικής δράσης, οι εταίροι μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν συνεισφορές σε είδος που παρέχονται από τρίτα μέρη έναντι αμοιβής. 

 

Οι εταίροι μπορούν να δηλώνουν ως επιλέξιμες τις δαπάνες που συνδέονται με την πληρωμή 

των συνεισφορών σε είδος (βλ. άρθρο 5), μέχρι το ύψος των δαπανών των τρίτων μερών για 

τα αποσπασμένα άτομα, για τον εξοπλισμό, τις υποδομές ή άλλα στοιχεία ενεργητικού που 

εισφέρθηκαν ή για άλλα αγαθά και υπηρεσίες που εισφέρθηκαν. 

 

Τα τρίτα μέρη και οι συνεισφορές τους πρέπει να καθορίζονται στο παράρτημα 1. [Η 

Επιτροπή][Ο Οργανισμός] δύναται, ωστόσο, να εγκρίνει συνεισφορές σε είδος που δεν 

αναφέρονται στο παράρτημα 1, χωρίς τροποποίηση (βλ. άρθρο 61 της ΣΠΕΣ), εφόσον: 

 

- είναι ειδικά αιτιολογημένες στην περιοδική τεχνική έκθεση και  

 

- η χρήση τους δεν συνεπάγεται τροποποιήσεις της ειδικής συμφωνίας οι οποίες θα 

έθεταν υπό αμφισβήτηση την απόφαση καταβολής της ειδικής επιχορήγησης ή θα 

παραβίαζαν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των αιτούντων. 

 

Οι εταίροι πρέπει να διασφαλίζουν ότι η Επιτροπή [και ο Οργανισμός], το Ευρωπαϊκό 

Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) 

μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους που απορρέουν από τα άρθρα 28 και 29 της ΣΠΕΣ 

και έναντι των αναδόχων τους. 

 

9.2 Συνέπειες της μη συμμόρφωσης 

 

Εάν εταίρος αθετήσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει του παρόντος 

άρθρου, οι δαπάνες που σχετίζονται με την πληρωμή της συνεισφοράς σε είδος δεν θα είναι 

επιλέξιμες (βλ. άρθρο 5) και θα απορρίπτονται (βλ. άρθρο 48 της ΣΠΕΣ). 

 

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

υπόλοιπα μέτρα που περιγράφονται στο τμήμα 5 του κεφαλαίου 3 της συμφωνίας-πλαισίου 

εταιρικής σχέσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 — ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 

ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ ΔΩΡΕΑΝ 

 

10.1 Κανόνες για τη χρήση δωρεάν συνεισφορών σε είδος 

 

Αν κριθεί απαραίτητο για την υλοποίηση της ειδικής δράσης, οι εταίροι μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν συνεισφορές σε είδος που παρέχονται από τρίτα μέρη δωρεάν.  

 

Οι εταίροι μπορούν να δηλώνουν ως επιλέξιμες δαπάνες, σύμφωνα με το άρθρο 5, τις 

δαπάνες των τρίτων μερών για τα αποσπασμένα άτομα, τον εξοπλισμό, τις υποδομές ή άλλα 

στοιχεία ενεργητικού που εισφέρθηκαν ή για άλλα αγαθά και υπηρεσίες που εισφέρθηκαν. 



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

αναγνωριστικός κωδικός της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων] 
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Τα τρίτα μέρη και οι συνεισφορές τους πρέπει να καθορίζονται στο παράρτημα 1. [Η 

Επιτροπή][Ο Οργανισμός] δύναται, ωστόσο, να εγκρίνει συνεισφορές σε είδος που δεν 

αναφέρονται στο παράρτημα 1, χωρίς τροποποίηση (βλ. άρθρο 61 της ΣΠΕΣ), εφόσον: 

 

- είναι ειδικά αιτιολογημένες στην περιοδική τεχνική έκθεση και 

 

- η χρήση τους δεν συνεπάγεται τροποποιήσεις της ειδικής συμφωνίας οι οποίες θα 

έθεταν υπό αμφισβήτηση την απόφαση καταβολής της ειδικής επιχορήγησης ή θα 

παραβίαζαν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των αιτούντων. 

 

Οι εταίροι πρέπει να διασφαλίζουν ότι [ο Οργανισμός,] η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 

Συνέδριο (ΕΕΣ) και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μπορούν 

να ασκήσουν τα δικαιώματά τους που απορρέουν από τα άρθρα 28 και 29 της ΣΠΕΣ και 

έναντι των τρίτων μερών. 

 

10.2  Συνέπειες της μη συμμόρφωσης 

 

Εάν εταίρος αθετήσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει του παρόντος 

άρθρου, οι δαπάνες των τρίτων μερών που σχετίζονται με τη συνεισφορά σε είδος δεν θα 

είναι επιλέξιμες (βλ. άρθρο 5) και θα απορρίπτονται (βλ. άρθρο 48 της ΣΠΕΣ). 

 

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

υπόλοιπα μέτρα που περιγράφονται στο τμήμα 5 του κεφαλαίου 3 της συμφωνίας-πλαισίου 

εταιρικής σχέσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 — ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ 

 

[ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ δράσεις RIA, IA & CSA: 

 

11.1 Κανόνες για την ανάθεση καθηκόντων της δράσης σε υπεργολάβους 

 

11.1.1 Εάν είναι απαραίτητο για την υλοποίηση της ειδικής δράσης, οι εταίροι δύνανται να 

συνάπτουν συμβάσεις υπεργολαβίας που θα καλύπτουν την εκτέλεση ορισμένων καθηκόντων 

της δράσης τα οποία περιγράφονται στο παράρτημα 1. 

 

Η υπεργολαβία μπορεί να καλύπτει μόνο ένα περιορισμένο μέρος της ειδικής δράσης. 

 

Οι εταίροι πρέπει να αναθέτουν τις υπεργολαβίες εξασφαλίζοντας την καλύτερη σχέση τιμής-

απόδοσης ή, κατά περίπτωση, τη χαμηλότερη τιμή. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να αποφεύγουν 

τη σύγκρουση συμφερόντων (βλ. άρθρο 41 της ΣΠΕΣ).  

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ: Επιπλέον, αν η αξία της σύμβασης υπεργολαβίας που πρόκειται να συναφθεί 

υπερβαίνει τα [...] EUR, οι εταίροι πρέπει να συμμορφώνονται με τους ακόλουθους κανόνες: 

[…].
42

]  

                                                 
42  Αν ο διατάκτης αποφασίσει να θέσει ειδικούς κανόνες, σε αυτούς θα πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη η 

αρχή της αναλογικότητας, συνεκτιμώντας την αξία των συμβάσεων και το σχετικό ύψος της συνεισφοράς 

της ΕΕ σε σχέση με τις συνολικές δαπάνες της δράσης, καθώς και τον κίνδυνο. Οι ειδικοί κανόνες πρέπει να 
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αναγνωριστικός κωδικός της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων] 
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[ΕΠΙΛΟΓΗ για δράσεις που αφορούν ΠΕΠ ή ΠΚΛ: Επιπλέον, για τις προ-εμπορικές 

προμήθειες (ΠΕΠ) ή τις προμήθειες καινοτόμων λύσεων (ΠΚΛ), οι εταίροι πρέπει να 

ακολουθήσουν διαφανή και απαλλαγμένη από διακρίσεις διαδικασία, που περιλαμβάνει 

τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

 

α) «ανοιχτή διαβούλευση με τους παράγοντες της αγοράς» που δημοσιεύεται στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω «προκαταρκτικής προκήρυξης 

(PIN)» και προωθείται και διαφημίζεται ευρέως· 

 

β) «προκήρυξη διαγωνισμού» που ορίζει προθεσμία τουλάχιστον 2 μηνών για την 

υποβολή προσφορών δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και προωθείται και διαφημίζεται ευρέως· 

 

γ) «πρόσκληση υποβολής προσφορών» που βασίζεται σε λειτουργικές ή βάσει επιδόσεων 

προδιαγραφές (οι οποίες λαμβάνουν υπόψη το αποτέλεσμα της ανοικτής διαβούλευσης 

με τους παράγοντες της αγοράς) και περιγράφει την πρακτική οργάνωση της εκτέλεσης 

της/των σύμβασης/-ων υπεργολαβίας· 

 

δ)  αντικειμενική και αμερόληπτη αξιολόγηση των προσφορών και κατακύρωση της/των 

σύμβασης/-ων υπεργολαβίας στην/στις προσφορά/-ές με την καλύτερη σχέση τιμής-

απόδοσης· 

 

ε) «ανακοίνωση κατακύρωσης σύμβασης» η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Οι εταίροι πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι κάθε προκαταρκτική προκήρυξη, προκήρυξη 

διαγωνισμού ή ανακοίνωση κατακύρωσης σύμβασης που δημοσιεύεται σε σχέση με τη σύμβαση 

υπεργολαβίας περιλαμβάνει την ακόλουθη δήλωση αποποίησης ευθυνών: 

 
«Η παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας 

και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ορίζων 2020» βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 

[αριθμός]). Ωστόσο, η ΕΕ δεν συμμετέχει ως αναθέτουσα αρχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης.»] ] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 1, μόνο για δράσεις που αφορούν ΠΚΛ: Η συμμετοχή στις διαδικασίες υποβολής 

προσφορών ΠΚΛ πρέπει να είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, για τους υποβάλλοντες προσφορά 

από κράτη μέλη της ΕΕ, συνδεδεμένες χώρες και άλλες χώρες με τις οποίες η ΕΕ έχει συνάψει 

συμφωνία στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Αν εφαρμόζεται η συμφωνία περί δημοσίων 

συμβάσεων προμηθειών του ΠΟΕ, οι συμβάσεις υπεργολαβίας ΠΚΛ πρέπει επίσης να είναι 

ανοικτές για την υποβολή προσφορών από κράτη που έχουν επικυρώσει την εν λόγω συμφωνία. 

 

Εάν οι προμήθειες καινοτόμων λύσεων (ΠΚΛ) συνίστανται (και περιορίζονται) στην αγορά 

μιας σειράς από πρωτότυπα προϊόντα ή/και προϊόντα δοκιμής που αναπτύχθηκαν κατά τη 

διάρκεια προηγούμενης δράσης ΠΕΠ, οι εταίροι δεν χρειάζεται να προβούν σε ανοικτή 

                                                                                                                                                         
βασίζονται στους κανόνες που περιλαμβάνονται στον δημοσιονομικό κανονισμό. Θα πρέπει να αποφεύγεται 

η απλή παραπομπή στον δημοσιονομικό κανονισμό χωρίς προσδιορισμό των εφαρμοστέων διατάξεων. 

Μπορούν να καθοριστούν ειδικοί κανόνες μόνο για τη σύναψη συμβάσεων αξίας άνω των 60 000 EUR. Ο 

διατάκτης μπορεί να θέσει κατώτατο όριο άνω των 60 000 EUR βάσει εκτίμησης κινδύνου.  



Αριθμός ειδικής συμφωνίας: [συμπληρώνεται ο αριθμός] [συμπληρώνεται το ακρωνύμιο] [συμπληρώνεται ο 
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διαβούλευση με τους παράγοντες της αγοράς, προκήρυξη διαγωνισμού και ανακοίνωση 

κατακύρωσης σύμβασης σύμφωνα με τα στοιχεία α), β) και ε) ανωτέρω. Σε αυτήν την 

περίπτωση, θα πρέπει να ζητήσουν προσφορές από τουλάχιστον τρεις παρόχους 

(συμπεριλαμβανομένων των παρόχων που συμμετείχαν στην προηγούμενη ΠΕΠ), σύμφωνα με 

τη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση βάσει των οδηγιών 2004/18/ΕΚ και (ή 

2014/24/ΕΕ) 2004/17/ΕΚ (ή 2014/25/ΕΕ) 
43

.]  

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 2, μόνο για δράσεις που αφορούν ΠΕΠ: Οι συμβάσεις υπεργολαβίας για προ-

εμπορικές συμβάσεις πρέπει να προβλέπουν τα ακόλουθα: 

 

- την κυριότητα, από τους υπεργολάβους, των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 

σχετικά με τα αποτελέσματα που παράγουν· 

 

- το δικαίωμα των αγοραστών να έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα —χωρίς αμοιβή για 

πνευματικά δικαιώματα— για δική τους χρήση· 

 

- το δικαίωμα των αγοραστών να χορηγούν (ή να απαιτήσουν από τους υπεργολάβους να 

χορηγούν) μη αποκλειστικές άδειες εκμετάλλευσης σε τρίτα μέρη για την αξιοποίηση των 

αποτελεσμάτων, υπό δίκαιους και εύλογους όρους (χωρίς το δικαίωμα παραχώρησης 

παρεπόμενης άδειας)· 

 

- την υποχρέωση των υπεργολάβων να μεταβιβάσουν στους αγοραστές την κυριότητα της 

διανοητικής ιδιοκτησίας που προκύπτει από τους υπεργολάβους κατά τη διάρκεια των 

ΠΕΠ, εάν οι υπεργολάβοι δεν αξιοποιήσουν εμπορικά τα αποτελέσματα εντός της 

περιόδου που ορίζεται στη σύμβαση υπεργολαβίας· 

 

- το δικαίωμα των αγοραστών να δημοσιεύουν —κατά τον χρόνο της ανακοίνωσης 

κατακύρωσης σύμβασης— την ταυτότητα των επιτυχόντων εργοληπτών και περίληψη 

του έργου, η οποία παρέχεται από τους επιτυχόντες εργολήπτες, καθώς και —μετά την 

ολοκλήρωση της Ε&Α και έπειτα από διαβούλευση με τους υπεργολάβους— περιλήψεις 

των αποτελεσμάτων και την ταυτότητα των υπεργολάβων που ολοκλήρωσαν με επιτυχία 

την τελευταία φάση των ΠΕΠ. 

 

Οι εταίροι πρέπει να διασφαλίζουν ότι η πλειονότητα των εργασιών έρευνας και ανάπτυξης που 

εκτελούνται από τον/τους υπεργολάβο/-ους (συμπεριλαμβανομένων των εργασιών των κύριων 

ερευνητών) διεξάγεται στα κράτη μέλη της ΕΕ ή σε συνδεδεμένες χώρες («υποχρέωση τόπου 

υλοποίησης»).] 

 

Τα καθήκοντα που πρέπει να εκτελεστούν και οι εκτιμώμενες δαπάνες για κάθε σύμβαση 

υπεργολαβίας πρέπει να καθορίζονται στο παράρτημα 1 και οι συνολικές εκτιμώμενες 

δαπάνες υπεργολαβίας ανά εταίρο πρέπει να καθορίζονται στο παράρτημα 2. [Η Επιτροπή][Ο 

Οργανισμός] δύναται, ωστόσο, να εγκρίνει συμβάσεις υπεργολαβίας που δεν αναφέρονται 

στα παραρτήματα 1 και 2, χωρίς τροποποίηση (βλ. άρθρο 61 της ΣΠΕΣ), εφόσον: 

 

                                                 
43  Βλ. άρθρο 28 και άρθρο 31 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2004/18/ΕΚ που αντικαταστάθηκαν από 

τα άρθρο 26 και το άρθρο 32 παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, και άρθρο 40 

παράγραφος 3 στοιχείο β) της οδηγίας 2004/17/ΕΚ που αντικαταστάθηκε από το άρθρο 50 στοιχείο β) της 

οδηγίας 2014/25/ΕΕ. 



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

αναγνωριστικός κωδικός της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων] 
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- είναι ειδικά αιτιολογημένες στην περιοδική τεχνική έκθεση και  

 

- δεν συνεπάγονται τροποποιήσεις της ειδικής συμφωνίας οι οποίες θα έθεταν υπό 

αμφισβήτηση την απόφαση καταβολής της ειδικής επιχορήγησης ή θα παραβίαζαν την 

αρχή της ίσης μεταχείρισης των αιτούντων. 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ για διαβαθμισμένες πληροφορίες: Οι δράσεις που περιλαμβάνουν 

διαβαθμισμένες πληροφορίες μπορούν να ανατεθούν σε υπεργολάβους μόνο μετά από ρητή 

έγκριση (γραπτώς) από [την Επιτροπή][τον Οργανισμό] (βλ. άρθρο 43 της ΣΠΕΣ).] 

 

Οι εταίροι πρέπει να διασφαλίζουν ότι [ο Οργανισμός,] η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 

Συνέδριο (ΕΕΣ) και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μπορούν 

να ασκήσουν τα δικαιώματά τους που απορρέουν από τα άρθρα 28 και 29 της ΣΠΕΣ και 

έναντι των υπεργολάβων τους. 

 

11.1.2 Οι εταίροι πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει των 

άρθρων 41, 42, 44 και 52 της ΣΠΕΣ ισχύουν και για τους υπεργολάβους. 

 

Οι εταίροι που είναι «αναθέτουσες αρχές» κατά την έννοια της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ή 

2014/24/ΕΕ) ή «αναθέτουσες οντότητες» κατά την έννοια της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ή 

2014/25/ΕΕ) πρέπει να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες περί δημοσίων 

συμβάσεων.  

 

11.2 Συνέπειες της μη συμμόρφωσης  

 

Εάν εταίρος αθετήσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει του άρθρου 11.1.1, 

οι δαπάνες που σχετίζονται με την εν λόγω σύμβαση υπεργολαβίας δεν θα είναι επιλέξιμες 

(βλ. άρθρο 5) και θα απορρίπτονται (βλ. άρθρο 48 της ΣΠΕΣ). 

 

Εάν εταίρος αθετήσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει του άρθρου 11.1.2, 

η ειδική επιχορήγηση μπορεί να μειωθεί (βλ. άρθρο 49 της ΣΠΕΣ).  

 

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

υπόλοιπα μέτρα που περιγράφονται στο τμήμα 5 του κεφαλαίου 3 της συμφωνίας-πλαισίου 

εταιρικής σχέσης. ] 
 

[ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ δράσεις ΠΕΠ-ΠΚΛ: 

 

11.1 [ΕΠΙΛΟΓΗ 1, για ΠΕΠ: Κανόνες για την προεμπορική προμήθεια (ΠΕΠ) υπηρεσιών 

έρευνας και ανάπτυξης 

 

11.1.1 Οι εταίροι συνάπτουν συμβάσεις υπεργολαβίας για τις προς ΠΕΠ υπηρεσίες έρευνας και 

ανάπτυξης («ΠΕΠ υπηρεσίες Ε&Α») οι οποίες είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση της 

«κοινής πρόκλησης» που ορίζεται στο παράρτημα 1. 

 

Οι συμβάσεις υπεργολαβίας πρέπει να συνάπτονται με ενιαία και κοινή διαδικασία σύναψης 

από τους ενδιαφερόμενους εταίρους (δηλ. τον «επικεφαλής αγοραστή» και την «ομάδα 

αγοραστών»). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0017:EN:NOT
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Ο επικεφαλής αγοραστής πρέπει να είναι «αναθέτουσα αρχή» ή «αναθέτουσα οντότητα» κατά 

την έννοια των οδηγιών 2014/24/ΕΚ (ή 2014/24/ΕΕ) και 2004/17/ΕΚ (ή 2014/25/ΕΕ).   

 

Η ομάδα αγοραστών πρέπει να συστήσει έναν «συνολικό από κοινού δεσμευμένο 

προϋπολογισμό» για την πληρωμή των υπεργολαβιών.  

 

Η «ομάδα αγοραστών», ο «επικεφαλής αγοραστής», οι υπηρεσίες που πρόκειται να ανατεθούν 

σε υπεργολάβους (ανά φάση υλοποίησης («φάση ΠΕΠ»)), οι εκτιμώμενες δαπάνες τους και η 

εκτιμώμενη χρηματοδοτική συνεισφορά στον «συνολικό από κοινού δεσμευμένο 

προϋπολογισμό» ανά εταίρο πρέπει να καθορίζονται στο παράρτημα 1. Οι εκτιμώμενες δαπάνες 

υπεργολαβίας ΠΕΠ ανά εταίρο πρέπει να καθορίζονται στο παράρτημα 2. 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ για διαβαθμισμένες πληροφορίες: Οι δράσεις που περιλαμβάνουν 

διαβαθμισμένες πληροφορίες μπορούν να ανατεθούν σε υπεργολάβους μόνο μετά από ρητή 

έγκριση (γραπτώς) από [την Επιτροπή][τον Οργανισμό] (βλ. άρθρο 43 της ΣΠΕΣ).] 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης, οι ενδιαφερόμενοι εταίροι πρέπει: 

 

- να διασφαλίζουν την ίση μεταχείριση των προσφερόντων και των υπεργολάβων και να 

αποφεύγουν τον περιορισμό ή τη στρέβλωση του ανταγωνισμού·   

 

- να αποφεύγουν τη σύγκρουση συμφερόντων (βλ. άρθρο 41 της ΣΠΕΣ)· 

 

- να παρέχουν τη δυνατότητα να γίνεται όλη η επικοινωνία στην αγγλική γλώσσα (και 

στην/στις επιπλέον γλώσσα/-ες που ενδεχομένως έχουν επιλέξει). 

 

Οι συμβάσεις υπεργολαβίας για προ-εμπορικές συμβάσεις πρέπει να προβλέπουν τα ακόλουθα: 

 

- την κυριότητα, από τους υπεργολάβους, των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 

σχετικά με τα αποτελέσματα που παράγουν· 

- το δικαίωμα των αγοραστών να έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα —χωρίς αμοιβή για 

πνευματικά δικαιώματα— για δική τους χρήση· 

- το δικαίωμα των αγοραστών να χορηγούν (ή να απαιτήσουν από τους υπεργολάβους να 

χορηγούν) μη αποκλειστικές άδειες εκμετάλλευσης σε τρίτα μέρη για την αξιοποίηση των 

αποτελεσμάτων, υπό δίκαιους και εύλογους όρους (χωρίς το δικαίωμα παραχώρησης 

παρεπόμενης άδειας)· 

- την υποχρέωση των υπεργολάβων να επιστρέψουν στους αγοραστές την κυριότητα της 

διανοητικής ιδιοκτησίας που προκύπτει από τους υπεργολάβους κατά τη διάρκεια των 

ΠΕΠ, εάν οι υπεργολάβοι δεν αξιοποιήσουν εμπορικά τα αποτελέσματα εντός της 

περιόδου που ορίζεται στη σύμβαση υπεργολαβίας· 

- το δικαίωμα των αγοραστών να δημοσιεύουν —κατά τον χρόνο της ανακοίνωσης 

κατακύρωσης σύμβασης— την ταυτότητα των επιτυχόντων εργοληπτών και περίληψη 

του έργου, η οποία παρέχεται από τους επιτυχόντες εργολήπτες, καθώς και —μετά την 

ολοκλήρωση της Ε&Α και έπειτα από διαβούλευση με τους υπεργολάβους— περιλήψεις 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0017:EN:NOT
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των αποτελεσμάτων και την ταυτότητα των υπεργολάβων που ολοκλήρωσαν με επιτυχία 

την τελευταία φάση των ΠΕΠ. 

Οι ενδιαφερόμενοι εταίροι πρέπει να διασφαλίζουν ότι η πλειονότητα των εργασιών έρευνας 

και ανάπτυξης που εκτελούνται από τον/τους υπεργολάβο/-ους (συμπεριλαμβανομένων των 

εργασιών των κύριων ερευνητών) διεξάγεται στα κράτη μέλη της ΕΕ ή σε συνδεδεμένες χώρες 

(«υποχρέωση τόπου υλοποίησης»). 

 

Οι ενδιαφερόμενοι εταίροι πρέπει να προπαρασκευάζουν, να προκηρύσσουν και να εκτελούν 

τις συμβάσεις υπεργολαβίας σύμφωνα με τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

 

α) Όσον αφορά το «προπαρασκευαστικό στάδιο»: 

 

α) να συμφωνούν (εγγράφως) σχετικά με τις εσωτερικές τους διαδικασίες για την 

υλοποίηση της κοινής προμήθειας ΠΕΠ («συμφωνία κοινής προμήθειας»)· 

 

β) να διοργανώνουν ανοικτή διαβούλευση με τους παράγοντες της αγοράς, η οποία: 

 

- δημοσιεύεται —δύο μήνες νωρίτερα— στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (μέσω «προκαταρκτικής προκήρυξης (PIN)» που 

συντάσσεται στην αγγλική γλώσσα και στην/στις τυχόν επιπλέον γλώσσα/-ες της 

επιλογής της ομάδας αγοραστών)· 

 

- προωθείται και διαφημίζεται ευρέως· 

 

- παρουσιάζεται σε σύνοψη στον ιστότοπο του έργου και σε άλλους ιστότοπους 

που ζητεί [η Επιτροπή][ο Οργανισμός], συνοδευόμενη από κατάλογο με τις 

ερωτήσεις που τέθηκαν και τις απαντήσεις που δόθηκαν κατά τη διαβούλευση· 

 

γ) να καταρτίζουν «κοινή συγγραφή υποχρεώσεων»· 

 

β) Όσον αφορά το «στάδιο υποβολής προσφορών/σύναψης συμβάσεων»: 

 

i) Βήμα 1: να καταρτίζουν «προκήρυξη διαγωνισμού», η οποία 

 

- δημοσιεύεται από τον επικεφαλής αγοραστή στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (στην αγγλική γλώσσα και στην/στις τυχόν επιπλέον 

γλώσσα/-ες της επιλογής της ομάδας αγοραστών)·  

 

- διευκρινίζει ότι η σύμβαση αφορά προεμπορική προμήθεια η οποία 

εξαιρείται από τις οδηγίες 2004/18/ΕΚ (ή 2014/24/EΕΕ) και 2004/17/ΕΚ (ή 

2014/25/ΕΕ)44· 

 

- ορίζει προθεσμία τουλάχιστον δύο μηνών για την υποβολή προσφορών· 

 

                                                 
44  Βλ. άρθρο 16 στοιχείο στ) της οδηγίας 2004/18/ΕΚ που αντικαταστάθηκε από άρθρο 14 της οδηγίας 

2014/24/ΕΕ, και άρθρο 40 στοιχείο ε) της οδηγίας 2004/17/ΕΚ που αντικαταστάθηκε από το άρθρο 32 της 

οδηγίας 2014/25/ΕΕ. 
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- επιτρέπει την υποβολή προσφορών στην αγγλική γλώσσα (και στην/στις 

τυχόν επιπλέον γλώσσα/-ες της επιλογής της ομάδας αγοραστών)· 

 

- προωθείται και διαφημίζεται ευρέως· 

 

- υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οι δυνητικοί προσφέροντες μπορούν να 

λάβουν την «πρόσκληση υποβολής προσφορών»· 

 

και την πρόσκληση υποβολής προσφορών με την οποία καλούνται όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να υποβάλουν προσφορές και η οποία: 

 

- προσδιορίζει τον επικεφαλής αγοραστή, την ομάδα αγοραστών και, κατά 

περίπτωση, τα τρίτα μέρη που συμμετέχουν στην ΠΕΠ· 

 

- ενημερώνει τους δυνητικούς προσφέροντες για το αποτέλεσμα της 

διαβούλευσης με τους παράγοντες της αγοράς και για τον κατάλογο των 

ερωτήσεων που τέθηκαν και των απαντήσεων που δόθηκαν κατά τη 

διαβούλευση (βλ. ανωτέρω)· 

 

- περιγράφει την κοινή πρόκληση (με τη χρήση λειτουργικών ή βάσει 

επιδόσεων προδιαγραφών και λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της 

ανοικτής διαβούλευσης με τους παράγοντες της αγοράς)·  

 

- περιγράφει τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των προσφορών για την 

πρώτη φάση ΠΕΠ και ενδιάμεσων αξιολογήσεων μετά από κάθε επόμενη 

φάση της ΠΕΠ· 

 

- περιγράφει την πρακτική οργάνωση της εκτέλεσης των συμβάσεων 

υπεργολαβίας· 

 

- περιγράφει τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να τηρούν οι 

υπεργολάβοι κατά τη διάρκεια της ΠΕΠ· 

 

- περιγράφει τις ρυθμίσεις για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, την 

εμπιστευτικότητα, τη δημοσιότητα (πληροφόρηση σχετικά με τη σύναψη της 

σύμβασης και δημοσίευση περιλήψεων των αποτελεσμάτων της Ε&Α), 

καθώς και τους κανόνες για το εφαρμοστέο δίκαιο και τη διευθέτηση των 

διαφορών· 

 

ii) Βήμα 2: να αξιολογούν τις προσφορές με κατάταξή τους βάσει της κοινής 

συγγραφής υποχρεώσεων (βλ. ανωτέρω) και σύμφωνα με το κριτήριο της 

καλύτερης σχέσης τιμής-απόδοσης και διασφαλίζοντας ότι η τιμή αντιστοιχεί 

στις συνθήκες της αγοράς· 

 

iii) Βήμα 3: να αναθέτουν τις υπεργολαβίες σε τρεις τουλάχιστον εργολήπτες οι 

οποίοι έχουν προσφέρει την καλύτερη σχέση τιμής-απόδοσης και τιμή που 

αντιστοιχεί στις συνθήκες της αγοράς.  
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Οι συμφωνίες-πλαίσια (μία συμφωνία ανά επιλεγέντα εργολήπτη) πρέπει να 

υπογράφονται από τον επικεφαλής αγοραστή και να καθορίζουν τους όρους και 

τις προϋποθέσεις που διέπουν τις ειδικές συμβάσεις.  

 

Οι ειδικές συμβάσεις (μία συμφωνία ανά επιλεγέντα εργολήπτη και ανά φάση 

ΠΕΠ) πρέπει να υπογράφονται από τον επικεφαλής αγοραστή και να καθορίζουν 

λεπτομερώς τις προς ΠΕΠ υπηρεσίες Ε&Α που αγοράζει κάθε αγοραστής (ιδίως, 

την ποσότητα και την τιμή τους)· 

 

iv) Βήμα 4: να προβαίνουν σε «ανακοίνωση κατακύρωσης σύμβασης», η οποία 

δημοσιεύεται —εντός 48 ημερών από τη σύναψη των συμφωνιών-πλαισίων— 

από τον επικεφαλής αγοραστή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (στην αγγλική γλώσσα και στην/στις τυχόν επιπλέον γλώσσα/-ες της 

επιλογής της ομάδας αγοραστών)· 

 

γ) Όσον αφορά το «στάδιο εκτέλεσης των συμβάσεων»: 

 

i)  να ελέγχουν αν οι προς ΠΕΠ υπηρεσίες Ε&Α υλοποιούνται σύμφωνα με τους 

στόχους της δράσης που καθορίζονται στο παράρτημα 1·  

 

ii) να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τον προγραμματισμό των πόρων που 

παρατίθεται στο παράρτημα 1 και με τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό που 

παρατίθεται στο παράρτημα 2· 

 

iii) να διασφαλίζουν την πληρωμή των υπεργολάβων.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι εταίροι πρέπει να διασφαλίζουν το δικαίωμα του Οργανισμού [και της 

Επιτροπής], του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 

Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) να ασκήσουν τα δικαιώματά τους βάσει των άρθρων 28 

και 29 της ΣΠΕΣ και έναντι των υπεργολάβων. 

 

11.1.2. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι εταίροι πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι υποχρεώσεις που 

υπέχουν δυνάμει των άρθρων 23.1, 24, 40, 41, 42, 43, 44, 45 και 52 της ΣΠΕΣ ισχύουν και για 

τους υπεργολάβους. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι εταίροι πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι κάθε προκαταρκτική προκήρυξη, 

προκήρυξη διαγωνισμού ή ανακοίνωση κατακύρωσης σύμβασης που δημοσιεύεται σε σχέση με 

τη σύμβαση υπεργολαβίας περιλαμβάνει την ακόλουθη δήλωση αποποίησης ευθυνών: 

 
«Η παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος 

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

επιχορήγησης αριθ. [αριθμός]). Ωστόσο, η ΕΕ δεν συμμετέχει ως αναθέτουσα αρχή στην 

παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης.»] ] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 2, για ΠΚΛ: Κανόνες για την προμήθεια καινοτόμων λύσεων ΠΚΛ 

 

11.1.1. Οι εταίροι συνάπτουν συμβάσεις υπεργολαβίας για την προμήθεια «καινοτόμων 

λύσεων ΠΚΛ» οι οποίες είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση της «κοινής πρόκλησης» που 

ορίζεται στο παράρτημα 1.  
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Οι συμβάσεις υπεργολαβίας πρέπει να συνάπτονται με ενιαία και κοινή (ή πολλές 

συντονισμένες) διαδικασία/-ες σύναψης από τους ενδιαφερόμενους εταίρους (δηλ. την «ομάδα 

αγοραστών» και τον «επικεφαλής αγοραστή»). 

 

Ο επικεφαλής αγοραστής πρέπει να είναι «αναθέτουσα αρχή» ή «αναθέτουσα οντότητα» κατά 

την έννοια των οδηγιών 2014/24/ΕΚ (ή 2014/24/ΕΕ) και 2004/17/ΕΚ (ή 2014/25/ΕΕ).  

 

Η «ομάδα αγοραστών», ο «επικεφαλής αγοραστής», οι καινοτόμες λύσεις και το εκτιμώμενο 

κόστος τους πρέπει να καθορίζονται στο παράρτημα 1. Η εκτιμώμενη δαπάνη υπεργολαβίας 

ΠΚΛ ανά εταίρο πρέπει να καθορίζεται στο παράρτημα 2. 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ για διαβαθμισμένες πληροφορίες: Οι δράσεις που περιλαμβάνουν 

διαβαθμισμένες πληροφορίες μπορούν να ανατεθούν σε υπεργολάβους μόνο μετά από ρητή 

έγκριση (γραπτώς) από [την Επιτροπή][τον Οργανισμό] (βλ. άρθρο 43 της ΣΠΕΣ).] 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης, οι ενδιαφερόμενοι εταίροι πρέπει: 

 

- να διασφαλίζουν την ίση μεταχείριση των προσφερόντων και των υπεργολάβων και να 

αποφεύγουν τον περιορισμό ή τη στρέβλωση του ανταγωνισμού· 

 

- να αποφεύγουν τη σύγκρουση συμφερόντων (βλ. άρθρο 41 της ΣΠΕΣ)· 

 

- να παρέχουν τη δυνατότητα να γίνεται όλη η επικοινωνία (με τους δυνητικούς 

προσφέροντες, τους προσφέροντες και τους υπεργολάβους) στην αγγλική γλώσσα (και 

στην/στις επιπλέον γλώσσα/-ες που ενδεχομένως έχουν επιλέξει). 

 

Η συμμετοχή στις διαδικασίες υποβολής προσφορών ΠΚΛ πρέπει να είναι ανοικτή, επί ίσοις 

όροις, για τους υποβάλλοντες προσφορά από κράτη μέλη της ΕΕ, συνδεδεμένες χώρες και άλλες 

χώρες με τις οποίες η ΕΕ έχει συνάψει συμφωνία στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Αν 

εφαρμόζεται η συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών του ΠΟΕ, οι συμβάσεις 

υπεργολαβίας ΠΚΛ πρέπει επίσης να είναι ανοικτές για την υποβολή προσφορών από κράτη 

που έχουν επικυρώσει την εν λόγω συμφωνία. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι εταίροι πρέπει να προπαρασκευάζουν, να προκηρύσσουν και να εκτελούν 

τις συμβάσεις υπεργολαβίας σύμφωνα με τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

 

a) Όσον αφορά το «προπαρασκευαστικό στάδιο»: 

 

i)  να συμφωνούν (εγγράφως) σχετικά με τις εσωτερικές τους διαδικασίες για την 

υλοποίηση της κοινής προμήθειας ΠΚΛ («συμφωνία κοινής προμήθειας»)· 

 

ii)  [ΕΠΙΛΟΓΗ 1, για δράσεις ΠΚΛ που δεν περιορίζονται στην προμήθεια της 

περιορισμένης σειράς από πρωτότυπα και/ή δοκιμαστικά προϊόντα τα οποία 

αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια προηγούμενης δράσης ΠΚΛ: να διοργανώνουν 

«ανοικτή διαβούλευση με παράγοντες της αγοράς», με την οποία καλούνται όλοι 

οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να συμμετάσχουν και η οποία 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0017:EN:NOT
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- δημοσιεύεται —δύο μήνες νωρίτερα— από τον επικεφαλής αγοραστή στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μέσω «προκαταρκτικής 

προκήρυξης (PIN)» που συντάσσεται στην αγγλική γλώσσα και στην/στις τυχόν 

επιπλέον γλώσσα/-ες της επιλογής της ομάδας αγοραστών)· 

` 

- προωθείται και διαφημίζεται ευρέως· 

 

- παρουσιάζεται σε σύνοψη στον ιστότοπο του έργου και σε άλλους ιστότοπους 

που ζητεί [η Επιτροπή][ο Οργανισμός], συνοδευόμενη από κατάλογο με τις 

ερωτήσεις που τέθηκαν και τις απαντήσεις που δόθηκαν κατά τη διαβούλευση· 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 2: άνευ αντικειμένου·] 

 

iii) να καταρτίζουν κοινή συγγραφή υποχρεώσεων με βάση ανάλυση των αναγκών 

της ομάδας αγοραστών. 

 

α) Όσον αφορά το «στάδιο υποβολής προσφορών/σύναψης συμβάσεων»: 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 1, για δράσεις ΠΚΛ που δεν περιορίζονται στην προμήθεια μιας σειράς 

από πρωτότυπα και/ή δοκιμαστικά προϊόντα τα οποία αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια 

προηγούμενης δράσης ΠΚΛ: 

 

i) Βήμα 1: να προβαίνουν σε μία (ή περισσότερες) «προκήρυξη/-ύξεις 

διαγωνισμού», οι οποίες: 

 

- δημοσιεύονται από τον επικεφαλής αγοραστή στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (στην αγγλική γλώσσα και στην/στις τυχόν επιπλέον 

γλώσσα/-ες της επιλογής της ομάδας αγοραστών)· 

 

- ορίζουν προθεσμία υποβολής προσφορών που είναι επαρκής για τη σύνταξη 

καινοτόμων προσφορών· 

 

Η πρόσκληση/-ήσεις υποβολής προσφορών πρέπει να παραμένει ανοικτή/-ές 

για 60 ημέρες τουλάχιστον.  

 

Δεν επιτρέπεται η χρήση της κλειστής διαδικασίας με συντόμευση της 

προθεσμίας υποβολής προσφορών· 

 

- επιτρέπουν την υποβολή προσφορών στην αγγλική γλώσσα (και στην/στις 

τυχόν επιπλέον γλώσσα/-ες της επιλογής της ομάδας αγοραστών)· 

 

- προωθούνται και διαφημίζονται ευρέως· 

 

- υποδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο οι δυνητικοί προσφέροντες μπορούν 

να λάβουν τα τεύχη δημοπράτησης και την «πρόσκληση υποβολής 

προσφορών για ΠΚΛ»·  

 

καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης και την πρόσκληση υποβολής προσφορών 

για ΠΚΛ  
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ii) Βήμα 2: να πραγματοποιούν μία (ή περισσότερες) αξιολογήσεις των 

προσφορών κατατάσσοντάς τις βάσει της κοινής συγγραφής υποχρεώσεων (βλ. 

ανωτέρω) και σύμφωνα με το κριτήριο της καλύτερης σχέσης τιμής-απόδοσης 

και διασφαλίζοντας ότι η τιμή αντιστοιχεί στις συνθήκες της αγοράς· 

 

iii) Βήμα 3: να αναθέτουν τις υπεργολαβίες στους εργολήπτες που έχουν 

προσφέρει την καλύτερη σχέση τιμής-απόδοσης και τιμή που αντιστοιχεί στις 

συνθήκες της αγοράς· 

 

iv) Βήμα 4: να προβαίνουν σε «ανακοίνωση/-εις κατακύρωσης σύμβασης», οι 

οποίες δημοσιεύονται από τον εταίρο ή τον επικεφαλής αγοραστή στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στην αγγλική γλώσσα και στην/στις τυχόν 

επιπλέον γλώσσα/-ες της επιλογής της ομάδας αγοραστών)·] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 2, για δράσεις ΠΚΛ που περιορίζονται στην προμήθεια της σειράς από 

πρωτότυπα και/ή δοκιμαστικά προϊόντα τα οποία αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια 

προηγούμενης δράσης ΠΚΛ: 

 

i) Βήμα 1: να ζητούν (μία ή περισσότερες φορές) προσφορές από τουλάχιστον 

τρεις παρόχους με πρόσκληση η οποία, σύμφωνα με τη διαδικασία με 

διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση που προβλέπεται στις οδηγίες 2004/18/ΕΚ (ή 

2014/24/ΕΕ) και 2004/17/ΕΚ (ή 2014/25/ΕΕ)
45

 — : 

 

-  χρησιμοποιεί λειτουργικές ή βάσει επιδόσεων τεχνικές προδιαγραφές· 

 

- δεν προβλέπει κριτήρια επιλογής που στηρίζονται σε περιοριστικές 

απαιτήσεις όσον αφορά τα προσόντα ή σε δυσανάλογα υψηλές οικονομικές 

εγγυήσεις· 

 

- προσδιορίζει κριτήρια ανάθεσης που στηρίζονται στην καλύτερη σχέση 

τιμής-απόδοσης· 

 

- περιγράφει την πρακτική οργάνωση της εκτέλεσης των συμβάσεων 

υπεργολαβίας και ειδικότερα:  

 

- τα είδη των συμβάσεων υπεργολαβίας που θα συναφθούν με τους 

επιτυχόντες εργολήπτες (ιδίως το κατά πόσον πρόκειται να 

χρησιμοποιηθεί συμφωνία-πλαίσιο με περισσότερους του ενός 

οικονομικούς φορείς)· 

 

- περιγράφει τις ρυθμίσεις για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας·  

 

- περιγράφει τις ρυθμίσεις για την αστική ευθύνη για ζημίες· 

                                                 
45  Βλ. άρθρο 28 και άρθρο 31 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2004/18/ΕΚ που αντικαταστάθηκαν από 

τα άρθρο 26 και το άρθρο 32 παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, και άρθρο 40 

παράγραφος 3 στοιχείο β) της οδηγίας 2004/17/ΕΚ που αντικαταστάθηκε από το άρθρο 50 στοιχείο β) της 

οδηγίας 2014/25/ΕΕ. 
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ii) Βήμα 2: να πραγματοποιούν μία (ή περισσότερες) αξιολογήσεις των 

προσφορών κατατάσσοντάς τις βάσει της κοινής συγγραφής υποχρεώσεων (βλ. 

ανωτέρω) και σύμφωνα με το κριτήριο της καλύτερης σχέσης τιμής-απόδοσης 

και διασφαλίζοντας ότι η τιμή αντιστοιχεί στις συνθήκες της αγοράς· 

 

iii) Βήμα 3: να αναθέτουν τις υπεργολαβίες σε τρεις τουλάχιστον εργολήπτες οι 

οποίοι έχουν προσφέρει την καλύτερη σχέση τιμής-απόδοσης και τιμή που 

αντιστοιχεί στις συνθήκες της αγοράς.]  

 

γ) Όσον αφορά το «στάδιο εκτέλεσης των συμβάσεων»: 

 

i) να ελέγχουν αν οι καινοτόμες λύσεις ΠΚΛ υλοποιούνται σύμφωνα με τους 

στόχους της δράσης που καθορίζονται στο παράρτημα 1·  

 

ii)  να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τον προγραμματισμό των πόρων που 

παρατίθεται στο παράρτημα 1 και με τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό που 

παρατίθεται στο παράρτημα 2· 

 

iii) να διασφαλίζουν την πληρωμή των υπεργολάβων. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι εταίροι πρέπει να διασφαλίσουν ότι [ο Οργανισμός,] η Επιτροπή, το 

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 

(OLAF) μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους που απορρέουν από τα άρθρα 28 και 29 της 

ΣΠΕΣ και έναντι των υπεργολάβων. 

 

11.1.2. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι εταίροι πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι υποχρεώσεις που 

υπέχουν δυνάμει των άρθρων 23.1, 24, 40, 41, 42, 43, 44, 45 και 52 της ΣΠΕΣ ισχύουν και για 

τους υπεργολάβους. 

 

Οι εταίροι που είναι αναθέτουσες αρχές κατά την έννοια της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ή 

2014/24/ΕΕ) ή αναθέτουσες οντότητες κατά την έννοια της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ή 

2014/25/ΕΕ) πρέπει να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες περί δημοσίων 

συμβάσεων.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι εταίροι πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι κάθε προκαταρκτική προκήρυξη, 

προκήρυξη διαγωνισμού ή ανακοίνωση κατακύρωσης σύμβασης που δημοσιεύεται σε σχέση με 

τη σύμβαση υπεργολαβίας περιλαμβάνει την ακόλουθη δήλωση αποποίησης ευθυνών: 

 
«Η παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος 

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

επιχορήγησης αριθ. [αριθμός]). Ωστόσο, η ΕΕ δεν συμμετέχει ως αναθέτουσα αρχή στην 

παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης.»] ] 

 

11.2 Κανόνες για τις συμβάσεις υπεργολαβίας για σχετικές συμπληρωματικές 

δραστηριότητες συντονισμού και δικτύωσης  

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0017:EN:NOT
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11.2.1. Εάν είναι απαραίτητο για την υλοποίηση της δράσης, οι εταίροι μπορούν να 

συνάψουν συμβάσεις υπεργολαβίας για τις «σχετικές συμπληρωματικές δραστηριότητες 

συντονισμού και δικτύωσης» που περιγράφονται στο παράρτημα 1. 

 

Οι εταίροι πρέπει να αναθέτουν τις υπεργολαβίες εξασφαλίζοντας την καλύτερη σχέση τιμής-

απόδοσης ή, κατά περίπτωση, τη χαμηλότερη τιμή. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να αποφύγουν 

τη σύγκρουση συμφερόντων (βλ. άρθρο 41 της ΣΠΕΣ).  

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ: Επιπλέον, αν η αξία της σύμβασης υπεργολαβίας που πρόκειται να συναφθεί 

υπερβαίνει τα [...] EUR, οι εταίροι πρέπει να συμμορφώνονται με τους ακόλουθους κανόνες: 

[…].
46

] 

 

Τα καθήκοντα που πρέπει να εκτελεστούν και οι εκτιμώμενες δαπάνες για κάθε σύμβαση 

υπεργολαβίας πρέπει να καθορίζονται στο παράρτημα 1 και οι συνολικές εκτιμώμενες 

δαπάνες υπεργολαβίας ανά εταίρο πρέπει να καθορίζονται στο παράρτημα 2. [Η Επιτροπή][Ο 

Οργανισμός] μπορεί, ωστόσο, να εγκρίνει συμβάσεις υπεργολαβίας που δεν αναφέρονται στα 

παραρτήματα 1 και 2, χωρίς τροποποίηση (βλ. άρθρο 61 της ΣΠΕΣ), εφόσον: 

 

- είναι ειδικά αιτιολογημένες στην περιοδική ή τελική τεχνική έκθεση και  

 

- δεν συνεπάγονται τροποποιήσεις της Συμφωνίας οι οποίες θα έθεταν υπό 

αμφισβήτηση την απόφαση επιχορήγησης ή θα παραβίαζαν την αρχή της ίσης 

μεταχείρισης των αιτούντων. 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ για διαβαθμισμένες πληροφορίες: Οι δράσεις που περιλαμβάνουν 

διαβαθμισμένες πληροφορίες μπορούν να ανατεθούν σε υπεργολάβους μόνο μετά από ρητή 

έγκριση (γραπτώς) από [την Επιτροπή][τον Οργανισμό] (βλ. άρθρο 43 της ΣΠΕΣ).] 

 

Οι εταίροι πρέπει να διασφαλίσουν ότι [ο Οργανισμός,] η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 

Συνέδριο (ΕΕΣ) και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μπορούν 

να ασκήσουν τα δικαιώματά τους που απορρέουν από τα άρθρα 28 και 29 της ΣΠΕΣ και 

έναντι των υπεργολάβων τους. 

 

11.2.2 Επιπλέον, οι εταίροι πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει 

των άρθρων 41, 42, 44 και 45 της ΣΠΕΣ ισχύουν και για τους υπεργολάβους. 

 

Οι εταίροι που είναι αναθέτουσες αρχές κατά την έννοια της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ή 

2014/24/ΕΕ) ή αναθέτουσες οντότητες κατά την έννοια της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ή 

2014/25/ΕΕ) πρέπει να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες περί δημοσίων 

συμβάσεων.  

 

11.3 Συνέπειες της μη συμμόρφωσης  

                                                 
46  Αν ο διατάκτης αποφασίσει να θέσει ειδικούς κανόνες, σε αυτούς θα πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη η 

αρχή της αναλογικότητας, συνεκτιμώντας την αξία των συμβάσεων και το σχετικό ύψος των συνεισφορών 

της ΕΕ σε σχέση με τις συνολικές δαπάνες της δράσης, καθώς και τον κίνδυνο. Οι ειδικοί κανόνες πρέπει να 

βασίζονται στους κανόνες που περιλαμβάνονται στον δημοσιονομικό κανονισμό. Θα πρέπει να αποφεύγεται 

η απλή παραπομπή στον δημοσιονομικό κανονισμό χωρίς προσδιορισμό των εφαρμοστέων διατάξεων. 

Μπορούν να καθοριστούν ειδικοί κανόνες μόνο για τη σύναψη συμβάσεων αξίας άνω των 60 000 EUR. Ο 

διατάκτης μπορεί να θέσει κατώτατο όριο άνω των 60 000 EUR βάσει εκτίμησης κινδύνου.  
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Εάν εταίρος αθετήσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει του άρθρου 11.1.1 

ή 11.2.1, οι δαπάνες που σχετίζονται με την εν λόγω σύμβαση υπεργολαβίας δεν θα είναι 

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

 

Εάν εταίρος αθετήσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει του άρθρου 11.1.2 

ή 11.2.2, η ειδική 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 12 — ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ 

ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 1, που χρησιμοποιείται όταν εφαρμόζεται το άρθρο 19 της ΣΠΕΣ: 12.1 

 Κανόνες πρόσκλησης προς τα συνδεόμενα τρίτα μέρη να υλοποιήσουν μέρος της 

δράσης  

 

12.1.1 Τα συνδεόμενα τρίτα μέρη που απαριθμούνται στο άρθρο 19 της ΣΠΕΣ μπορούν να 

εκτελούν τα καθήκοντα της δράσης που τους ανατίθενται στο παράρτημα 1. 

 

Τα εν λόγω μέρη μπορούν να δηλώνουν ως επιλέξιμες τις δαπάνες που πραγματοποιούν για την 

εκτέλεση των καθηκόντων της δράσης σύμφωνα με το άρθρο 5.  

 

Οι εταίροι πρέπει να διασφαλίσουν ότι [ο Οργανισμός,] η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 

Συνέδριο (ΕΕΣ) και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μπορούν να 

ασκήσουν τα δικαιώματά τους που απορρέουν από τα άρθρα 28 και 29 της ΣΠΕΣ και έναντι 

των συνδεόμενων με αυτούς τρίτων μερών. 

  

12.1.2 Οι εταίροι πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει των 

άρθρων 24, 26, 41, 42 και 44 της ΣΠΕΣ ισχύουν και για τα συνδεόμενα με αυτούς τρίτα μέρη.  

 

12.2 Συνέπειες της μη συμμόρφωσης  

 

Σε περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 12.1.1, οι δαπάνες των 

συνδεόμενων τρίτων μερών δεν θα είναι επιλέξιμες (βλ. άρθρο 5) και θα απορρίπτονται (βλ. 

άρθρο 48 της ΣΠΕΣ).  

 

Σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης που απορρέει από το άρθρο 12.1.2, η ειδική επιχορήγηση 

μπορεί να μειωθεί (βλ. άρθρο 49 της ΣΠΕΣ). 

 

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

υπόλοιπα μέτρα που περιγράφονται στο τμήμα 5 του κεφαλαίου 3 της συμφωνίας-πλαισίου 

εταιρικής σχέσης.] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 2: Άνευ αντικειμένου] 
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ΑΡΘΡΟ 12α — ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ 

ΕΤΑΙΡΟΥΣ 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 1, που χρησιμοποιείται όταν εφαρμόζεται το άρθρο 19α της ΣΠΕΣ: 12a.1 

Κανόνες πρόσκλησης προς διεθνείς εταίρους να υλοποιήσουν μέρος της δράσης 

 

Οι διεθνείς εταίροι που απαριθμούνται στο άρθρο 19α της ΣΠΕΣ μπορούν να εκτελούν τα 

καθήκοντα της δράσης που τους ανατίθενται στο παράρτημα 1. 

 

Οι δαπάνες των διεθνών εταίρων υπολογίζονται στο παράρτημα 2, αλλά: 

 

 δεν θα επιστρέφονται και 

 

 δεν θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της επιχορήγησης: 

 

Οι εταίροι πρέπει να διασφαλίσουν ότι [ο Οργανισμός,] η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 

Συνέδριο (ΕΕΣ) και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μπορούν να 

ασκήσουν τα δικαιώματά τους που απορρέουν από τα άρθρα 28 και 29 της ΣΠΕΣ και έναντι 

των διεθνών εταίρων τους. 

  

Οι εταίροι πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει των άρθρων 

24.1.1 της ΣΠΕΣ, 16.3 στοιχείο a) της ειδικής συμφωνίας, 16.4 στοιχείο a) της ειδικής 

συμφωνίας, 41 της ΣΠΕΣ, 42 της ΣΠΕΣ, 44 της ΣΠΕΣ ισχύουν επίσης για τους διεθνείς 

εταίρους τους. 

 

14a.2 Συνέπειες της μη συμμόρφωσης 

 

Εάν εταίρος αθετήσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει του παρόντος 

άρθρου, η ειδική επιχορήγηση μπορεί να μειωθεί (βλ. άρθρο 49 της ΣΠΕΣ). 

 

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

υπόλοιπα μέτρα που περιγράφονται στο τμήμα 5 του κεφαλαίου 3 της συμφωνίας-πλαισίου 

εταιρικής σχέσης.] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 2: Άνευ αντικειμένου] 

 

ΑΡΘΡΟ 13 — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ  

 

13.1 Κανόνες για την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης σε τρίτα μέρη 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 1, που χρησιμοποιείται εφόσον προβλέπεται στο πρόγραμμα εργασιών: 13.1.1 

Οι εταίροι πρέπει να παρέχουν χρηματοδοτική στήριξη σύμφωνα με τους όρους που 

καθορίζονται στο παράρτημα 1. 

 

Οι όροι αυτοί πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον: 

 

α)  το μέγιστο ποσό της χρηματοδοτικής στήριξης για κάθε τρίτο μέρος.  

 



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

αναγνωριστικός κωδικός της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων] 
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Το μέγιστο ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 60 000 EUR για κάθε τρίτο μέρος, εκτός 

εάν αυτό είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων της ειδικής δράσης, όπως 

περιγράφεται στο παράρτημα 1· 

 

β)  τα κριτήρια για τον υπολογισμό του ακριβούς ποσού της χρηματοδοτικής στήριξης·  

 

γ) τα διάφορα είδη δραστηριοτήτων που πληρούν τις προϋποθέσεις για χρηματοδοτική 

στήριξη, βάσει κλειστού καταλόγου·  

 

δ) τα πρόσωπα ή τις κατηγορίες προσώπων που μπορούν να λάβουν χρηματοδοτική 

στήριξη και 

 

ε) τα κριτήρια για την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης. 

 

Οι εταίροι πρέπει να διασφαλίσουν ότι [ο Οργανισμός,] η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 

Συνέδριο (ΕΕΣ) και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μπορούν να 

ασκήσουν τα δικαιώματά τους που απορρέουν από τα άρθρα 28 και 29 της ΣΠΕΣ και έναντι 

των τρίτων μερών που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη. 

 

13.1.2 Οι εταίροι πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει των άρθρων 

41, 42, 44 και 52 της ΣΠΕΣ ισχύουν και για τα τρίτα μέρη που λαμβάνουν χρηματοδοτική 

στήριξη.] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 2: Άνευ αντικειμένου] 

 

13.2 Χρηματοδοτική στήριξη με τη μορφή βραβείων 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 1, που χρησιμοποιείται εφόσον προβλέπεται στο πρόγραμμα εργασιών: 13.2.1 

Οι εταίροι πρέπει να χορηγούν βραβεία σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο 

παράρτημα 1. 

 

Οι όροι αυτοί πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον: 

 

α)  τους όρους συμμετοχής·  

 

β)  τα κριτήρια βράβευσης·  

 

γ)  το ποσό του βραβείου και 

 

δ)  τις ρυθμίσεις για τις πληρωμές. 

 

Οι εταίροι πρέπει να διασφαλίσουν ότι [ο Οργανισμός,] η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 

Συνέδριο (ΕΕΣ) και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μπορούν να 

ασκήσουν τα δικαιώματά τους που απορρέουν από τα άρθρα 28 και 29 της ΣΠΕΣ και έναντι 

των τρίτων μερών που λαμβάνουν βραβείο.  

 

13.2.2 Οι εταίροι πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει των άρθρων 

41, 42, 44 και 52 της ΣΠΕΣ ισχύουν και για τα τρίτα μέρη που λαμβάνουν βραβείο.]  

 



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

αναγνωριστικός κωδικός της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων] 
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[ΕΠΙΛΟΓΗ 2: Άνευ αντικειμένου] 

 

13.3 Συνέπειες της μη συμμόρφωσης 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 1, που χρησιμοποιείται όταν εφαρμόζεται το άρθρο 13.1 και/ή το άρθρο 13.2: 

Εάν εταίρος αθετήσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει του άρθρου 13.1.1 ή 

13.2.1, οι δαπάνες που σχετίζονται με τη χρηματοδοτική στήριξη ή το βραβείο δεν θα είναι 

επιλέξιμες (βλ. άρθρο 5) και θα απορρίπτονται (βλ. άρθρο 48 της ΣΠΕΣ). 

 

Εάν εταίρος αθετήσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει του άρθρου 13.1.2 ή 

13.2.2, η ειδική επιχορήγηση μπορεί να μειωθεί (βλ. άρθρο 49 της ΣΠΕΣ).  

 

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

υπόλοιπα μέτρα που περιγράφονται στο τμήμα 5 του κεφαλαίου 3 της συμφωνίας-πλαισίου 

εταιρικής σχέσης.]  

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 2: Άνευ αντικειμένου] 

 

ΑΡΘΡΟ 13α — ΣΤΗΡΙΞΗ Ή ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

Άνευ αντικειμένου 

 

ΑΡΘΡΟ 14 — ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΄Η ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ  

 

14.1 Κανόνες για την παροχή διακρατικής πρόσβασης σε ερευνητικές υποδομές  

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 1, για διακρατική πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές: 14.1.1 Οι «πάροχοι 

πρόσβασης»
47

 πρέπει να παρέχουν πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές ή εγκαταστάσεις
48

, 

σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους: 

 

α)  πρόσβαση που πρέπει να παρέχεται: 

 

Η πρόσβαση πρέπει να είναι δωρεάν, διακρατική πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές ή 

εγκαταστάσεις για επιλεγμένες ομάδες χρηστών.  

 

Η πρόσβαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει την εφοδιαστική, τεχνολογική και 

επιστημονική υποστήριξη και την ειδική κατάρτιση που συνήθως παρέχονται στους 

εξωτερικούς ερευνητές οι οποίοι χρησιμοποιούν τις υποδομές. 

 

β) κατηγορίες χρηστών που μπορούν να έχουν πρόσβαση: 

 

                                                 
47  Ως «πάροχος πρόσβασης» νοείται εταίρος ή συνδεόμενο τρίτο μέρος που είναι υπεύθυνος για την παροχή 

πρόσβασης σε μία ή περισσότερες ερευνητικές υποδομές ή εγκαταστάσεις ή σε τμήμα αυτών, όπως 

περιγράφεται στο παράρτημα 1.  
48  Ως «εγκατάσταση» νοείται τμήμα ή υπηρεσία ερευνητικής υποδομής που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 

ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα. Μια ερευνητική υποδομή αποτελείται από μία ή περισσότερες εγκαταστάσεις. 



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

αναγνωριστικός κωδικός της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων] 
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Η διακρατική πρόσβαση πρέπει να παρέχεται σε επιλεγμένες «ομάδες χρηστών», δηλ. 

ομάδες αποτελούμενες από έναν ή περισσότερους ερευνητές (χρήστες) υπό τη διεύθυνση 

ενός «επικεφαλής ομάδας χρηστών».   

 

Ο επικεφαλής ομάδας χρηστών και η πλειονότητα των χρηστών πρέπει να εργάζονται σε 

χώρα διαφορετική από τη/τις χώρα/-ες όπου βρίσκεται η εγκατάσταση. 

 

Ο κανόνας αυτός δεν ισχύει: 

 

-  εάν η πρόσβαση παρέχεται από διεθνή οργανισμό, το Κοινό Κέντρο Ερευνών 

(ΚΚΕρ), μια ERIC/ΚΕΕΥ ή παρόμοιες νομικές οντότητες· 

 

-  σε περίπτωση εξ αποστάσεως πρόσβασης σε ένα σύνολο εγκαταστάσεων που 

βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες και προσφέρουν το ίδιο είδος υπηρεσίας. 

 

Μόνο οι ομάδες χρηστών στις οποίες επιτρέπεται να διαδίδουν τα αποτελέσματα που 

έχουν επιτύχει στο πλαίσιο της δράσης μπορούν να επωφελούνται από την πρόσβαση, 

εκτός εάν οι χρήστες εργάζονται για ΜΜΕ. 

 

Για ομάδες χρηστών από τους οποίους οι περισσότεροι δεν εργάζονται σε χώρα της ΕΕ 

ή συνδεδεμένη χώρα
49

, η πρόσβαση περιορίζεται στο 20 % της συνολικής ποσότητας 

μονάδων πρόσβασης που παρέχεται στο πλαίσιο της επιχορήγησης, εκτός εάν 

προβλέπεται υψηλότερο ποσοστό στο παράρτημα 1.  

 

γ) διαδικασία και κριτήρια επιλογής των ομάδων χρηστών: 

 

Οι ομάδες χρηστών πρέπει να ζητούν πρόσβαση, υποβάλλοντας (γραπτώς) περιγραφή 

των εργασιών που επιθυμούν να εκτελέσουν, καθώς και τα ονόματα, τις εθνικότητες και 

τα ιδρύματα προέλευσης των χρηστών. 

 

Οι ομάδες χρηστών πρέπει να επιλέγονται από επιτροπή επιλογής, η οποία 

συγκροτείται από τους παρόχους πρόσβασης.  

 

Η επιτροπή επιλογής πρέπει να αποτελείται από διεθνείς εμπειρογνώμονες στον 

συγκεκριμένο τομέα, από τους οποίους οι μισοί τουλάχιστον πρέπει να είναι ανεξάρτητοι 

από τους εταίρους, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παράρτημα 1. 

 

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

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

συμφωνίας με την Ένωση, όπως προσδιορίζεται στο [ΕΠΙΛΟΓΗ για τις επιχορηγήσεις της ΕΕ: άρθρο 7 του 

κανονισμού αριθ. 1291/2013 για το πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζων 2020». Το άρθρο 7 καθορίζει τους όρους 

σύνδεσης των χωρών εκτός ΕΕ με το πρόγραμμα «Ορίζων 2020».][ΕΠΙΛΟΓΗ για τις επιχορηγήσεις της 

Ευρατόμ: άρθρο 5 του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1314/2013 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2013, 

σχετικά με το πρόγραμμα έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (2014-

2018) με το οποίο συμπληρώνεται το «Ορίζοντας 2020 – Πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την 

καινοτομία» («κανονισμός αριθ. 1314/2013 σχετικά με το πρόγραμμα έρευνας και εκπαίδευσης της 

Ευρατόμ για το "Ορίζων 2020"») (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 948). Το άρθρο 5 καθορίζει τους όρους 

σύνδεσης των χωρών εκτός ΕΕ με το πρόγραμμα «Ορίζων 2020».] 



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

αναγνωριστικός κωδικός της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων] 
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Η επιτροπή επιλογής πρέπει να αξιολογεί όλες τις προτάσεις που υποβάλλονται και να 

καταρτίζει βραχύ κατάλογο των ομάδων χρηστών, για τις οποίες συνιστά να 

επωφεληθούν από την πρόσβαση.  

 

Η επιτροπή επιλογής πρέπει να πραγματοποιεί την επιλογή με βάση την επιστημονική 

αξία, συνεκτιμώντας το ότι θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στις ομάδες χρηστών 

που απαρτίζονται από χρήστες οι οποίοι: 

 

- δεν έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν την εγκατάσταση και 

 

- εργάζονται σε χώρες όπου δεν υπάρχουν ανάλογες ερευνητικές υποδομές. 

 

Η επιτροπή επιλογής εφαρμόζει τις αρχές της διαφάνειας, της δικαιοσύνης και της 

αμεροληψίας. 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ: Επιπλέον, οι εταίροι πρέπει να συμμορφώνονται με τους ακόλουθους 

πρόσθετους κανόνες επιλογής των ομάδων χρηστών:  […]
50

]. 

 

δ) άλλοι όροι: 

 

Ο πάροχος πρόσβασης πρέπει να ζητεί γραπτή έγκριση από [την Επιτροπή][τον 

Οργανισμό] (βλ. άρθρο 58 της ΣΠΕΣ) για την επιλογή ομάδων χρηστών που ζητούν 

επισκέψεις διάρκειας άνω των 3 μηνών στην/στις εγκατάσταση/-εις, εκτός εάν οι εν 

λόγω επισκέψεις προβλέπονται στο παράρτημα 1. 

 

14.1.2 Επιπλέον, ο πάροχος πρόσβασης πρέπει: 

 

- να διαφημίζει ευρέως, μεταξύ άλλων σε ειδικό ιστότοπο, την πρόσβαση που 

προσφέρεται στο πλαίσιο της ειδικής συμφωνίας· 

 

- να προβάλλει την ισότητα ευκαιριών κατά τη διαφήμιση της πρόσβασης και να λαμβάνει 

υπόψη τη διάσταση του φύλου κατά τον καθορισμό της υποστήριξης που παρέχεται 

στους χρήστες· 

 

- να διασφαλίζει ότι οι χρήστες συμμορφώνονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις της 

συμφωνίας-πλαισίου και της ειδικής συμφωνίας· 

 

- να διασφαλίζει ότι οι υποχρεώσεις που υπέχει βάσει των άρθρων 41, 42, 44 και 52 της 

ΣΠΕΣ ισχύουν και για τους χρήστες.] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 2: Άνευ αντικειμένου] 

 

14.2 Κανόνες για την παροχή εικονικής πρόσβασης σε ερευνητικές υποδομές  

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 1, για εικονική πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές: Οι «πάροχοι πρόσβασης»
51

 

πρέπει να παρέχουν πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές ή εγκαταστάσεις
52

, σύμφωνα με τους 

ακόλουθους όρους: 

                                                 
50  Αν ο διατάκτης θεωρεί απαραίτητο να δοθεί προτεραιότητα σε ορισμένες κατηγορίες χρηστών. 



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

αναγνωριστικός κωδικός της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων] 
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α) πρόσβαση που πρέπει να παρέχεται: 

 

Η πρόσβαση πρέπει να είναι δωρεάν εικονική πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές ή 

εγκαταστάσεις.  

 

Ως «εικονική πρόσβαση» νοείται ανοιχτή και δωρεάν πρόσβαση μέσω δικτύων 

επικοινωνίας σε πόρους που χρειάζονται για την έρευνα, χωρίς επιλογή των ερευνητών 

στους οποίους παρέχεται η πρόσβαση· 

 

β) άλλοι όροι: 

 

Ο πάροχος πρόσβασης πρέπει να αναθέτει την περιοδική αξιολόγηση των υπηρεσιών 

εικονικής πρόσβασης σε επιτροπή αποτελούμενη από διεθνείς εμπειρογνώμονες στον 

συγκεκριμένο τομέα, από τους οποίους οι μισοί τουλάχιστον πρέπει να είναι ανεξάρτητοι 

από τους εταίρους, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παράρτημα 1.] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 2: Άνευ αντικειμένου] 

 

14.3 Συνέπειες της μη συμμόρφωσης 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 1, που χρησιμοποιείται όταν εφαρμόζεται το άρθρο 14.1 και/ή το άρθρο 14.2: 

Εάν εταίρος αθετήσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει των άρθρων 14.1.1 

και 14.2, οι δαπάνες πρόσβασης δεν θα είναι επιλέξιμες (βλ. άρθρο 5) και θα απορρίπτονται 

(βλ. άρθρο 48 της ΣΠΕΣ). 

 

Εάν εταίρος αθετήσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει του άρθρου 14.1.2, η 

ειδική επιχορήγηση μπορεί να μειωθεί (βλ. άρθρο 49 της ΣΠΕΣ).  

 

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

υπόλοιπα μέτρα που περιγράφονται στο τμήμα 5 του κεφαλαίου 3 της συμφωνίας-πλαισίου 

εταιρικής σχέσης.] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 2: Άνευ αντικειμένου] 

 

 

ΤΜΗΜΑ 2  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  

 

ΑΡΘΡΟ 15 — ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

 

15.1 Υποχρέωση υποβολής των παραδοτέων  

 

                                                                                                                                                         
51  Ως «πάροχος πρόσβασης» νοείται εταίρος ή συνδεόμενο τρίτο μέρος που είναι υπεύθυνος για την παροχή 

πρόσβασης σε μία ή περισσότερες ερευνητικές υποδομές ή εγκαταστάσεις ή σε τμήμα αυτών, όπως 

περιγράφεται στο παράρτημα 1.  
52  Ως «εγκατάσταση» νοείται τμήμα ή υπηρεσία ερευνητικής υποδομής που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 

ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα. Μια ερευνητική υποδομή αποτελείται από μία ή περισσότερες εγκαταστάσεις. 



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

αναγνωριστικός κωδικός της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων] 
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[ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ δράσεις RIA, IA & CSA: 

  

Ο συντονιστής πρέπει να υποβάλει τα «παραδοτέα» που προσδιορίζονται στο παράρτημα 1, 

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

 

[ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ δράσεις ΠΕΠ-ΠΚΛ: 

 

 Ο συντονιστής πρέπει να υποβάλει: 

 

- 5 ημέρες πριν από τη δημοσίευσή της: αντίγραφο της προκαταρκτικής προκήρυξης 

(PIN) (βλ. άρθρο 13)· 

 

- 30 ημέρες πριν από τη δημοσίευσή της: αντίγραφο της προκήρυξη διαγωνισμού (βλ. 

άρθρο 13)· 

 

- μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών [ΕΠΙΛΟΓΗ για ΠΕΠ: (και 

μετά τις ενδιάμεσες αξιολογήσεις που προηγούνται της έναρξης κάθε νέας φάσης ΠΕΠ 

(βλ. άρθρο 13))]:   

 

- στοιχεία για τον συνολικό αριθμό προσφορών που υποβλήθηκαν, ιδίως 

δεδομένα σχετικά με τους επιτυχόντες εργολήπτες και περιλήψεις των 

προσφορών τους, προς δημοσίευση και αξιολόγηση· 

 

- πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών: τον τελικό 

πίνακα κατάταξης των επιλεγέντων έργων, τις τελικές βαθμολογίες και 

ποιοτική εκτίμηση κάθε υποβληθείσας προσφοράς ανά κριτήριο αξιολόγησης, 

καθώς και τα πρακτικά της συνεδρίασης αξιολόγησης· 

 

- [ΕΠΙΛΟΓΗ για ΠΕΠ: αξιολόγηση από την ομάδα αγοραστών των 

αποτελεσμάτων που πέτυχε καθένας από τους προσφέροντες κατά την 

προηγούμενη φάση ΠΕΠ (εξαιρουμένης της πρώτης αξιολόγησης κατά την 

έναρξη της ΠΕΠ)]· 

 

- [ΕΠΙΛΟΓΗ 1, εκ προεπιλογής (δύο πληρωμές προχρηματοδότησης): ο συντονιστής 

οφείλει να υποβάλει τον μήνα [Y] έκθεση προόδου η οποία πρέπει να περιλαμβάνει: 

 

- «περιοδική συνοπτική τεχνική έκθεση» προς δημοσίευση από [την 

Επιτροπή][τον Οργανισμό]· 

 

- 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·]    

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 2, σε περίπτωση τριών πληρωμών προχρηματοδότησης: άνευ 

αντικειμένου·] 
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- στο τέλος της δράσης: πληροφορίες σχετικά με όλες τις συμβάσεις υπεργολαβίας 

που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο της προμήθειας, με δεδομένα για κάθε ανάδοχο 

που συμμετείχε στη διαδικασία σύναψης και επισκόπηση των αποτελεσμάτων, προς 

δημοσίευση και αξιολόγηση. 
 

Οι ανωτέρω πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνουν αξιολόγηση, από την ομάδα 

αγοραστών, των τελικών αποτελεσμάτων κάθε προσφέροντος όσον αφορά την 

ικανοποίηση των σχετικών με τις επιδόσεις και τη λειτουργικότητα απαιτήσεων της 

κοινής συγγραφής υποχρεώσεων. Η εν λόγω αξιολόγηση πρέπει να βασίζεται στην 

επικύρωση των λύσεων· 

 

- τυχόν άλλα παραδοτέα που προσδιορίζονται στο παράρτημα 1, σύμφωνα με το 

χρονοδιάγραμμα και τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτό. 

 

[Επιπλέον, οι εταίροι πρέπει: 

 

- [ΕΠΙΛΟΓΗ 1, για ΠΕΠ: στο τέλος της δράσης: να επιδείξουν [στην Επιτροπή][στον 

Οργανισμό] τα δοκιμαστικά προϊόντα που προέκυψαν από τις υπηρεσίες έρευνας και 

ανάπτυξης τις οποίες προμηθεύτηκαν.] 

 

- [ΕΠΙΛΟΓΗ 2, για ΠΚΛ: στο τέλος της δράσης: να επιδείξουν [στην Επιτροπή][στον 

Οργανισμό] την ή τις καινοτόμες λύσεις.]] ] 

 

15.2 Συνέπειες της μη συμμόρφωσης 

 

Εάν ο συντονιστής αθετήσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει του 

παρόντος άρθρου, [η Επιτροπή][ο Οργανισμός] μπορεί να εφαρμόσει οποιοδήποτε από τα 

μέτρα που περιγράφονται στο τμήμα 5 του κεφαλαίου 3 της συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής 

σχέσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 — ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ — ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

16.1 Υποχρέωση υποβολής εκθέσεων  

 

Ο συντονιστής πρέπει να υποβάλλει [στην Επιτροπή][στον Οργανισμό] (βλ. άρθρο 58 της 

ΣΠΕΣ) τις τεχνικές και οικονομικές εκθέσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Οι εν λόγω 

εκθέσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι αιτήσεις πληρωμών, πρέπει να συντάσσονται με 

βάση τα έντυπα και τα υποδείγματα που παρέχονται στο σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής 

(βλ. άρθρο 58 της ΣΠΕΣ).  

 

16.2 Περίοδοι υποβολής εκθέσεων 

 

[ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ δράσεις RIA, IA & CSA: 

 

Η ειδική δράση χωρίζεται στις ακόλουθες «περιόδους υποβολής εκθέσεων»: 

 

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

[- ΠΥΕ2: από τον μήνα [X+1] έως τον μήνα [Y] 
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- ΠΥΕ3: από τον μήνα [Y+1] έως τον μήνα [Z] 

- [ομοίως και για τις υπόλοιπες ΠΥΕ] 

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

 

[ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ δράσεις ΠΕΠ-ΠΚΛ:  

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 1, εκ προεπιλογής (δύο πληρωμές προχρηματοδότησης): Η δράση χωρίζεται 

στις ακόλουθες «περιόδους υποβολής εκθέσεων»: 

 

- ΠΥΕ1: από τον μήνα 1 έως τον μήνα [X
53

] 

- ΠΥΕ2: από τον μήνα [X+1] έως [τον τελευταίο μήνα του έργου]] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 2, σε περίπτωση τριών πληρωμών προχρηματοδότησης: Η δράση χωρίζεται 

στις ακόλουθες «περιόδους υποβολής εκθέσεων»: 

 

- ΠΥΕ1: από τον μήνα 1 έως τον μήνα [X
54

] 

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

- ΠΥΕ3: από τον μήνα [Y+1] έως [τον τελευταίο μήνα του έργου]]  ] 

 

[ΚΕΙΜΕΝΟ αποκλειστικά για ΠΕΠ-ΠΚΛ:  

 

20.2α Περιοδικές εκθέσεις — Αιτήσεις για δεύτερη [και τρίτη] πληρωμή[-ές] 

προχρηματοδότησης  

 

Ο συντονιστής πρέπει να υποβάλλει περιοδική έκθεση εντός 60 ημερών από τη λήξη κάθε 

περιόδου υποβολής εκθέσεων.  

 

Η περιοδική έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 

α) «περιοδική τεχνική έκθεση» η οποία περιέχει:  

 

i) επεξήγηση των εργασιών που εκτελέστηκαν από τους εταίρους· 

 

ii) επισκόπηση της προόδου προς την επίτευξη των στόχων της ειδικής 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 να αναφέρει λεπτομερώς την εκμετάλλευση και τη διάδοση 

των αποτελεσμάτων και –εφόσον απαιτείται κατά το παράρτημα 1– να 

                                                 
53  Ως μήνας Χ θα πρέπει να λογίζεται ο χρόνος λήξης της προπαρασκευαστικής φάσης και υποβολής της 

δεύτερης αίτησης για προχρηματοδότηση. 
54  Ως μήνας Χ θα πρέπει να λογίζεται ο χρόνος λήξης της προπαρασκευαστικής φάσης και υποβολής της 

δεύτερης αίτησης για προχρηματοδότηση. 
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περιέχει επικαιροποιημένο «σχέδιο εκμετάλλευσης και διάδοσης των 

αποτελεσμάτων». 

 

Η έκθεση πρέπει να αναφέρει τις δραστηριότητες επικοινωνίας [.] [·]  

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ για διακρατική πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές: Η έκθεση 

πρέπει να περιγράφει λεπτομερώς τη δραστηριότητα πρόσβασης, αναφέροντας τα 

μέλη της επιτροπής επιλογής, τη διαδικασία επιλογής, την ακριβή έκταση της 

πρόσβασης που παρέχεται στις ομάδες χρηστών, την περιγραφή των εργασιών 

τους, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες (συμπεριλαμβανομένων 

των ονομάτων, της εθνικότητας και των ιδρυμάτων προέλευσης).] [ΕΠΙΛΟΓΗ 

για εικονική πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές: Οι εκθέσεις πρέπει να 

περιγράφουν λεπτομερώς τη δραστηριότητα πρόσβασης, με στατιστικά στοιχεία 

σχετικά με την εικονική πρόσβαση που παρασχέθηκε κατά την περίοδο, 

συμπεριλαμβανομένων της έκτασης, της γεωγραφικής κατανομής των χρηστών 

και, στο μέτρο του δυνατού, πληροφοριών/στατιστικών στοιχείων σχετικά με τα 

επιστημονικά αποτελέσματα (δημοσιεύσεις, διπλώματα ευρεσιτεχνίας κλπ.) που 

βεβαιώνουν τη χρήση των υποδομών·]· 

 

iii) περίληψη προς δημοσίευση από [την Επιτροπή][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) τα έγγραφα των διαγωνισμών, στα οποία συμπεριλαμβάνονται η προκήρυξη 

διαγωνισμού, η πρόσκληση υποβολής προσφορών και τα κείμενα των συμβάσεων 

προμηθειών· 

 

γ) έκθεση σχετικά με την έκβαση της προπαρασκευαστικής φάσης της προμήθειας (π.χ. 

της ανοικτής διαβούλευσης με τους παράγοντες της αγοράς) και τον αντίκτυπό της 

στον διαγωνισμό· 

 

δ) από κάθε εταίρο που συμμετέχει στην κοινή προμήθεια, επίσημη και δεόντως 

υπογεγραμμένη «δέσμευση όσον αφορά τη διαθεσιμότητα πόρων» (βλ. παράρτημα 

6) και 

ε) «δήλωση σχετικά με τη χρησιμοποίηση της πρώτης πληρωμής 

προχρηματοδότησης» (βλ. παράρτημα 7), η οποία περιλαμβάνει και την αίτηση για 

δεύτερη πληρωμή προχρηματοδότησης.  

 

Ο συντονιστής οφείλει να βεβαιώνει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται είναι πλήρεις, 

αξιόπιστες και αληθείς και ότι μπορούν να αιτιολογηθούν με τα κατάλληλα δικαιολογητικά 

(βλ. άρθρο 24 της ΣΠΕΣ), τα οποία προσκομίζονται κατόπιν αίτησης (βλ. άρθρο 23 της 

ΣΠΕΣ) ή στο πλαίσιο ελέγχων, αξιολογήσεων, λογιστικών ελέγχων και ερευνών (βλ. 

άρθρο 28 της ΣΠΕΣ).] 
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[ΕΠΙΛΟΓΗ σε περίπτωση τριών πληρωμών προχρηματοδότησης: Ο συντονιστής πρέπει να 

υποβάλει περιοδική έκθεση εντός 60 ημερών από τη λήξη της δεύτερης περιόδου υποβολής 

εκθέσεων. 

 

Η περιοδική έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 

α) περιοδική τεχνική έκθεση (βλ. στοιχείο α) ανωτέρω) και 

 

β) δήλωση σχετικά με τη χρησιμοποίηση της δεύτερης πληρωμής 

προχρηματοδότησης, η οποία περιλαμβάνει και την αίτηση για τρίτη πληρωμή 

προχρηματοδότησης. 

 

Ο συντονιστής οφείλει να βεβαιώνει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται είναι πλήρεις, 

αξιόπιστες και αληθείς και ότι μπορούν να αιτιολογηθούν με τα κατάλληλα δικαιολογητικά (βλ. 

άρθρο 24 της ΣΠΕΣ), τα οποία προσκομίζονται κατόπιν αίτησης (βλ. άρθρο 23 της ΣΠΕΣ) ή 

στο πλαίσιο ελέγχων, αξιολογήσεων, λογιστικών ελέγχων και ερευνών (βλ. άρθρο 28 της 

ΣΠΕΣ).] ] 

 

16.3 Περιοδικές εκθέσεις — Αιτήσεις για ενδιάμεση πληρωμή 

 

[ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ δράσεις RIA, IA & CSA: 

 

Ο συντονιστής πρέπει να υποβάλλει περιοδική έκθεση εντός 60 ημερών από τη λήξη κάθε 

περιόδου υποβολής εκθέσεων.  

 

Η περιοδική έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 

α) «περιοδική τεχνική έκθεση» η οποία περιέχει:  

 

i) επεξήγηση των εργασιών που εκτελέστηκαν από τους εταίρους· 

 

ii) επισκόπηση της προόδου προς την επίτευξη των στόχων της ειδικής 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 να αναφέρει λεπτομερώς την εκμετάλλευση και τη διάδοση 

των αποτελεσμάτων και –εφόσον απαιτείται κατά το παράρτημα 1– να 

περιέχει επικαιροποιημένο «σχέδιο εκμετάλλευσης και διάδοσης των 

αποτελεσμάτων». 

 

Η έκθεση πρέπει να αναφέρει τις δραστηριότητες επικοινωνίας [.] [·]  

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ για διακρατική πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές: Η έκθεση 

πρέπει να περιγράφει λεπτομερώς τη δραστηριότητα πρόσβασης, αναφέροντας τα 
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μέλη της επιτροπής επιλογής, τη διαδικασία επιλογής, την ακριβή έκταση της 

πρόσβασης που παρέχεται στις ομάδες χρηστών, την περιγραφή των εργασιών 

τους, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες (συμπεριλαμβανομένων 

των ονομάτων, της εθνικότητας και των ιδρυμάτων προέλευσης).] [ΕΠΙΛΟΓΗ 

για εικονική πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές: Οι εκθέσεις πρέπει να 

περιγράφουν λεπτομερώς τη δραστηριότητα πρόσβασης, με στατιστικά στοιχεία 

σχετικά με την εικονική πρόσβαση που παρασχέθηκε κατά την περίοδο, 

συμπεριλαμβανομένων της έκτασης, της γεωγραφικής κατανομής των χρηστών 

και, στο μέτρο του δυνατού, πληροφοριών/στατιστικών στοιχείων σχετικά με τα 

επιστημονικά αποτελέσματα (δημοσιεύσεις, διπλώματα ευρεσιτεχνίας κλπ.) που 

βεβαιώνουν τη χρήση των υποδομών·]· 

 

iii) περίληψη προς δημοσίευση από [την Επιτροπή][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) «ατομική οικονομική κατάσταση» (βλ. παράρτημα 3) από κάθε εταίρο [και 

από κάθε συνδεόμενο τρίτο μέρος] για τη συγκεκριμένη περίοδο υποβολής 

εκθέσεων. 

 

Η ατομική οικονομική κατάσταση πρέπει να αναφέρει λεπτομερώς τις 

επιλέξιμες δαπάνες (πραγματικές δαπάνες, μοναδιαίες δαπάνες και 

κατ’ αποκοπή δαπάνες [ καθώς και εφάπαξ δαπάνες]· βλ. άρθρο 5) για κάθε 

κατηγορία του προϋπολογισμού (βλ. παράρτημα 2). 

 

Οι εταίροι [και τα συνδεόμενα τρίτα μέρη] πρέπει να δηλώνουν όλες τις 

επιλέξιμες δαπάνες, ακόμη και αν —όσον αφορά πραγματικές δαπάνες, 

μοναδιαίες δαπάνες και κατ’ αποκοπή δαπάνες— υπερβαίνουν τα ποσά που 

αναφέρονται στον εκτιμώμενο προϋπολογισμό (βλ. παράρτημα 2). Τα ποσά 

που δεν έχουν δηλωθεί στην ατομική οικονομική κατάσταση δεν λαμβάνονται 

υπόψη από [την Επιτροπή][τον Οργανισμό]. 

 

Εάν δεν υποβληθεί ατομική οικονομική κατάσταση για μια περίοδο υποβολής 

εκθέσεων, μπορεί να συμπεριληφθεί στην περιοδική οικονομική έκθεση για 

την επόμενη περίοδο. 

 

Οι ατομικές οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας περιόδου υποβολής 

εκθέσεων πρέπει επίσης να αναφέρουν λεπτομερώς τα έσοδα της ειδικής 

δράσης (βλ. άρθρο 10 της ΣΠΕΣ). 

 

Κάθε εταίρος [και κάθε συνδεόμενο τρίτο μέρος] πρέπει να βεβαιώνει ότι: 

 

- οι πληροφορίες που παρέχονται είναι πλήρεις, αξιόπιστες και αληθείς· 
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- οι δηλωθείσες δαπάνες είναι επιλέξιμες (βλ. άρθρο 5)· 

 

- οι δαπάνες μπορούν να αιτιολογηθούν με τα κατάλληλα αρχεία και 

δικαιολογητικά (βλ. άρθρο 24 της ΣΠΕΣ), τα οποία προσκομίζονται 

κατόπιν αιτήσεως (βλ. άρθρο 23 της ΣΠΕΣ) ή στο πλαίσιο ελέγχων, 

αξιολογήσεων, λογιστικών ελέγχων και ερευνών (βλ. άρθρο 28 της 

ΣΠΕΣ), και  

 

- όσον αφορά την τελευταία περίοδο υποβολής εκθέσεων: όλα τα έσοδα 

έχουν δηλωθεί (βλ. άρθρο 10 της ΣΠΕΣ)· 

 

ii) επεξήγηση της χρήσης των πόρων και πληροφορίες σχετικά με τις 

υπεργολαβίες (βλ. άρθρο 11) και τις εισφορές σε είδος που παρέχονται από 

τρίτα μέρη (βλ. άρθρα 9 και 10) από κάθε εταίρο [και από κάθε συνδεόμενο 

τρίτο μέρος], για τη συγκεκριμένη περίοδο υποβολής εκθέσεων· 

 

iii) [ΕΠΙΛΟΓΗ 1, εάν το ΚΚΕρ είναι εταίρος: πληροφορίες σχετικά με το ποσό 

κάθε ενδιάμεσης πληρωμής και της πληρωμής του υπολοίπου που πρέπει να 

μεταφερθεί από [την Επιτροπή][τον Οργανισμό] στο Κοινό Κέντρο Ερευνών 

(ΚΚΕρ)·][ΕΠΙΛΟΓΗ 2: άνευ αντικειμένου·] 

  

iv) «περιοδική συνοπτική οικονομική κατάσταση», η οποία δημιουργείται 

αυτόματα από το σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής, ενοποιεί τις ατομικές 

οικονομικές καταστάσεις για την οικεία περίοδο υποβολής εκθέσεων και 

περιλαμβάνει –εκτός από την τελευταία περίοδο υποβολής εκθέσεων– την 

αίτηση για ενδιάμεση πληρωμή. ] 

 

[ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ δράσεις ΠΕΠ-ΠΚΛ: 

 

άνευ αντικειμένου ] 

 

16.4 Τελική έκθεση — Αίτηση για πληρωμή του υπολοίπου 

 

[ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ δράσεις RIA, IA & CSA: 

 

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

συντονιστής 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: 

 

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 την ειδική δράση και 
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iii) τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο της ειδικής δράσης· 

 

β) «τελική οικονομική έκθεση», η οποία περιέχει:  

 

i) «τελική συνοπτική οικονομική κατάσταση», η οποία δημιουργείται 

αυτόματα από το σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής, ενοποιεί τις ατομικές 

οικονομικές καταστάσεις για όλες τις περιόδους υποβολής εκθέσεων και 

περιλαμβάνει την αίτηση για πληρωμή του υπολοίπου, και  

 

ii) «πιστοποιητικό για τις οικονομικές καταστάσεις» (το οποίο καταρτίζεται 

σύμφωνα με το παράρτημα 4) για κάθε εταίρο [και κάθε συνδεόμενο τρίτο 

μέρος], εάν ζητεί συνολική συνεισφορά ύψους 325 000 EUR και άνω, ως 

επιστροφή πραγματικών δαπανών και μοναδιαίων δαπανών που υπολογίζονται 

με βάση τις συνήθεις πρακτικές κοστολόγησης που εφαρμόζει (βλ. άρθρα 4.2 

και 5.2). ] 

 

[ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ δράσεις ΠΕΠ-ΠΚΛ: 

 

Ο συντονιστής 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: 

 

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», η οποία περιέχει:  

 

i) «ατομική οικονομική κατάσταση» (βλ. παράρτημα 3) από κάθε εταίρο [και 

από κάθε συνδεόμενο τρίτο μέρος], για όλες τις περιόδους υποβολής εκθέσεων. 

 

Η ατομική οικονομική κατάσταση πρέπει να αναφέρει λεπτομερώς τις 

επιλέξιμες δαπάνες (πραγματικές δαπάνες, μοναδιαίες δαπάνες και 

κατ’ αποκοπή δαπάνες· βλ. άρθρο 5) για κάθε κατηγορία του προϋπολογισμού 

(βλ. παράρτημα 2). 

 

Οι εταίροι [και τα συνδεόμενα τρίτα μέρη] πρέπει να δηλώνουν όλες τις 

επιλέξιμες δαπάνες, ακόμη και αν —όσον αφορά πραγματικές δαπάνες, 

μοναδιαίες δαπάνες και κατ’ αποκοπή δαπάνες— υπερβαίνουν τα ποσά που 

αναφέρονται στον εκτιμώμενο προϋπολογισμό (βλ. παράρτημα 2). Τα ποσά 
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που δεν έχουν δηλωθεί στην ατομική οικονομική κατάσταση δεν λαμβάνονται 

υπόψη από [την Επιτροπή][τον Οργανισμό]. 

 

Οι ατομικές οικονομικές καταστάσεις πρέπει επίσης να αναφέρουν 

λεπτομερώς τα έσοδα της δράσης (βλ. άρθρο 10 της ΣΠΕΣ). 

 

Κάθε εταίρος [και κάθε συνδεόμενο τρίτο μέρος] πρέπει να βεβαιώνει ότι: 

 

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

 

- οι δηλωθείσες δαπάνες είναι επιλέξιμες (ιδίως, ότι οι δαπάνες για τις 

συμβάσεις υπεργολαβίας πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 11)· 

 

- οι δαπάνες μπορούν να αιτιολογηθούν με τα κατάλληλα αρχεία και 

δικαιολογητικά (βλ. άρθρο 24 της ΣΠΕΣ), τα οποία προσκομίζονται 

κατόπιν αιτήσεως (βλ. άρθρο 23 της ΣΠΕΣ) ή στο πλαίσιο ελέγχων, 

αξιολογήσεων, λογιστικών ελέγχων και ερευνών (βλ. άρθρο 28 της 

ΣΠΕΣ), και  

 

- όλα τα έσοδα έχουν δηλωθεί (βλ. άρθρο 10 της ΣΠΕΣ)· 

 

ii) επεξήγηση της χρήσης των πόρων και πληροφορίες σχετικά με τις 

υπεργολαβίες (βλ. άρθρο 11) και τις εισφορές σε είδος που παρέχονται από 

τρίτα μέρη (βλ. άρθρα 9 και 10) από κάθε εταίρο [και από κάθε συνδεόμενο 

τρίτο μέρος]· 

 

iii) [ΕΠΙΛΟΓΗ 1, εάν το ΚΚΕρ είναι εταίρος: πληροφορίες σχετικά με το ποσό 

της πληρωμής του υπολοίπου που πρέπει να καταβληθεί από [την Επιτροπή][τον 

Οργανισμό] στο Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ)·][ΕΠΙΛΟΓΗ 2: άνευ 

αντικειμένου·] 

 

iv) «συνοπτική οικονομική κατάσταση», η οποία δημιουργείται αυτόματα από 

το σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής, ενοποιεί τις ατομικές οικονομικές 

καταστάσεις και περιλαμβάνει την αίτηση για πληρωμή του υπολοίπου· 

 

v) «πιστοποιητικό για τις οικονομικές καταστάσεις» (το οποίο καταρτίζεται 

σύμφωνα με το παράρτημα 4) για κάθε εταίρο [και κάθε συνδεόμενο τρίτο 

μέρος], εάν ζητεί συνολική συνεισφορά ύψους 325 000 EUR και άνω, ως 

επιστροφή πραγματικών δαπανών και μοναδιαίων δαπανών που υπολογίζονται 

με βάση τις συνήθεις πρακτικές κοστολόγησης που εφαρμόζει (βλ. άρθρο 5.2 

και άρθρο 6.2). ] 

 

16.5 Πληροφορίες σχετικά με τις σωρευτικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν  
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[ΕΠΙΛΟΓΗ 1, για επιχορηγήσεις που υπερβαίνουν τα 5 εκατ. EUR με περιόδους υποβολής 

εκθέσεων πέραν των 18 μηνών
55

: Επιπλέον των ανωτέρω απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων 

(άρθρο 16.1 έως 16.3), ο συντονιστής πρέπει να ενημερώνει [την Επιτροπή][τον Οργανισμό] 

έως τις [31 Δεκεμβρίου][30 Νοεμβρίου] κάθε έτους για τις σωρευτικές δαπάνες που 

πραγματοποίησαν οι εταίροι από την ημερομηνία έναρξης της ειδικής δράσης.  

 

Αυτή η πληροφορία είναι απαραίτητη για την Επιτροπή για λογιστικούς λόγους και δεν θα 

χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του τελικού ποσού της επιχορήγησης.]  

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 2: Άνευ αντικειμένου] 

 

16.6 Νόμισμα για τις οικονομικές καταστάσεις και μετατροπή σε ευρώ  

 

Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να συντάσσονται σε ευρώ.  

 

Οι εταίροι [και τα συνδεόμενα τρίτα μέρη] που διαθέτουν λογιστικό σύστημα σε νόμισμα 

άλλο από το ευρώ, πρέπει να μετατρέπουν σε ευρώ τις δαπάνες που έχουν καταχωριστεί 

στους λογαριασμούς τους στο άλλο νόμισμα, με βάση τον μέσο όρο των ημερήσιων 

συναλλαγματικών ισοτιμιών που δημοσιεύονται στη σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπολογιζόμενο επί της αντίστοιχης περιόδου υποβολής εκθέσεων.  

 

Εάν δεν δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ημερήσια 

ισοτιμία του ευρώ για το εν λόγω νόμισμα, η μετατροπή πρέπει να γίνεται με βάση τον μέσο 

όρο των μηνιαίων λογιστικών ισοτιμιών που δημοσιεύονται στον ιστότοπο της Επιτροπής, 

υπολογιζόμενο επί της αντίστοιχης περιόδου υποβολής εκθέσεων.  

 

Οι εταίροι [και τα συνδεόμενα τρίτα μέρη] που διαθέτουν λογιστικό σύστημα σε ευρώ πρέπει 

να μετατρέπουν σε ευρώ τις δαπάνες που πραγματοποιούνται σε άλλο νόμισμα, σύμφωνα με 

τις συνήθεις λογιστικές πρακτικές τους. 

 

16.7 Γλώσσα των εκθέσεων 

 

Όλες οι εκθέσεις (τεχνικές και οικονομικές εκθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των 

οικονομικών καταστάσεων) πρέπει να υποβάλλονται στη γλώσσα της ειδικής συμφωνίας. 

 

16.8 Συνέπειες της μη συμμόρφωσης  

 

Εάν οι υποβληθείσες εκθέσεις δεν συμμορφώνονται με το παρόν άρθρο, [η Επιτροπή][ο 

Οργανισμός] δύναται να αναστείλει την προθεσμία πληρωμής (βλ. άρθρο 53 της ΣΠΕΣ) και 

να εφαρμόσει οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα μέτρα που περιγράφονται στο τμήμα 5 του 

κεφαλαίου 3 της συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης. 

 

Εάν ο συντονιστής αθετήσει την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων και δεν συμμορφωθεί με 

αυτή την υποχρέωση εντός 30 ημερών μετά από γραπτή υπενθύμιση, [η Επιτροπή][ο 

Οργανισμός] δύναται να καταγγείλει την ειδική συμφωνία (βλ. άρθρο 56 της ΣΠΕΣ) ή να 

                                                 
55  Προστίθεται στην περίπτωση των επιχορηγήσεων ύψους άνω των 5 εκατ. EUR, για τις οποίες καταβάλλεται 

προχρηματοδότηση και οι περίοδοι υποβολής εκθέσεων για τις ενδιάμεσες πληρωμές ή τις πληρωμές 

υπολοίπου υπερβαίνουν τους δεκαοκτώ μήνες.  
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εφαρμόσει οποιοδήποτε από τα μέτρα που περιγράφονται στο τμήμα 5 του κεφαλαίου 3 της 

συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 17 — ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ  

 

17.1 Πληρωμές που πρέπει να γίνουν   

 

[ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ δράσεις RIA, IA & CSA: 

 

Ο συντονιστής θα λάβει τις ακόλουθες πληρωμές: 

 

- μία πληρωμή προχρηματοδότησης· 

 

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

πληρωμή (βλ. άρθρο 16), και 

 

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

άρθρο 16). ] 

 

[ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ δράσεις ΠΕΠ-ΠΚΛ: 

 

Ο συντονιστής θα λάβει τις ακόλουθες πληρωμές: 

 

- πρώτη πληρωμή προχρηματοδότησης· 

  

- δεύτερη πληρωμή προχρηματοδότησης, με βάση την αίτηση για δεύτερη πληρωμή 

προχρηματοδότησης (βλ. άρθρο 16)· 

 

- [τρίτη πληρωμή προχρηματοδότησης, βάσει της αίτησης για τρίτη πληρωμή 

προχρηματοδότησης (βλ. άρθρο 16)·] 

 

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

άρθρο 16). ] 

 

17.2 Προχρηματοδότηση — Ποσό — Παρακράτηση ποσού για το Ταμείο Εγγυήσεων 

 

[ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ δράσεις RIA, IA & CSA: 

 

Η προχρηματοδότηση αποβλέπει στην παροχή χρηματικού αποθέματος στους εταίρους.  

 

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.  

 

[Η Επιτροπή][Ο Οργανισμός] καταβάλλει —εκτός εάν εφαρμόζεται το άρθρο 54 της ΣΠΕΣ— 

το ποσό της προχρηματοδότησης στον συντονιστή εντός 30 ημερών από την ημερομηνία 
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έναρξης ισχύος της ειδικής συμφωνίας (βλ. άρθρο 21) ή από τη 10η ημέρα πριν από την 

ημερομηνία έναρξης της ειδικής δράσης (βλ. άρθρο 3), ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι 

μεταγενέστερη.  

 

Ποσό [συμπληρώνεται το ποσό (συμπληρώνεται το ποσό ολογράφως)] EUR, που αντιστοιχεί 

στο 5 % του μέγιστου ποσού της επιχορήγησης (βλ. άρθρο 4.1) παρακρατείται από [την 

Επιτροπή][τον Οργανισμό] από την προχρηματοδότηση και μεταβιβάζεται στο «Ταμείο 

Εγγυήσεων». 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ εάν το ΚΚΕρ είναι εταίρος: Επιπλέον, το τμήμα της προχρηματοδότησης που 

αφορά το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) ([συμπληρώνεται το ποσό (συμπληρώνεται το ποσό 

ολογράφως)]) δεν καταβάλλεται στον συντονιστή, αλλά παρακρατείται από [την Επιτροπή][τον 

Οργανισμό] για λογαριασμό του ΚΚΕρ.] ] 

 

[ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ δράσεις ΠΕΠ-ΠΚΛ: 

 

Η προχρηματοδότηση αποβλέπει στην παροχή χρηματικού αποθέματος στους εταίρους.  

 

Το ποσό παραμένει στην κυριότητα της ΕΕ μέχρι την πληρωμή του υπολοίπου. 

 

Εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ειδικής συμφωνίας (βλ. άρθρο 21) 

ή από τη 10η ημέρα πριν από την ημερομηνία έναρξης της ειδικής δράσης (βλ. άρθρο 3), 

ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη, [η Επιτροπή][ο Οργανισμός] διενεργεί 

την πρώτη πληρωμή προχρηματοδότησης καταβάλλοντας στον συντονιστή [συμπληρώνεται 

το ποσό (συμπληρώνεται το ποσό ολογράφως)] EUR, εκτός εάν εφαρμόζεται το άρθρο 54 

της ΣΠΕΣ. 

 

Από το ποσό αυτό [η Επιτροπή][ο Οργανισμός] παρακρατεί ποσό [συμπληρώνεται το ποσό 

(συμπληρώνεται το ποσό ολογράφως)] EUR, που αντιστοιχεί στο 5 % του μέγιστου ποσού 

της επιχορήγησης (βλ. άρθρο 4.1), και το μεταβιβάζει στο «Ταμείο Εγγυήσεων».  

 

[Η Επιτροπή][Ο Οργανισμός] διενεργεί τη δεύτερη πληρωμή προχρηματοδότησης —εντός 60 

ημερών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής αίτησης (βλ. άρθρο 16)— καταβάλλοντας 

στον συντονιστή [συμπληρώνεται το ποσό (συμπληρώνεται το ποσό ολογράφως)] EUR, 

εκτός εάν εφαρμόζεται το άρθρο 53 ή 54 της ΣΠΕΣ. 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ, σε περίπτωση τριών πληρωμών προχρηματοδότησης: [Η Επιτροπή][Ο 

Οργανισμός] διενεργεί την τρίτη πληρωμή προχρηματοδότησης —εντός 60 ημερών από την 

ημερομηνία λήψης της σχετικής αίτησης (βλ. άρθρο 16)— καταβάλλοντας στον συντονιστή 

[συμπληρώνεται το ποσό (συμπληρώνεται το ποσό ολογράφως)] EUR, εκτός εάν εφαρμόζεται 

το άρθρο 53 ή 54 της ΣΠΕΣ.] 

 

Εάν η δήλωση σχετικά με τη χρήση της προηγούμενης πληρωμής προχρηματοδότησης 

δείχνει ότι λιγότερο από το 70 % της προηγούμενης πληρωμής χρησιμοποιήθηκε για την 

κάλυψη των δαπανών της δράσης, το ποσό της νέας προχρηματοδότησης που θα καταβληθεί 

θα μειωθεί κατά τη διαφορά μεταξύ του ορίου του 70 % και του ποσού που χρησιμοποιήθηκε. 
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[ΕΠΙΛΟΓΗ, εάν το ΚΚΕρ είναι δικαιούχος: Τα τμήματα της προχρηματοδότησης που 

αφορούν το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) ([συμπληρώνονται τα ποσά (συμπληρώνονται τα 

ποσά ολογράφως)] δεν καταβάλλονται στον συντονιστή, αλλά παρακρατούνται από [την 

Επιτροπή][τον Οργανισμό] για λογαριασμό του ΚΚΕρ.] ] 

 

17.3 Ενδιάμεσες πληρωμές — Ποσό — Υπολογισμός 

 

[ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ δράσεις RIA, IA & CSA: 

 

Οι ενδιάμεσες πληρωμές καλύπτουν την επιστροφή των επιλέξιμων δαπανών που 

πραγματοποιήθηκαν για την υλοποίηση της ειδικής δράσης κατά τις αντίστοιχες περιόδους 

υποβολής εκθέσεων. 

 

[Η Επιτροπή][Ο Οργανισμός] καταβάλλει στον συντονιστή το οφειλόμενο ως ενδιάμεση 

πληρωμή ποσό, εντός 90 ημερών από την παραλαβή της περιοδικής έκθεσης (βλ. άρθρο 16), 

εκτός εάν εφαρμόζεται το άρθρο 53 ή 54 της ΣΠΕΣ. 

 

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 [την Επιτροπή][τον 

Οργανισμό] ως εξής: 

 

Βήμα 1 — Εφαρμογή των ποσοστών επιστροφής 

 

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

 

17.3.1 Βήμα 1 — Εφαρμογή των ποσοστών επιστροφής  

 

Το/τα ποσοστό/-ά επιστροφής (βλ. άρθρο 4.2) εφαρμόζεται/-ονται στις επιλέξιμες δαπάνες 

(πραγματικές δαπάνες, μοναδιαίες δαπάνες, κατ’ αποκοπή δαπάνες [καθώς και εφάπαξ 

δαπάνες]· βλ. άρθρο 5) που δηλώνονται από τους εταίρους [και τα συνδεόμενα τρίτα μέρη] 

(βλ. άρθρο 16) και εγκρίνονται από [την Επιτροπή][τον Οργανισμό] (βλ. ανωτέρω) για την 

οικεία περίοδο υποβολής εκθέσεων. 

 

17.3.2 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 4.1. Το 

μέγιστο ποσό για την ενδιάμεση πληρωμή υπολογίζεται ως εξής:  

 

{90 % του μέγιστου ποσού της επιχορήγησης (βλ. άρθρο 4.1)  

 

μείον 

 

{προχρηματοδότηση και προηγούμενες ενδιάμεσες πληρωμές}}.  ] 
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[ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ δράσεις ΠΕΠ-ΠΚΛ: 

 

άνευ αντικειμένου ] 

 

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

που παρακρατήθηκε για το Ταμείο Εγγυήσεων 

 

[ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ δράσεις RIA, IA & CSA: 

 

Η πληρωμή του υπολοίπου καλύπτει την επιστροφή του εναπομείναντος μέρους των 

επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από τους εταίρους για την υλοποίηση της 

ειδικής δράσης.  

 

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

της επιχορήγησης (βλ. άρθρο 10 της ΣΠΕΣ), η πληρωμή του υπολοίπου λαμβάνει τη μορφή 

ανάκτησης (βλ. άρθρο 50 της ΣΠΕΣ).  

 

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

επιχορήγησης, [η Επιτροπή][ο Οργανισμός] καταβάλλει το υπόλοιπο εντός 90 ημερών από 

την παραλαβή της τελικής έκθεσης (βλ. άρθρο 16), εκτός εάν εφαρμόζεται το άρθρο 53 ή 54 

της ΣΠΕΣ. 

 

Η πληρωμή εξαρτάται από την έγκριση της τελικής έκθεσης. Η έγκρισή της δεν συνεπάγεται 

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

περιεχομένου της. 

 

Το οφειλόμενο ποσό ως υπόλοιπο υπολογίζεται από [την Επιτροπή][τον Οργανισμό] με 

αφαίρεση, από το τελικό ποσό της επιχορήγησης, που έχει προσδιοριστεί σύμφωνα με το 

άρθρο 10 της ΣΠΕΣ, του συνολικού ποσού της προχρηματοδότησης και των ενδιάμεσων 

πληρωμών (εφόσον υφίστανται) που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί: 

 

{τελικό ποσό επιχορήγησης (βλ. άρθρο 10 της ΣΠΕΣ) 

 

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 συντονιστή 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 50 της ΣΠΕΣ). Εάν το ποσό 

που προκύπτει: 

 

- είναι θετικό, καταβάλλεται στον συντονιστή 
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- είναι αρνητικό, ανακτάται.  

 

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

συγκατάθεση του εταίρου— με ποσά που οφείλει ο εταίρος[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 συγκεκριμένο εταίρο στον 

εκτιμώμενο προϋπολογισμό (βλ. παράρτημα 2). ] 

 

[ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ δράσεις ΠΕΠ-ΠΚΛ: 

 

Η πληρωμή του υπολοίπου καλύπτει την επιστροφή του εναπομείναντος μέρους των 

επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από τους εταίρους για την υλοποίηση της 

ειδικής δράσης.  

 

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

της επιχορήγησης (βλ. άρθρο 10 της ΣΠΕΣ), η πληρωμή του υπολοίπου λαμβάνει τη μορφή 

ανάκτησης (βλ. άρθρο 50 της ΣΠΕΣ).  

 

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

επιχορήγησης, [η Επιτροπή][ο Οργανισμός] καταβάλλει το υπόλοιπο εντός 90 ημερών από 

την παραλαβή της τελικής έκθεσης (βλ. άρθρο 16), εκτός εάν εφαρμόζεται το άρθρο 53 ή 54 

της ΣΠΕΣ. 

 

Η πληρωμή εξαρτάται από την έγκριση της τελικής έκθεσης. Η έγκρισή της δεν συνεπάγεται 

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

περιεχομένου της. 

 

Το οφειλόμενο ποσό ως υπόλοιπο υπολογίζεται από [την Επιτροπή][τον Οργανισμό] με 

αφαίρεση, από το τελικό ποσό της επιχορήγησης, που έχει προσδιοριστεί σύμφωνα με το 

άρθρο 10 της ΣΠΕΣ, του συνολικού ποσού της προχρηματοδότησης που έχει ήδη 

καταβληθεί: 

 

{τελικό ποσό επιχορήγησης (βλ. άρθρο 10 της ΣΠΕΣ) 

 

μείον 

 

καταβληθείσα προχρηματοδότηση}. 

 

Κατά την πληρωμή του υπολοίπου, αποδεσμεύεται το ποσό που παρακρατήθηκε για το 

Ταμείο Εγγυήσεων (βλ. ανωτέρω) και: 

 

- εάν το υπόλοιπο είναι θετικό: το ποσό που αποδεσμεύεται καταβάλλεται 

εξολοκλήρου στον συντονιστή μαζί με το οφειλόμενο ως υπόλοιπο ποσό·  

 

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

ανάκτησης): αφαιρείται από το ποσό που αποδεσμεύεται (βλ. άρθρο 50 της 

ΣΠΕΣ). Εάν το ποσό που προκύπτει: 
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- είναι θετικό, καταβάλλεται στον συντονιστή 

 

- είναι αρνητικό, ανακτάται.  

 

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

συγκατάθεση του εταίρου— με ποσά που οφείλει ο εταίρος[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 συγκεκριμένο εταίρο στον 

εκτιμώμενο προϋπολογισμό (βλ. παράρτημα 2). ] 

 

17.5 Κοινοποίηση των οφειλόμενων ποσών  

 

[ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ δράσεις RIA, IA & CSA: 

 

Κατά την πραγματοποίηση των πληρωμών, [η Επιτροπή][ο Οργανισμός] κοινοποιεί επισήμως 

στον συντονιστή το οφειλόμενο ποσό, 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 ειδικής επιχορήγησης ή ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων 

ποσών, της κοινοποίησης προηγείται η κατ’ αντιμωλία διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 49 

και 50 της ΣΠΕΣ.] 

 

[ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ δράσεις ΠΕΠ-ΠΚΛ: 

 

Κατά την πραγματοποίηση των πληρωμών, [η Επιτροπή][ο Οργανισμός] κοινοποιεί επισήμως 

στον συντονιστή το οφειλόμενο ποσό, προσδιορίζοντας αν αφορά τη δεύτερη [ή την τρίτη] 

πληρωμή προχρηματοδότησης ή την πληρωμή του υπολοίπου.  

 

Όσον αφορά την πληρωμή του υπολοίπου, στην κοινοποίηση προσδιορίζεται επίσης το 

τελικό ποσό της επιχορήγησης.  

 

Σε περίπτωση μείωσης της ειδικής επιχορήγησης ή ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων 

ποσών, της κοινοποίησης προηγείται η κατ’ αντιμωλία διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 49 

και 50 της ΣΠΕΣ. ] 

 

17.6 Νόμισμα πληρωμών  

 

[Η Επιτροπή][Ο Οργανισμός] πραγματοποιεί όλες τις πληρωμές σε ευρώ.  

 

17.7 Πληρωμές στον συντονιστή — Διανομή στους εταίρους   

 

Οι πληρωμές διενεργούνται στον συντονιστή.  

 



Αριθμός ειδικής συμφωνίας: [συμπληρώνεται ο αριθμός] [συμπληρώνεται το ακρωνύμιο] [συμπληρώνεται ο 
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Οι πληρωμές στον συντονιστή απαλλάσσουν [την Επιτροπή][τον Οργανισμό] από την 

υποχρέωση διενέργειας των πληρωμών.  

 

Ο συντονιστής πρέπει να διανέμει τα ποσά των πληρωμών στους εταίρους, χωρίς 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 

 

Η προχρηματοδότηση μπορεί, ωστόσο, να διανεμηθεί μόνο: 

 

α) εάν έχει προσχωρήσει στη συμφωνία-πλαίσιο και στην ειδική συμφωνία ο ελάχιστος 

αριθμός εταίρων που ορίζεται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων (βλ. άρθρο 62 

της ΣΠΕΣ) και 

 

β) στους εταίρους που έχουν προσχωρήσει στην ειδική συμφωνία (βλ. άρθρο 62 της 

ΣΠΕΣ). 

 

17.8 Τραπεζικός λογαριασμός για τις πληρωμές  

 

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: […]]
56

 

 

17.9 Κόστος των εμβασμάτων  

 

Το κόστος των εμβασμάτων βαρύνει τους εξής:  

 

– [η Επιτροπή][ο Οργανισμός] επιβαρύνεται με το κόστος των εμβασμάτων που χρεώνει 

η τράπεζά της/του· 

 

– ο εταίρος επιβαρύνεται με το κόστος των εμβασμάτων που χρεώνει η τράπεζά του· 

 

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

λόγω διαδικασίας. 

 

17.10 Ημερομηνία πληρωμής  

 

Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται από [την Επιτροπή][τον Οργανισμό] θεωρείται ότι 

έχουν πραγματοποιηθεί κατά την ημερομηνία χρέωσης του λογαριασμού της/του.  

 

17.11 Συνέπειες της μη συμμόρφωσης 

 

17.11.1 Εάν [η Επιτροπή][ο Οργανισμός] δεν καταβάλει το ποσό εντός της προθεσμίας 

πληρωμής (βλ. ανωτέρω), οι εταίροι δικαιούνται τόκους υπερημερίας με το επιτόκιο που 

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

                                                 
56 Για τις χώρες στις οποίες δεν εφαρμόζεται ο κωδικός IBAN, ισχύει ο κωδικός BIC ή SWIFT. 
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αναχρηματοδότησης σε ευρώ («επιτόκιο αναφοράς»), προσαυξημένο κατά 3,5 μονάδες. Το 

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

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

Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C.  

 

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

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

καθυστερημένης πληρωμής. 

 

Δεν οφείλονται τόκοι υπερημερίας, εάν όλοι οι εταίροι είναι κράτη μέλη της ΕΕ 

(συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών και τοπικών κυβερνητικών αρχών ή άλλων 

δημόσιων φορέων που ενεργούν για λογαριασμό κράτους μέλους για τους σκοπούς της 

συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης και της ειδικής συμφωνίας). 

 

Η αναστολή της προθεσμίας πληρωμής ή των πληρωμών (βλ. άρθρα 53 και 54 της ΣΠΕΣ) 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. 

 

17.11.2 Εάν ο συντονιστής αθετήσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει του 

παρόντος άρθρου, μπορεί να μειωθεί η ειδική επιχορήγηση (βλ. άρθρο 49 της ΣΠΕΣ) και να 

καταγγελθεί η ειδική συμφωνία ή να διακοπεί η συμμετοχή του συντονιστή (βλ. άρθρο 56 της 

ΣΠΕΣ). 

 

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

υπόλοιπα μέτρα που περιγράφονται στο τμήμα 5 του κεφαλαίου 3 της συμφωνίας-πλαισίου 

εταιρικής σχέσης. 

 

 

ΤΜΗΜΑ 3 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ 

ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 18 — ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ 

ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

18.1 Προϋπάρχοντα στοιχεία 

 

18.1.1 Δικαιώματα πρόσβασης για άλλους εταίρους, για άλλες ειδικές δράσεις 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 1, εφόσον προβλέπεται στο πρόγραμμα εργασιών: Αν κριθεί απαραίτητο για την 

υλοποίηση της δράσης, οι εταίροι πρέπει επίσης να παρέχουν —υπό τους όρους του άρθρου 31 

της ΣΠΕΣ— αμοιβαία πρόσβαση στα προϋπάρχοντα στοιχεία τους, για τους σκοπούς των 

άλλων ειδικών δράσεων στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης.] 
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[ΕΠΙΛΟΓΗ 2: Άνευ αντικειμένου] 

 

18.1.2 Δικαιώματα πρόσβασης για τρίτα μέρη 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 1, για διακρατική πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές: Ο πάροχος πρόσβασης 

πρέπει να παρέχει στους χρήστες, χωρίς αμοιβή για πνευματικά δικαιώματα, πρόσβαση στα 

προϋπάρχοντα στοιχεία του που χρειάζονται για την υλοποίηση της δράσης, εκτός εάν υπόκειται 

σε νομικούς περιορισμούς ή όρια, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επιβάλλονται από τα 

δικαιώματα τρίτων μερών (συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού). 

 

Ο πάροχος πρόσβασης πρέπει να ενημερώνει το συντομότερο δυνατόν τους χρήστες σχετικά με 

κάθε περιορισμό ο οποίος ενδέχεται να επηρεάσει ουσιαστικά την παραχώρηση δικαιωμάτων 

πρόσβασης.] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 2: Άνευ αντικειμένου] 

 

18.2 Αποτελέσματα 

 

18.2.1 Πρόσθετες υποχρεώσεις εκμετάλλευσης 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 1α, για πρόσθετες υποχρεώσεις εκμετάλλευσης, εφόσον προβλέπεται στο 

πρόγραμμα εργασιών: Επιπλέον των υποχρεώσεων εκμετάλλευσης που ορίζονται στο άρθρο 

34 της ΣΠΕΣ, οι εταίροι πρέπει να τηρούν τις πρόσθετες υποχρεώσεις εκμετάλλευσης που 

ορίζονται στο παράρτημα 1, έως και τέσσερα έτη μετά την περίοδο που ορίζεται στο άρθρο 3.] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 1β, για αποτελέσματα που θα μπορούσαν να συμβάλουν σε πρότυπα, εφόσον 

προβλέπεται στο πρόγραμμα εργασιών: Εάν υπάρχει εύλογη προσδοκία ότι τα αποτελέσματα 

μιας ειδικής δράσης θα συμβάλουν σε ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα, ο ενδιαφερόμενος εταίρος 

πρέπει να ενημερώνει [την Επιτροπή][τον Οργανισμό], έως και τέσσερα έτη μετά την περίοδο 

που ορίζεται στο άρθρο 3. ] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 2: Άνευ αντικειμένου] 

 

18.2.2 Πρόσθετες υποχρεώσεις διάδοσης 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 1α, για πρόσθετες υποχρεώσεις διάδοσης, εφόσον προβλέπεται στο 

πρόγραμμα εργασιών: Επιπλέον των υποχρεώσεων διάδοσης που ορίζονται στο άρθρο 35 της 

ΣΠΕΣ, οι εταίροι πρέπει να τηρούν τις πρόσθετες υποχρεώσεις διάδοσης που ορίζονται στο 

παράρτημα 1.] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 1β, για πρόσθετες υποχρεώσεις διάδοσης για λόγους διαλειτουργικότητας, 

εφόσον προβλέπεται στο πρόγραμμα εργασιών: Επιπλέον, πέραν των υποχρεώσεων διάδοσης 

που ορίζονται στο άρθρο 35 της ΣΠΕΣ, οι εταίροι πρέπει, έως και τέσσερα έτη μετά την 

περίοδο που ορίζεται στο άρθρο 3, να διαδίδουν τις τεχνικές προδιαγραφές των αποτελεσμάτων 

που απαιτούνται για τη διαλειτουργικότητα.] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 1γ, για πρόσθετες υποχρεώσεις διάδοσης για λόγους διασυνοριακής 

διαλειτουργικότητας, εφόσον προβλέπεται στο πρόγραμμα εργασιών: Επιπλέον, πέραν των 

υποχρεώσεων διάδοσης που ορίζονται στο άρθρο 35 της ΣΠΕΣ, οι εταίροι πρέπει, έως και 
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τέσσερα έτη μετά την περίοδο που ορίζεται στο άρθρο 3, να διαδίδουν τα παραδοτέα που 

αφορούν τη διασυνοριακή διαλειτουργικότητα (βλ. παράρτημα 1), καθώς και κάθε αποτέλεσμα 

που απαιτείται για τη διασυνοριακή διαλειτουργικότητα (ιδίως κοινές τεχνικές προδιαγραφές 

και στοιχεία λογισμικού).] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 1δ, για ειδικές δράσεις που συμμετέχουν στην ανοικτή πρόσβαση στο πιλοτικό 

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

ερευνητικά δεδομένα που παράγονται κατά την ειδική δράση («δεδομένα»), οι εταίροι πρέπει: 

 

α) να καταθέσουν σε αποθετήριο ερευνητικών δεδομένων και να λάβουν 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 παρέχουν πληροφορίες — μέσω του αποθετηρίου — σχετικά με τα εργαλεία και τα 

μέσα που έχουν στη διάθεσή τους οι εταίροι και είναι αναγκαία για την επικύρωση των 

αποτελεσμάτων (και — όπου είναι δυνατόν — να παρέχουν τα εργαλεία και τα μέσα οι 

ίδιοι). 

 

Αυτό δεν μεταβάλλει την υποχρέωση προστασίας των αποτελεσμάτων του άρθρου 33 της 

ΣΠΕΣ, τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας του άρθρου 42 της ΣΠΕΣ, τις υποχρεώσεις 

ασφαλείας του άρθρου 43 της ΣΠΕΣ και τις υποχρεώσεις προστασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα του άρθρου 45 της ΣΠΕΣ, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν.  

 

Κατ’ εξαίρεση, οι εταίροι δεν υποχρεούνται να εξασφαλίζουν ανοικτή πρόσβαση σε 

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

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

παράρτημα 1. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το σχέδιο διαχείρισης δεδομένων πρέπει να 

περιλαμβάνει τον λόγο για τον οποίο δεν παρέχεται πρόσβαση.]  

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 2: Άνευ αντικειμένου] 

 

18.2.3 Δικαίωμα [της Επιτροπής][του Οργανισμού] να αντιταχθεί σε μεταβίβαση της 

κυριότητας ή χορήγηση αποκλειστικής άδειας εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 1, για επιχορηγήσεις της ΕΕ: [Η Επιτροπή][Ο Οργανισμός] μπορεί, 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 
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β) [η Επιτροπή][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. 

 

Εταίρος που σκοπεύει να μεταβιβάσει την κυριότητα ή να χορηγήσει αποκλειστική άδεια 

εκμετάλλευσης πρέπει να ενημερώσει επισήμως [την Επιτροπή][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. 

 

[Η Επιτροπή][Ο Οργανισμός] μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες. 

 

Εάν [η Επιτροπή][ο Οργανισμός] αποφασίσει να αντιταχθεί στη μεταβίβαση ή στη χορήγηση 

αποκλειστικής άδειας εκμετάλλευσης, οφείλει να ενημερώσει επισήμως τον ενδιαφερόμενο 

εταίρο εντός 60 ημερών από την παραλαβή 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 [της Επιτροπής][του Οργανισμού], εντός της 

προθεσμίας που ορίζεται ανωτέρω· 

 

- εάν αντιταχθεί [η Επιτροπή][ο Οργανισμός]· 

 

- έως ότου τηρηθούν οι όροι, εάν η αντίρρηση [της Επιτροπής][του Οργανισμού] 

συνοδεύεται από όρους. 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 2, για επιχορηγήσεις της Ευρατόμ: Η Επιτροπή μπορεί [ΕΠΙΛΟΓΗ:, έως 

τέσσερα έτη μετά την περίοδο που ορίζεται στο άρθρο 3,] να αντιταχθεί σε μεταβίβαση της 

κυριότητας ή χορήγηση αποκλειστικής ή μη αποκλειστικής άδειας εκμετάλλευσης των 

αποτελεσμάτων, εάν: 

 

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

συνδεδεμένη με το πρόγραμμα έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρατόμ (2014-2018), και 

 

β) η Επιτροπή 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.  

 

Στις παραμέτρους ασφάλειας περιλαμβάνονται τα αμυντικά συμφέροντα των κρατών 

μελών σύμφωνα με το άρθρο 24 της Συνθήκης Ευρατόμ. 
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Εταίρος που σκοπεύει να μεταβιβάσει την κυριότητα ή να χορηγήσει άδεια εκμετάλλευσης 

πρέπει να ενημερώσει επισήμως την Επιτροπή, πριν από την πραγματοποίηση της σκοπούμενης 

μεταβίβασης ή χορήγησης άδειας, και: 

 

- να προσδιορίσει τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που καλύπτονται· 

 

- να περιγράψει λεπτομερώς τα αποτελέσματα, 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. 

 

Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες.  

 

Εάν η Επιτροπή αποφασίσει να αντιταχθεί στη μεταβίβαση ή στη χορήγηση άδειας 

εκμετάλλευσης, ενημερώνει επισήμως τον ενδιαφερόμενο εταίρο εντός 60 ημερών από την 

παραλαβή 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 της Επιτροπής, εντός της προθεσμίας που ορίζεται 

ανωτέρω· 

 

- εάν αντιταχθεί η Επιτροπή· 

 

- έως ότου τηρηθούν οι όροι, εάν η αντίθεση της Επιτροπής συνοδεύεται από όρους.] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 3: Άνευ αντικειμένου] 

 

18.2.4 Δικαιώματα πρόσβασης για άλλους εταίρους, για άλλες ειδικές δράσεις  

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 1, εφόσον προβλέπεται στο πρόγραμμα εργασιών: Οι εταίροι πρέπει να 

παρέχουν —υπό τους όρους του άρθρου 37 της ΣΠΕΣ— αμοιβαία πρόσβαση στα 

αποτελέσματά τους, για τους σκοπούς των άλλων ειδικών δράσεων στο πλαίσιο της εταιρικής 

σχέσης-πλαισίου.] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 2: Άνευ αντικειμένου] 

 

18.2.5 Δικαιώματα πρόσβασης για τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς 

της ΕΕ και για τα κράτη μέλη της 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 1, εκ προεπιλογής για τις επιχορηγήσεις της ΕΕ: Οι εταίροι πρέπει να παρέχουν 

πρόσβαση στα αποτελέσματά τους —χωρίς αμοιβή για πνευματικά δικαιώματα— στα θεσμικά 

και λοιπά όργανα και στους οργανισμούς της ΕΕ, με σκοπό την κατάρτιση, την εφαρμογή ή την 

παρακολούθηση ενωσιακών πολιτικών ή προγραμμάτων.  



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

αναγνωριστικός κωδικός της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων] 
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Τα εν λόγω δικαιώματα πρόσβασης περιορίζονται σε μη εμπορική και μη ανταγωνιστική χρήση. 

 

Αυτό δεν μεταβάλλει το δικαίωμα χρήσης οποιουδήποτε υλικού, εγγράφου ή πληροφορίας 

λαμβάνεται από τους εταίρους για δραστηριότητες επικοινωνίας και δημοσιοποίησης (βλ. 

άρθρο 44 της ΣΠΕΣ).] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 2, για προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 

«Ασφαλείς κοινωνίες – Προστασία της ελευθερίας και της ασφάλειας της Ευρώπης και 

των πολιτών της»: Οι εταίροι πρέπει να παρέχουν πρόσβαση στα αποτελέσματά τους —χωρίς 

αμοιβή για πνευματικά δικαιώματα— στα θεσμικά και λοιπά όργανα και στους οργανισμούς της 

ΕΕ, καθώς και στις εθνικές αρχές των κρατών μελών της, πρόσβαση που είναι αναγκαία για την 

κατάρτιση, την εφαρμογή ή την παρακολούθηση των πολιτικών ή των προγραμμάτων τους στον 

συγκεκριμένο τομέα.  

 

Τα εν λόγω δικαιώματα πρόσβασης περιορίζονται σε μη εμπορική και μη ανταγωνιστική χρήση.  

 

Η πρόσβαση εξαρτάται από τη σύναψη συμφωνίας καθορισμού ειδικών όρων που να 

διασφαλίζουν: 

 

α) τη χρησιμοποίηση της πρόσβασης μόνο για τον επιδιωκόμενο σκοπό και 

 

β)  την επιβολή κατάλληλων υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας. 

 

Το κράτος μέλος της ΕΕ ή το θεσμικό ή άλλο όργανο ή ο οργανισμός της ΕΕ που υποβάλλει την 

αίτηση πρέπει να ενημερώνει σχετικά όλα τα λοιπά κράτη μέλη της.  

 

Αυτό δεν μεταβάλλει τις υποχρεώσεις ασφάλειας του άρθρου 43 της ΣΠΕΣ, οι οποίες 

εξακολουθούν να ισχύουν.] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 3, για επιχορηγήσεις της Ευρατόμ: Οι εταίροι πρέπει να παρέχουν πρόσβαση στα 

αποτελέσματά τους— χωρίς αμοιβή για πνευματικά δικαιώματα— στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ) και στις κοινές επιχειρήσεις της, με σκοπό την κατάρτιση, την 

εφαρμογή και την παρακολούθηση των πολιτικών και των προγραμμάτων της Ευρατόμ ή την 

τήρηση των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει μέσω της διεθνούς συνεργασίας με τρίτες χώρες 

και διεθνείς οργανισμούς. 

 

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 37.1 της ΣΠΕΣ, στα εν λόγω δικαιώματα πρόσβασης 

περιλαμβάνονται το δικαίωμα εξουσιοδότησης τρίτων μερών να χρησιμοποιούν τα 

αποτελέσματα σε δημόσιες συμβάσεις και το δικαίωμα παραχώρησης παρεπόμενων αδειών, τα 

δε δικαιώματα αυτά περιορίζονται σε μη εμπορική και μη ανταγωνιστική χρήση.] 

 

18.2.6 Δικαιώματα πρόσβασης για τρίτα μέρη  

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 1α, για πρόσθετα δικαιώματα πρόσβασης στην περίπτωση των συμφωνιών 

συμπληρωματικής επιχορήγησης, εφόσον προβλέπεται στο πρόγραμμα εργασιών: Οι 

εταίροι πρέπει να παρέχουν —υπό τους όρους του άρθρου 37 της ΣΠΕΣ— σε 

συμπληρωματικούς δικαιούχους πρόσβαση στα αποτελέσματά τους, για τους σκοπούς της/των 

συμφωνίας/-ιών συμπληρωματικής επιχορήγησης (βλ. άρθρο 2).] 



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

αναγνωριστικός κωδικός της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων] 
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[ΕΠΙΛΟΓΗ 1β, για πρόσθετα δικαιώματα πρόσβασης για λόγους διαλειτουργικότητας, 

εφόσον προβλέπεται στο πρόγραμμα εργασιών: Οι εταίροι πρέπει να παρέχουν σε τρίτα μέρη 

—έως τέσσερα έτη μετά την περίοδο που ορίζεται στο άρθρο 3 και [ΕΠΙΛΟΓΗ Α: υπό 

δίκαιους και εύλογους όρους (βλ. άρθρο 31 της ΣΠΕΣ)][ΕΠΙΛΟΓΗ Β: χωρίς αμοιβή για 

πνευματικά δικαιώματα]— πρόσβαση στα αποτελέσματά τους που απαιτούνται για τη 

διαλειτουργικότητα.] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 1γ, για πρόσθετα δικαιώματα πρόσβασης για λόγους διασυνοριακής 

διαλειτουργικότητας, εφόσον προβλέπεται στο πρόγραμμα εργασιών: Οι εταίροι πρέπει να 

παρέχουν σε τρίτα μέρη —έως τέσσερα έτη μετά την περίοδο που ορίζεται στο άρθρο 3 και 

χωρίς αμοιβή για πνευματικά δικαιώματα— πρόσβαση στα αποτελέσματά τους που απαιτούνται 

για τη διαλειτουργικότητα, ιδίως για την εφαρμογή των αποτελεσμάτων σε κράτη μέλη της ΕΕ ή 

συνδεδεμένες χώρες που δεν συμμετέχουν στην ειδική δράση.  

 

Οι εταίροι πρέπει να παρέχουν πρόσβαση σε στοιχεία λογισμικού με βάση δημόσια άδεια της 

ΕΕ (ή συμβατές άδειες) και να συμμορφώνονται με τις τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις που 

ορίζονται στο παράρτημα 1.] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 1δ, για διακρατική πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές: Ο πάροχος πρόσβασης 

πρέπει να παρέχει στους χρήστες, χωρίς αμοιβή για πνευματικά δικαιώματα, πρόσβαση στα 

αποτελέσματα, εφόσον είναι αναγκαίο για την υλοποίηση της δράσης.] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 2: Άνευ αντικειμένου] 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 

— ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ — 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ 

 

ΑΡΘΡΟ 19 — ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ — 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ — ΣΧΕΣΗ 

ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ 

 

19.1 Σχέση με συμπληρωματικούς δικαιούχους — Συμφωνία συνεργασίας  

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 1, για συμπληρωματικές επιχορηγήσεις εφόσον προβλέπεται στο πρόγραμμα 

εργασιών: Οι εταίροι πρέπει να συνάψουν γραπτή «συμφωνία συνεργασίας» με τους 

συμπληρωματικούς δικαιούχους, με σκοπό τον συντονισμό των εργασιών στο πλαίσιο της 

ειδικής συμφωνίας και της/των συμφωνίας/-ών συμπληρωματικής επιχορήγησης (βλ. άρθρο 2), 

η οποία να καλύπτει, για παράδειγμα: 

 

- αποτελεσματικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων και 

 

- τη διευθέτηση των διαφορών.  

 

Η συμφωνία συνεργασίας δεν πρέπει να περιλαμβάνει καμία διάταξη που να αντίκειται στη 

συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και στην ειδική συμφωνία. 

 



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

αναγνωριστικός κωδικός της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων] 
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Οι εταίροι και οι συμπληρωματικοί δικαιούχοι πρέπει να συστήσουν και να συμμετέχουν σε 

κοινά συμβούλια και συμβουλευτικές δομές για να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τη 

συνεργασία και τον συγχρονισμό των δραστηριοτήτων, μεταξύ άλλων για τη διαχείριση των 

αποτελεσμάτων, για κοινές προσεγγίσεις της τυποποίησης, για τη συμμετοχή ΜΜΕ, τη σύνδεση 

με ρυθμιστικές δραστηριότητες και δραστηριότητες άσκησης πολιτικής, καθώς και για κοινές 

δραστηριότητες διάδοσης και ευαισθητοποίησης. 

 

Οι εταίροι πρέπει να παρέχουν στους συμπληρωματικούς δικαιούχους πρόσβαση στα 

αποτελέσματά τους, για τους σκοπούς της/των συμφωνίας/-ών συμπληρωματικής επιχορήγησης 

(βλ. άρθρο 37 της ΣΠΕΣ). 

 

Οι εταίροι πρέπει να κοινοποιούν τις τεχνικές εκθέσεις (βλ. άρθρο 16). Ισχύουν οι υποχρεώσεις 

εμπιστευτικότητας που αναφέρονται στο άρθρο 42 της ΣΠΕΣ.] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 2: Άνευ αντικειμένου] 

 

19.2 Σχέση με εταίρους κοινής δράσης — Συμφωνία συντονισμού  

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 1, για κοινές δράσεις (κοινή πρόσκληση με τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό): 

Οι εταίροι πρέπει να συνάψουν «συμφωνία συντονισμού» με τους συμμετέχοντες στη δράση 

της τρίτης χώρας ή του διεθνούς οργανισμού (βλ. άρθρο 2), η οποία να καλύπτει, για 

παράδειγμα: 

 

- την εσωτερική οργάνωση των συμμετεχόντων και στις δύο δράσεις, 

συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών λήψης αποφάσεων· 

 

- τους κανόνες για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, (π.χ. όσον αφορά την 

προστασία, τη διάδοση, τη χρήση και τα δικαιώματα πρόσβασης)· 

 

- τη διευθέτηση των εσωτερικών διαφορών· 

 

- τις ρυθμίσεις μεταξύ των συμμετεχόντων και στις δύο δράσεις σχετικά με την ευθύνη, 

την αποζημίωση και την εμπιστευτικότητα. 

 

Η συμφωνία συντονισμού δεν πρέπει να περιλαμβάνει καμία διάταξη που να αντίκειται στη 

συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και στην ειδική συμφωνία. 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 2: Άνευ αντικειμένου] 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ — ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ — 

ΑΝΑΚΤΗΣΗ — ΚΥΡΩΣΕΙΣ — ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ — ΑΝΑΣΤΟΛΗ 

— ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ — ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 20 — ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ  

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 1, για κοινές δράσεις (κοινή πρόσκληση με τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό): 

Επιπλέον των λόγων καταγγελίας που αναφέρονται στο άρθρο 56 της ΣΠΕΣ, [η Επιτροπή][ο 

Οργανισμός] δύναται να καταγγείλει την ειδική συμφωνία, εάν: 



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

αναγνωριστικός κωδικός της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων] 
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α) η δράση της τρίτης χώρας ή του διεθνούς οργανισμού (βλ. άρθρο 2) δεν έχει αρχίσει έως 

την ημερομηνία που ορίζεται στο παράρτημα 1· 

 

β) η δράση της τρίτης χώρας ή του διεθνούς οργανισμού (βλ. άρθρο 2) έχει ολοκληρωθεί ή 

δεν μπορεί πλέον να συνεισφέρει στη δράση. 

 

Η καταγγελία αρχίζει να ισχύει: 

 

- στις περιπτώσεις του στοιχείου β) ανωτέρω: την ημέρα που ορίζεται στην κοινοποίηση 

(βλ. ανωτέρω)· 

 

- στις περιπτώσεις του στοιχείου α) ανωτέρω: την επομένη της παραλαβής της 

κοινοποίησης από τον συντονιστή.] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 2: Άνευ αντικειμένου] 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7  ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 21 – ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ  

 

Η ειδική συμφωνία θα αρχίσει να ισχύει την ημέρα της υπογραφής της από [την 

Επιτροπή][τον Οργανισμό] ή τον συντονιστή, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι 

μεταγενέστερη.  

 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 

 

 

Για τον συντονιστή Για [την Επιτροπή][τον Οργανισμό] 

 

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

[ηλεκτρονική υπογραφή] [ηλεκτρονική υπογραφή] 

 

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

[αγγλική] γλώσσα, στις [ηλεκτρονική 

χρονοσφραγίδα] 

 



Αριθμός ειδικής συμφωνίας: [συμπληρώνεται ο αριθμός] [συμπληρώνεται το ακρωνύμιο] [συμπληρώνεται ο αναγνωριστικός κωδικός της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων] 
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i Μορφή εκτύπωσης Α4 

Οριζόντια

Α.1 Υπάλληλοι (ή 

ισοδύναμο 

προσωπικό)   

Α.4 Άμισθοι 

ιδιοκτήτες 

ΜΜΕ

Α.2 Φυσικά 

πρόσωπα με 

απευθείας 

σύμβαση

Α.5 Δικαιούχοι 

που είναι 

άμισθα φυσικά 

πρόσωπα

Α.3 Αποσπασμένα 

άτομα

[Α.6 Προσωπικό 

για την παροχή 

πρόσβασης σε 

ερευνητικές 

[Δ.4 Δαπάνες μεγάλων 

ερευνητικών 

υποδομών]

0.25

1 [σύντομη ονομασία εταίρου]

[σύντομη ονομασία συνδεόμενου 

τρίτου μέρους]

[σύντομη ονομασία συνδεόμενου 

τρίτου μέρους που δεν είναι 

επιλέξιμο για χρηματοδότηση από 

την ΕΕ]

[σύντομη ονομασία συνδεόμενου 

τρίτου μέρους που δεν ζητά 

χρηματοδότηση από την ΕΕ]

[σύντομη ονομασία διεθνούς 

εταίρου]

Σύνολο εταίρου

2 [σύντομη ονομασία εταίρου]

[σύντομη ονομασία συνδεόμενου τρίτου 

μέρους]

Σύνολο εταίρου

X [σύντομη ονομασία εταίρου που 

δεν είναι επιλεξιμος για 

χρηματοδότηση από την ΕΕ]
14

X [σύντομη ονομασία εταίρου που 

δεν ζητά χρηματοδότηση από την 

ΕΕ]
14

[σύντομη ονομασία συνδεόμενου τρίτου 

μέρους]14

Σύνολο εταίρου

Σύνολο κοινοπραξίας                          

1 
Βλ. άρθρο 5 της ειδικής συμφωνίας για τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας

ιδ
ι= 

α+β+γ+δ+[ε] +στ

+ζ+η+[θ1] +[θ2]

ια ιβ

3
 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 4.1 της ειδικής συμφωνίας).

4 
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.  

5 
Ανάλογα με το είδος της, αυτή η ειδική κατηγορία δαπανών θα καλύπτει ή δεν θα καλύπτει έμμεσες δαπάνες. Ειδικές μοναδιαίες δαπάνες που περιλαμβάνουν έμμεσες δαπάνες είναι: οι δαπάνες μέτρων για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, οι δαπάνες πρόσβασης για την παροχή διακρατικής πρόσβασης σε 

ερευνητικές υποδομές και οι δαπάνες κλινικών μελετών.

7
 Μονάδα: πραγματικές ώρες εργασίας για τη δράση· δαπάνες ανά μονάδα (ωρομίσθιο): υπολογίζονται σύμφωνα με τη συνήθη λογιστική πρακτική του εταίρου

8
 Για  λεπτομέρειες, βλ. παράρτημα 2α «Πρόσθετες πληροφορίες για τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό» (δαπάνες ανά ώρα (ωρομίσθιο))

ιγ

Άλλες 

πληροφορίες

:

Μέγιστη 

συνεισφορά της 

ΕΕ3 

Μέγιστο ποσό 

επιχορήγησης4

Πληροφορίες 

για τις 

έμμεσες 

δαπάνες:

Πληροφορίες 

για τους 

ελεγκτές:

[ΣΤ. 

Δαπάνες …   

]

Συνολικές 

δαπάνες

Ποσοστό 

επιστροφής %

Ε. Έμμεσες 

δαπάνες2

[Γ.2 Βραβεία] Δ.2 Εξοπλισμός

Β. Άμεσες δαπάνες 

υπεργολαβίας

[Γ. Άμεσες 

δαπάνες 

χρηματοδοτικής 

στήριξης] 

[ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ RIA, IA & CSA: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΡΙΖΩΝ 2020»

Εκτιμώμενες επιλέξιμες1 δαπάνες (ανά κατηγορία του προϋπολογισμού) Συνεισφορά της ΕΕ Πρόσθετες πληροφορίες

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 

Μορφή δαπανών 
6 Πραγματικές Μοναδιαίες 

7
Μοναδιαίες 

8 Πραγματικές

α Σύνολο β Αριθ. ωρών Σύνολο γ δ Σύνολο  [θ1] Σύνολο [θ2]

Πραγματικές Πραγματικές

[ε] στ Σύνολο ζ

Α. Άμεσες δαπάνες προσωπικού

Δ. Άλλες άμεσες δαπάνες

14 Βλ. άρθρο 7 για τους δικαιούχους που δεν λαμβάνουν χρηματοδότηση από την ΕΕ 

15 Μόνο για συνδεόμενα τρίτα μέρη που λαμβάνουν χρηματοδότηση από την ΕΕ

6 Βλ. άρθρο 4 της ειδικής συμφωνίας για τις μορφές των δαπανών

9  Μονάδες και μοναδιαία δαπάνη: υπολογίζονται σύμφωνα με τη συνήθη λογιστική πρακτική του εταίρου

10  Κατ’ αποκοπή συντελεστής: 25 % των επιλέξιμων άμεσων δαπανών, από τις οποίες εξαιρούνται: οι άμεσες δαπάνες υπεργολαβιών, οι δαπάνες συνεισφορών σε είδος που δεν χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις, οι άμεσες δαπάνες χρηματοδοτικής στήριξης και οι μοναδιαίες δαπάνες που δηλώνονται στην 

κατηγορία ΣΤ του προϋπολογισμού, εφόσον περιλαμβάνουν έμμεσες δαπάνες (βλ. άρθρο 5.2 σημείο Ε της ειδικής συμφωνίας)11  Για  λεπτομέρειες, βλ. παράρτημα 2α «Πρόσθετες πληροφορίες για τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό» (μονάδες, δαπάνες ανά μονάδα)

2 Οι έμμεσες δαπάνες που καλύπτονται από την επιχορήγηση λειτουργίας (η οποία λαμβάνεται βάσει οποιουδήποτε χρηματοδοτικού προγράμματος της ΕΕ ή της Eυρατόμ, βλ. άρθρο 5.5 στοιχείο β) της ειδικής συμφωνίας) δεν είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης. Επομένως, ο εταίρος/το 

συνδεόμενο τρίτο μέρος 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, εκτός αν μπορεί να αποδείξει ότι η επιχορήγηση λειτουργίας 

δεν καλύπτει καμία δαπάνη της δράσης (βλ. άρθρο 5.2 στοιχείο Ε της ειδικής συμφωνίας).

12
 Για  λεπτομέρειες, βλ. παράρτημα 2α «Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό» (μονάδες, δαπάνες ανά μονάδα, εκτιμώμενος αριθμός μονάδων κ.λπ.)  

13  Μόνο ειδικές μοναδιαίες δαπάνες που δεν περιλαμβάνουν έμμεσες δαπάνες 

Ναι/Όχι

η = 0,25 x 

(α+β+γ+στ+ζ+[θ

1] 12+[θ2] 12-ιδ)

Αριθ. 

μονάδων



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

 

Υποδείγματα συμφωνιών επιχορήγησης για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»: H2020 SGA — Multi: v.4.0 – 27.2.2017 

 

i Μορφή εκτύπωσης Α4 

Οριζόντια

A. Άμεσες 

δαπάνες για 

υπεργολαβίες 

Συνολικές 

δαπάνες

Ποσοστό 

επιστροφής %

Μέγιστη 

συνεισφορά της 

ΕΕ3 

Μέγιστο ποσό 

επιχορήγησης4

Πληροφορίες 

για τις έμμεσες 

δαπάνες:

Πληροφορίες 

για τους 

ελεγκτές:

Άλλες 

πληροφορίες:

B.3.1 Οδοιπορικά
[B.5.2 Δαπάνες 

…]
5

B.3.2 Εξοπλισμός

B.3.3 Άλλα αγαθά και 

υπηρεσίες

[B.3.4.Δαπάνες 

μεγάλων 

ερευνητικών 

υποδομών]
Κατ' αποκοπή 10

25%

1 [σύντομη ονομασία 

δικαιούχου]

[σύντομη ονομασία 

συνδεόμενου τρίτου 

μέρους]

[σύντομη ονομασία 

συνδεόμενου τρίτου μέρους 

που δεν είναι επιλέξιμο για 

χρηματοδότηση από την ΕΕ]

[σύντομη ονομασία 

συνδεόμενου τρίτου μέρους 

που δεν ζητά χρηματοδότηση 

από την ΕΕ]

[σύντομη ονομασία 

διεθνούς εταίρου]

Σύνολο δικαιούχου

2 [σύντομη ονομασία 

δικαιούχου]

[σύντομη ονομασία 

συνδεόμενου τρίτου 

μέρους]

Σύνολο δικαιούχου

X [σύντομη ονομασία 

δικαιούχου που δεν είναι 

επιλέξιμος για 

χρηματοδότηση από την 

ΕΕ]
14

X [σύντομη ονομασία 

δικαιούχου που δεν ζητά 

χρηματοδότηση από την 

ΕΕ]
14

[σύντομη ονομασία 

συνδεόμενου τρίτου 

μέρους]
15

Σύνολο δικαιούχου

Σύνολο κοινοπραξίας

2
 Οι έμμεσες δαπάνες που καλύπτονται ήδη από επιχορήγηση λειτουργίας (η οποία λαμβάνεται βάσει οποιουδήποτε χρηματοδοτικού προγράμματος της ΕΕ ή της Eυρατόμ, βλ. άρθρο 6.5 στοιχείο β)) δεν είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης. Επομένως, δικαιούχος/συνδεόμενο τρίτο μέρος  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, εκτός αν μπορεί να αποδείξει ότι η επιχορήγηση λειτουργίας δεν καλύπτει καμία δαπάνη 

Σύνολο γ
Αριθ. 

μονάδων

15 Μόνο για συνδεόμενα τρίτα μέρη που λαμβάνουν χρηματοδότηση από την ΕΕ

4 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. 
5 Ανάλογα με το είδος της, αυτή η ειδική κατηγορία δαπανών θα καλύπτει ή δεν θα καλύπτει έμμεσες δαπάνες. Ειδικές μοναδιαίες δαπάνες που περιλαμβάνουν έμμεσες δαπάνες είναι: οι δαπάνες μέτρων για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, οι δαπάνες πρόσβασης για την παροχή διακρατικής πρόσβασης σε 

ερευνητικές υποδομές και οι δαπάνες κλινικών μελετών.
6  Βλ. άρθρο 5 για τις μορφές των δαπανών

7
 Μονάδα: πραγματικές ώρες εργασίας για τη δράση· δαπάνες ανά μονάδα (ωρομίσθιο): υπολογίζονται σύμφωνα με τη συνήθη λογιστική πρακτική του δικαιούχου.

8 
 Μονάδες και  δαπάνες ανά μονάδα: υπολογίζονται με βάση τις συνήθεις λογιστικές πρακτικές του δικαιούχου.

9 
Για  λεπτομέρειες (δαπάνες ανά ώρα (ωρομίσθιο)), βλ. παράρτημα 2α «Πρόσθετες πληροφορίες για τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό».

10  Κατ’ αποκοπή συντελεστής: 25% των επιλέξιμων άμεσων δαπανών, από το οποίο εξαιρούνται: οι άμεσες δαπάνες υπεργολαβιών, οι δαπάνες συνεισφορών σε είδος που δεν χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις, οι άμεσες δαπάνες χρηματοδοτικής στήριξης και οι μοναδιαίες δαπάνες που δηλώνονται στην 

11  Για  λεπτομέρειες (μονάδες, δαπάνες ανά μονάδα κ.λπ.), βλ. παράρτημα 2α «Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό».
12

  Για  λεπτομέρειες  (μονάδες, δαπάνες ανά μονάδα, εκτιμώμενος αριθμός μονάδων κ.λπ.), βλ. παράρτημα 2α «Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό». 

14 Βλ. άρθρο 9 για τους δικαιούχους που δεν λαμβάνουν χρηματοδότηση από την ΕΕ 

β ιδ Ναι/Όχι

1 Βλ. άρθρο 6 για τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας

Unit 
12

3 
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).

Σύνολο  

[θ1]
Σύνολο [θ2]

j = 

a+b+c+d+e +f+g

+h+[i1] +[i2]

ια ιβ ιγΣύνολο δ ε στ Σύνολο ζ

h= 0,25 x 

(b+c+d+f+g+ 

[i1] 12+[i2] 13-n)

Εκτιμώμενες 

δαπάνες 

συνεισφορών σε 

είδος που δεν 

χρησιμοποιούντ

αι στις 

εγκαταστάσεις

Δήλωση 

δαπανών στο 

σημείο B.3.4 

Μορφή δαπανών 
6 Πραγματικές

Πραγματικ

ές Μοναδιαίες
7

Μοναδιαίες 
8

B.1.2 Φυσικά πρόσωπα με 

απευθείας σύμβαση

B.1.5 Δικαιούχοι που 

είναι άμισθα φυσικά 

πρόσωπαB.2.3. Αποσπασμένα άτομα

[B.1.6. Προσωπικό για την 

παροχή πρόσβασης σε 

ερευνητικές υποδομές]

Πραγματικές Μοναδιαίες 
11

B.3.5 Δαπάνες για 

αγαθά και υπηρεσίες 

που τιμολογούνται 

εσωτερικά

[B.5.1 Δαπάνες …]  
5

Αριθ. 

μονάδων
α

B. Δαπάνες σχετικών πρόσθετων δραστηριοτήτων συντονισμού και δικτύωσης

13 Μόνο ειδικές μοναδιαίες δαπάνες που δεν περιλαμβάνουν έμμεσες δαπάνες 

Εκτιμώμενες 

δαπάνες 

δικαιούχων/ 

συνδεόμενων 

τρίτων μερών 

που δεν 

λαμβάνουν 

χρηματοδότη

ση από την 

ΕΕ/διεθνών 

εταίρων

B.1 Άμεσες δαπάνες προσωπικού

B.2 Άμεσες 

δαπάνες 

υπεργολαβίας

B.3 Άλλες άμεσες δαπάνες
B.4 Έμμεσες 

δαπάνες
2 [B.5 Δαπάνες …   ]

B.1.1. Υπάλληλοι (ή ισοδύναμο 

προσωπικό)   

B.1.4   Άμισθοι 

ιδιοκτήτες ΜΜΕ

Πραγματικές Μοναδιαίες8

 [ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΠ/ΠΚΛ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟΎΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΡΙΖΩΝ 2020» - ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΠ-ΠΚΛ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ

Εκτιμώμενες επιλέξιμες1 δαπάνες (ανά κατηγορία του προϋπολογισμού) Συνεισφορά της ΕΕ Πρόσθετες πληροφορίες



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

αναγνωριστικός κωδικός της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων] 

 

Υποδείγματα συμφωνιών επιχορήγησης για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»: H2020 SGA — Multi: v.4.0 – 

27.2.2017 

1 

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. 

 

Μοναδιαία δαπάνη για άμισθους ιδιοκτήτες ΜΜΕ / άμισθους εταίρους φυσικά πρόσωπα 

1. Δαπάνες για άμισθο [ιδιοκτήτη ΜΜΕ][εταίρο που είναι φυσικό πρόσωπο] 

Μονάδες: πραγματικές ώρες εργασίας για τη δράση·  

Ποσό ανά μονάδα («ωρομίσθιο»): υπολογιζόμενο σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:  

{{ EUR 4,650 / 143 ώρες}  

επί  

{ειδικός ανά χώρα διορθωτικός συντελεστής της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο εταίρος} 

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 

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 %  



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

αναγνωριστικός κωδικός της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων] 
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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 %    

 

[πρόσθετη ΕΠΙΛΟΓΗ για εταίρους/συνδεόμενα τρίτα μέρη που έχουν επιλέξει να χρησιμοποιήσουν 

μοναδιαία δαπάνη (στην πρόταση/με τροποποίηση):  Για τους ακόλουθους εταίρους/συνδεόμενα 

τρίτα μέρη, τα ποσά ανά μονάδα (ωρομίσθιο) καθορίζονται ως εξής: 

- εταίρος/συνδεόμενο τρίτο μέρος [σύντομη ονομασία]: [εισάγεται το ποσό] EUR 

- εταίρος/συνδεόμενο τρίτο μέρος [σύντομη ονομασία]: [εισάγεται το ποσό] EUR 

[ομοίως για τους λοιπολυς  εταίρους/λοιπά συνδεόμενα τρίτα μέρη, εφόσον απαιτείται]] 

 

Εκτιμώμενος αριθμός μονάδων: βλ. Παράρτημα 2 

 

Μοναδιαία δαπάνη μέτρων ενεργειακής απόδοσης 

[ΕΠΙΛΟΓΗ εάν στην επιχορήγηση εφαρμόζεται ειδική μοναδιαία δαπάνη: 2 Δαπάνες 

μέτρων για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων 

Μονάδα:  m2 επιλέξιμης «αναβαθμισμένης» (δηλ. οικοδομημένης ή ανακαινισμένης) επιφάνειας  

Ποσό δαπάνης ανά μονάδα*:  βλ. (για κάθε εταίρο/συνδεόμενο τρίτο μέρος και πίνακα BEST) τον συνημμένο 

«πίνακα μοναδιαίας δαπάνης» 

* Το ποσό υπολογίζεται ως εξής: 

{EUR 0,1 x εκτιμώμενη συνολική εξοικονόμηση σε kWh ανά m² ανά έτος x 10} 

Εκτιμώμενος αριθμός μονάδων: βλ. (για κάθε εταίρο/συνδεόμενο τρίτο μέρος και πίνακα BEST) τον συνημμένο 

«πίνακα μοναδιαίας δαπάνης» 

 

Πίνακας μοναδιαίας δαπάνης (μοναδιαία δαπάνη μέτρων ενεργειακής απόδοσης)1 

Σύντομη ονομασία 

εταίρου/συνδεόμενου τρίτου 

Αριθ. BEST   Ποσό δαπάνης ανά Εκτιμώμενος Συνολική 

μοναδιαία δαπάνη 

                                                 
1  Δεδομένα από τον «πίνακα ενεργειακών προδιαγραφών του κτιρίου (Βuilding Εnergy Specification Τable - 

BEST)» που αποτελούν μέρος της πρότασης και του παραρτήματος 1.  



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

αναγνωριστικός κωδικός της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων] 
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μέρους μονάδα  αριθμός μονάδων: (δαπάνη ανά μονάδα x 

εκτιμώμενο αριθμό 

μονάδων) 

     

     

     

] 

Μοναδιαία δαπάνη ερευνητικών υποδομών 

[ΕΠΙΛΟΓΗ εάν στην επιχορήγηση εφαρμόζεται ειδική μοναδιαία δαπάνη: 3. Δαπάνες για 

την παροχή διακρατικής πρόσβασης σε ερευνητικές υποδομές 

Μονάδες2: βλ. (για κάθε πάροχο πρόσβασης και κάθε εγκατάσταση) τον συνημμένο «πίνακα μοναδιαίας 

δαπάνης» 

Ποσό δαπάνης ανά μονάδα*:  βλ. (για κάθε πάροχο πρόσβασης και κάθε εγκατάσταση) τον συνημμένο «πίνακα 

μοναδιαίας δαπάνης» 

* Το ποσό υπολογίζεται ως εξής: 

μέση ετήσια συνολική δαπάνη πρόσβασης στην εγκατάσταση (κατά τα προηγούμενα δύο έτη3) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

μέση ετήσια συνολική ποσότητα πρόσβασης στην εγκατάσταση (κατά τα προηγούμενα δύο έτη4) 

Εκτιμώμενος αριθμός μονάδων: βλ. (για κάθε πάροχο πρόσβασης και κάθε εγκατάσταση) τον συνημμένο 

«πίνακα μοναδιαίας δαπάνης» 

Πίνακας μοναδιαίας δαπάνης (μοναδιαία δαπάνη για την πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές)5 

Σύντομη 

ονομασία 

παρόχου 

πρόσβασης 

Σύντομη 

ονομασία 

υποδομή

ς  

Εγκατάσταση Μονάδ

α 

πρόσβα

σης 

Ποσό 

δαπάνης ανά 

μονάδα 

Εκτιμώμενος 

αριθμός 

μονάδων: 

Συνολική 

μοναδιαία 

δαπάνη(δαπάν

η  ανά μονάδα x 

εκτιμώμενο 

αριθμό 

μονάδων) 

Αρ

ιθ.  

Σύντομη 

ονομασία 

        

        

        

] 

Μοναδιαία δαπάνη κλινικών μελετών
 
 

[ΕΠΙΛΟΓΗ εάν στην επιχορήγηση εφαρμόζεται ειδική μοναδιαία δαπάνη: 4. Δαπάνες 

κλινικών μελετών 

                                                 
2  Μονάδα πρόσβασης (π.χ. ώρες δέσμης, εβδομάδες πρόσβασης, ανάλυση δειγμάτων) που προσδιορίζεται από 

τον πάροχο πρόσβασης στην πρόταση. 
3  Σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, η Επιτροπή/ο Οργανισμός δύνανται να δεχτούν 

διαφορετική περίοδο αναφοράς. 
4  Σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, η Επιτροπή/ο Οργανισμός δύνανται να δεχτούν 

διαφορετική περίοδο αναφοράς. 
5  Δεδομένα από τον «πίνακα εκτιμώμενων δαπανών/ποσότητας πρόσβασης που θα παρασχεθεί», ο οποίος 

αποτελεί μέρος της πρότασης και του παραρτήματος 1.  



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

αναγνωριστικός κωδικός της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων] 

 

Υποδείγματα συμφωνιών επιχορήγησης για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»: H2020 SGA — Multi: v.4.0 – 

27.2.2017 

4 

Μονάδες: ασθενείς/πρόσωπα που συμμετέχουν στην κλινική μελέτη  

Ποσό δαπάνης ανά μονάδα*: βλ. (για κάθε κλινική μελέτη και εταίρο/συνδεόμενο τρίτο μέρος) τον συνημμένο 

«πίνακα μοναδιαίας δαπάνης» 

Εκτιμώμενος αριθμός μονάδων: βλ. (για κάθε κλινική μελέτη και εταίρο/συνδεόμενο τρίτο μέρος) τον 

συνημμένο «πίνακα μοναδιαίας δαπάνης» 

* Για κάθε καθήκον που περιγράφεται στο πρωτόκολλο, το ποσό υπολογίζεται ως εξής: 

{Καθήκον 1 

{συνιστώσα μοναδιαίας δαπάνης «δαπάνες προσωπικού»  

+ τη συνιστώσα μοναδιαίας δαπάνης «δαπάνες για αναλώσιμα είδη»  

+ τη συνιστώσα μοναδιαίας δαπάνης «δαπάνες για ιατρικό εξοπλισμό» 

+ τη συνιστώσα μοναδιαίας δαπάνης «δαπάνες για άλλες ειδικές υπηρεσίες» 

+ τη συνιστώσα μοναδιαίας δαπάνης «έμμεσες δαπάνες»} 

+ Καθήκον 2  

{συνιστώσα μοναδιαίας δαπάνης «δαπάνες προσωπικού»  

+ τη συνιστώσα μοναδιαίας δαπάνης «δαπάνες για αναλώσιμα είδη»  

+ τη συνιστώσα μοναδιαίας δαπάνης «δαπάνες για ιατρικό εξοπλισμό» 

+ τη συνιστώσα μοναδιαίας δαπάνης «δαπάνες για άλλες ειδικές υπηρεσίες» 

+ τη συνιστώσα μοναδιαίας δαπάνης «έμμεσες δαπάνες»} 

[ομοίως για όλα τα άλλα καθήκοντα]} 

Οι συνιστώσες μοναδιαίας δαπάνης υπολογίζονται ως εξής: 

συνιστώσα μοναδιαίας δαπάνης «δαπάνες προσωπικού» (δηλαδή «δαπάνες προσωπικού για ιατρούς» + 

«δαπάνες άλλου ιατρικού προσωπικού» + «δαπάνες τεχνικού προσωπικού»)  

Για τη συνιστώσα μοναδιαίας δαπάνης «δαπάνες προσωπικού για ιατρούς»: 

 

{«μέσο ωρομίσθιο για ιατρούς», δηλ.: 

πιστοποιημένες ή ελέγξιμες συνολικές δαπάνες προσωπικού για ιατρούς για το έτος Ν-1  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

{1720 * αριθμός ισοδύναμου πλήρους απασχόλησης για την κατηγορία προσωπικού «ιατροί» 

για το έτος Ν-1}  

επί 

τον εκτιμώμενο αριθμό ωρών εργασίας των ιατρών για το συγκεκριμένο 

καθήκον (ανά ασθενή/συμμετέχοντα)} 

Για τη συνιστώσα μοναδιαίας δαπάνης «δαπάνες άλλου ιατρικού προσωπικού»: 

 

{«μέσο ωρομίσθιο για λοιπό ιατρικό προσωπικό», δηλαδή: 

πιστοποιημένες ή ελέγξιμες συνολικές δαπάνες προσωπικού για άλλο ιατρικό προσωπικό για 

το έτος Ν-1  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

{1720 * αριθμός ισοδύναμου πλήρους απασχόλησης για την κατηγορία προσωπικού «λοιπό 

ιατρικό προσωπικό» για το έτος Ν-1}  

επί 

τον εκτιμώμενο αριθμό ωρών εργασίας του λοιπού ιατρικού προσωπικού για το καθήκον (ανά 

ασθενή/συμμετέχοντα)} 

Για τη συνιστώσα μοναδιαίας δαπάνης «δαπάνες τεχνικού προσωπικού»: 

 

{«μέσο ωρομίσθιο για τεχνικό προσωπικό», δηλαδή:  

πιστοποιημένες ή ελέγξιμες συνολικές δαπάνες προσωπικού για τεχνικό προσωπικό για το έτος 

Ν-1  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

{1720 * αριθμός ισοδύναμου πλήρους απασχόλησης για την κατηγορία προσωπικού «τεχνικό 

προσωπικό» για το έτος Ν-1}  

επί 



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

αναγνωριστικός κωδικός της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων] 
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τον εκτιμώμενο αριθμό ωρών εργασίας του τεχνικού προσωπικού για το καθήκον (ανά 

ασθενή/συμμετέχοντα)} 

«συνολικές δαπάνες προσωπικού»: πραγματικοί μισθοί + πραγματικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης + 

πραγματικοί φόροι και άλλες δαπάνες που περιλαμβάνονται στις αποδοχές, αν απορρέουν από την 

εθνική νομοθεσία ή τη σύμβαση απασχόλησης ή ισοδύναμη πράξη διορισμού  

Συνιστώσα μοναδιαίας δαπάνης «δαπάνες για αναλώσιμα είδη» (δηλαδή «δαπάνες για αναλώσιμα 

κατηγορίας 1 + «δαπάνες για αναλώσιμα κατηγορίας 2» + «δαπάνες για αναλώσιμα κατηγορίας 3», κ.λπ.)  

Για κάθε κατηγορία αναλώσιμων: 

 

{«μέση τιμή ανά αντικείμενο», δηλαδή: 

{πιστοποιημένα ή ελέγξιμα συνολικές δαπάνες για την αγορά αναλώσιμων κατά το έτος Ν-1 

για την εν λόγω κατηγορία αναλώσιμων  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 συνολικός αριθμός ειδών που αγοράστηκαν κατά το έτος Ν-1 για την εν λόγω κατηγορία 

αναλώσιμων υλικών} 

επί  

τον εκτιμώμενο αριθμό ειδών που χρησιμοποιήθηκαν για το καθήκον (ανά ασθενή/συμμετέχοντα)} 

ως «συνολικές δαπάνες για την αγορά των αναλώσιμων» νοείται η συνολική αξία των συμβάσεων 

προμηθειών (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών δασμών, φόρων και τελών, όπως τον μη 

εκπεστέο ΦΠΑ) που σύναψε ο εταίρος για αναλώσιμα που παραδόθηκαν το έτος Ν-1, εφόσον 

οι συμβάσεις ανατέθηκαν βάσει της αρχής της βέλτιστης σχέσης τιμής-απόδοσης και χωρίς 

καμία σύγκρουση συμφερόντων  

Συνιστώσα μοναδιαίας δαπάνης «δαπάνες για ιατρικό εξοπλισμό» (δηλαδή «δαπάνες για ιατρικό εξοπλισμό 

κατηγορίας 1 + «δαπάνες για ιατρικό εξοπλισμό κατηγορίας 2» + «δαπάνες για ιατρικό εξοπλισμό κατηγορίας 

3», κ.λπ.) 

Για κάθε κατηγορία ιατρικού εξοπλισμού: 

 

{«μέση δαπάνη απόσβεσης και άμεσα σχετιζόμενων υπηρεσιών ανά μονάδα χρήσης», δηλαδή:  

 {πιστοποιημένες ή ελέγξιμες συνολικές δαπάνες απόσβεσης κατά το έτος Ν-1 για την 

κατηγορία του σχετικού εξοπλισμού + πιστοποιημένες ή ελέγξιμες συνολικές δαπάνες 

αγοράς υπηρεσιών κατά το έτος Ν-1 για την κατηγορία του σχετικού εξοπλισμού}  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

συνολική δυναμικότητα το έτος N-1 

επί  

τον εκτιμώμενο αριθμό μονάδων χρήσης του εξοπλισμού για το καθήκον (ανά 

ασθενή/συμμετέχοντα)} 

ως «συνολικές δαπάνες απόσβεσης» νοούνται συνολικές αποσβέσεις όπως έχουν καταχωριστεί 

στους λογαριασμούς του εταίρου για το έτος Ν-1 για την οικεία κατηγορία εξοπλισμού, υπό 

τον όρο ότι ο εξοπλισμός αγοράστηκε σύμφωνα με την αρχή της καλύτερης σχέσης τιμής-

απόδοσης και χωρίς να υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων + συνολικές δαπάνες των 

συμβάσεων ενοικίασης ή μίσθωσης (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών δασμών, φόρων και 

τελών, όπως είναι ο μη εκπεστέος ΦΠΑ) το έτος Ν-1 για την οικεία κατηγορία εξοπλισμού, 

εφόσον δεν υπερβαίνουν τις δαπάνες απόσβεσης παρόμοιου εξοπλισμού και δεν 

περιλαμβάνουν τέλη χρηματοδότησης 

Συνιστώσα μοναδιαίας δαπάνης «έξοδα για άλλες ειδικές υπηρεσίες» (δηλαδή «δαπάνες των συμβάσεων για 

ειδικές δραστηριότητες 1» + «δαπάνες των συμβάσεων για ειδικές δραστηριότητες 2» + «δαπάνες των 

συμβάσεων για ειδικές δραστηριότητες 3», κ.λπ.) 

Για κάθε κατηγορία ειδικής υπηρεσίας: 

 

 «το μέσο κόστος ειδικής υπηρεσίας ανά ασθενή ή συμμετέχοντα», δηλαδή: 

πιστοποιημένες ή ελέγξιμες συνολικές δαπάνες για αγορά υπηρεσίας το έτος Ν-1 για την 

κατηγορία ειδικών υπηρεσιών που απαιτούνται για τη διεξαγωγή των κλινικών μελετών 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-___________________________________ 

συνολικός αριθμός ασθενών ή συμμετεχόντων στις κλινικές μελέτες για τους οποίους 

παραδόθηκε η ειδική υπηρεσία κατά το έτος N-1   



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

αναγνωριστικός κωδικός της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων] 
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ως «συνολικές δαπάνες για την αγορά υπηρεσίας» νοείται η συνολική αξία των συμβάσεων που 

σύναψε ο εταίρος (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών δασμών, φόρων και τελών, όπως τον 

μη εκπεστέο ΦΠΑ) για ειδική υπηρεσία που του παρασχέθηκε το έτος Ν-1 για τη διενέργεια 

κλινικών ερευνών, εφόσον οι συμβάσεις ανατέθηκαν βάσει της αρχής της βέλτιστης σχέσης 

τιμής-απόδοσης και χωρίς καμία σύγκρουση συμφερόντων  

Συνιστώσα μοναδιαίας δαπάνης «έμμεσες δαπάνες» 

{25 %  

επί 

{συνιστώσα μοναδιαίας δαπάνης «δαπάνες προσωπικού» + συνιστώσα μοναδιαίας δαπάνης «δαπάνες για 

αναλώσιμα είδη» + συνιστώσα μοναδιαίας δαπάνης «δαπάνες ιατρικού εξοπλισμού»}} 

 

Τα κατωτέρω πρέπει να αποκλείονται:  

 οι δαπάνες συνεισφορών σε είδος που παρέχονται από τρίτα μέρη και δεν χρησιμοποιούνται 

στις εγκαταστάσεις του εταίρου, και  

 δαπάνες παροχής χρηματοδοτικής στήριξης σε τρίτα μέρη (εάν υπάρχουν)  

Πίνακας μοναδιαίας δαπάνης: μοναδιαία δαπάνη κλινικών μελετών6 

[συμπληρώνεται το όνομα της κλινικής μελέτης] 

Καθήκοντα και συνιστώσες 

μοναδιαίας δαπάνης
 

Πόροι ανά 

ασθενή 

Ποσό 

δαπάνης 

ανά 

μονάδα 

για τον 

εταίρο/το 

συνδεόμεν

ο τρίτο 

μέρος 1 

[συμπληρ

ώνεται η 

σύντομη 

ονομασία] 

Ποσό 

δαπάνης 

ανά 

μονάδα 

για τον 

εταίρο/το 

συνδεόμεν

ο τρίτο 

μέρος 2 

[συμπληρ

ώνεται η 

σύντομη 

ονομασία] 

Ποσό δαπάνης ανά 

μονάδα 

για τον εταίρο/το 

συνδεόμενο τρίτο μέρος 

3 [συμπληρώνεται η 

σύντομη ονομασία]: 

… 

 συνεισφορές 

σε είδος από 

τρίτα μέρη* 

Καθήκον αριθ. 1 Δείγμα 

αίματος 

      

Δαπάνες 

προσωπικού  

 

 

Ιατροί ----  0 0 0 0  

λοιπό ιατρικό 

προσωπικό  

αφαίμαξη 

(νοσοκόμος), 10 

λεπτά 

8,33 EUR 11,59 EUR 10,55 

EUR 

9,76 EUR  

τεχνικό 

προσωπικό  

Επεξεργασία 

δείγματος (τεχνικός 

εργαστηρίου) 15 

λεπτά  

9,51 EUR 15,68 EUR 13,77 

EUR 

12,35 EUR  

Δαπάνες για 

αναλώσιμα 

υλικά 

Κατηγορία 1  Σύριγγα, 1 XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR  

Κατηγορία 2 Σωληνίσκος, 1 XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR  

Κατηγορία 2 Δοχείο για το αίμα, 

1 

XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR  

                                                 
6  Ο ίδιος πίνακας όπως στην πρόταση και στο παράρτημα 1.  



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

αναγνωριστικός κωδικός της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων] 
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…       

Δαπάνες 

ιατρικού 

εξοπλισμού 

 

Κατηγορία 1 Χρήση καταψύκτη -

80°, 60 ημέρες 

XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR  

Κατηγορία 2 Χρήση 

φυγοκεντρητή, 15 

λεπτά 

XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR  

….       

 Δαπάνες για 

άλλες ειδικές 

υπηρεσίες 

Κατηγορία 1       

Κατηγορία 2       

…       

Έμμεσες δαπάνες       

Καθήκον αριθ. 2       

…        

        

        

        

Συνολικό ποσό ανά μονάδα XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR**  

Εκτιμώμενος αριθμός μονάδων (ασθενών/συμμετέχοντες 

στη μελέτη) 

XX  XX  XX  XX   

Συνολική μοναδιαία δαπάνη για εταίρο/συνδεόμενο 

τρίτο μέρος(συνολική δαπάνη ανά μονάδα x εκτιμώμενο 

αριθμό μονάδων) 

XX EUR XX EUR XX EUR  

* Χρησιμοποιήστε τις δαπάνες τρίτων μερών που πραγματοποιούν συνεισφορές σε είδος. 

** Ανώτατο όριο πληρωμών σε τρίτο μέρος, αν υπάρχει. 

 

]



Αριθμός ειδικής συμφωνίας: [συμπληρώνεται ο αριθμός] [συμπληρώνεται το ακρωνύμιο] [συμπληρώνεται ο αναγνωριστικός κωδικός της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων] 
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i Μορφή εκτύπωσης 

Α4 Οριζόντια

Έσοδα
Πρόσθετες 

πληροφορίες

Β. Άμεσες δαπάνες 

υπεργολαβίας

[Γ. Άμεσες 

δαπάνες 

χρηματοδοτική

ς στήριξης] 

Ε. Έμμεσες 

δαπάνες2

Συνολικές 

δαπάνες
Έσοδα

Ποσοστό 

επιστροφής %

Μέγιστη 

συνεισφορά της ΕΕ3 

Αιτούμενη 

συνεισφορά της ΕΕ

Πληροφορίες για 

τις έμμεσες 

δαπάνες:

[Γ.1 

Χρηματοδοτική 

στήριξη]

Δ.1 

Οδοιπορικά

[Γ.2 Βραβεία] Δ.2 Εξοπλισμός

Κατ’ αποκοπή
 5

25%

[σύντομη ονομασία 

εταίρου/συνδεόμενου 

τρίτου μέρους]

5   Κατ’ αποκοπή συντελεστής: 25% των επιλέξιμων άμεσων δαπανών, από το οποίο εξαιρούνται: οι άμεσες δαπάνες υπεργολαβιών, οι δαπάνες συνεισφορών σε είδος που δεν χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις, οι άμεσες δαπάνες χρηματοδοτικής στήριξης και οι μοναδιαίες δαπάνες που δηλώνονται στην 

κατηγορία ΣΤ του προϋπολογισμού, εφόσον περιλαμβάνουν έμμεσες δαπάνες (βλ. άρθρο 5.2 σημείο Ε της ειδικής συμφωνίας)

6
 Μόνο ειδικές μοναδιαίες δαπάνες που δεν περιλαμβάνουν έμμεσες δαπάνες

Για την τελευταία περίοδο υποβολής εκθέσεων: όλα τα έσοδα έχουν δηλωθεί (βλ. άρθρο 5.3.3).

i Παρακαλούμε να δηλώσετε όλες τις επιλέξιμες δαπάνες, ακόμη και αν 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 5 της ειδικής συμφωνίας 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 5.2 σημείο Ε της ειδικής συμφωνίας).  Αν έχετε λάβει επιχορήγηση 

λειτουργίας κατά την τρέχουσα περίοδο υποβολής εκθέσεων, δεν μπορείτε να ζητήσετε την απόδοση έμμεσων δαπανών, εκτός αν μπορείτε να αποδείξετε ότι η επιχορήγηση λειτουργίας δεν καλύπτει καμία δαπάνη της δράσης.

3
 Αυτό είναι το θεωρητικό ποσό της συνεισφοράς της ΕΕ, το οποίο υπολογίζεται αυτομάτως από το σύστημα (ως το γινόμενο του ποσοστού επιστροφής επί τις συνολικές δαπάνες που έχουν δηλωθεί). Το ποσό που ζητείτε (στη στήλη «Αιτούμενη συνεισφορά της ΕΕ») ενδεχομένως να είναι μικρότερο.

4
 Βλ. άρθρο 4 της ειδικής συμφωνίας για τις μορφές των δαπανών

Ο εταίρος/ το συνδεόμενο τρίτο μέρος επιβεβαιώνει με το παρόν τα εξής:

Οι πληροφορίες που παρέχονται είναι πλήρεις, αξιόπιστες και αληθείς.

Οι δαπάνες που δηλώνονται είναι επιλέξιμες (βλ. άρθρο 6).

Σύνολο γ δ [ε]α Σύνολο β
Αριθ. 

ωρών
ιστ

Πραγματικές Μοναδιαίες Μοναδιαίες 

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

Total [ι2]

ια = 

α+β+γ+δ+[ε] +στ+[

ζ] +η+θ+[ι1] +[ι2]

ιβ ιγ ιδ ιεστ [ζ] Σύνολο η

θ=0,25 x (α+β+ 

γ+στ+[ζ] +η+ 

[ι1]
6

+[ι2]
6

-ιστ)

Αριθ. 

μονάδων

Total  

[ι1]

Μορφή δαπανών4 Πραγματικές Μοναδιαίες Μοναδιαίες Πραγματικές

Δαπάνες 

συνεισφορών σε 

είδος που δεν 

χρησιμοποιούνται 

στις εγκαταστάσειςΑ.2 Φυσικά πρόσωπα με 

απευθείας σύμβαση

Α.5 Δικαιούχοι που 

είναι άμισθα φυσικά 

πρόσωπα

Α.3 Αποσπασμένα άτομα Δ.3 Άλλα αγαθά 

και υπηρεσίες

Έσοδα της 

δράσης, που θα 

δηλωθούν την 

τελευταία 

περίοδο 

υποβολής 

εκθέσεων, 

σύμφωνα με το 

άρθρο 5.3.3

[Δ.4 Δαπάνες 

μεγάλων 

ερευνητικών 

υποδομών]

Δ.5 Δαπάνες 

για αγαθά και 

υπηρεσίες που 

τιμολογούνται 

εσωτερικά

Α.1 Υπάλληλοι (ή ισοδύναμο 

προσωπικό)  

Α.4 Άμισθοι 

ιδιοκτήτες ΜΜΕ

[ΣΤ.1 Δαπάνες ...] [ΣΤ.2 Δαπάνες ...]

[Μοναδιαίες][Εφά

παξ]

[Α.6 Προσωπικό για την παροχή 

πρόσβασης σε ερευνητικές 

υποδομές]

Πραγματικές Πραγματικές

[ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ RIA, IA & CSA: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΡΙΖΩΝ 2020»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ [ΤΟΝ ΕΤΑΙΡΟ [όνομα]/ ΤΟ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ [όνομα]] ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ [περίοδος υποβολής εκθέσεων]

Επιλέξιμες1 δαπάνες (ανά κατηγορία του προϋπολογισμού) Συνεισφορά της ΕΕ

Α. Άμεσες δαπάνες προσωπικού Δ. Άλλες άμεσες δαπάνες [ΣΤ. Δαπάνες ...   ]



Αριθμός ειδικής συμφωνίας: [συμπληρώνεται ο αριθμός] [συμπληρώνεται το ακρωνύμιο] [συμπληρώνεται ο αναγνωριστικός κωδικός της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων] 
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i Μορφή εκτύπωσης 

Α4 Οριζόντια

Έσοδα
Πρόσθετες 

πληροφορίες

A. Άμεσες 

δαπάνες 

υπεργολαβίας 

[ΠΕΠ][ΠΚΛ]

Συνολικές 

δαπάνες
Έσοδα

Ποσοστό 

επιστροφής %

Μέγιστη 

συνεισφορά της 

ΕΕ3 

Αιτούμενη 

συνεισφορά 

της ΕΕ

Πληροφορίες 

για τις έμμεσες 

δαπάνες:

B.3.1 

Οδοιπορικά

[B.3.4.Δαπάνες 

μεγάλων 

ερευνητικών 
B.3.2 

Εξοπλισμός

B.3.3 Άλλα 

αγαθά και 

υπηρεσίες

Κατ' αποκοπή 
5

25%

[σύντομη ονομασία 

δικαιούχου/συνδεόμενου 

τρίτου μέρους]

4
 Βλ. άρθρο 5 για τις μορφές των δαπανών

5 Κατ’ αποκοπή συντελεστής: 25 % των επιλέξιμων άμεσων δαπανών, από το οποίο εξαιρούνται: οι άμεσες δαπάνες υπεργολαβιών, οι δαπάνες συνεισφορών σε είδος που δεν χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις, οι άμεσες δαπάνες χρηματοδοτικής στήριξης και οι μοναδιαίες δαπάνες που δηλώνονται στην κατηγορία ΣΤ του προϋπολογισμού, εφόσον 

περιλαμβάνουν έμμεσες δαπάνες (βλ. άρθρο 6.2 στοιχείο Β.4)

††
6

 �Μόνο ειδικές μοναδιαίες δαπάνες που δεν περιλαμβάνουν έμμεσες δαπάνες

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).

Για την τελευταία περίοδο υποβολής εκθέσεων: όλα τα έσοδα έχουν δηλωθεί (βλ. άρθρο 5.3.3).

i Παρακαλούμε να δηλώσετε όλες τις επιλέξιμες δαπάνες, ακόμη και αν 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.

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 6.2.Β.4). Αν έχετε λάβει επιχορήγηση λειτουργίας κατά την τρέχουσα 

περίοδο υποβολής εκθέσεων, δεν μπορείτε να ζητήσετε την απόδοση έμμεσων δαπανών εκτός αν μπορείτε να αποδείξετε ότι η επιχορήγηση λειτουργίας δεν καλύπτει καμία από τις δαπάνες της δράσης. 

3
 Αυτό είναι το θεωρητικό ποσό της συνεισφοράς της ΕΕ, το οποίο υπολογίζεται αυτομάτως από το σύστημα (πολλαπλασιάζοντας το ποσοστό επιστροφής επί τις συνολικές δαπάνες που έχουν δηλωθεί). Το ποσό που ζητάτε (στη στήλη «Αιτούμενη συνεισφορά της ΕΕ») ενδεχομένως να είναι μικρότερο.

Σύνολο δ ε στ

Οι πληροφορίες που παρέχονται είναι πλήρεις, αξιόπιστες και αληθείς.

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

Πραγματικές Πραγματικές Μοναδιαίες

1
 Βλ. άρθρο 6 για τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας

ιδ ιε ιστ

Ο δικαιούχος/ το συνδεόμενο τρίτο μέρος επιβεβαιώνει με το παρόν τα εξής:

Αριθ. 

μονάδων

Σύνολο  

[ι1]
Σύνολο [ι2]

ια= 

α+β+γ+δ+[ε] +στ+[

ζ] +η+ θ + 

[ι1] +[ι2]

ιβ ιγ

Μοναδιαίες Μοναδιαίες

α β Σύνολο γ
Αρίθ. 

ωρών

Μορφή δαπανών 
4 Πραγματικές Πραγματικές Μοναδιαίες Μοναδιαίες Πραγματικές

[ζ] Σύνολο η

θ=0,25 x (α+β+ 

γ+στ+[ζ] + η+ 

[ι1]
6

+[ι2]
6

-ιστ)

B.1.1. Υπάλληλοι (ή ισοδύναμο 

προσωπικό)

B.1.4   Άμισθοι 

ιδιοκτήτες ΜΜΕ

B.3.5 Δαπάνες 

για αγαθά και 

υπηρεσίες που 

τιμολογούνται 

εσωτερικά

[B.5.1 Δαπάνες …   ] 6 [B.5.2 Δαπάνες …   ] 6

B.1.2 Φυσικά πρόσωπα με απευθείας 

σύμβαση

B.1.5 Άμισθοι 

δικαιούχοι που είναι 

φυσικά πρόσωπα
B.2.3. Αποσπασμένα άτομα

[B.1.6. Προσωπικό για την παροχή 

πρόσβασης σε ερευνητικές 

υποδομές]

Δαπάνες 

συνεισφορών 

σε είδος που 

δεν 

χρησιμοποιούν

ται στις 

εγκαταστάσεις

[MULTI ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΠ/ΠΚΛ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 4 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟΎΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΡΙΖΩΝ 2020» - ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΠ/ΠΚΛ COFUND

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ [ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ [όνομα]/ ΤΟ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ [όνομα]] ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ [περίοδος υποβολής εκθέσεων]

Επιλέξιμες1 δαπάνες (ανά κατηγορία του προϋπολογισμού) Συνεισφορά της ΕΕ

B. Δαπάνες για σχετικές δραστηριότητες συντονισμού και δικτύωσης

B.1 Άμεσες δαπάνες προσωπικού
B.2 Άμεσες δαπάνες 

υπεργολαβίας
B.3 Άλλες άμεσες δαπάνες B.4 Άμεσες δαπάνες

2 [B.5 Δαπάνες…   ]

Έσοδα της δράσης, 

που θα δηλωθούν 

την τελευταία 

περίοδο υποβολής 

εκθέσεων, 

σύμφωνα με το 

άρθρο 5.3.3
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

 

 
 Για τις επιλογές [με πλάγιους χαρακτήρες εντός αγκυλών]: να επιλέγεται η κατάλληλη επιλογή. Οι 

επιλογές που δεν επιλέγονται θα πρέπει να διαγράφονται. 
 Για τα πεδία [που επισημαίνονται με γκρίζο χρώμα εντός αγκυλών]: να εισάγονται τα κατάλληλα 

δεδομένα. 

 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

ΌΡΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ΠΛΑΙΣΙΟΥ «ΟΡΙΖΩΝ 

2020» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ           2

  

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ 

ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ΠΛΑΙΣΙΟΥ «ΟΡΙΖΩΝ 2020» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ                     6 
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Όροι αναφοράς για τη σύνταξη ανεξάρτητης έκθεσης πραγματολογικών διαπιστώσεων όσον 

αφορά δηλωθείσες δαπάνες  

με βάση ειδική  συμφωνία που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζων 2020» για 

την έρευνα και την καινοτομία 

 

Το παρόν έγγραφο ορίζει τους «Όρους αναφοράς (ΟρΑ)» σύμφωνα με τους οποίους 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 1: [συμπληρώνεται το όνομα του εταίρου] («εταίρος»)] [ΕΠΙΛΟΓΗ 2: [συμπληρώνεται το 

όνομα του συνδεόμενου τρίτου μέρους] («συνδεόμενο τρίτο μέρος»), τρίτο μέρος που συνδέεται με τον 

εταίρο [συμπληρώνεται το όνομα του εταίρου] («εταίρος»)], 

 

συμφωνεί να αναθέσει στον  

[συμπληρώνεται η επίσημη επωνυμία του ελεγκτή] («ελεγκτής») 

 

να συντάξει ανεξάρτητη έκθεση πραγματολογικών διαπιστώσεων («έκθεση») σχετικά με την/τις 

οικονομική/-ές κατάσταση/-άσεις1 που έχουν καταρτιστεί από [τον εταίρο] [το συνδεόμενο τρίτο 

μέρος] για την ειδική συμφωνία βάσει του προγράμματος «Ορίζων 2020» [συμπληρώνεται ο αριθμός 

της ειδικής συμφωνίας, ο τίτλος της ειδικής δράσης, το ακρωνύμιο και η διάρκεια από/έως] 

(«Συμφωνία») και  

 

να εκδώσει πιστοποιητικό για τις οικονομικές καταστάσεις («ΠΟΚ»), όπως προβλέπεται στο άρθρο 

16 της ειδικής συμφωνίας με βάση το υπόδειγμα υποχρεωτικής υποβολής στοιχείων που καθορίζεται 

από την Επιτροπή. 

 

Η Συμφωνία συνήφθη βάσει του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την 

καινοτομία (Η2020) μεταξύ του εταίρου και [ΕΠΙΛΟΓΗ 1: της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

εκπροσωπούμενης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή («Επιτροπή»),][ΕΠΙΛΟΓΗ 2: της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας («Ευρατόμ»), εκπροσωπούμενης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

(«Επιτροπή»),][ΕΠΙΛΟΓΗ 3: του [Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας (REA/ΕΟΕ)] [Εκτελεστικού 

Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERCEA/ΕΟΕΣΕ)] [Εκτελεστικού Οργανισμού 

Καινοτομίας και Δικτύων (INEA/ΕΟΚΔ)] [Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες 

Επιχειρήσεις (EASME/ΕΟΜΕ)] («Οργανισμός»), δυνάμει των εξουσιών που έχουν μεταβιβαστεί από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή («Επιτροπή»).]  

 

[Η Επιτροπή][Ο Οργανισμός] αναφέρεται ως υπογράφον μέρος της Συμφωνίας με τον εταίρο και 

μόνον. [Η Ευρωπαϊκή Ένωση][Η Ευρατόμ][Ο Οργανισμός] δεν αποτελεί μέρος της παρούσας 

ανάθεσης.  

 

 

1.1 Αντικείμενο της ανάθεσης 

 

Ο συντονιστής πρέπει να υποβάλει [στην Επιτροπή][στον Οργανισμό] την τελική έκθεση εντός 60 

ημερών από τη λήξη της τελευταίας περιόδου υποβολής στοιχείων, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει, 

μεταξύ άλλων εκθέσεων, ένα ΠΟΚ για κάθε εταίρο και για κάθε συνδεόμενο τρίτο μέρος που ζητά 

συνολική συνεισφορά ίση ή μεγαλύτερη των 325 000 EUR ως επιστροφή πραγματικών δαπανών και 

μοναδιαίων δαπανών υπολογιζόμενων με βάση τις συνήθεις πρακτικές κοστολόγησης που εφαρμόζει 

(βλ. άρθρο 16 της ειδικής συμφωνίας). Το ΠΟΚ πρέπει να καλύπτει όλες τις περιόδους υποβολής 

εκθέσεων του εταίρου ή του συνδεόμενου τρίτου μέρους που προσδιορίζεται ανωτέρω. 

 

                                                 
1  Με τις οποίες δηλώνονται οι δαπάνες βάσει της Συμφωνίας (βλ. «Υπόδειγμα οικονομικών καταστάσεων» 

στο παράρτημα 3 της ειδικής συμφωνίας). 
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Ο εταίρος πρέπει να υποβάλει στο συντονιστή το ΠΟΚ για τον ίδιο και για το/τα συνδεόμενο/-α με 

αυτόν τρίτο/-α μέρος/-η, εφόσον το ΠΟΚ πρέπει να συμπεριληφθεί στην τελική έκθεση σύμφωνα με 

το άρθρο 16 της ειδικής συμφωνίας.   

 

Το ΠΟΚ αποτελείται από δύο χωριστά έγγραφα: 

 

- τους όρους αναφοράς («ΟρΑ») που θα υπογράφονται από [τον εταίρο][το συνδεόμενο τρίτο 

μέρος] και τον ελεγκτή∙ 

- την ανεξάρτητη έκθεση πραγματολογικών διαπιστώσεων του ελεγκτή («έκθεση»), που 

εκδίδεται σε επιστολόχαρτο του ελεγκτή, με ημερομηνία, τη σφραγίδα και την υπογραφή του 

ελεγκτή (ή του αρμόδιου δημόσιου λειτουργού), και περιλαμβάνει: τις προσυμφωνημένες 

διαδικασίες («διαδικασίες») που διεκπεραίωσε ο ελεγκτής και τις τυπικές πραγματολογικές 

διαπιστώσεις («διαπιστώσεις») που πρέπει να επιβεβαιωθούν από τον ελεγκτή. 

 

Εάν το ΠΟΚ πρέπει να συμπεριληφθεί στην τελική έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 16 της ειδικής 

συμφωνίας, η αίτηση πληρωμής του υπολοίπου σχετικά με τη συμφωνία δεν μπορεί να υποβληθεί 

χωρίς το ΠΟΚ. Ωστόσο, η πληρωμή για την επιστροφή των δαπανών που καλύπτονται από το ΠΟΚ 

δεν αποκλείει τη διενέργεια ελέγχων, αξιολογήσεων, λογιστικών ελέγχων και ερευνών σύμφωνα με το 

άρθρο 28 της συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης από την Επιτροπή, [τον Οργανισμό,] την 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. 

 

1.2 Υποχρεώσεις 

 

[Ο εταίρος] [Το συνδεόμενο τρίτο μέρος]: 

 πρέπει να καταρτίσει την/τις οικονομική/-ές κατάσταση/-εις για τη δράση που 

χρηματοδοτήθηκε/-αν από τη Συμφωνία σε συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν 

από αυτή. Η/-Οι οικονομική/-ές κατάσταση/-εις πρέπει να καταρτιστεί/-ούν σύμφωνα με το 

σύστημα λογιστικής και τήρησης λογιστικών βιβλίων και τους υποκείμενους λογαριασμούς 

και τα αρχεία του [εταίρου][συνδεόμενου τρίτου μέρους]∙ 

 πρέπει να αποστείλει την/τις οικονομική/-ές κατάσταση/-εις στον ελεγκτή∙ 

 είναι υπεύθυνο(ς) για την ακρίβεια της/των οικονομικής/-ών κατάστασης/-εων· 

 είναι υπεύθυνο(ς) για την πληρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται για 

να μπορέσει ο ελεγκτής να διεκπεραιώσει τις διαδικασίες. Πρέπει να καταθέσει στον ελεγκτή 

έγγραφη δήλωση πληρότητας προς υποστήριξη αυτών των καταστάσεων. Η έγγραφη δήλωση 

πληρότητας πρέπει να αναφέρει την περίοδο που καλύπτεται από τις καταστάσεις και να φέρει 

ημερομηνία∙ 

 δέχεται ότι ο ελεγκτής δεν μπορεί να διεκπεραιώσει τις διαδικασίες εάν δεν του δοθεί πλήρης 

πρόσβαση στο προσωπικό και το λογιστικό σύστημα του [εταίρου][συνδεόμενου τρίτου 

μέρους] καθώς και σε κάθε άλλο σχετικό αρχείο και έγγραφο. 

 

Ο ελεγκτής:  

  [Επιλογή 1, εκ προεπιλογής: διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα για τη διεξαγωγή 

υποχρεωτικών ελέγχων λογιστικών εγγράφων σύμφωνα με την οδηγία 2006/43/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για τους 

υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την 

τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την 

κατάργηση της οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου ή σύμφωνα με ανάλογους εθνικούς 

κανονισμούς]. 

 [Επιλογή 2, εάν ο εταίρος ή το συνδεόμενο τρίτο μέρος έχει ανεξάρτητο δημόσιο λειτουργό: 

είναι αρμόδιος και ανεξάρτητος δημόσιος λειτουργός για τον οποίο οι αρμόδιες εθνικές αρχές 

έχουν θεσπίσει τη νομική ικανότητα ελέγχου του εταίρου]. 
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 [Επιλογή 3, εάν ο εταίρος ή το συνδεόμενο τρίτο μέρος είναι διεθνής οργανισμός: είναι 

[εσωτερικός] [εξωτερικός] ελεγκτής σύμφωνα με τους εσωτερικούς δημοσιονομικούς 

κανονισμούς και τις διαδικασίες του διεθνούς οργανισμού]. 

 

Ο ελεγκτής: 

 πρέπει να είναι ανεξάρτητος από τον εταίρο [και το συνδεόμενο τρίτο μέρος]· συγκεκριμένα, 

δεν πρέπει να έχει συμμετάσχει στην κατάρτιση της/των οικονομικής/-ών κατάστασης/-εων 

του [εταίρου][συνδεόμενου τρίτου μέρους]· 

 πρέπει να προγραμματίζει τις εργασίες με τρόπο που να επιτρέπει τη διεκπεραίωση των 

διαδικασιών και την αξιολόγηση των διαπιστώσεων· 

 πρέπει να ακολουθεί τις διαδικασίες που έχουν οριστεί και να χρησιμοποιεί το υποχρεωτικό 

μορφότυπο της έκθεσης· 

 πρέπει να εκτελεί την εντολή σύμφωνα με τους παρόντες ΟρΑ· 

 πρέπει να τεκμηριώνει τα ζητήματα τα οποία είναι σημαντικά για την υποστήριξη της 

έκθεσης· 

 πρέπει να βασίζει την έκθεσή του στα στοιχεία που συγκέντρωσε· 

 να υποβάλει την έκθεση [στον εταίρο] [στο συνδεόμενο τρίτο μέρος]. 

Η Επιτροπή καθορίζει τις διαδικασίες που πρέπει να διεκπεραιώσει ο ελεγκτής. Ο ελεγκτής δεν φέρει 

ευθύνη για την καταλληλότητα ή τη συνάφειά τους. Καθώς η παρούσα ανάθεση δεν συνιστά εντολή 

σύνταξης βεβαίωσης, ο ελεγκτής δεν διατυπώνει ελεγκτική γνώμη ούτε παρέχει δήλωση αξιοπιστίας.  

 

1.3 Ισχύοντα πρότυπα 

 

Ο ελεγκτής πρέπει να συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους αναφοράς και με2: 

 

- το διεθνές πρότυπο παρεμφερών υπηρεσιών («ISRS») 4400 Αναθέσεις Εκτέλεσης 

Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση, που έχει 

εκδώσει το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης (IAASB)· 

- τον Κώδικα Δεοντολογίας επαγγελματιών λογιστών που έχει εκδώσει το Συμβούλιο Διεθνών 

Προτύπων Δεοντολογίας για Λογιστές (IESBA). Παρότι το πρότυπο ISRS 4400 δεν 

προβλέπει την ανεξαρτησία ως απαίτηση για αναθέσεις εκτέλεσης προσυμφωνημένων 

διαδικασιών, [η Επιτροπή][ο Οργανισμός] απαιτεί να ικανοποιεί ο ελεγκτής και τις απαιτήσεις 

ανεξαρτησίας του Κώδικα Δεοντολογίας. 

 

Στην έκθεση του ελεγκτή πρέπει να αναφέρεται ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων κατά τη 

σύνταξη της εν λόγω έκθεσης μεταξύ του ελεγκτή και του εταίρου [και του συνδεόμενου τρίτου 

μέρους] και –εάν έχει εκδοθεί τιμολόγιο για την παροχή υπηρεσιών– να προσδιορίζεται η συνολική 

αμοιβή που καταβλήθηκε στον ελεγκτή για τη σύνταξη της έκθεσης. 

 

1.4 Υποβολή της έκθεσης 

 

Η έκθεση πρέπει να συντάσσεται στη γλώσσα της Συμφωνίας (βλ. άρθρο 16 της ειδικής συμφωνίας).  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 28 της συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης, η Επιτροπή [, ο Οργανισμός], η 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης και το Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν δικαίωμα να 

ελέγχουν όλες τις εργασίες που εκτελούνται στο πλαίσιο της ειδικής δράσης και για τις οποίες ζητείται 

απόδοση δαπανών από τον προϋπολογισμό της [Ευρωπαϊκής Ένωσης] [Ευρατόμ]. Σε αυτές 

                                                 
2  τα ανώτατα όργανα ελέγχου που εφαρμόζουν τα πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Ανωτάτων Οργάνων 

Ελέγχου (INTOSAI) μπορούν να διεκπεραιώνουν τις διαδικασίες σύμφωνα με τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα 

των ανωτάτων οργάνων ελέγχου και τον κώδικα δεοντολογίας που έχει εκδώσει ο INTOSAI αντί για το 

διεθνές πρότυπο παρεμφερών υπηρεσιών («ISRS») 4400 και τον κώδικα δεοντολογίας επαγγελματιών 

λογιστών, που έχουν εκδοθεί από τους οργανισμούς IAASB και IESBA.  
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Υποδείγματα συμφωνιών επιχορήγησης για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»: H2020 SGA — Multi: v4.0 – 

27.2.2017 

5 

περιλαμβάνονται οι εργασίες που σχετίζονται με την παρούσα ανάθεση. Ο ελεγκτής οφείλει να 

παρέχει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα εργασίας (π.χ. επανάληψη του υπολογισμού των ωρομισθίων, 

επαλήθευση του χρόνου που έχει δηλωθεί για τη δράση) που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη 

ανάθεση, εάν [η Επιτροπή][, o Οργανισμός], η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης ή 

το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο το ζητήσει.  

 

1.5 Χρόνος υποβολής 

 

Η έκθεση πρέπει να υποβληθεί έως τις [ηη Μήνας εεεε]. 

 

1.6 Λοιποί όροι 

 

[[Ο εταίρος][Το συνδεόμενο τρίτο μέρος] και ο ελεγκτής μπορούν να χρησιμοποιήσουν την παρούσα 

ενότητα για να συμφωνήσουν επί άλλων ειδικών όρων, όπως η αμοιβή του ελεγκτή, η ευθύνη, το 

εφαρμοστέο δίκαιο κ.λπ. Οι εν λόγω ειδικοί όροι δεν πρέπει να αντιβαίνουν στους όρους που 

παρατέθηκαν παραπάνω.] 

 

 

 
[επίσημη επωνυμία του ελεγκτή] [επίσημη επωνυμία του [εταίρου] [συνδεόμενου τρίτου 

μέρους]] 

[ονοματεπώνυμο και ιδιότητα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου] [ονοματεπώνυμο και ιδιότητα 

εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου] 

[ηη Μήνας εεεε] [ηη Μήνας εεεε] 

Υπογραφή του ελεγκτή Υπογραφή του [εταίρου][συνδεόμενου τρίτου μέρους] 



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

αναγνωριστικός κωδικός της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων] 
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Ανεξάρτητη έκθεση πραγματολογικών διαπιστώσεων όσον αφορά δαπάνες που δηλώνονται με 

βάση το πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία 

 

 
(Εκτυπώνεται σε επιστολόχαρτο του ελεγκτή) 

 

Προς 

[ ονοματεπώνυμο αρμοδίου/-ων], [θέση] 

[όνομα [εταίρου] [συνδεόμενου τρίτου μέρους] ] 

[ Διεύθυνση] 

[ ηη Μήνας εεεε] 

 

Αξιότιμε/η/οι/ες [ονοματεπώνυμο αρμοδίου/-ων], 

 

Όπως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο των όρων αναφοράς με ημερομηνία [ηη Μήνας εεεε]  

 

με τον/την [ΕΠΙΛΟΓΗ 1: [συμπληρώνεται το όνομα του εταίρου] («εταίρος»)] [ΕΠΙΛΟΓΗ 2: 

[συμπληρώνεται το όνομα του συνδεόμενου τρίτου μέρους] («συνδεόμενο τρίτο μέρος»), τρίτο μέρος που 

συνδέεται με τον εταίρο [συμπληρώνεται το όνομα του εταίρου] («εταίρος»)], 

 

Εμείς  

[επωνυμία του ελεγκτή] («ελεγκτής»), 

με έδρα 

[πλήρης διεύθυνση/πόλη/πολιτεία/επαρχία/χώρα], 

εκπροσωπούμενοι από τον/την  

[ονοματεπώνυμο και ιδιότητα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου], 

 

διεκπεραιώσαμε τις διαδικασίες που συμφωνήθηκαν με σας σχετικά με τις δαπάνες που δηλώθηκαν 

στην/στις οικονομική/-ές κατάσταση/-εις3 του [εταίρου][συνδεόμενου τρίτου μέρους] σχετικά με την 

ειδική συμφωνία   

[συμπληρώνονται τα στοιχεία της ειδικής συμφωνίας: αριθμός, τίτλος της δράσης και ακρωνύμιο] 

(«Συμφωνία»), 

 

με δηλωθέν συνολικό κόστος    

[συνολικό ποσό] EUR, 

 

και σύνολο δηλωθεισών πραγματικών δαπανών και «άμεσων δαπανών προσωπικού που δηλώθηκαν 

ως μοναδιαίες δαπάνες υπολογιζόμενες σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές κοστολόγησης [του 

εταίρου][του συνδεόμενου τρίτου μέρους]» ύψους 

 

[άθροισμα συνολικών πραγματικών δαπανών και συνολικών άμεσων δαπανών προσωπικού που 

δηλώθηκαν ως μοναδιαίες δαπάνες υπολογιζόμενες σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές 

κοστολόγησης [του εταίρου][του συνδεόμενου τρίτου μέρους]] EUR 

 

και διά της παρούσας υποβάλλουμε την ανεξάρτητη έκθεση πραγματολογικών διαπιστώσεών 

μας («έκθεση») χρησιμοποιώντας το υποχρεωτικό μορφότυπο έκθεσης που έχουμε συμφωνήσει μαζί 

σας. 

 

 

Η έκθεση 

                                                 
3
  Με τις οποίες ο εταίρος δηλώνει δαπάνες βάσει της ειδικής συμφωνίας (βλ. «Υπόδειγμα οικονομικών 

καταστάσεων» στο παράρτημα 3 της ειδικής συμφωνίας). 



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

αναγνωριστικός κωδικός της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων] 
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Εκτελέσαμε την εντολή σύμφωνα με τους όρους αναφοράς («ΟρΑ») που προσαρτώνται στην 

παρούσα έκθεση. Η έκθεση περιλαμβάνει τις προσυμφωνημένες διαδικασίες («διαδικασίες») που 

διεκπεραιώθηκαν και τις τυπικές πραγματολογικές διαπιστώσεις («διαπιστώσεις») που εξετάστηκαν.  

 

Οι διαδικασίες διεκπεραιώθηκαν αποκλειστικά και μόνο προς υποστήριξη [της Επιτροπής][του 

Οργανισμού] κατά την αξιολόγηση του εάν οι δαπάνες του [εταίρου][συνδεόμενου τρίτου μέρους] 

στη/στις συνοδευτική/-ές οικονομική/-ές κατάσταση/-εις έχουν δηλωθεί σύμφωνα με τη Συμφωνία. [Η 

Επιτροπή][Ο Οργανισμός] συνάγει τα συμπεράσματά της/του από την έκθεση και από τυχόν 

πρόσθετες πληροφορίες που μπορεί να ζητήσει. 

 

Το πεδίο εφαρμογής των διαδικασιών ορίστηκε από την Επιτροπή. Συνεπώς, ο ελεγκτής δεν φέρει 

ευθύνη για την καταλληλότητα ή τη συνάφειά τους. Δεδομένου ότι οι διαδικασίες που 

διεκπεραιώθηκαν δεν συνιστούν ούτε έλεγχο ούτε αξιολόγηση σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα 

λογιστικού ελέγχου ή τα διεθνή πρότυπα αναθέσεων αξιολόγησης, ο ελεγκτής δεν παρέχει δήλωση 

αξιοπιστίας σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις.  

 

Αν ο ελεγκτής είχε διεκπεραιώσει συμπληρωματικές διαδικασίες ή λογιστικό έλεγχο των οικονομικών 

καταστάσεων του [εταίρου][συνδεόμενου τρίτου μέρους] σύμφωνα με τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα ή 

τα διεθνή πρότυπα αναθέσεων επισκόπησης, θα μπορούσαν να είχαν υποπέσει άλλα θέματα στην 

αντίληψή του και θα είχαν συμπεριληφθεί στην έκθεση. 

 

 

Διαπιστώσεις άνευ αντικειμένου  

 

Εξετάσαμε την/τις οικονομική/-ές κατάσταση/-εις που αναφέρεται/-ονται ανωτέρω και θεωρήσαμε ότι 

οι ακόλουθες διαπιστώσεις είναι άνευ αντικειμένου:  

 

Επεξήγηση (να αφαιρεθεί από την έκθεση): 

Εάν μια διαπίστωση είναι άνευ αντικειμένου, θα πρέπει να επισημανθεί ως «Α.Α.» («Άνευ 

αντικειμένου») στην αντίστοιχη σειρά στη δεξιά στήλη του πίνακα και αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται 

να επιβεβαιωθεί η διαπίστωση από τον ελεγκτή και ότι δεν χρειάζεται να διεκπεραιωθεί/-ούν η/οι 

σχετική/-ές διαδικασία/-ες.  

 

Οι λόγοι για τους οποίους μια διαπίστωση είναι άνευ αντικειμένου πρέπει να είναι προφανείς, ήτοι:  

 i) εάν δεν δηλώθηκε δαπάνη σε μια ορισμένη κατηγορία, η/οι σχετική/-ές διαπίστωση/-εις και 

διαδικασία/-ες είναι άνευ αντικειμένου·  

ii) εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί για την εφαρμογή μιας συγκεκριμένης/-

ων διαδικασίας/-ών, η/οι σχετική/-ές διαπίστωση/-εις και η/οι εν λόγω διαδικασία/-ες είναι 

άνευ αντικειμένου. Για παράδειγμα, για «εταίρους με λογαριασμούς σε νόμισμα άλλο από το 

ευρώ», η διαδικασία και η διαπίστωση που αφορά «εταίρους με λογαριασμούς σε ευρώ» 

είναι άνευ αντικειμένου. Ομοίως, εάν δεν καταβάλλονται πρόσθετες αποδοχές, η/οι 

διαπίστωση/-σεις και η/οι διαδικασία/-ες για τις πρόσθετες αποδοχές είναι άνευ 

αντικειμένου.   

 

Παρατίθενται εδώ όλες οι διαπιστώσεις που θεωρούνται άνευ αντικειμένου για την παρούσα 

ανάθεση και επεξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους θεωρούνται άνευ αντικειμένου.   

…. 

 

 

 

 

Εξαιρέσεις  



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

αναγνωριστικός κωδικός της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων] 
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Εκτός από τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παρακάτω, [ο εταίρος][το συνδεόμενο τρίτο μέρος] παρείχε 

στον ελεγκτή όλα τα έγγραφα τεκμηρίωσης και τις λογιστικές πληροφορίες που αυτός χρειάστηκε για 

να διεκπεραιώσει τις απαιτούμενες διαδικασίες και να αξιολογήσει τις διαπιστώσεις. 

 

Επεξήγηση (να αφαιρεθεί από την έκθεση): 

- Εάν ο ελεγκτής δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει με επιτυχία μια απαιτούμενη διαδικασία, αυτή 

πρέπει να επισημανθεί ως «Eξ.» («Εξαίρεση») στην αντίστοιχη σειρά στη δεξιά στήλη του 

πίνακα. Πρέπει να αναφερθεί κατωτέρω ο λόγος που εμπόδισε τον ελεγκτή να διεκπεραιώσει τη 

διαδικασία, όπως αδυναμία διασταύρωσης βασικών στοιχείων ή μη διαθεσιμότητα δεδομένων.   

- Εάν ο ελεγκτής δεν μπορεί να επιβεβαιώσει μια τυπική διαπίστωση αφού διεκπεραιώσει την 

αντίστοιχη διαδικασία, αυτή θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ως «Eξ.» («Εξαίρεση») και, όπου 

είναι δυνατόν, να επεξηγηθούν ακολούθως οι λόγοι για τους οποίους δεν επιβεβαιώθηκε η 

διαπίστωση και ο πιθανός αντίκτυπος το γεγονότος αυτού.  

 

Παρατίθενται εδώ τυχόν εξαιρέσεις και προστίθενται πληροφορίες σχετικά με τα αίτια και τις 

πιθανές συνέπειες κάθε εξαίρεσης, εάν είναι γνωστά. Εάν η εξαίρεση μπορεί να προσδιοριστεί 

ποσοτικά, αναφέρεται επίσης το αντίστοιχο ποσό. 

 

…. 

 

 

  

 
Παραδείγματα (να αφαιρεθούν από την έκθεση): 

1. Ο εταίρος δεν ήταν σε θέση να αιτιολογήσει τη διαπίστωση αριθ. 1 σχετικά με ... διότι … 

2. Η διαπίστωση αριθ. 30 δεν επιβεβαιώθηκε, διότι η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε από τον 

εταίρο για τον υπολογισμό των μοναδιαίων δαπανών ήταν διαφορετική από τη μεθοδολογία που 

έχει εγκριθεί από την Επιτροπή. Οι διαφορές ήταν οι εξής: … 

3. Μετά τη διεκπεραίωση των προσυμφωνημένων διαδικασιών για την επιβεβαίωση της διαπίστωσης 

αριθ. 31, ο ελεγκτής διαπίστωσε διαφορά ύψους _____________ EUR. Η διαφορά μπορεί να 

εξηγηθεί από …  
 

 

Περαιτέρω παρατηρήσεις 

 

Εκτός από την υποβολή έκθεσης σχετικά με τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων διαδικασιών που 

διεκπεραιώθηκαν, ο ελεγκτής επιθυμεί να διατυπώσει τις ακόλουθες γενικές παρατηρήσεις: 

 
 Παραδείγματα (να αφαιρεθούν από την έκθεση): 

1. Όσον αφορά τη διαπίστωση αριθ. 8, οι προϋποθέσεις για την καταβολή πρόσθετων αποδοχών 

θεωρήθηκαν ότι πληρούνται διότι ... 

2. Για να μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε τη διαπίστωση αριθ. 15 διεκπεραιώσαμε τις ακόλουθες 

πρόσθετες διαδικασίες: ….  

 

 

Χρήση της παρούσας έκθεσης 

 

Η παρούσα έκθεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για το σκοπό που περιγράφεται στον ανωτέρω 

στόχο. Καταρτίστηκε αποκλειστικά για να χρησιμοποιηθεί εμπιστευτικά από [τον εταίρο][το 

συνδεόμενο τρίτο μέρος] και [την Επιτροπή]][τον Οργανισμό] και μόνο για να υποβληθεί [στην 

Επιτροπή][στον Οργανισμό] σε σχέση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 16 της ειδικής 

συμφωνίας. Η έκθεση δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί από [τον εταίρο][το συνδεόμενο τρίτο μέρος] 

ή από [την Επιτροπή][τον Οργανισμό] για οποιονδήποτε άλλο σκοπό ούτε να διανεμηθεί σε άλλα μέρη. 



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

αναγνωριστικός κωδικός της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων] 
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[Η Επιτροπή][Ο Οργανισμός] επιτρέπεται να γνωστοποιήσει την έκθεση σε εξουσιοδοτημένα μόνο 

μέρη και, συγκεκριμένα, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και στο 

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.  

 

Η παρούσα έκθεση αφορά μόνο την/τις οικονομική/-ές κατάσταση/-εις που υποβάλλεται/-ονται [στην 

Επιτροπή][στον Οργανισμό] από [τον εταίρο][το συνδεόμενο τρίτο μέρος] για τη Συμφωνία. Ως εκ 

τούτου, δεν αφορά καμία άλλη από την/τις οικονομική/-ές κατάσταση/-εις του [εταίρου][συνδεόμενου 

τρίτου μέρους]. 

 

 

Δεν υπήρξε σύγκρουση συμφερόντων4 μεταξύ του ελεγκτή και του εταίρου [και του συνδεόμενου 

τρίτου μέρους] κατά την εκπόνηση της παρούσας έκθεσης. Η συνολική αμοιβή που καταβλήθηκε στον 

ελεγκτή για τη σύνταξη της έκθεσης ήταν ______ EUR (συμπεριλαμβανομένου εκπεστέου ΦΠΑ 

______ EUR). 

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε την έκθεση και να σας παράσχουμε οποιαδήποτε 

περαιτέρω πληροφορία ή βοήθεια. 

 

 

 

[επίσημη επωνυμία του ελεγκτή] 

[ονοματεπώνυμο και ιδιότητα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου] 

[ηη Μήνας εεεε] 

Υπογραφή του ελεγκτή

                                                 
4
  Σύγκρουση συμφερόντων προκύπτει όταν τίθεται εν αμφιβόλω, πραγματικά ή φαινομενικά, η 

αντικειμενικότητα του ελεγκτή κατά τη σύνταξη του πιστοποιητικού, όταν π.χ. ο ελεγκτής:  

-  συμμετείχε στη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων·  

-  έχει άμεσο όφελος αν γίνει δεκτό το πιστοποιητικό· 

-  έχει στενή σχέση με οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που εκπροσωπούν τον εταίρο· 

-  είναι διευθυντής, καταπιστευματικός διαχειριστής ή εταίρος του εταίρου ή 

-  τελεί σε άλλη κατάσταση η οποία θέτει εν αμφιβόλω την ανεξαρτησία ή την ικανότητά του να συντάξει 

αμερόληπτα το πιστοποιητικό. 



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

πρόσκλησης υποβολής προτάσεων] 
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Προσυμφωνημένες διαδικασίες που πρέπει να διεκπεραιώνει ο ελεγκτής και τυπικές πραγματολογικές διαπιστώσεις που πρέπει να 

επιβεβαιώνει 
 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα i) να παρέχει στον ελεγκτή επιπλέον καθοδήγηση σχετικά με τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται ή τα 

γεγονότα που πρέπει να εξακριβώνονται και τον τρόπο που πρέπει να παρουσιάζονται (σε αυτό μπορεί να περιλαμβάνεται η κάλυψη του δείγματος και οι 

διαπιστώσεις) ή ii) να αλλάζει τις διαδικασίες, ενημερώνοντας γραπτώς τον εταίρο. Οι διαδικασίες που διεκπεραιώνει ο ελεγκτής για να επιβεβαιώσει τις 

τυπικές πραγματολογικές διαπιστώσεις παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα. 

Εάν το παρόν πιστοποιητικό σχετίζεται με συνδεόμενο τρίτο μέρος, στο εξής κάθε αναφορά στον «εταίρο» πρέπει να θεωρείται αναφορά στο «συνδεόμενο τρίτο μέρος». 

Για τη στήλη «αποτέλεσμα», οι επιλογές είναι τρεις: «Επ.», «Εξ.» και «Α.Α.»: 

 Η συντομογραφία «Επ.» (επιβεβαίωση) σημαίνει ότι ο ελεγκτής μπορεί να επιβεβαιώσει την «τυπική πραγματολογική διαπίστωση» και, ως εκ 

τούτου, δεν υφίσταται καμία εξαίρεση για να αναφερθεί. 

 Η συντομογραφία «Εξ.» (εξαίρεση) σημαίνει ότι ο ελεγκτής διεκπεραίωσε τις διαδικασίες αλλά δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την «τυπική 

πραγματολογική διαπίστωση» ή ότι ο ελεγκτής δεν μπόρεσε να διεκπεραιώσει μια συγκεκριμένη διαδικασία (π.χ. επειδή ήταν αδύνατο να 

διασταυρώσει βασικά στοιχεία ή επειδή δεν ήταν διαθέσιμα τα δεδομένα).  

 Η συντομογραφία «Α.Α.» (άνευ αντικειμένου) σημαίνει ότι δεν χρειαζόταν να εξετάσει ο ελεγκτής τη διαπίστωση ούτε να διεκπεραιωθεί/-ούν η/οι 

σχετική/-ές διαδικασία/-ες. Οι λόγοι για τους οποίους μια συγκεκριμένη διαπίστωση θεωρείται άνευ αντικειμένου πρέπει να είναι προφανείς, δηλαδή: 

i) εάν δεν δηλώθηκε δαπάνη σε μια ορισμένη κατηγορία, η/οι σχετική/-ές διαπίστωση/-εις και διαδικασία/-ες είναι άνευ αντικειμένου· ii) εάν δεν 

πληρούνται οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί για την εφαρμογή μιας συγκεκριμένης/-ων διαδικασίας/-ών, η/οι σχετική/-ές διαπίστωση/-εις και η/οι εν 

λόγω διαδικασία/-ες είναι άνευ αντικειμένου. Για παράδειγμα, για «εταίρους με λογαριασμούς σε νόμισμα άλλο από το ευρώ», η διαδικασία που 

αφορά «εταίρους με λογαριασμούς σε ευρώ» είναι άνευ αντικειμένου. Ομοίως, εάν δεν καταβάλλονται πρόσθετες αποδοχές, η/οι διαπίστωση/-σεις 

και η/οι διαδικασία/-ες για τις πρόσθετες αποδοχές είναι άνευ αντικειμένου.  

 

Αναφ. Διαδικασίες 
Τυπική πραγματολογική 

διαπίστωση 

Αποτέλεσμα 

(Επ./ Εξ. / 

Α.Α.) 

Α 
ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΑΔΙΑΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΤΑΙΡΟ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ 



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

πρόσκλησης υποβολής προτάσεων] 
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Αναφ. Διαδικασίες 
Τυπική πραγματολογική 

διαπίστωση 

Αποτέλεσμα 

(Επ./ Εξ. / 

Α.Α.) 

 Ο ελεγκτής επιλέγει ένα δείγμα προσώπων των οποίων οι δαπάνες δηλώθηκαν στην/στις 

οικονομική/-ές κατάσταση/-εις προκειμένου να διεκπεραιώσει τις διαδικασίες που αναφέρονται 

στα επόμενα στοιχεία της παρούσας ενότητας Α.  

(Το δείγμα θα πρέπει να επιλέγεται τυχαία ώστε να είναι αντιπροσωπευτικό. Απαιτείται πλήρης 

κάλυψη εάν τα πρόσωπα είναι λιγότερα από 10 (συμπεριλαμβανομένων υπαλλήλων, φυσικών 

προσώπων που εργάζονται βάσει απευθείας σύμβασης και προσωπικού που είναι αποσπασμένο 

από τρίτο μέρος), διαφορετικά το δείγμα θα πρέπει να απαρτίζεται τουλάχιστον από 10 πρόσωπα ή 

από το 10 % του συνόλου των προσώπων, ανάλογα με το ποιος αριθμός είναι μεγαλύτερος.) 

Ο ελεγκτής εξέτασε δειγματοληπτικά ______ πρόσωπα από σύνολο ______ προσώπων. 

  

Α.1 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Για τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στο δείγμα και εργάζονται βάσει σύμβασης απασχόλησης 

ή ισοδύναμης πράξης (γενικές διαδικασίες για ατομικές πραγματικές δαπάνες προσωπικού και 

δαπάνες προσωπικού που δηλώθηκαν ως μοναδιαίες δαπάνες) 

Ο ελεγκτής, για να επιβεβαιώσει τις τυπικές πραγματολογικές διαπιστώσεις 1-5 που 

παρατίθενται στην επόμενη στήλη, εξέτασε τις παρακάτω πληροφορίες/έγγραφα που 

παρασχέθηκαν από τον εταίρο: 

o κατάλογο των προσώπων που περιλαμβάνονται στο δείγμα, όπου αναφέρεται η/οι 

περίοδος/-οι που εργάστηκαν για τη δράση, η θέση τους (ταξινόμηση ή κατηγορία) και 

το είδος της σύμβασης· 

o τα εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών των υπαλλήλων που περιλαμβάνονται στο 

δείγμα· 

o αντιπαραβολή των δαπανών προσωπικού που δηλώνονται στην/στις οικονομική/-ές 

κατάσταση/-εις με το λογιστικό σύστημα (λογιστική του έργου και γενικό καθολικό) και 

το σύστημα μισθοδοσίας· 

o πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς και τους όρους απασχόλησης των μελών του 

προσωπικού που περιλαμβάνονται στο δείγμα, ιδίως τις συμβάσεις εργασίας τους ή 

1) Οι υπάλληλοι i) προσλήφθηκαν 

απευθείας από τον εταίρο 

σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία στην οποία υπάγεται, 

ii) τελούσαν υπό την 

αποκλειστική τεχνική εποπτεία 

και ευθύνη του εταίρου και iii) 

αμείφθηκαν σύμφωνα με τις 

συνήθεις πρακτικές του εταίρου. 

 

2) Οι δαπάνες προσωπικού 

καταγράφηκαν στους 

λογαριασμούς/το σύστημα 

μισθοδοσίας του εταίρου. 

 

3) Οι δαπάνες τεκμηριώθηκαν 

επαρκώς και συμφωνούσαν με 

τους λογαριασμούς και τα 

αρχεία μισθοδοσίας. 

 



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

πρόσκλησης υποβολής προτάσεων] 
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Αναφ. Διαδικασίες 
Τυπική πραγματολογική 

διαπίστωση 

Αποτέλεσμα 

(Επ./ Εξ. / 

Α.Α.) 

ισοδύναμες πράξεις· 

o τη συνήθη πολιτική του εταίρου όσον αφορά θέματα μισθοδοσίας (π.χ. μισθολογική 

πολιτική, πολιτική σχετικά με τις υπερωρίες, μεταβλητές αποδοχές)· 

o την ισχύουσα εθνική νομοθεσία για τη φορολογία, την εργασία και την κοινωνική 

ασφάλιση και 

o οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει τις δηλωθείσες δαπάνες προσωπικού. 

Ο ελεγκτής επαλήθευσε επίσης την επιλεξιμότητα όλων των στοιχείων της επιστροφής (βλ. 

άρθρο 5 της ειδικής συμφωνίας) και υπολόγισε εκ νέου τις δαπάνες προσωπικού για τους 

υπαλλήλους που περιλαμβάνονται στο δείγμα. 

4) Οι δαπάνες προσωπικού δεν 

περιείχαν μη επιλέξιμα στοιχεία. 
 

5) Δεν διαπιστώθηκαν ασυμφωνίες 

μεταξύ των δαπανών 

προσωπικού που 

καταλογίστηκαν στη δράση και 

των δαπανών που 

υπολογίστηκαν εκ νέου από τον 

ελεγκτή. 

 

Περαιτέρω διαδικασίες εάν καταβάλλονται «πρόσθετες αποδοχές»  

Προκειμένου να επιβεβαιώσει τις τυπικές πραγματολογικές διαπιστώσεις 6-9 που παρατίθενται 

στην επόμενη στήλη, ο ελεγκτής: 

o εξέτασε τα σχετικά έγγραφα που προσκόμισε ο εταίρος (νομική μορφή, υποχρεώσεις εκ 

του νόμου, συνήθης πολιτική του εταίρου σχετικά με τις πρόσθετες αποδοχές, κριτήρια 

που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό τους, οι συνήθεις πρακτικές του εταίρου όσον 

αφορά τις αποδοχές για έργα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς χρηματοδοτικούς 

μηχανισμούς …)· 

o υπολόγισε εκ νέου το ποσό των πρόσθετων αποδοχών που είναι επιλέξιμο για τη δράση 

βάσει των δικαιολογητικών που έλαβε (εργασία πλήρους ή μερικής απασχόλησης, 

αποκλειστική ή μη αποκλειστική απασχόληση στη δράση, οι συνήθεις πρακτικές του 

δικαιούχου όσον αφορά τις αποδοχές για έργα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς 

μηχανισμούς) για να καταλήξει στο εφαρμοστέο ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης 

(ΙΠΑ) ανά έτος και το ποσοστό κατ’ αναλογία (βλ. δεδομένα που συγκεντρώνονται κατά 

τη διεκπεραίωση των διαδικασιών των ενοτήτων Α.2 «Παραγωγικές ώρες» και Α.4 

«Σύστημα καταγραφής χρόνου εργασίας»). 

«ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ»: ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΑ 

6) Ο εταίρος που κατέβαλε 

«πρόσθετες αποδοχές» ήταν μη 

κερδοσκοπική νομική οντότητα. 

 

7) Το ποσό των πρόσθετων 

αποδοχών που καταβλήθηκαν 

ήταν αντίστοιχο των συνήθων 

πρακτικών του εταίρου όσον 

αφορά τις αποδοχές και 

καταβαλλόταν με συνέπεια 

όποτε προέκυπτε ανάγκη να 

παρασχεθεί το ίδιο είδος 

εργασίας ή εμπειρογνωμοσύνης.  

 

8) Τα κριτήρια που 

χρησιμοποιήθηκαν για τον 

υπολογισμό των πρόσθετων 

αποδοχών ήταν αντικειμενικά 

 



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

πρόσκλησης υποβολής προτάσεων] 
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Αναφ. Διαδικασίες 
Τυπική πραγματολογική 

διαπίστωση 

Αποτέλεσμα 

(Επ./ Εξ. / 

Α.Α.) 

ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΤΑΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. 

ΕΑΝ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ 

«ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ» ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5.2.A.1, ΤΟ ΕΝ 

ΛΟΓΩ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΕΙ ΩΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΕΩΣ ΤΟ 

ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΠΟΣΟ: 

 Α) ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΘ’ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ: ΕΩΣ 8 000 EUR ΕΤΗΣΙΩΣ· 

Β) ΕΑΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Η ΟΧΙ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ: ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΤ’ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΠΟΥ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ ΟΡΙΟ ΤΩΝ 8 000 EUR Η 

Γ) ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ: ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΤ’ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5.2 ΣΗΜΕΙΟ A.1. 

και εφαρμόζονταν γενικά από 

τον εταίρο ανεξάρτητα από τη 

χρησιμοποιούμενη πηγή 

χρηματοδότησης. 

9) Το ποσό των πρόσθετων 

αποδοχών το οποίο 

συμπεριλήφθηκε στις δαπάνες 

προσωπικού που 

καταλογίστηκαν στη δράση 

ανήλθε κατ’ ανώτατο όριο σε 

8 000 EUR ανά ΙΠΑ/έτος (έως 

το αντίστοιχο κατ’ αναλογία 

ποσό εάν το πρόσωπο δεν 

εργαζόταν για τη δράση με 

καθεστώς πλήρους 

απασχόλησης κατά τη διάρκεια 

του έτους ή εάν δεν εργαζόταν 

αποκλειστικά για τη δράση). 

 

Πρόσθετες διαδικασίες σε περίπτωση που ισχύει η πρόταση «οι μοναδιαίες δαπάνες υπολογίστηκαν 

από τον εταίρο σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές κοστολόγησης που εφαρμόζει»:  

Πέραν της διεκπεραίωσης των διαδικασιών που αναφέρονται ανωτέρω για την επιβεβαίωση των 

τυπικών πραγματολογικών διαπιστώσεων 1-5 και, κατά περίπτωση, των τυπικών 

πραγματολογικών διαπιστώσεων 6-9, ο ελεγκτής διεκπεραίωσε τις ακόλουθες διαδικασίες 

προκειμένου να επιβεβαιώσει τις τυπικές πραγματολογικές διαπιστώσεις 10-13 που παρατίθενται 

στην επόμενη στήλη: 

o έλαβε περιγραφή της συνήθους πρακτικής κοστολόγησης που εφαρμόζει ο εταίρος για 

10) Οι δαπάνες προσωπικού που 

συμπεριλήφθηκαν στην 

οικονομική κατάσταση 

υπολογίστηκαν σύμφωνα με τη 

συνήθη πρακτική 

κοστολόγησης που εφαρμόζει 

ο εταίρος. Η συγκεκριμένη 

μεθοδολογία χρησιμοποιήθηκε 

με συνέπεια σε όλες τις 

δράσεις του προγράμματος 

 



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

πρόσκλησης υποβολής προτάσεων] 
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Αναφ. Διαδικασίες 
Τυπική πραγματολογική 

διαπίστωση 

Αποτέλεσμα 

(Επ./ Εξ. / 

Α.Α.) 

τον υπολογισμό των μοναδιαίων δαπανών· 

o έλεγξε κατά πόσον η συνήθης πρακτική κοστολόγησης του εταίρου εφαρμόστηκε για τις 

οικονομικές καταστάσεις που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος πιστοποιητικού 

οικονομικών καταστάσεων· 

o επαλήθευσε ότι οι υπάλληλοι που συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα καταχωρίστηκαν στη 

σωστή κατηγορία (σύμφωνα με τα κριτήρια που χρησιμοποιεί ο εταίρος για να καθορίσει 

τις κατηγορίες προσωπικού) εξετάζοντας τις συμβάσεις/τα αρχεία του τμήματος 

ανθρώπινου δυναμικού ή τα αναλυτικά λογιστικά έγγραφα· 

o επαλήθευσε ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του συνολικού ποσού δαπανών 

προσωπικού που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της μοναδιαίας δαπάνης και του 

συνολικού ποσού δαπανών προσωπικού που καταγράφηκε στους υποχρεωτικούς 

λογαριασμούς· 

o εξακρίβωσε αν οι πραγματικές δαπάνες προσωπικού αναπροσαρμόστηκαν με βάση 

εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό ή εκτιμώμενα στοιχεία και, σε καταφατική 

περίπτωση, αν τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν ενδείκνυνται πράγματι για τον 

υπολογισμό, είναι αντικειμενικά και τεκμηριώνονται με έγγραφα. 

«Ορίζων 2020». 

11) Οι υπάλληλοι καταλογίστηκαν 

στην ορθή κατηγορία. 
 

12) Οι συνολικές δαπάνες 

προσωπικού που 

χρησιμοποιήθηκαν για τον 

υπολογισμό των μοναδιαίων 

δαπανών συμφωνούσαν με τα 

έξοδα που καταγράφηκαν 

στους υποχρεωτικούς 

λογαριασμούς. 

 

13) Όλα τα εγγεγραμμένα στον 

προϋπολογισμό ή εκτιμώμενα 

στοιχεία που χρησιμοποίησε ο 

εταίρος κατά τον υπολογισμό 

της μοναδιαίας δαπάνης ήταν 

τα ενδεδειγμένα για τον 

υπολογισμό των δαπανών 

προσωπικού και 

αντιστοιχούσαν σε 

αντικειμενικές και 

επαληθεύσιμες πληροφορίες. 

 

Για φυσικά πρόσωπα που συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα και συνεργάστηκαν με τον εταίρο με 14) Τα φυσικά πρόσωπα που  
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Α.Α.) 

απευθείας σύμβαση άλλη από σύμβαση εργασίας, όπως σύμβουλοι (εξαιρούνται οι 

υπεργολάβοι). 

Ο ελεγκτής, για να επιβεβαιώσει τις τυπικές πραγματολογικές διαπιστώσεις 14-18 που 

παρατίθενται στην επόμενη στήλη, εξέτασε τις παρακάτω πληροφορίες/έγγραφα που 

παρασχέθηκαν από τον εταίρο: 

o τις συμβάσεις, ιδίως το κόστος, τη διάρκεια της σύμβασης, την περιγραφή της εργασίας, 

τον τόπο εργασίας, την κυριότητα των αποτελεσμάτων και τις υποχρεώσεις υποβολής 

εκθέσεων στον εταίρο· 

o τους όρους απασχόλησης του προσωπικού που ανήκει στην ίδια κατηγορία με σκοπό τη 

σύγκριση των δαπανών και 

o οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει τις δηλωθείσες δαπάνες και την καταχώρισή 

τους (π.χ. τιμολόγια, λογιστικά έγγραφα κ.λπ.) 

εργάζονται υπό συνθήκες 

παρόμοιες με εκείνες ενός 

υπαλλήλου, ιδίως όσον αφορά 

τον τρόπο οργάνωσης της 

εργασίας, τα καθήκοντα που 

επιτελούνται και τις 

εγκαταστάσεις όπου 

επιτελούνται. 

 

15) Τα αποτελέσματα των 

εργασιών που 

πραγματοποιήθηκαν ανήκουν 

στον εταίρο, ή, σε αντίθετη 

περίπτωση, ο εταίρος έχει 

λάβει όλα τα απαραίτητα 

δικαιώματα για να εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του ως εάν τα 

αποτελέσματα αυτά είχαν 

παραχθεί από τον ίδιο. 

 

16) Οι δαπάνες τους δεν διέφεραν 

σημαντικά από τις δαπάνες του 

προσωπικού που εκτέλεσε 

παρόμοια καθήκοντα βάσει 

σύμβασης εργασίας με τον 

εταίρο. 

 

17) Οι δαπάνες τεκμηριώθηκαν με 

αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου 

και καταχωρίστηκαν στους 

λογαριασμούς. 
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Για το προσωπικό που έχει αποσπαστεί από τρίτο μέρος και περιλαμβάνεται στο δείγμα 

(εξαιρούνται οι υπεργολάβοι) 

Ο ελεγκτής, για να επιβεβαιώσει τις τυπικές πραγματολογικές διαπιστώσεις 19-22 που 

παρατίθενται στην επόμενη στήλη, εξέτασε τις παρακάτω πληροφορίες/έγγραφα που 

παρασχέθηκαν από τον εταίρο: 

o τη/τις σύμβαση/-εις απόσπασης του εν λόγω προσωπικού, κυρίως όσον αφορά τις 

δαπάνες, τη διάρκεια, την περιγραφή της εργασίας, τον τόπο εργασίας και την κυριότητα 

των αποτελεσμάτων· 

o εάν ο εταίρος κατέβαλε αποζημίωση στον τρίτο για τους πόρους που διέθεσε 

(συνεισφορά σε είδος έναντι πληρωμής): κάθε έγγραφο που αποδεικνύει τις δηλωθείσες 

δαπάνες (π.χ. σύμβαση, τιμολόγιο, τραπεζική πληρωμή και απόδειξη καταχώρισης στο 

λογιστικό σύστημα/τη μισθοδοσία του κ.λπ.) και αντιπαραβολή της/των οικονομικής/-ών 

κατάστασης/-εων με το λογιστικό σύστημα (λογιστική του έργου και γενικό καθολικό) 

καθώς και κάθε στοιχείο που αποδεικνύει ότι το ποσό που τιμολογήθηκε από τον τρίτο 

δεν περιλάμβανε κέρδος.  

o εάν ο εταίρος δεν κατέβαλε αποζημίωση στον τρίτο για τους πόρους που διέθεσε 

(δωρεάν συνεισφορά σε είδος): απόδειξη του πραγματικού κόστους με το οποίο 

επιβαρύνθηκε ο τρίτος για τους πόρους που διέθεσε δωρεάν στον εταίρο, όπως δήλωση 

των δαπανών με τις οποίες επιβαρύνθηκε ο τρίτος και απόδειξη της καταχώρισής τους 

στο λογιστικό σύστημα/τη μισθοδοσία του τρίτου·  

o οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει τις δηλωθείσες δαπάνες (π.χ. τιμολόγια κ.λπ.). 

18) Το αποσπασμένο προσωπικό 

αναφερόταν στον εταίρο και 

εργάστηκε στις εγκαταστάσεις 

του εταίρου (εκτός αν 

συμφωνήθηκε διαφορετικά με 

τον εταίρο).  

 

19) Τα αποτελέσματα των 

εργασιών που 

πραγματοποιήθηκαν ανήκουν 

στον εταίρο, ή, σε αντίθετη 

περίπτωση, ο εταίρος έχει 

λάβει όλα τα απαραίτητα 

δικαιώματα για να εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του ως εάν τα 

αποτελέσματα αυτά είχαν 

παραχθεί από τον ίδιο. 

 

Εάν το προσωπικό έχει αποσπαστεί 

έναντι πληρωμής:  

20) Οι δαπάνες που δηλώθηκαν 

αποδείχθηκαν με έγγραφα και 

καταχωρίστηκαν στους 

λογαριασμούς του εταίρου. Ο 

τρίτος δεν συμπεριέλαβε 

κέρδος.  

 

Εάν το προσωπικό έχει αποσπαστεί 

δωρεάν:  

21) Οι δηλωθείσες δαπάνες δεν 

υπερέβαιναν τις δαπάνες του 
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Αναφ. Διαδικασίες 
Τυπική πραγματολογική 

διαπίστωση 

Αποτέλεσμα 

(Επ./ Εξ. / 

Α.Α.) 

τρίτου που είχαν καταχωριστεί 

στους λογαριασμούς του και 

αποδείχθηκαν με έγγραφα. 

Α.2. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 

Ο ελεγκτής, για να επιβεβαιώσει τις τυπικές πραγματολογικές διαπιστώσεις 23-28 που 

παρατίθενται στην επόμενη στήλη, εξέτασε τα σχετικά έγγραφα, ιδίως την εθνική νομοθεσία, τις 

συλλογικές και τις ατομικές συμβάσεις απασχόλησης και τα αρχεία χρόνου εργασίας των 

προσώπων που συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα, προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι: 

o οι ετήσιες παραγωγικές ώρες που εφαρμόστηκαν υπολογίστηκαν σύμφωνα με μία από 

τις μεθόδους που περιγράφονται κατωτέρω,  

o οι δείκτες ισοδύναμου πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ) για τους υπαλλήλους που δεν 

εργάστηκαν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης υπολογίστηκαν σωστά. 

Εάν ο εταίρος εφάρμοσε τη μέθοδο Β, ο ελεγκτής επαλήθευσε ότι οι συνολικές πραγματικές 

ώρες εργασίας υπολογίστηκαν σωστά και ότι στις συμβάσεις προσδιορίζονταν οι ετήσιες 

εργάσιμες ώρες.   

Εάν ο εταίρος εφάρμοσε τη μέθοδο Γ, ο ελεγκτής επαλήθευσε ότι οι «ετήσιες παραγωγικές 

ώρες» που εφαρμόστηκαν κατά τον υπολογισμό του ωρομισθίου ισοδυναμούσαν τουλάχιστον με 

το 90 % των «τυπικών ετήσιων εργάσιμων ωρών». Ο ελεγκτής μπορεί να το επαληθεύσει αυτό 

μόνο εάν ο υπολογισμός των τυπικών ετήσιων εργάσιμων ωρών μπορεί να τεκμηριωθεί με 

έγγραφα όπως η εθνική νομοθεσία και οι συλλογικές και ατομικές συμβάσεις εργασίας.  

 ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΛΗΡΟΥΣ 

22) Ο εταίρος εφάρμοσε τη μέθοδο 

[επιλέγεται μία μέθοδος και 

διαγράφονται οι υπόλοιπες] 

[Α: 1 720 ώρες 

[Β: «συνολικός αριθμός 

πραγματικών ωρών εργασίας» 

[Γ: οι «τυπικές ετήσιες 

παραγωγικές ώρες» που 

χρησιμοποιήθηκαν 

αντιστοιχούν στις συνήθεις 

λογιστικές πρακτικές] 

 

23) Οι παραγωγικές ώρες 

υπολογίστηκαν σε ετήσια 

βάση. 

 

24) Για τους υπαλλήλους που δεν 

εργάστηκαν με καθεστώς 

πλήρους απασχόλησης, το 

ποσοστό ισοδύναμων πλήρους 

απασχόλησης (ΙΠΑ) 

υπολογίστηκε ορθά. 
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ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕΘΟΔΟΥΣ:  

Α.   1 720 ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΩΡΕΣ (ΚΑΤ’ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) 

Β. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΕΤΑΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ (Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΩΣ 

«ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΤΗΛΗ). Ο 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΕΤΗΣΙΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΥΝ ΤΙΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΕΙΟΝ ΤΙΣ 

ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ (ΟΠΩΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ Η ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ). 

Γ. Ο ΤΥΠΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΓΕΝΙΚΑ Ο ΕΤΑΙΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ (Η 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΩΣ «ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΩΡΕΣ» 

ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΤΗΛΗ). Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΥΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΤΟ 90 % 

ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΩΡΩΝ. 

 

ΩΣ «ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ» ΝΟΕΙΤΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ, ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΣΚΕΙ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Η ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 

Εάν ο εταίρος εφάρμοσε τη μέθοδο 

Β. 

25) Ο υπολογισμός του αριθμού 

των «ετήσιων εργάσιμων 

ωρών», των υπερωριών και 

των απουσιών ήταν δυνατό να 

επαληθευτεί βάσει των 

εγγράφων που προσκόμισε ο 

εταίρος.  

25.1) O εταίρος υπολογίζει τα 

ωρομίσθια ανά πλήρες 

οικονομικό έτος με βάση τη 

διαδικασία Α.3 (η μέθοδος Β 

δεν επιτρέπεται για τους 

εταίρους που υπολογίζουν τα 

ωρομίσθια ανά μήνα). 

 

Εάν ο εταίρος εφάρμοσε τη μέθοδο 

Γ. 

26) Ο υπολογισμός του αριθμού 

των «τυπικών ετήσιων 

εργάσιμων ωρών» ήταν δυνατό 

να επαληθευτεί βάσει των 

εγγράφων που προσκόμισε ο 

εταίρος. 

 

27) Οι «ετήσιες παραγωγικές 

ώρες» που χρησιμοποιήθηκαν 

για τον υπολογισμό της 

ωριαίας αμοιβής ήταν 
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σύμφωνες με τις συνήθεις 

πρακτικές κοστολόγησης του 

εταίρου και ισοδυναμούσαν με 

τουλάχιστον το 90 % των 

«ετήσιων εργάσιμων ωρών». 

Α.3. ΩΡΟΜΙΣΘΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ι) Για μοναδιαίες δαπάνες που υπολογίζονται σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική κοστολόγησης 

του εταίρου (μοναδιαίες δαπάνες):  

Εάν ο εταίρος διαθέτει «πιστοποιητικό μεθοδολογίας υπολογισμού των μοναδιαίων δαπανών» 

(Certificate on Methodology to calculate unit costs, CoMUC) εγκεκριμένο από την Επιτροπή, 

παρέχει στον ελεγκτή περιγραφή της εγκεκριμένης μεθοδολογίας και επιστολή αποδοχής της 

Επιτροπής. Ο ελεγκτής επαλήθευσε ότι ο εταίρος χρησιμοποίησε πράγματι την εγκεκριμένη 

μεθοδολογία. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν είναι απαραίτητη περαιτέρω επαλήθευση.   

Εάν ο εταίρος δεν διαθέτει «πιστοποιητικό μεθοδολογίας» (CoMUC) εγκεκριμένο από την 

Επιτροπή, ή εάν δεν εφαρμόστηκε η εγκεκριμένη μεθοδολογία, ο ελεγκτής: 

o εξέτασε τα έγγραφα που προσκόμισε ο εταίρος, συμπεριλαμβανομένων εγχειριδίων και 

εσωτερικών κατευθυντήριων γραμμών που εξηγούν τον τρόπο υπολογισμού των 

ωρομισθίων· 

o υπολόγισε εκ νέου τις μοναδιαίες δαπάνες (ωρομίσθια) του προσωπικού που 

συμπεριλήφθηκε στο δείγμα, κατόπιν των αποτελεσμάτων των διαδικασιών που 

διεκπεραιώθηκαν στο Α.1 και στο Α.2. 

II) Για ατομικά ωρομίσθια:  

Ο ελεγκτής: 

o εξέτασε τα έγγραφα που προσκόμισε ο εταίρος, συμπεριλαμβανομένων εγχειριδίων και 

28) Ο εταίρος εφάρμοσε τη μέθοδο 

[επιλέγεται μία μέθοδος και 

διαγράφονται οι υπόλοιπες]: 

[Επιλογή I: «Οι μοναδιαίες 

δαπάνες (ωρομίσθια) 

υπολογίστηκαν σύμφωνα με 

τις συνήθεις πρακτικές 

κοστολόγησης που εφαρμόζει 

ο εταίρος»] 

[Επιλογή ΙΙ: Εφαρμόστηκαν 

ατομικά ωρομίσθια] 

 

Για την επιλογή I σχετικά με τις 

μοναδιαίες δαπάνες και εάν ο 

εταίρος εφαρμόζει τη μεθοδολογία 

που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή 

(CoMUC):  

29) Ο εταίρος χρησιμοποίησε την 

εγκεκριμένη από την Επιτροπή 

μεθοδολογία για τον 

υπολογισμό των ωρομισθίων. 

Αντιστοιχούσε στις συνήθεις 

πρακτικές κοστολόγησης του 
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εσωτερικών κατευθυντήριων γραμμών που εξηγούν τον τρόπο υπολογισμού των 

ωρομισθίων· 

o υπολόγισε εκ νέου τα ωρομίσθια του προσωπικού που συμπεριλήφθηκε στο δείγμα 

(επανυπολογισμός όλων των ωρομισθίων εάν ο εταίρος χρησιμοποιεί ετήσιες αποδοχές, 

επανυπολογισμός τριών, τυχαία επιλεγμένων μηνών για κάθε έτος και άτομο εάν ο 

εταίρος χρησιμοποιεί μηνιαίες αποδοχές), κατόπιν των αποτελεσμάτων των διαδικασιών 

που διεκπεραιώθηκαν στο Α.1 και στο Α.2· 

o (μόνο στην περίπτωση μηνιαίων αποδοχών) επιβεβαίωσε ότι ο χρόνος που αναλώθηκε 

σε γονική άδεια δεν αφαιρείται, και ότι, αν μέρος των βασικών αποδοχών παράγεται σε 

περίοδο μεγαλύτερη του ενός μήνα, ο εταίρος έχει συμπεριλάβει μόνο το μερίδιο που 

παρήχθη κατά τη διάρκεια του μήνα. 

 

«ΟΙ ΜΟΝΑΔΙΑΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΤΑΙΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ»: 

ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΔΙΑΙΡΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΗΚΕΙ Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ΠΟΥ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.1, ΜΕ ΤΟΝ 

ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΙΠΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΟΥ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΤΑΙΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.2. 

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: 

ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ 

ΚΑΤΩΤΕΡΩ: 

  

Α) [ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ] ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΔΙΑΙΡΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ, ΠΟΥ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.1, ΜΕ ΤΟΝ 

ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.2 

(ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ)· 

 

Β) ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΔΙΑΙΡΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ, ΠΟΥ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.1, ΜΕ ΤΟ 1/12 ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ 

οργανισμού και εφαρμόστηκε 

με συνέπεια για όλες τις 

δραστηριότητες ανεξάρτητα 

από την πηγή 

χρηματοδότησης. 

Για την επιλογή I σχετικά με τις 

μοναδιαίες δαπάνες και εάν ο 

εταίρος εφαρμόζει μεθοδολογία που 

δεν έχει εγκριθεί από την Επιτροπή: 

30) Οι μοναδιαίες δαπάνες που 

υπολογίστηκαν εκ νέου από 

τον ελεγκτή ήταν ίδιες με τις 

αμοιβές που εφαρμόζει ο 

εταίρος. 

 

Για την επιλογή ΙΙ σχετικά με τα 

ατομικά ωρομίσθια: 

31) Οι ατομικές αμοιβές που 

υπολογίστηκαν εκ νέου από 

τον ελεγκτή ήταν ίδιες με τις 

αμοιβές που εφαρμόζει ο 

εταίρος. 

31.1.) Κάθε εταίρος 

χρησιμοποίησε μόνο μία 

επιλογή (ανά πλήρες 

οικονομικό έτος ή ανά μήνα) 

για κάθε πλήρες οικονομικό 

έτος που εξετάστηκε· 
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ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.2 (ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ)· 

31.2) Τα ωρομίσθια δεν 

περιλαμβάνουν πρόσθετες 

αποδοχές. 

Α.4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ο ελεγκτής, για να επιβεβαιώσει ότι το σύστημα καταγραφής χρόνου εργασίας διασφαλίζει την 

τήρηση όλων των ελάχιστων απαιτήσεων και ότι οι ώρες που δηλώθηκαν για τη δράση ήταν 

ορθές, ακριβείς και δεόντως εγκεκριμένες και ότι υποστηρίζονται από σχετική τεκμηρίωση, 

έλεγξε τα ακόλουθα για τα πρόσωπα που συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα και δήλωσαν χρόνο 

εργασίας για τη δράση βάσει των αρχείων χρόνου εργασίας: 

o περιγραφή του συστήματος καταγραφής χρόνου εργασίας που προσκόμισε ο εταίρος 

(καταχώριση, έγκριση, επεξεργασία στο σύστημα του τμήματος ανθρώπινου 

δυναμικού)· 

o πραγματική εφαρμογή του· 

o τα αρχεία χρόνου εργασίας υπογράφονταν τουλάχιστον σε μηνιαία βάση από τους 

υπαλλήλους (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) και εγκρίνονταν από τον υπεύθυνο έργου 

ή από άλλον υπεύθυνο· 

o οι δηλωθείσες ώρες εργασίας αφορούσαν εργασία εντός της περιόδου υλοποίησης του 

έργου· 

o δεν δηλώθηκαν ώρες εργασίας για τη δράση, εάν από τα αρχεία του τμήματος 

ανθρώπινου δυναμικού προέκυπτε απουσία λόγω διακοπών ή ασθένειας (περαιτέρω 

διασταυρώσεις με ταξίδια διενεργούνται στο πλαίσιο των διαδικασιών Β.1 κατωτέρω)· 

o οι ώρες εργασίας που καταλογίστηκαν στη δράση συμφωνούσαν με τις ώρες που έχουν 

32) Όλα τα πρόσωπα κατέγραφαν 

τον χρόνο που αφιέρωσαν στη 

δράση σε 

ημερήσια/εβδομαδιαία/μηνια

ία βάση, χρησιμοποιώντας 

έντυπο/ηλεκτρονικό σύστημα. 

(διαγράφονται οι απαντήσεις 

που δεν ισχύουν) 

 

33) Τα αρχεία χρόνου εργασίας 

των υπαλλήλων εγκρίνονταν 

τουλάχιστον σε μηνιαία βάση 

από τον υπεύθυνο έργου ή 

άλλον προϊστάμενο. 

 

34) Οι δηλωθείσες ώρες 

αφορούσαν εργασία εντός της 

περιόδου υλοποίησης του 

έργου και συμφωνούσαν με τις 

παρουσίες/απουσίες που έχουν 

καταγραφεί στα αρχεία του 

τμήματος ανθρώπινου 

δυναμικού. 
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καταχωριστεί στο σύστημα καταγραφής χρόνου. 

 

ΜΟΝΟ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΟΥΝ. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΕΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΚΑΘ’ ΟΛΗ ΤΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΤΑΙ ΕΠΑΡΚΩΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΟΤΙ 

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ (ΒΛ. ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΡΧΕΙΑ 

ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ). 

35) Δεν διαπιστώθηκαν 

ασυμφωνίες μεταξύ του 

αριθμού των ωρών που 

καταλογίστηκαν στη δράση και 

του αριθμού των ωρών που 

καταχωρίστηκαν. 

 

Εάν τα πρόσωπα εργάζονται αποκλειστικά για τη δράση και χωρίς αρχεία χρόνου εργασίας  

Για τα πρόσωπα που επιλέχτηκαν στο δείγμα και εργάστηκαν αποκλειστικά για τη δράση χωρίς 

αρχεία καταγραφής χρόνου εργασίας, ο ελεγκτής επαλήθευσε τα διαθέσιμα στοιχεία που 

καταδεικνύουν ότι τα εν λόγω πρόσωπα πράγματι απασχολήθηκαν αποκλειστικά στη δράση και 

ότι ο εταίρος υπέγραψε δήλωση επιβεβαιώνοντας ότι εργάστηκαν αποκλειστικά για τη δράση. 

36) Η αποκλειστικότητα αυτή 

τεκμηριώνεται με δήλωση 

υπογεγραμμένη από τον εταίρο 

και από οποιοδήποτε άλλο 

σχετικό αποδεικτικό στοιχείο.  

 

Β ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ   

Β.1 Ο ελεγκτής έλαβε τα λεπτομερή στοιχεία/την ανάλυση των δαπανών υπεργολαβίας και 

εξέτασε δειγματοληπτικά ______ στοιχεία δαπανών που επιλέχθηκαν τυχαία (απαιτείται 

πλήρης κάλυψη εάν τα στοιχεία είναι λιγότερα από 10, διαφορετικά το δείγμα θα πρέπει να 

απαρτίζεται από τουλάχιστον 10 στοιχεία ή το 10% του συνόλου, ανάλογα με το ποιος αριθμός 

είναι μεγαλύτερος). 

Ο ελεγκτής, για να επιβεβαιώσει τις τυπικές πραγματολογικές διαπιστώσεις 38-42 που 

παρατίθενται στην επόμενη στήλη, εξέτασε τα ακόλουθα για τα στοιχεία που συμπεριλήφθηκαν 

37) Η χρήση των υπεργολαβιών 

για τις οποίες ζητείται 

απόδοση δαπανών 

προβλεπόταν στο παράρτημα 1 

και οι σχετικές δαπάνες 

δηλώθηκαν στην κατηγορία 

«Υπεργολαβίες» των 

οικονομικών καταστάσεων. 
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στο δείγμα: 

o η χρησιμοποίηση υπεργολάβων προβλεπόταν στο παράρτημα 1· 

o οι δαπάνες υπεργολαβίας δηλώθηκαν στην κατηγορία «υπεργολαβία» της οικονομικής 

κατάστασης· 

o ελέγχθηκαν τα δικαιολογητικά σχετικά με τη διαδικασία επιλογής και ανάθεσης· 

o ο εταίρος εξασφάλισε την καλύτερη σχέση τιμής-απόδοσης (βασικά στοιχεία 

προκειμένου να αξιολογηθεί η τήρηση της εν λόγω αρχής είναι η κατακύρωση της 

υπεργολαβίας στην προσφορά που παρουσιάζει την καλύτερη σχέση μεταξύ ποιότητας 

και τιμής, υπό συνθήκες διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης. Σε περίπτωση που 

χρησιμοποιήθηκε ήδη υφιστάμενη σύμβαση-πλαίσιο, ο εταίρος διασφάλισε ότι η εν 

λόγω σύμβαση βασίστηκε στην αρχή της καλύτερης σχέσης τιμής-απόδοσης υπό 

συνθήκες διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης). 

Ειδικότερα, 

i. εάν ο εταίρος ενήργησε ως αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια της οδηγίας 2004/18/ΕΚ 

(ή 2014/24/ΕΕ) ή της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ή 2014/25/ΕΕ), ο ελεγκτής επαλήθευσε ότι 

τηρήθηκε η ισχύουσα εθνική νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις και ότι η σύμβαση 

υπεργολαβίας συμμορφωνόταν με τους όρους και προϋποθέσεις της Συμφωνίας. 

ii. εάν ο εταίρος δεν ενέπιπτε στην προαναφερθείσα κατηγορία, ο ελεγκτής επαλήθευσε ότι 

ο εταίρος εφάρμοσε τους τυπικούς κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις και ότι τήρησε 

τους όρους της Συμφωνίας. 

Για τα στοιχεία που συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα, ο ελεγκτής επαλήθευσε επίσης ότι: 

o οι υπεργολαβίες δεν ανατέθηκαν σε άλλους εταίρους της κοινοπραξίας· 

o υπογράφηκαν συμφωνίες μεταξύ του εταίρου και του υπεργολάβου· 

o υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία ότι οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν από υπεργολάβο· 

38) Υπήρχαν έγγραφα με αιτήματα 

προς διαφορετικούς παρόχους, 

διαφορετικές προσφορές και 

αξιολόγηση των προσφορών 

πριν από την επιλογή του 

παρόχου, σύμφωνα με τις 

εσωτερικές διαδικασίες και 

τους κανόνες για τις συμβάσεις 

προμηθειών. Οι υπεργολαβίες 

ανατέθηκαν βάσει της αρχής 

της καλύτερης σχέσης τιμής-

απόδοσης. 

(Στην περίπτωση που δεν 

συγκεντρώθηκαν διαφορετικές 

προσφορές, ο ελεγκτής εξηγεί 

τους λόγους που επικαλέστηκε ο 

εταίρος στην ενότητα 

«Εξαιρέσεις» της έκθεσης. Η 

Επιτροπή θα αναλύσει αυτές τις 

πληροφορίες για να αξιολογήσει 

κατά πόσον οι εν λόγω δαπάνες 

μπορούν να γίνουν δεκτές ως 

επιλέξιμες.) 

 

39) Οι υπεργολαβίες δεν 

ανατέθηκαν σε άλλους 

εταίρους της κοινοπραξίας. 

 

40) Όλες οι υπεργολαβίες 

τεκμηριώνονταν από 
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Τυπική πραγματολογική 
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υπογεγραμμένες συμφωνίες 

μεταξύ του εταίρου και του 

υπεργολάβου. 

41) Υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία 

για την παροχή των υπηρεσιών 

από τους υπεργολάβους. 

 

Γ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ   

Γ.1 Ο ελεγκτής έλαβε τα λεπτομερή στοιχεία/την ανάλυση των δαπανών παροχής 

χρηματοδοτικής στήριξης σε τρίτα μέρη και εξέτασε δειγματοληπτικά ______ στοιχεία 

δαπανών που επιλέχθηκαν τυχαία (απαιτείται πλήρης κάλυψη εάν τα στοιχεία είναι λιγότερα από 

10, διαφορετικά το δείγμα θα πρέπει να απαρτίζεται από τουλάχιστον 10 στοιχεία ή το 10 % του 

συνόλου, ανάλογα με το ποιος αριθμός είναι μεγαλύτερος). 
 

Ο ελεγκτής επαλήθευσε ότι πληρούνταν οι ακόλουθες ελάχιστες προϋποθέσεις: 

α) το μέγιστο ποσό χρηματοδοτικής στήριξης προς κάθε τρίτο μέρος δεν υπερέβη τις 

60 000 EUR, εκτός εάν αναφέρεται ρητά διαφορετικό ποσό στο παράρτημα 1· 

 

β) η χρηματοδοτική στήριξη προς τρίτα μέρη συμφωνήθηκε στο παράρτημα 1 της 

Συμφωνίας και τηρήθηκαν οι υπόλοιπες διατάξεις σχετικά με τη χρηματοδοτική στήριξη 

προς τρίτα μέρη, που περιλαμβάνονταν στο παράρτημα 1. 

42) Πληρούνταν όλες οι ελάχιστες 

προϋποθέσεις. 
 

Δ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Δ.1 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ  

Ο ελεγκτής εξέτασε δειγματοληπτικά ______ στοιχεία δαπανών που επιλέχθηκαν τυχαία 

(απαιτείται πλήρης κάλυψη εάν τα στοιχεία είναι λιγότερα από 10, διαφορετικά το δείγμα θα πρέπει 

43) Οι δαπάνες 

πραγματοποιήθηκαν, 

εγκρίθηκαν και επιστράφηκαν 

σύμφωνα με τη συνήθη 
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Αναφ. Διαδικασίες 
Τυπική πραγματολογική 

διαπίστωση 

Αποτέλεσμα 

(Επ./ Εξ. / 

Α.Α.) 

να απαρτίζεται από τουλάχιστον 10 στοιχεία ή το 10 % του συνόλου, ανάλογα με το ποιος αριθμός 

είναι ο μεγαλύτερος). 

Ο ελεγκτής έλεγξε το δείγμα και επαλήθευσε ότι: 

o τα οδοιπορικά και οι αποζημιώσεις διαβίωσης ήταν σύμφωνα με τη συνήθη πολιτική του 

εταίρου όσον αφορά τα ταξίδια. Στο πλαίσιο αυτό, ο εταίρος προσκόμισε στοιχεία της 

πολιτικής που ακολουθεί συνήθως όσον αφορά τα οδοιπορικά (π.χ. χρήση εισιτηρίων 

πρώτης θέσης, επιστροφή του ποσού από τον εταίρο βάσει των πραγματικών δαπανών, 

εφάπαξ ποσό ή ημερήσια αποζημίωση), προκειμένου να μπορέσει ο ελεγκτής να 

συγκρίνει τα οδοιπορικά που καταλογίστηκαν με τη συγκεκριμένη πολιτική· 

o τα οδοιπορικά προσδιορίστηκαν ορθά και διατέθηκαν για τη δράση (π.χ. τα ταξίδια 

συνδέονταν άμεσα με τη δράση), εξετάζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά, όπως 

πρακτικά συνεδριάσεων, ημερίδων ή συνεδρίων, την καταχώρισή τους στον σωστό 

λογαριασμό έργου, τη συμφωνία τους με τα αρχεία χρόνου εργασίας ή με τις 

ημερομηνίες/τη διάρκεια των ημερίδων/συνεδρίων· 

o δεν δηλώθηκαν μη επιλέξιμες δαπάνες ή δαπάνες καθ’ υπέρβαση ή αλόγιστες (βλ. άρθρο 

5.5 της ειδικής συμφωνίας). 

πολιτική του εταίρου για τα 

ταξίδια.  

44) Το ταξίδι είχε σχέση με τη 

δράση. 
 

45) Τα δικαιολογητικά 

συμφωνούσαν μεταξύ τους 

όσον αφορά τον λόγο των 

ταξιδιών, τις ημερομηνίες και 

τη διάρκεια, καθώς και με τα 

αρχεία χρόνου εργασίας και τα 

λογιστικά έγγραφα.  

 

46) Δεν δηλώθηκαν μη επιλέξιμες 

δαπάνες ή δαπάνες καθ’ 

υπέρβαση ή αλόγιστες.  

 

Δ.2 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΥΠΟΔΟΜΕΣ Ή ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

Ο ελεγκτής εξέτασε δειγματοληπτικά ______ στοιχεία δαπανών που επιλέχθηκαν τυχαία 

(απαιτείται πλήρης κάλυψη εάν τα στοιχεία είναι λιγότερα από 10, διαφορετικά το δείγμα θα πρέπει 

να απαρτίζεται από τουλάχιστον 10 στοιχεία ή το 10 % του συνόλου, ανάλογα με το ποιος αριθμός 

είναι ο μεγαλύτερος). 

Για τον «εξοπλισμό, υποδομές ή άλλα στοιχεία ενεργητικού» [στο εξής «στοιχείο/-α 

ενεργητικού»] που επιλέχθηκαν για να περιληφθούν στο δείγμα, ο ελεγκτής επαλήθευσε ότι: 

o τα στοιχεία ενεργητικού αγοράστηκαν σύμφωνα με τις εσωτερικές κατευθυντήριες 

γραμμές και διαδικασίες του εταίρου· 

47) Εφαρμόστηκαν οι κανόνες, οι 

αρχές και οι κατευθυντήριες 

γραμμές για τις συμβάσεις 

προμηθειών. 

 

48) Η Συμφωνία επιχορήγησης 

είχε σχέση με το στοιχείο 

ενεργητικού που 

καταλογίστηκε στη δράση. 

 

49) Το στοιχείο ενεργητικού που 

καταλογίστηκε στη δράση 

μπορούσε να εντοπιστεί στα 
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o διατέθηκαν ορθά για τη δράση (με δικαιολογητικά, όπως δελτίο παράδοσης, τιμολόγιο ή 

άλλο αποδεικτικό της σύνδεσης με τη δράση)·  

o καταχωρίστηκαν στο λογιστικό σύστημα· 

o ο βαθμός στον οποίο χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία ενεργητικού για τη δράση (ως 

ποσοστό) τεκμηριώθηκε από αξιόπιστα έγγραφα (π.χ. συνοπτικός πίνακας 

χρησιμοποίησης). 

 

Ο ελεγκτής υπολόγισε εκ νέου τις δαπάνες απόσβεσης και επαλήθευσε ότι ήταν σύμφωνες με 

τους κανόνες που ισχύουν στη χώρα του εταίρου και με τη συνήθη λογιστική πρακτική του 

εταίρου (π.χ. η απόσβεση υπολογίστηκε στην αξία κτήσης). 

Ο ελεγκτής επαλήθευσε ότι δεν δηλώθηκαν μη επιλέξιμες δαπάνες, όπως εκπεστέος ΦΠΑ, 

συναλλαγματικές ζημίες, δαπάνες καθ’ υπέρβαση και αλόγιστες δαπάνες (βλ. άρθρο 5 της 

ειδικής συμφωνίας). 

λογιστικά αρχεία και στα 

αντίστοιχα παραστατικά. 

50) Η μέθοδος απόσβεσης που 

χρησιμοποιήθηκε για τον 

καταλογισμό του στοιχείου 

ενεργητικού στη δράση ήταν 

σύμφωνη με τους ισχύοντες 

κανόνες της χώρας του εταίρου 

και τη συνήθη λογιστική 

πολιτική του εταίρου. 

 

51) Το ποσό που καταλογίστηκε 

αντιστοιχούσε στην 

πραγματική χρήση για τη 

δράση. 

 

52) Δεν δηλώθηκαν μη επιλέξιμες 

δαπάνες ή δαπάνες καθ’ 

υπέρβαση ή αλόγιστες. 

 

Δ.3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

Ο ελεγκτής εξέτασε δειγματοληπτικά ______ στοιχεία δαπανών που επιλέχθηκαν τυχαία 

(απαιτείται πλήρης κάλυψη εάν τα στοιχεία είναι λιγότερα από 10, διαφορετικά το δείγμα θα πρέπει 

να απαρτίζεται από τουλάχιστον 10 στοιχεία ή το 10 % του συνόλου, ανάλογα με το ποιος αριθμός 

είναι μεγαλύτερος). 

Για την αγορά αγαθών, έργων ή υπηρεσιών που συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα, ο ελεγκτής 

επαλήθευσε ότι: 

53) Οι συμβάσεις έργου ή παροχής 

υπηρεσιών δεν κάλυπταν 

καθήκοντα που περιγράφονται 

στο παράρτημα 1. 
 

54) Οι δαπάνες διατέθηκαν για την 

ορθή δράση και τα αγαθά δεν 

τοποθετήθηκαν στην 

απογραφή πάγιου εξοπλισμού. 
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Αποτέλεσμα 
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o οι συμβάσεις δεν κάλυψαν καθήκοντα που περιγράφονται στο παράρτημα 1· 

o τα αγαθά, οι εργασίες ή οι υπηρεσίες προσδιορίστηκαν ορθά, διατέθηκαν για τη δέουσα 

δράση και καταχωρίστηκαν στο λογιστικό σύστημα (μπορούν να εντοπιστούν σε 

δικαιολογητικά όπως παραγγελίες, τιμολόγια και λογιστικά έγγραφα)· 

o τα αγαθά δεν τοποθετήθηκαν στην απογραφή πάγιου διαρκούς εξοπλισμού· 

o οι δαπάνες που καταλογίστηκαν στη δράση υπολογίστηκαν σύμφωνα με τις συνήθεις 

λογιστικές πρακτικές του εταίρου· 

o δεν δηλώθηκαν μη επιλέξιμες δαπάνες ή δαπάνες καθ’ υπέρβαση ή αλόγιστες (βλ. άρθρο 

5 της ειδικής συμφωνίας). 

Επιπλέον, ο ελεγκτής επαλήθευσε ότι τα εν λόγω αγαθά και υπηρεσίες αποκτήθηκαν σύμφωνα 

με τις εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές και διαδικασίες του εταίρου, και συγκεκριμένα: 

o εάν ο εταίρος ενήργησε ως αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια της οδηγίας 2004/18/ΕΚ 

(ή 2014/24/ΕΕ) ή της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ή 2014/25/ΕΕ), ο ελεγκτής επαλήθευσε ότι 

τηρήθηκε η ισχύουσα εθνική νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις και ότι η δημόσια 

σύμβαση συμμορφωνόταν με τους όρους και προϋποθέσεις της Συμφωνίας. 

o εάν ο εταίρος δεν ενέπιπτε στην παραπάνω κατηγορία, ο ελεγκτής επαλήθευσε ότι ο 

εταίρος εφάρμοσε τους συνήθεις κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις και ότι τήρησε 

τους όρους και προϋποθέσεις της συμφωνίας. 

Για τα στοιχεία που συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα, ο ελεγκτής επαλήθευσε επίσης ότι: 

o ο εταίρος εξασφάλισε την καλύτερη σχέση τιμής-απόδοσης (βασικά στοιχεία 

προκειμένου να αξιολογηθεί η τήρηση της εν λόγω αρχής είναι η κατακύρωση της 

σύμβασης στην προσφορά που παρουσιάζει την καλύτερη σχέση μεταξύ ποιότητας και 

τιμής, υπό συνθήκες διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης. Σε περίπτωση που 

χρησιμοποιήθηκε ήδη υφιστάμενη σύμβαση-πλαίσιο, ο ελεγκτής επαλήθευσε επίσης ότι 

ο εταίρος διασφάλισε ότι η εν λόγω σύμβαση βασίστηκε στην αρχή της καλύτερης 

σχέσης τιμής-απόδοσης υπό συνθήκες διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης). 

55) Οι δαπάνες καταλογίστηκαν 

σύμφωνα με τη λογιστική 

πολιτική του εταίρου και 

τεκμηριώθηκαν επαρκώς. 
 

56) Δεν δηλώθηκαν μη επιλέξιμες 

δαπάνες ή δαπάνες καθ’ 

υπέρβαση ή αλόγιστες. Για 

εσωτερικές 

τιμολογήσεις/χρεώσεις 

καταλογίστηκε μόνο το 

στοιχείο κόστους, χωρίς 

προσαυξήσεις. 

 

57) Εφαρμόστηκαν οι κανόνες, οι 

αρχές και οι κατευθυντήριες 

γραμμές για τις συμβάσεις 

προμηθειών. Υπήρχαν 

έγγραφα με αιτήματα προς 

διαφορετικούς παρόχους, 

διαφορετικές προσφορές και 

αξιολόγηση των προσφορών 

πριν από την επιλογή του 

παρόχου, σύμφωνα με τις 

εσωτερικές διαδικασίες και 

τους κανόνες για τις συμβάσεις 

προμηθειών. Οι αγορές 

πραγματοποιήθηκαν βάσει της 

αρχής της καλύτερης σχέσης 

τιμής-απόδοσης.  
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ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ, ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΟΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ), Η 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, Η ΕΙΔΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ, Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. 

(Στην περίπτωση που δεν 

συγκεντρώθηκαν διαφορετικές 

προσφορές, ο ελεγκτής εξηγεί 

τους λόγους που επικαλέστηκε ο 

εταίρος στην ενότητα 

«Εξαιρέσεις» της έκθεσης. Η 

Επιτροπή θα αναλύσει αυτές τις 

πληροφορίες για να αξιολογήσει 

κατά πόσον οι εν λόγω δαπάνες 

μπορούν να γίνουν δεκτές ως 

επιλέξιμες.) 

Δ.4 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Ο ελεγκτής διασφάλισε την ύπαρξη θετικής εκ των προτέρων αξιολόγησης (εκδίδεται από τις 

υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) της μεθόδου κοστολόγησης του εταίρου που επιτρέπει 

την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για τις άμεσες δαπάνες για μεγάλες ερευνητικές 

υποδομές στο πλαίσιο του προγράμματος-πλαίσιο «Ορίζων 2020». 

 

Στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί θετική εκ των προτέρων αξιολόγηση (βλ. τις τυπικές 

πραγματολογικές διαπιστώσεις 59-60 στην επόμενη στήλη), 

Ο ελεγκτής διασφάλισε ότι ο εταίρος εφάρμοσε συστηματικά τη μεθοδολογία που έχει 

εξηγηθεί και έχει εγκριθεί στη θετική εκ των προτέρων αξιολόγηση. 

 

Στις περιπτώσεις που ΔΕΝ έχει εκδοθεί θετική εκ των προτέρων αξιολόγηση (βλ. τις τυπικές 

πραγματολογικές διαπιστώσεις 61-60 στην επόμενη στήλη), 

Ο ελεγκτής επαλήθευσε ότι δεν έχουν καταλογιστεί δαπάνες μεγάλων ερευνητικών 

58) Οι δαπάνες που δηλώθηκαν ως 

άμεσες δαπάνες για μεγάλες 

ερευνητικές υποδομές (στην 

κατάλληλη γραμμή της 

οικονομικής κατάστασης) 

συμμορφώνονται με τη 

μεθοδολογία που περιγράφεται 

στην έκθεση θετικής εκ των 

προτέρων αξιολόγησης. 

 

59) Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ 

της μεθοδολογίας που 

εφαρμόστηκε και της 

μεθοδολογίας που 

αξιολογήθηκε θετικά 

περιγράφηκε εκτενώς και 

προσαρμόστηκε δεόντως. 

 



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

πρόσκλησης υποβολής προτάσεων] 
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Αναφ. Διαδικασίες 
Τυπική πραγματολογική 

διαπίστωση 

Αποτέλεσμα 

(Επ./ Εξ. / 

Α.Α.) 

υποδομών ως άμεσες δαπάνες σε καμία κατηγορία δαπανών. 

 

Στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί σχέδιο έκθεσης εκ των προτέρων αξιολόγησης με 

συστάσεις για περαιτέρω αλλαγές (βλ. την τυπική πραγματολογική διαπίστωση 61 στην επόμενη 

στήλη), 

 Ο ελεγκτής ακολούθησε την ίδια διαδικασία όπως ανωτέρω (όταν ΔΕΝ έχει ακόμη εκδοθεί 

θετική εκ των προτέρων αξιολόγηση) και έδωσε ιδιαίτερη προσοχή (πραγματοποίηση 

ενισχυμένων δοκιμών) στα στοιχεία δαπανών για τα οποία στο σχέδιο εκ των προτέρων 

αξιολόγησης είτε απορρίφθηκε η συμπερίληψή τους ως άμεσων δαπανών για μεγάλες 

ερευνητικές υποδομές είτε διατυπώθηκαν συστάσεις. 

60) Οι άμεσες δαπάνες που 

δηλώθηκαν δεν περιλάμβαναν 

κανένα στοιχείο έμμεσων 

δαπανών που να σχετίζεται με 

μεγάλες ερευνητικές υποδομές. 

 

Δ.5 

 

 

Δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες που τιμολογούνται εσωτερικά 

 
Ο ελεγκτής εξέτασε δειγματοληπτικά στοιχεία δαπανών που επιλέχθηκαν τυχαία (απαιτείται 

πλήρης κάλυψη εάν τα στοιχεία είναι λιγότερα από 10, διαφορετικά το δείγμα θα πρέπει να 

απαρτίζεται από τουλάχιστον 10 στοιχεία ή το 10 % του συνόλου, ανάλογα με το ποιος αριθμός 

είναι μεγαλύτερος).  

 
Προκειμένου να επιβεβαιώσει τις τυπικές πραγματολογικές διαπιστώσεις 62-66 που 

παρατίθενται στην επόμενη στήλη, ο ελεγκτής: 

o έλαβε περιγραφή της συνήθους πρακτικής κοστολόγησης που εφαρμόζει ο εταίρος για 

τον υπολογισμό δαπανών για αγαθά και υπηρεσίες που τιμολογούνται εσωτερικά 

(μοναδιαίες δαπάνες)· 

o έλεγξε κατά πόσον εφαρμόστηκε η συνήθης πρακτική κοστολόγησης του εταίρου για τις 

οικονομικές καταστάσεις που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος πιστοποιητικού 

οικονομικών καταστάσεων· 

o διασφάλισε ότι η μεθοδολογία για τον υπολογισμό των μοναδιαίων δαπανών 

εφαρμόζεται κατά τρόπο συνεπή, με βάση αντικειμενικά κριτήρια, ανεξάρτητα από την 

61) Οι δαπάνες για αγαθά και 

υπηρεσίες που τιμολογούνται 

εσωτερικά και 

συμπεριλήφθηκαν στην 

οικονομική κατάσταση 

υπολογίστηκαν σύμφωνα με τη 

συνήθη πρακτική 

κοστολόγησης που εφαρμόζει 

ο εταίρος. 

 

 

 

62) Οι πρακτικές κοστολόγησης 

που χρησιμοποιούνται για τον 

υπολογισμό των δαπανών για 

αγαθά και υπηρεσίες που 

τιμολογούνται εσωτερικά 

εφαρμόστηκαν από τον εταίρο 

κατά τρόπο συνεπή, με βάση 

 



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

πρόσκλησης υποβολής προτάσεων] 
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Τυπική πραγματολογική 

διαπίστωση 

Αποτέλεσμα 
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πηγή της χρηματοδότησης· 

o επαλήθευσε ότι κατά τον υπολογισμό των δαπανών για αγαθά και υπηρεσίες που 

τιμολογούνται εσωτερικά δεν ελήφθησαν υπόψη μη επιλέξιμα στοιχεία ούτε δαπάνες 

που συμπεριλήφθηκαν σε άλλες κατηγορίες του προϋπολογισμού, ιδίως δε έμμεσες 

δαπάνες (βλ. άρθρο 5 της ειδικής συμφωνίας). 

o εξακρίβωσε κατά πόσον οι πραγματικές δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες που 

τιμολογούνται εσωτερικά αναπροσαρμόστηκαν με βάση εγγεγραμμένα στον 

προϋπολογισμό ή εκτιμώμενα στοιχεία και, σε καταφατική περίπτωση, αν τα στοιχεία 

που χρησιμοποιήθηκαν ήταν πράγματι ενδεδειγμένα για τον υπολογισμό, εύλογα και 

αντιστοιχούσαν σε αντικειμενικά και επαληθεύσιμα δεδομένα. 

o επαλήθευσε ότι κατά τον υπολογισμό των δαπανών για αγαθά και υπηρεσίες που 

τιμολογούνται εσωτερικά δεν ελήφθησαν υπόψη δαπάνες στοιχείων που δεν σχετίζονται 

άμεσα με την παραγωγή των τιμολογηθέντων αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. βοηθητικές 

υπηρεσίες, όπως καθαριότητα, γενική λογιστική, διοικητική υποστήριξη κ.λπ., οι οποίες 

δεν συμβάλλουν άμεσα στην παραγωγή των αγαθών ή υπηρεσιών. 

o εξακρίβωσε ότι τυχόν δαπάνες για στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό 

των δαπανών για αγαθά και υπηρεσίες που τιμολογούνται εσωτερικά τεκμηριώθηκαν με 

αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου και καταχωρίστηκαν στους λογαριασμούς. 

αντικειμενικά κριτήρια, 

ανεξάρτητα από την πηγή της 

χρηματοδότησης. 

63) Η μοναδιαία δαπάνη 

υπολογίζεται με βάση τις 

πραγματικές δαπάνες για το 

αγαθό ή την υπηρεσία οι 

οποίες εγγράφονται στους 

λογαριασμούς του εταίρου, 

εξαιρουμένων των μη 

επιλέξιμων δαπανών ή των 

δαπανών που περιλαμβάνονται 

σε άλλες κατηγορίες του 

προϋπολογισμού. 

 

64) Η μοναδιαία δαπάνη δεν 

περιλαμβάνει τυχόν δαπάνες 

για στοιχεία που δεν 

σχετίζονται άμεσα με την 

παραγωγή των τιμολογηθέντων 

αγαθών ή υπηρεσιών. 

 

65) Τα στοιχεία δαπανών που 

χρησιμοποιήθηκαν για τον 

υπολογισμό των πραγματικών 

δαπανών για αγαθά και 

υπηρεσίες που τιμολογούνται 

εσωτερικά ήταν ενδεδειγμένα, 

εύλογα και αντιστοιχούσαν σε 

αντικειμενικά και 

 



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

πρόσκλησης υποβολής προτάσεων] 
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επαληθεύσιμα δεδομένα. 

 

Ε ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ   

Ε.1 
α) Για εταίρους με λογαριασμούς σε νόμισμα άλλο από ευρώ 

Ο ελεγκτής εξέτασε δειγματοληπτικά ______ στοιχεία δαπανών που επιλέχθηκαν τυχαία 

και επαλήθευσε ότι οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που χρησιμοποιήθηκαν για τη μετατροπή 

άλλων νομισμάτων σε ευρώ ήταν σύμφωνες με τους ακόλουθους κανόνες που ορίζονται στη 

Συμφωνία (απαιτείται πλήρης κάλυψη εάν τα στοιχεία είναι λιγότερα από 10, διαφορετικά το 

δείγμα θα πρέπει να απαρτίζεται από τουλάχιστον 10 στοιχεία ή το 10 % του συνόλου, ανάλογα με 

το ποιος αριθμός είναι μεγαλύτερος): 

ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΑΛΛΟ 

ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ C ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ (https://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html), 

υπολογιζόμενο επί της αντίστοιχης περιόδου υποβολής εκθέσεων.  

ΕΑΝ ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ 

ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ, Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΜΕΣΟ 

ΟΡΟ ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ 
(http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm), 

ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ. 

66) Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες 

που χρησιμοποιήθηκαν για τη 

μετατροπή άλλων νομισμάτων 

σε ευρώ ήταν σύμφωνες με 

τους κανόνες που ορίζονται 

στη συμφωνία επιχορήγησης 

και δεν διαπιστώθηκε διαφορά 

στα τελικά στοιχεία. 

 

https://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm
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β) Για εταίρους με λογαριασμούς σε ευρώ 

Ο ελεγκτής εξέτασε δειγματοληπτικά ______ στοιχεία δαπανών που επιλέχθηκαν τυχαία 

και επαλήθευσε ότι οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που χρησιμοποιήθηκαν για τη μετατροπή 

άλλων νομισμάτων σε ευρώ ήταν σύμφωνες με τους ακόλουθους κανόνες που ορίζονται στη 

Συμφωνία (απαιτείται πλήρης κάλυψη εάν τα στοιχεία είναι λιγότερα από 10, διαφορετικά το 

δείγμα θα πρέπει να απαρτίζεται από τουλάχιστον 10 στοιχεία ή το 10 % του συνόλου, ανάλογα με 

το ποιος αριθμός είναι μεγαλύτερος): 

ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ. 

67) Ο εταίρος εφάρμοσε τις 

συνήθεις λογιστικές πρακτικές 

του. 

 

 

 

 

[επίσημη επωνυμία της εταιρείας λογιστικού ελέγχου] 

[ονοματεπώνυμο και ιδιότητα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου] 

<ηη Μήνας εεεε> 

<Υπογραφή του ελεγκτή> 
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[ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ δράσεις ΠΕΠ-ΠΚΛ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΟΡΩΝ 
 

 
 Για τις επιλογές [με πλάγιους χαρακτήρες εντός αγκυλών]: να επιλέγεται η κατάλληλη επιλογή. Οι 

επιλογές που δεν επιλέγονται θα πρέπει να διαγράφονται. 
 Για τα πεδία [που επισημαίνονται με γκρίζο χρώμα εντός αγκυλών]: να εισάγονται τα κατάλληλα 

δεδομένα. 

 

 

 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΟΡΩΝ 

 

Συμφωνία επιχορήγησης: [αριθμός συμφωνίας επιχορήγησης και ακρωνύμιο] 
 

 

(Συμπληρώνεται από κάθε εταίρο της ομάδας αγοραστών και κάθε συνδεόμενο τρίτο μέρος που αναλαμβάνει τις 

αναγκαίες οικονομικές δεσμεύσεις για τη διενέργεια της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για δράσεις ΠΕΠ ή ΠΚΛ) 

 

 

Ο/η κάτωθι υπογεγραμμένος/η δηλώνει ότι ο/η [όνομα του εταίρου ή του συνδεόμενου τρίτου 

μέρους] μπορεί να δεσμευθεί και να καταστήσει διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους 

συνολικού ύψους […] EUR για τη χρηματοδότηση του μεριδίου του για την παροχή 

[υπηρεσιών Ε&Α] [καινοτόμων λύσεων], με βάση την εκτιμώμενη αξία της προβλεπόμενης 

σύμβασης [ΠΕΠ][ΠΚΛ].  

 

Ο/η κάτωθι υπογεγραμμένος/η δηλώνει ότι ο/η [όνομα του εταίρου ή του συνδεόμενου τρίτου 

μέρους] εξουσιοδοτεί τον/την [όνομα του εταίρου που είναι ο επικεφαλής αγοραστής] να 

ενεργεί εξ ονόματος και για λογαριασμό του ως επικεφαλής αγοραστής για την 

προβλεπόμενη σύμβαση [ΠΕΠ] [ΠΚΛ]. 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

Για τον εταίρο, 
 

[ηλεκτρονική υπογραφή]  

Συντάχθηκε στις [ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα] 

 

 

Για το συνδεόμενο τρίτο μέρος 

 

 

 



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

[συμπληρώνεται ο αναγνωριστικός κωδικός πρόσκλησης/επιμέρους πρόσκλησης υποβολής προτάσεων] 
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[Ονοματεπώνυμο και υπογραφή]    [Ημερομηνία και σφραγίδα] 

 

 

 

 
(Συμπληρώνεται από τα συνδεόμενα τρίτα μέρη που παρέχουν τις αναγκαίες συνεισφορές σε είδος για τη διενέργεια 

της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων) 

 

 

Ο/η κάτωθι υπογεγραμμένος/η [όνομα του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου] δηλώνει ότι ο/η 

[όνομα του συνδεόμενου τρίτου μέρους] μπορεί να δεσμευθεί και να καταστήσει 

διαθέσιμους πόρους μέσω συνεισφορών σε είδος συνολικής αξίας […] EUR στον/στους 

[όνομα εταίρου/-ων] για την εκτέλεση της σύμβασης [ΠΕΠ] [ΠΚΛ], με βάση τα 

αναφερόμενα ποσά των προβλεπόμενων συνεισφορών.   

 

 

Για το συνδεόμενο τρίτο μέρος 

 

 

 

 

[Ονοματεπώνυμο και υπογραφή]    [Ημερομηνία και σφραγίδα]] 



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

[συμπληρώνεται ο αναγνωριστικός κωδικός πρόσκλησης/επιμέρους πρόσκλησης υποβολής προτάσεων] 
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[ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ δράσεις ΠΕΠ-ΠΚΛ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ  

ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 
 Για τα πεδία [που επισημαίνονται με γκρίζο χρώμα εντός αγκυλών]: να εισάγονται τα κατάλληλα 

δεδομένα. 

 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ [ΠΡΩΤΗΣ][ΔΕΥΤΕΡΗΣ]  

ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 
(Συμπληρώνεται από τον συντονιστή) 

 

 

Ο/η κάτωθι υπογεγραμμένος/η:  

 

- δηλώνει ότι χρησιμοποιήθηκε το [...] % της [πρώτης][δεύτερης] πληρωμής 

προχρηματοδότησης ύψους [συμπληρώνεται το ποσό] EUR, που καταβλήθηκε για τη 

συμφωνία επιχορήγησης [συμπληρώνονται τα στοιχεία της συμφωνίας 

επιχορήγησης: αριθμός, τίτλος της δράσης και ακρωνύμιο], 

 

- δηλώνει ότι το ανωτέρω βασίζεται σε τεκμηριωμένα στοιχεία (τραπεζικό 

απόκομμα/λογαριασμός του δημόσιου ταμείου) που παρέχονται από κάθε εταίρο, 

 

- βεβαιώνει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην περιοδική έκθεση είναι πλήρεις, 

αξιόπιστες και αληθείς και τεκμηριώνονται με κατάλληλα δικαιολογητικά, τα οποία 

προσκομίζονται κατόπιν αίτησης ή στο πλαίσιο ελέγχων, αξιολογήσεων, λογιστικών 

ελέγχων και ερευνών, 

 

- ζητά [δεύτερη][τρίτη] πληρωμή προχρηματοδότησης ύψους [συμπληρώνεται το 

ποσό] EUR για [συμπληρώνονται τα στοιχεία της συμφωνίας επιχορήγησης: 

αριθμός, τίτλος της δράσης και ακρωνύμιο]. 

 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ: 

 

 

Για τον συντονιστή: 

[ηλεκτρονική υπογραφή] 

 

Συντάχθηκε στις [ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα]  


