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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού 
 
Καινοτομία, Διεθνής συνεργασία και Αθλητισμός 
Μονάδα Αθλητισμού  
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  

 

EAC/S17/2017 

 Παρακολούθηση και καθοδήγηση, μέσω του αθλητισμού, των νέων που 

διατρέχουν κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΧΕΙ ΣΤΟΧΟ ΝΑ 

ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 2017, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ C(2017) 3847 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, με 

θέμα «Στήριξη της πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί σε βίαιο 

εξτρεμισμό»
1
, επισημαίνει σαφώς ότι η πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης αποτελεί 

βασικό στοιχείο του αγώνα κατά της τρομοκρατίας στην ΕΕ. 

Τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης σχεδιάζονται και 

υλοποιούνται, κυρίως, επιτόπου, δηλαδή σε τοπικό αλλά και σε περιφερειακό ή εθνικό 

επίπεδο·ο σχεδιασμός και η υλοποίησή τους εμπίπτουν πρωτίστως στην αρμοδιότητα 

των κρατών μελών.Οι τοπικοί φορείς είναι συνήθως οι πλέον κατάλληλοι για την 

πρόληψη και τον εντοπισμό φαινομένων ριζοσπαστικοποίησης, τόσο βραχυπρόθεσμα 

όσο και μακροπρόθεσμα.Ταυτόχρονα, ο ρόλος της ΕΕ είναι υποστηρικτικός, ιδίως 

εξαιτίας του παρεμφερούς χαρακτήρα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα κράτη 

μέλη και του μεγέθους και του αλληλένδετου χαρακτήρα του προβλήματος, που 

σημαίνει ότι η συνεργασία, η δικτύωση, η χρηματοδότηση και η ανταλλαγή ορθών 

πρακτικών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στοιχεία εξίσου σημαντικά. 

Ο αθλητισμός μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της πρόκλησης που συνιστά η 

καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης, καθώς επίσης και στην προώθηση 

ευρωπαϊκών αξιών όπως η ανεκτικότητα, η ένταξη και ο διαπολιτισμικός 

διάλογος.Ταυτόχρονα, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα αθλητικά σωματεία μπορούν 

επίσης να αποτελέσουν ευνοϊκό περιβάλλον για την προσέλκυση ευάλωτων νέων.Με 

βάση τα ανωτέρω, το παρόν πιλοτικό πρόγραμμα θα στηρίξει έργα από τη βάση προς 

την κορυφή στον τομέα του αθλητισμού με στόχο τους νέους που διατρέχουν κίνδυνο 

ριζοσπαστικοποίησης.  

 

Νομική βάση:πρότυπο πρόγραμμα κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 

στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού 

                                           
1
 COM(2016) 379 τελικό της 14.6.2016 
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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 (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1) του Συμβουλίου. 

 

2. ΣΤΟΧΟΣ/ΟΙ — ΘΕΜΑ/ΤΑ — ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Η παρούσα δράση έχει ως στόχο τη στήριξη έργων που έχουν σχέση με τον αθλητισμό, 

διοργανώνονται από τοπικούς φορείς και την κοινωνία των πολιτών και εστιάζουν στην 

πρόληψη της περιθωριοποίησης και της ριζοσπαστικοποίησης, βοηθώντας, ιδίως, τους 

νέους που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού και ριζοσπαστικοποίησης να αποκτήσουν 

ταυτότητα και την αίσθηση του ανήκειν.Τα έργα πρέπει να στοχεύουν στη διδασκαλία 

βασικών δεξιοτήτων, όπως είναι οι κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, η κριτική 

σκέψη και η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, που μπορούν να βοηθήσουν τους νέους 

που βρίσκονται στο περιθώριο των κοινωνιών να αισθανθούν ότι επανεντάσσονται στην 

κοινωνία. 

Το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει ευρωπαϊκές τοπικές αθλητικές 

οργανώσεις, οι οποίες, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη 

ριζοσπαστικοποίηση και την τρομοκρατία, θα εντοπίζουν τα άτομα που διατρέχουν 

κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης και θα τους προσφέρουν κατάλληλη καθοδήγηση, 

προκειμένου να προλαμβάνονται διαδικασίες ριζοσπαστικοποίησης.Τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα περιλαμβάνουν: 

 αυξημένη αίσθηση του ανήκειν στις κοινωνίες της ΕΕ μεταξύ των νέων που 

διατρέχουν κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης·  

 μείωση του κινδύνου ριζοσπαστικοποίησής τους. 

Τα έργα θα επιτρέπουν σε τοπικές πρωτοβουλίες να εστιάζουν, μέσω του αθλητισμού, 

στην παρακολούθηση και την πρόληψη διαδικασιών ριζοσπαστικοποίησης. Σε αυτά τα 

έργα θα πρέπει να συμμετέχουν τοπικές αθλητικές οργανώσεις και να αναπτύσσεται η 

συνεργασία με τις τοπικές αρχές που δραστηριοποιούνται στον τομέα.Θα επιλεγούν 

περίπου 15 έργα. 

 

3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

 Στάδια Ημερομηνία και ώρα ή 
ενδεικτική περίοδος  

α) Δημοσίευση πρόσκλησης  Ιούνιος 2017 

β) Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 18η Αυγούστου 2017, 

16:00 μ.μ. 

γ) Περίοδος αξιολόγησης Αύγουστος — 

Οκτώβριος 2017 
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δ) Ενημέρωση των αιτούντων Νοέμβριος 2017 

ε) Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης ή κοινοποίηση 

απόφασης επιχορήγησης 

Νοέμβριος 2017 

στ) Ημερομηνία έναρξης της δράσης/του προγράμματος 

εργασίας 

Όχι πριν από την 01-01-

2018 

 

4. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός που προβλέπεται για τη συγχρηματοδότηση των σχεδίων 

εκτιμάται σε 750.000 EUR. 

Το ανώτατο ποσό της επιχορήγησης είναι 60.000 EUR. 

Η Επιτροπή σκοπεύει να χρηματοδοτήσει περίπου 15 προτάσεις. 

Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να μη χορηγήσει όλα τα διαθέσιμα κονδύλια. 

5. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 Οι αιτήσεις πρέπει να σταλούν εντός της προθεσμίας υποβολής όπως αυτή 

καθορίζεται στο σημείο 3. 

 Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν γραπτώς (βλ. σημείο 14) μέσω του 

εντύπου αίτησης . 

 Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνταχθούν σε μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.  

 

Η μη συμμόρφωση με αυτές τις προϋποθέσεις θα οδηγήσει στην απόρριψη της 

αίτησης. 

 Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν γραπτώς (βλ. σημείο 14), μέσω του 

εντύπου αίτησης που διατίθεται στη διεύθυνση 
http://ec.europa.eu/sport/calls/index_en.htm. 

6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

6.1. Επιλέξιμες αιτήσεις 

 

Για να είναι επιλέξιμα, τα έργα θα πρέπει να υποβάλλονται από αιτούντες που πληρούν 

τα ακόλουθα κριτήρια: 

— να είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί με νομική προσωπικότητα (τα φυσικά 

πρόσωπα δεν είναι επιλέξιμα για την υποβολή αίτησης για επιχορήγηση βάσει της 

παρούσας πρόσκλησης)· 

— να έχουν νόμιμη έδρα σε ένα από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. 

Παραδείγματα (ενδεικτικός κατάλογος): 

- Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί (ιδιωτικοί ή κρατικοί) 

http://ec.europa.eu/sport/calls/index_en.htm
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- δημόσιες αρχές (εθνικές, περιφερειακές, τοπικές), 

- διεθνείς οργανισμοί, 

- αθλητικά σωματεία, 

- πανεπιστήμια, 

- εκπαιδευτικά ιδρύματα, 

- ερευνητικά κέντρα, 

- εταιρείες 

Επιλέξιμες είναι μόνο οι αιτήσεις που έχουν κατατεθεί από νομικά πρόσωπα που είναι 

εγκατεστημένα στις ακόλουθες χώρες: 

- Κράτη μέλη της ΕΕ· 

Προκειμένου να αξιολογηθεί η επιλεξιμότητα των αιτούντων, απαιτούνται τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά: 

- Ιδιωτικός φορέας:απόσπασμα δημοσίευσης στο ΦΕΚ, αντίγραφο του καταστατικού 

ιδρύσεως, απόσπασμα εγγραφής στο εμπορικό μητρώο ή στο βιβλίο των σωματείων, 

πιστοποιητικό υπαγωγής σε ΦΠΑ (αν, όπως ισχύει σε ορισμένες χώρες, ο αριθμός 

εμπορικού μητρώου και ο αριθμός ΦΠΑ είναι ταυτόσημοι, ζητείται μόνο το ένα από 

τα δύο έγγραφα)· 

- Δημόσιος φορέας:αντίγραφο του ψηφίσματος ή της απόφασης για τη σύσταση της 

δημόσιας επιχείρησης ή άλλο επίσημο έγγραφο με το οποίο συστάθηκε ο φορέας 

δημοσίου δικαίου· 

6.2. Επιλέξιμες δραστηριότητες 

Ακολουθεί ένας ενδεικτικός κατάλογος των κύριων δραστηριοτήτων που είναι 

επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων: 

 δραστηριότητες που αποσκοπούν στην υποστήριξη αντι-ριζοσπαστικών 

διαδικασιών, που εφαρμόζονται από τους επιλέξιμους υποψηφίους σε 

συνεργασία με τις τοπικές δημόσιες αρχές που είναι υπεύθυνες για τη 

ριζοσπαστικοποίηση, την τρομοκρατία και την αστυνόμευση.Οι δραστηριότητες 

θα πρέπει να έχουν προσέγγιση ισόρροπης συμμετοχής των φύλων·  

 εκπόνηση, καθορισμός, προβολή και ανταλλαγή δραστηριοτήτων και ορθών 

πρακτικών σχετικά με την παρακολούθηση και την καθοδήγηση, μέσω του 

αθλητισμού, νέων που διατρέχουν κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης·  

 δραστηριότητες ευαισθητοποίησης σχετικά με την πρακτική και αποδεδειγμένη 

προστιθέμενη αξία του αθλητισμού σε σχέση με την καταπολέμηση της 

ριζοσπαστικοποίησης· 

 προσδιορισμός των αθλητικών δραστηριοτήτων που κινδυνεύουν από 

διαδικασίες ριζοσπαστικοποίησης. 

 δράσεις διάδοσης 

 δραστηριότητες δικτύωσης 

 

Για να είναι επιλέξιμες, οι δραστηριότητες θα πρέπει να περιλαμβάνουν μια 

τεκμηριωμένη μεθοδολογία για την ισότητα των φύλων. 

Οι δραστηριότητες θα πρέπει να πραγματοποιούνται στα κράτη μέλη της ΕΕ.  
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Περίοδος εφαρμογής 

— οι δραστηριότητες δεν μπορούν να ξεκινήσουν πριν από την 01-01-

2018 

— οι δραστηριότητες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31-12-2018 

Αιτήσεις για έργα που έχουν προγραμματιστεί να διαρκέσουν μεγαλύτερο διάστημα από 

αυτό που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων δεν θα γίνουν δεκτές. 

  

7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

7.1. Αποκλεισμός 

Ο διατάκτης θα αποκλείσει αιτούντες από τη συμμετοχή στην πρόσκληση υποβολής 

προτάσεων εφόσον: 

α) ο αιτών έχει πτωχεύσει, υπόκειται σε διαδικασία αφερεγγυότητας ή 

παύσης δραστηριοτήτων, εάν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από δικαστήριο, όταν είναι σε συμβιβασμό με τους 

πιστωτές, όταν έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή 

όταν βρίσκεται σε ανάλογη κατάσταση λόγω ανάλογης διαδικασίας 

προβλεπόμενης σε εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις· 

β) έχει κριθεί με οριστική δικαστική ή διοικητική απόφαση ότι ο αιτών έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας στην οποία είναι 

εγκατεστημένος, με αυτές της χώρας στην οποία ο διατάκτης έχει την έδρα 

του ή της χώρας εκτέλεσης της σύμβασης·  

γ) έχει κριθεί με οριστική δικαστική ή διοικητική απόφαση ότι ο αιτών έχει 

διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα κατά παράβαση εφαρμοστέων 

νόμων ή κανονιστικών ρυθμίσεων ή δεοντολογικών προτύπων του 

επαγγέλματος στο οποίο ανήκει ο αιτών, ή έχει συμμετάσχει σε τυχόν 

επιζήμια συμπεριφορά που έχει αντίκτυπο στην επαγγελματική αξιοπιστία 

του, όταν η συμπεριφορά αυτή υποδηλώνει πρόθεση διαπράξεως 

παραπτώματος ή σοβαρή αμέλεια, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, 

οποιουδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

(i)  εκ δόλου ή εξ αμελείας παροχή ψευδών στοιχείων στο πλαίσιο της 

υποχρέωσης υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την εκπλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής ή στο πλαίσιο της εκτέλεσης σύμβασης, συμφωνίας 

επιχορήγησης ή απόφασης επιχορήγησης· 

(ii)  σύναψη συμφωνίας με άλλους αιτούντες με σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού· 

(iii)  παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας· 

(iv)  απόπειρα επηρεασμού της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων της Επιτροπής 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της ανάθεσης σύμβασης· 
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(v)  απόπειρα απόκτησης εμπιστευτικών πληροφοριών που ενδέχεται να 

παράσχουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης· 

δ) έχει κριθεί με οριστική δικαστική απόφαση ότι ο αιτών έχει διαπράξει οποιοδήποτε 

από τα ακόλουθα: 

(i)  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η 

οποία θεσπίσθηκε με την πράξη του Συμβουλίου της 26ης Ιουλίου 1995· 

(ii) διαφθορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης 

της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων ή υπάλληλοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 

οποία θεσπίσθηκε με την πράξη του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και 

στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης-πλαισίου αριθ. 2003/568/JHA του 

Συμβουλίου, καθώς και διαφθορά όπως ορίζεται στο δίκαιο της χώρας στην 

οποία είναι εγκατεστημένη η αναθέτουσα αρχή, της χώρας στην οποία ο 

αιτών έχει την έδρα του ή της χώρας εκτέλεσης της σύμβασης· 

(iii) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης-πλαισίου αριθ. 2008/841/JHA του Συμβουλίου· 

(iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· 

(v) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαισίου 

2002/475/JHA του Συμβουλίου, ή ηθική αυτουργία, συνέργεια ή απόπειρα 

διάπραξης των ανωτέρω εγκλημάτων, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 της ίδιας 

απόφασης· 

(vi) παιδική εργασία ή άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με το 

άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου· 

ε) ο αιτών έχει παρουσιάσει σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά τη 

συμμόρφωση με τις βασικές υποχρεώσεις κατά την εκτέλεση σύμβασης, 

συμφωνίας επιχορήγησης ή απόφασης επιχορήγησης που χρηματοδοτείται 

από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία ή την εφαρμογή κατ’ αποκοπήν αποζημιώσεων ή 

άλλων συμβατικών κυρώσεων, ή που διαπιστώθηκε κατόπιν ελέγχων, 

λογιστικών ελέγχων ή ερευνών από διατάκτη, την OLAF ή το Ελεγκτικό 

Συνέδριο·  

στ) έχει κριθεί με οριστική δικαστική ή διοικητική απόφαση ότι ο αιτών έχει 

διαπράξει παρατυπία κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 του 

κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95. 

ζ) για τις περιπτώσεις σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, απάτης, 

δωροδοκίας, άλλων ποινικών αδικημάτων, σοβαρών παραλείψεων κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης ή παρατυπίας, ο αιτών υπόκειται στα εξής:  

(i) στα πραγματικά περιστατικά που διαπιστώνονται στο πλαίσιο λογιστικών 

ελέγχων ή ερευνών που διενεργούνται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, την 

OLAF ή την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου ή στο πλαίσιο οποιασδήποτε 

άλλης εξέτασης, λογιστικού ελέγχου ή άλλου ελέγχου που διενεργείται με 
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ευθύνη του διατάκτη ενός θεσμικού οργάνου της ΕΕ, ευρωπαϊκής υπηρεσίας, 

οργανισμού ή φορέα της ΕΕ·  

(ii) μη οριστικές διοικητικές αποφάσεις οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν 

πειθαρχικά μέτρα που έλαβε η αρμόδια εποπτική αρχή η οποία είναι 

υπεύθυνη για την επαλήθευση της εφαρμογής των προτύπων επαγγελματικής 

δεοντολογίας·  

(iii) αποφάσεις της ΕΚΤ, της ΕΤΕ, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων ή 

διεθνών οργανισμών·  

(iv) αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με την παράβαση των κανόνων 

ανταγωνισμού της Ένωσης ή αποφάσεις αρμόδιας εθνικής αρχής σχετικά με 

την παράβαση του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου ανταγωνισμού. 

(v) αποφάσεις αποκλεισμού από διατάκτη θεσμικού οργάνου της ΕΕ, 

ευρωπαϊκής υπηρεσίας, οργανισμού ή φορέα της ΕΕ. 

7.2. Διορθωτικά μέτρα 

Εάν ο αιτών δηλώσει μία από τις περιπτώσεις αποκλεισμού που 

απαριθμούνται ανωτέρω (βλ. σημείο 7.4), θα πρέπει να αναφέρει τα μέτρα 

που έχει λάβει προκειμένου να διορθώσει την περίπτωση αποκλεισμού και 

να καταδείξει με τον τρόπο αυτόν την αξιοπιστία του.Τα μέτρα αυτά 

μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μέτρα σε τεχνικό ή οργανωτικό 

επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο προσωπικού για την πρόληψη περαιτέρω 

επανάληψης, την αποκατάσταση της ζημίας ή την πληρωμή των 

προστίμων.Τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα που καταδεικνύουν τα 

ληφθέντα διορθωτικά μέτρα πρέπει να επισυνάπτονται στο προσάρτημα της 

δήλωσης.Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τις περιπτώσεις που αναφέρονται 

στο στοιχείο δ) του σημείου 7.1. 

7.3. Απόρριψη από την πρόσκληση υποβολής προτάσεων 

Ο διατάκτης δεν θα χορηγήσει επιχορήγηση σε αιτούντα, ο οποίος:  

α) εμπίπτει σε κάποια από τις περιπτώσεις αποκλεισμού που καθορίζονται στο 

σημείο 7.1· 

β) έχει υποβάλει ψευδή στοιχεία στο πλαίσιο της παροχής των πληροφοριών που 

απαιτούνται ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία ή δεν έχει παράσχει 

αυτές τις πληροφορίες· 

γ) είχε προηγουμένως συμμετάσχει στη σύνταξη εγγράφων της πρόσκλησης 

υποβολής προτάσεων, εφόσον αυτό συνεπάγεται στρέβλωση του ανταγωνισμού η 

οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί διαφορετικά. 

 

Οι αιτούντες ή οι συνδεδεμένες οντότητες που θα διαπιστωθεί ότι έχουν υποβάλει 

ψευδείς δηλώσεις μπορεί να υποστούν διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις.   

7.4. Δικαιολογητικά 

Οι αιτούντες θα πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία να 

βεβαιώνουν ότι δεν υπόκεινται σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται 

στο άρθρο 106 παράγραφος 1 και στο άρθρο 107 του δημοσιονομικού 
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κανονισμού, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο που επισυνάπτεται στο 

έντυπο της αίτησης που συνοδεύει την πρόσκληση υποβολής προτάσεων 

και διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση: 

http://ec.europa.eu/assets/eac/sport/calls/2017/s17/declaration-on-

honour_en.pdf 

Η υποχρέωση αυτή μπορεί να εκπληρωθεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:  

 
 (I) ο αιτών υπογράφει δήλωση στο όνομα και για λογαριασμό των συνδεδεμένων 

οντοτήτων του ή 

(II) ο αιτών και οι συνδεδεμένες με αυτόν οντότητες υπογράφουν ο καθένας χωριστή 

δήλωση στο δικό τους όνομα] 

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

8.1. Χρηματοοικονομική ικανότητα 

 

Η χρηματοοικονομική ικανότητα θα αξιολογηθεί με βάση την ακόλουθη μεθοδολογία 

και τα προσαρτήματά της: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/evaluation-

grants-2016_en.htm. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν σταθερές και επαρκείς πηγές χρηματοδότησης για να 

διατηρήσουν τη δραστηριότητά τους καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχορήγησης και να 

μπορούν να συμβάλουν στη χρηματοδότησή της.Η χρηματοοικονομική ικανότητα των 

υποψηφίων θα αξιολογηθεί με βάση τα ακόλουθα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να 

συνυποβληθούν με την αίτηση: 

Επιχορηγήσεις με αξία προχρηματοδότησης ίση ή μικρότερη των 600.000 EUR  

Για τις επιδοτήσεις αυτού του τύπου, η χρηματοοικονομική ικανότητα αποδεικνύεται 

μέσω υπεύθυνης δήλωσης του υποψηφίου (βλ. Προσάρτημα 1 του εντύπου αίτησης).  

Βάσει των εγγράφων που προσκομίστηκαν, αν ο RAO θεωρεί ότι η χρηματοοικονομική 

ικανότητα δεν είναι ικανοποιητική, μπορεί: 

 να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες, 

 να αποφασίσει να μη χορηγήσει προχρηματοδότηση· 

 να αποφασίσει να παράσχει προχρηματοδότηση καταβλητέα σε δόσεις· 

 να αποφασίσει να παράσχει προχρηματοδότηση που καλύπτεται από τραπεζική 

εγγύηση (βλ. σημείο 11.4 κατωτέρω)· 

 κατά περίπτωση, να απαιτήσει από κοινού και εις ολόκληρον χρηματοοικονομική 

ευθύνη όλων των συνδικαιούχων, 

 να απορρίψει την αίτηση. 

 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/evaluation-grants-2016_en.htm.
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/evaluation-grants-2016_en.htm.
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8.2. Επιχειρησιακή ικανότητα 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τις επαγγελματικές δεξιότητες, καθώς και τα 

κατάλληλα προσόντα για τους στόχους της παρούσας πρόσκλησης, τα οποία εξηγούνται 

στο κεφάλαιο 2 και στο κεφάλαιο 6.2 για τις επιλέξιμες δραστηριότητες που απαιτούνται 

για την ολοκλήρωση της προτεινόμενης δράσης.Για τον σκοπό αυτό, οι υποψήφιοι 

πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση και τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 βιογραφικό σημείωμα ή περιγραφή του προφίλ των προσώπων που θα είναι 

κατ’ αρχήν υπεύθυνοι για τη διαχείριση και την υλοποίηση της 

δράσης (συνοδευόμενα κατά περίπτωση, όπως και στον τομέα της 

έρευνας και της εκπαίδευσης, από έναν κατάλογο των σχετικών 

δημοσιεύσεων)· 

 εκθέσεις δραστηριοτήτων των οργανισμών για τα τελευταία δύο έτη·  

 λεπτομερείς καταλόγους προηγούμενων έργων και δραστηριοτήτων που έχουν 

υλοποιηθεί και σχετίζονται με τον τομέα πολιτικής της συγκεκριμένης 

πρόσκλησης ή με τις προς υλοποίηση δράσεις, συμπεριλαμβανομένης της 

περιγραφής δύο τουλάχιστον ολοκληρωμένων ή εν εξελίξει έργων που 

συνδέονται με την αποριζοσπαστικοποίηση 

9. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Οι επιλέξιμες αιτήσεις/έργα θα αξιολογηθούν βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:  

1. Συνάφεια του έργου (κριτήριο 1) (μέγιστη βαθμολογία 40 μόρια): 

- Ο βαθμός στον οποίο η πρόταση συμβάλλει στον στόχο της στήριξης της ένταξης 

των προσφύγων στις κοινωνίες υποδοχής της ΕΕ μέσω του αθλητισμού. 

- βαθμός στον οποίο: 

 η πρόταση βασίζεται στον σαφή προσδιορισμό των συγκεκριμένων τοπικών 

αναγκών, των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην πρόληψη της 

ριζοσπαστικοποίησης·  

 οι στόχοι είναι σαφώς καθορισμένοι, ρεαλιστικοί και άπτονται θεμάτων 

σχετικών με τους συμμετέχοντες οργανισμούς και τις ομάδες-στόχο· 

2. Ποιότητα (κριτήριο 2) (μέγιστη βαθμολογία 40 μόρια): 

- Η ποιότητα του συνολικού σχεδιασμού και της υλοποίησης των 

προτεινόμενων δραστηριοτήτων και της μεθοδολογίας για την επίτευξη των 

στόχων: 

 οικονομική αποδοτικότητα (ο βαθμός στον οποίο το έργο είναι 

οικονομικά αποδοτικό και προβλέπει επαρκείς πόρους για κάθε 

δραστηριότητα), 

 βιωσιμότητα των προτεινόμενων δράσεων (ο βαθμός στον οποίο οι 

δράσεις θα συνεχίσουν να υλοποιούνται και μετά το πέρας του έργου), 
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 πρόταση προϋπολογισμού (η συνέπεια μεταξύ των στόχων του έργου, της 

μεθοδολογίας, των δραστηριοτήτων και του προτεινόμενου 

προϋπολογισμού), 

 ποιότητα και δυνατότητα εφαρμογής της προτεινόμενης μεθοδολογίας. 

3. Διαχείριση του έργου (κριτήριο 3) (μέγιστη βαθμολογία 20 μόρια):  

- Ο βαθμός στον οποίο ο αιτών αποδεικνύει την ικανότητα οργάνωσης, 

συντονισμού και υλοποίησης των διαφόρων πτυχών των προτεινόμενων 

δραστηριοτήτων. 

- η ομάδα του έργου περιλαμβάνει κατάλληλο συνδυασμό εμπειριών και 

εμπειρογνωμοσύνης για την επιτυχή υλοποίηση των αναμενόμενων 

αποτελεσμάτων του έργου, 

- η σύνθεση και η καταλληλότητα της προτεινόμενης ομάδας 

(συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που έχουν αποδεδειγμένη πείρα στη 

διοργάνωση και την επιτυχή υλοποίηση αθλητικών δραστηριοτήτων) και οι ρόλοι 

που ανατίθενται στα μέλη της ομάδας, 

Οι επιλέξιμες αιτήσεις θα μοριοδοτηθούν από σύνολο 100 μορίων βάσει των 

προαναφερθέντων κριτηρίων. 

Το ελάχιστο όριο του 65% των μορίων θα εφαρμοστεί για το πρώτο και το δεύτερο 

κριτήριο. 

Επιπλέον, ένα ελάχιστο κατώτατο όριο 70 μορίων θα εφαρμοστεί για το σύνολο των 

κριτηρίων ανάθεσης.Οι αιτήσεις που βρίσκονται κάτω από τα όρια αυτά θα 

απορρίπτονται. 

10. ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

Σε περίπτωση έγκρισης επιχορήγησης από την Επιτροπή, η συμφωνία επιχορήγησης, η 

οποία καταρτίζεται σε ευρώ και περιγράφει τους όρους και το ύψος της 

χρηματοδότησης, αποστέλλεται στον αιτούντα μαζί με τις πληροφορίες για τη 

διαδικασία για την επισημοποίηση της συμφωνίας των συμβαλλομένων.  

Τα 2 αντίγραφα της αρχικής συμφωνίας θα πρέπει να υπογραφούν από τον δικαιούχο και 

να επιστραφούν αμέσως στην Επιτροπή.Η Επιτροπή υπογράφει τελευταία. 

11. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

11.1 Επιλέξιμες δαπάνες  

Οι επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να πληρούν όλα τα ακόλουθα κριτήρια: 

 να έχουν πραγματοποιηθεί από τον δικαιούχο.   

 να έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της δράσης, με εξαίρεση τις δαπάνες 

που αφορούν τελικές εκθέσεις και πιστοποιητικά ελέγχου, 

o Η περίοδος επιλεξιμότητας των δαπανών θα ξεκινήσει όπως ορίζεται στη 

συμφωνία επιχορήγησης.  

o Εάν ένας δικαιούχος μπορεί να αποδείξει την ανάγκη έναρξης της δράσης 

πριν από την υπογραφή της συμφωνίας, η περίοδος επιλεξιμότητας των 
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δαπανών μπορεί να ξεκινήσει πριν από την υπογραφή της.Η περίοδος 

επιλεξιμότητας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ξεκινήσει πριν από την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιχορήγησης. 

 να εμφαίνονται στον προβλεπόμενο προϋπολογισμό, 

 να είναι αναγκαίες για την υλοποίηση [της δράσης] [του προγράμματος 

εργασίας], που αποτελεί το αντικείμενο της επιχορήγησης· 

 είναι αναγνωρίσιμες και επαληθεύσιμες, ιδίως με την εγγραφή τους στα 

λογιστικά βιβλία του δικαιούχου, και να προσδιορίζονται σύμφωνα με τα 

ισχύοντα λογιστικά πρότυπα της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο 

δικαιούχος και σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές κοστολόγησης που αυτός 

εφαρμόζει, 

 να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί φόρων και 

κοινωνικών εισφορών, 

 να είναι εύλογες, αιτιολογημένες και να συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις της 

χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, ιδίως όσον αφορά την εξοικονόμηση 

πόρων και την αποδοτικότητα. 

Οι διαδικασίες εσωτερικής λογιστικής και ελέγχου του δικαιούχου πρέπει να καθιστούν 

δυνατή την άμεση αντιστοίχιση των δαπανών και των εσόδων που δηλώθηκαν στο 

πλαίσιο της δράσης ή του έργου με τις αντίστοιχες λογιστικές καταστάσεις και 

δικαιολογητικά. 

Οι επιλέξιμες δαπάνες μπορεί να είναι άμεσες ή έμμεσες. 

 

11.1.1.Επιλέξιμες άμεσες δαπάνες  

Οι επιλέξιμες άμεσες δαπάνες για τη δράση είναι οι δαπάνες εκείνες οι οποίες: 

τηρουμένων των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας που ορίζονται ανωτέρω, μπορούν να 

χαρακτηριστούν ως ειδικές δαπάνες, άμεσα συνδεόμενες με την εκτέλεση [της δράσης] 

[του προγράμματος εργασίας] και, κατά συνέπεια, να καταλογιστούν άμεσα στη δράση 

αυτή, όπως:  

α) δαπάνες προσωπικού που απασχολείται από τον δικαιούχο με σύμβαση εργασίας ή 

ισοδύναμη πράξη διορισμού και είναι επιφορτισμένο με την εκτέλεση της δράσης, 

υπό την προϋπόθεση ότι οι δαπάνες είναι σύμφωνες με τη συνήθη μισθολογική 

πολιτική του δικαιούχου. 

Οι εν λόγω δαπάνες περιλαμβάνουν τους πραγματικούς μισθούς μαζί με τις 

ασφαλιστικές εισφορές και τις λοιπές νόμιμες δαπάνες που εντάσσονται στις 

αποδοχές.Οι δαπάνες αυτές μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν πρόσθετες αμοιβές, 

συμπεριλαμβανομένων πληρωμών βάσει συμπληρωματικών συμβάσεων, ανεξάρτητα 

από τη φύση των εν λόγω συμβάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι καταβάλλονται με 

συνεπή τρόπο κάθε φορά που απαιτείται το ίδιο είδος εργασίας ή 

εμπειρογνωμοσύνης, ανεξαρτήτως της πηγής της χρησιμοποιούμενης 

χρηματοδότησης. 

Οι δαπάνες για φυσικά πρόσωπα, τα οποία απασχολούνται από τον δικαιούχο με 

διαφορετικού είδους σύμβαση από τη σύμβαση εργασίας ή τα οποία εκχωρούνται 

στον δικαιούχο από κάποιον τρίτο έναντι αμοιβής, δύνανται να συμπεριληφθούν στις 

δαπάνες προσωπικού, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθοι όροι: 

i) τα άτομα αυτά εργάζονται υπό συνθήκες ανάλογες με εκείνες των 

υπαλλήλων (ιδίως όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η 
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εργασία, τα καθήκοντα που εκτελούνται και τις εγκαταστάσεις στις 

οποίες εκτελούνται), 

ii) το αποτέλεσμα της εργασίας ανήκει στον δικαιούχο (εκτός 

εάν, σε εξαιρετικές περιστάσεις, έχει συμφωνηθεί κάτι 

διαφορετικό),και 

iii)  το κόστος δεν διαφέρει σημαντικά από το κόστος του προσωπικού που 

εκτελεί παρόμοια καθήκοντα βάσει σύμβασης εργασίας με τον 

δικαιούχο, 

Οι συνιστώμενες μέθοδοι για τον υπολογισμό των άμεσων δαπανών προσωπικού 

παρατίθενται στο Προσάρτημα. 

β) οδοιπορικά και συναφή έξοδα διαμονής, υπό την προϋπόθεση ότι οι δαπάνες αυτές 

είναι σύμφωνες με τις συνήθεις πρακτικές του δικαιούχου για τα ταξίδια, 

γ) δαπάνες απόσβεσης εξοπλισμού ή άλλων παγίων (νέων ή μεταχειρισμένων), όπως 

έχουν καταγραφεί στις λογιστικές καταστάσεις, με την προϋπόθεση ότι το πάγιο 

στοιχείο: 

i) αποσβένεται σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και τις 

συνήθεις λογιστικές πρακτικές του δικαιούχου,και 

ii) έχει αγοραστεί σύμφωνα με τους κανόνες για τις συμβάσεις 

εκτέλεσης που καθορίζονται στη σύμβαση επιχορήγησης, εάν η 

αγορά έχει πραγματοποιηθεί εντός της περιόδου εκτέλεσης, 

οι δαπάνες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ή άλλων παγίων 

είναι επίσης επιλέξιμες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν το κόστος 

απόσβεσης παρόμοιου εξοπλισμού ή παγίων και δεν περιλαμβάνουν χρηματοδοτική 

επιβάρυνση, 

Για τον καθορισμό των επιλέξιμων δαπανών λαμβάνεται υπόψη μόνο το μέρος της 

απόσβεσης, ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης του εξοπλισμού που αντιστοιχεί 

στην περίοδο εκτέλεσης και στο ποσοστό πραγματικής χρήσης του για τους σκοπούς 

της δράσης.Κατ’ εξαίρεση, ενδέχεται να είναι επιλέξιμη σύμφωνα με τους Ειδικούς 

Όρους η συνολική δαπάνη για την αγορά εξοπλισμού, εφόσον αυτή δικαιολογείται 

από τη φύση της δράσης και το πλαίσιο χρήσης του εξοπλισμού ή των περιουσιακών 

στοιχείων, 

δ) δαπάνες για αναλώσιμα και εφόδια, υπό την προϋπόθεση ότι: 

i) έχουν αγοραστεί σύμφωνα με τους κανόνες για τις συμβάσεις 

εκτέλεσης που προβλέπονται στη συμφωνία 

επιχορήγησης,και 

ii) συνδέονται άμεσα με τη δράση, 

ε) οι δαπάνες που απορρέουν άμεσα από απαιτήσεις της συμφωνίας (διάδοση 

πληροφοριών, αξιολόγηση της ενέργειας, λογιστικοί έλεγχοι, μεταφράσεις, 

αναπαραγωγή εγγράφων), συμπεριλαμβανόμενης της δαπάνης για τις 
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χρηματοπιστωτικές εγγυήσεις που έχουν ζητηθεί, εφόσον οι αντίστοιχες υπηρεσίες 

έχουν αγοραστεί σύμφωνα με τους κανόνες για τις συμβάσεις εκτέλεσης που 

προβλέπονται στη συμφωνία επιχορήγησης, 

στ) δαπάνες που απορρέουν από συμβάσεις υπεργολαβίας, υπό την προϋπόθεση ότι 

τηρούνται οι ειδικοί όροι σχετικά με την υπεργολαβία που προβλέπονται στη 

συμφωνία επιχορήγησης, 

ζ) δαπάνες χρηματοοικονομικής στήριξης τρίτων, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται 

οι όροι που προβλέπονται στη συμφωνία επιχορήγησης, 

η)  δασμοί, φόροι και επιβαρύνσεις που καταβάλλει ο δικαιούχος, και ιδίως φόρος 

προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ), εφόσον περιλαμβάνονται στις επιλέξιμες άμεσες 

δαπάνες, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στη συμφωνία επιχορήγησης. 

 

11.1.2. Επιλέξιμες έμμεσες δαπάνες (γενικά έξοδα)  

 

Οι έμμεσες δαπάνες είναι οι δαπάνες που δεν συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση της 

δράσης και συνεπώς δεν μπορούν να καταλογιστούν άμεσα σε αυτήν.  

 

Ένα κατ’ αποκοπή ποσό της τάξης του 7% των συνολικών επιλέξιμων άμεσων δαπανών 

της δράσης, είναι επιλέξιμο ως έμμεση δαπάνη, που αντιπροσωπεύει τις γενικές 

διοικητικές δαπάνες του δικαιούχου που μπορούν να θεωρηθούν καταλογιστέες στη 

δράση/στο έργο. 

Οι έμμεσες δαπάνες δεν μπορούν να περιλαμβάνουν δαπάνες που εγγράφονται σε άλλο 

κωδικό του προϋπολογισμού. 

Οι αιτούντες θα πρέπει να προσέξουν σε περίπτωση που λαμβάνουν επιχορήγηση 

λειτουργίας, η οποία χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ ή της 

Ευρατόμ, ότι δεν μπορούν να δηλώσουν έμμεσες δαπάνες για την περίοδο (ή τις 

περιόδους) που καλύπτεται (-ονται) από την επιχορήγηση λειτουργίας, εκτός εάν 

μπορούν να αποδείξουν ότι η επιχορήγηση λειτουργίας δεν καλύπτει καμία δαπάνη 

της δράσης. 

Για να αποδειχθεί αυτό, ο δικαιούχος θα πρέπει καταρχήν: 

α) να χρησιμοποιεί αναλυτική λογιστική καταγραφή που επιτρέπει τον διαχωρισμό 

όλων των δαπανών (συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων) που 

προέρχονται από την επιχορήγηση λειτουργίας και την επιχορήγηση της 

δράσης.Για τον σκοπό αυτό, ο δικαιούχος θα πρέπει να χρησιμοποιεί αξιόπιστους 

λογιστικούς κωδικούς και κλείδες κατανομής ώστε να διασφαλίζεται ότι η 

κατανομή των δαπανών γίνεται με δίκαιο, αντικειμενικό και ρεαλιστικό τρόπο.  

β)  να καταχωρίζει ξεχωριστά: 

 όλες τις δαπάνες που προκύπτουν από τις επιχορηγήσεις λειτουργίας (π.χ. 

κόστος προσωπικού, γενικές δαπάνες λειτουργίας και άλλες δαπάνες 

λειτουργίας που συνδέονται με τη συνήθη ετήσια δραστηριότητα), και  

 όλες τις δαπάνες που πραγματοποιούνται για τις επιχορηγήσεις δράσης 

(συμπεριλαμβανομένων των πραγματικών έμμεσων δαπανών που συνδέονται 

με τη δράση). 
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Εάν η επιχορήγηση λειτουργίας καλύπτει το σύνολο της συνήθους ετήσιας 

δραστηριότητας και τον προϋπολογισμό του δικαιούχου, τότε ο τελευταίος δεν 

δικαιούται να λάβει καμία έμμεση δαπάνη στο πλαίσιο της επιχορήγησης της δράσης. 

 

11.2 Μη επιλέξιμες δαπάνες  

α) απόδοση κεφαλαίου και μερίσματα που καταβάλλονται από τον δικαιούχο, 

β) χρέη και αντίστοιχες επιβαρύνσεις για την εξυπηρέτηση αυτών, 

γ) προβλέψεις για ζημίες ή χρέη, 

δ) οφειλόμενοι τόκοι, 

ε) επισφαλή χρέη, 

στ) ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές, 

ζ) έξοδα για τα τραπεζικά εμβάσματα της Επιτροπής, τα οποία χρεώνει η τράπεζα του 

δικαιούχου, 

η) δαπάνες που δηλώνονται από τον δικαιούχο στο πλαίσιο άλλης δράσης που 

λαμβάνει επιχορήγηση χρηματοδοτούμενη από τον προϋπολογισμό της Ένωσης.Οι εν 

λόγω επιχορηγήσεις περιλαμβάνουν επιχορηγήσεις που έχουν χορηγηθεί από κράτος 

μέλος και χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης καθώς και 

επιδοτήσεις που χορηγούνται από άλλους φορείς πλην της Επιτροπής και αποσκοπούν 

στην εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης. Ειδικότερα, οι δικαιούχοι που 

λαμβάνουν επιχορήγηση λειτουργίας χρηματοδοτούμενη από τον προϋπολογισμό της 

ΕΕ ή της Ευρατόμ, δεν μπορούν να δηλώνουν έμμεσες δαπάνες για την περίοδο (ή τις 

περιόδους) που καλύπτεται (-ονται) από την επιχορήγηση λειτουργίας, εκτός εάν 

μπορούν να αποδείξουν ότι η επιχορήγηση λειτουργίας δεν καλύπτει καμία δαπάνη της 

δράσης.  

θ) εισφορές σε είδος από τρίτους, 

ι) υπερβολικές ή αλόγιστες δαπάνες· 

ια) [εκπεστέος ΦΠΑ]/[ΦΠΑ]
2
. 

11.3 Μορφή της επιχορήγησης 

 

Αποζημίωση των πραγματικών δαπανών  

 

Η επιχορήγηση θα καθορίζεται με την εφαρμογή μέγιστου ποσοστού 

συγχρηματοδότησης ύψους 80% στις επιλέξιμες δαπάνες που έχουν πράγματι 

καταβληθεί και δηλωθεί από τον δικαιούχο.  

                                           
2
 Επιλέξτε «εκπεστέος ΦΠΑ» αν ο μη εκπεστέος ΦΠΑ εξακολουθεί να είναι επιλέξιμος. Επιλέξτε «ΦΠΑ» αν 

η φύση της δράσης συνεπάγεται πλήρη μη επιλεξιμότητα του ΦΠΑ, π.χ. όταν η βασική πράξη προβλέπει μη 

επιλεξιμότητα αυτών ή αν όλοι οι αιτούντες είναι δημόσιοι φορείς που υλοποιούν τις αντίστοιχες δράσεις υπό 

την ιδιότητά τους ως δημόσιες αρχές.Στην προκειμένη περίπτωση, η ειδική προϋπόθεση για τη μη 

επιλεξιμότητα του ΦΠΑ προβλέπεται στο υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης.   



15 

 

11.4 Ισοσκελισμένος προϋπολογισμός  

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός της δράσης θα πρέπει να επισυνάπτεται στο έντυπο της 

αίτησης.Τα έσοδα και τα έξοδα πρέπει να είναι ισοσκελισμένα.  

Ο προϋπολογισμός πρέπει να καταρτίζεται σε ευρώ.  

Οι αιτούντες των οποίων οι δαπάνες δεν θα πραγματοποιηθούν σε ευρώ θα πρέπει να 

χρησιμοποιήσουν την ισοτιμία που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Infor-euro στην 

ακόλουθη διεύθυνση: 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm. 

Ο αιτών πρέπει να διασφαλίζει ότι οι πόροι που απαιτούνται για την υλοποίηση της 

δράσης δεν μπορούν να παρέχονται εξ ολοκλήρου από την επιχορήγηση της ΕΕ.  

Η συγχρηματοδότηση της δράσης μπορεί να λάβει τη μορφή: 

 ιδίων πόρων του δικαιούχου,  

 εσόδων που προκύπτουν από τη δράση ή το πρόγραμμα εργασίας,  

 οικονομικών συνεισφορών από τρίτους. 

11.5 Υπολογισμός του τελικού ποσού της επιχορήγησης  

Το τελικό ποσό της επιχορήγησης υπολογίζεται από την Επιτροπή κατά τον χρόνο 

πληρωμής του υπολοίπου.Ο υπολογισμός περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα: 

Βήμα 1 — Εφαρμογή του ποσοστού αποζημίωσης στις επιλέξιμες δαπάνες [και 

προσθήκη των μοναδιαίων, βάσει ενιαίου συντελεστή και κατ᾽ αποκοπή, 

συνεισφορών] 

Το ποσό που προκύπτει σύμφωνα με το βήμα 1 υπολογίζεται με την εφαρμογή του 

συντελεστή αποζημίωσης που ορίζεται σο σημείο 11.3.1 στις επιλέξιμες δαπάνες 

που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή. 

Βήμα 2 — Περιορισμός στο ανώτατο ποσό της επιχορήγησης 

Το συνολικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους από την Επιτροπή δεν μπορεί 

σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό της επιχορήγησης που αναγράφεται 

στη σύμβαση επιχορήγησης.Αν το ποσό που προκύπτει μετά το βήμα 1 είναι υψηλότερο 

από το εν λόγω ανώτατο ποσό, το τελικό ποσό της επιχορήγησης θα περιορίζεται στο 

ανώτατο ποσό. 

 Βήμα 3 — Μείωση λόγω του κανόνα περί μη αποκόμισης κέρδους 

Δεν ισχύει. 

Βήμα 4 — Μείωση λόγω πλημμελούς υλοποίησης ή αθέτησης άλλων 

υποχρεώσεων. 

Η Επιτροπή μπορεί να μειώσει το ανώτατο ποσό της επιχορήγησης εάν η δράση δεν έχει 

υλοποιηθεί δεόντως (δηλαδή εάν δεν έχει υλοποιηθεί ή έχει υλοποιηθεί πλημμελώς, 

μερικώς ή καθυστερημένα) ή εάν έχει αθετηθεί τυχόν άλλη υποχρέωση που απορρέει 

από τη συμφωνία.  

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm
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Το ποσό της μείωσης θα είναι ανάλογο με τον βαθμό πλημμελούς υλοποίησης της 

δράσης ή με τη σοβαρότητα της αθέτησης. 

 

11.6 Υποβολή εκθέσεων και ρυθμίσεις πληρωμής 

11.6.1 Ο δικαιούχος μπορεί να ζητήσει τις κάτωθι πληρωμές εφόσον πληρούνται οι όροι 

της συμφωνίας επιχορήγησης (π.χ. προθεσμίες πληρωμής, ανώτατα όρια κ.λπ.).Η αίτηση 

πληρωμής συνοδεύεται από τα έγγραφα που αναφέρονται παρακάτω και αναλύονται στη 

συμφωνία επιχορήγησης: 

 

Αίτηση πληρωμής Συνοδευτικά έγγραφα 

Καταβολή προχρηματοδότησης που 

αντιστοιχεί στο 80% του ποσού της 

επιχορήγησης  

 

Πληρωμή του υπολοίπου  

Η Επιτροπή θα καθορίσει το ποσό της εν λόγω 

ενίσχυσης με βάση τον υπολογισμό του 

τελικού ποσού της επιχορήγησης (βλ. σημείο 

11.5 ανωτέρω). Αν το σύνολο των 

προηγούμενων πληρωμών είναι 

υψηλότερο από το τελικό ποσό της 

επιχορήγησης, ο δικαιούχος θα πρέπει 

να επιστρέψει το ποσό που 

καταβλήθηκε καθ’ υπέρβαση από την 

Επιτροπή μέσω εντάλματος είσπραξης. 

 

α) τελική τεχνική έκθεση·  

β) τελική οικονομική κατάσταση· 

γ) συνοπτική οικονομική 

κατάσταση που συγκεντρώνει τις 

οικονομικές καταστάσεις που έχουν 

ήδη υποβληθεί προηγουμένως και 

εμφανίζει τις εισπράξεις  

 

 

 Σε περίπτωση ασθενούς χρηματοοικονομικής ικανότητας εφαρμόζεται το σημείο 8.1 

ανωτέρω. 

11.6.2 Εγγύηση προχρηματοδότησης 

Δεν ισχύει. 

 

 

Άλλοι οικονομικοί όροι  

 

α) Μη σωρευτική επιχορήγηση 

Κάθε δράση μπορεί να λάβει μόνο μία επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό της 

ΕΕ. 

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει οι ίδιες δαπάνες να χρηματοδοτηθούν δύο φορές 

από τον προϋπολογισμό της Ένωσης.Για να διασφαλιστεί αυτό, οι αιτούντες 

πρέπει να αναφέρουν στην αίτηση επιχορήγησης τις πηγές και τα ποσά 

χρηματοδότησης της Ένωσης που έχουν λάβει ή ζητήσει για την ίδια δράση ή 
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μέρος της δράσης ή για τη λειτουργία του (ο αιτών) κατά το ίδιο οικονομικό έτος, 

καθώς και κάθε άλλη χρηματοδότηση που έλαβαν ή ζήτησαν για την ίδια δράση. 

 

β) Μη αναδρομικότητα  

Αποκλείεται η αναδρομική επιχορήγηση δράσεων που έχουν ήδη ολοκληρωθεί. 

Η επιχορήγηση μπορεί να χορηγηθεί για μια δράση που έχει ήδη ξεκινήσει μόνον 

εφόσον ο αιτών μπορεί να αποδείξει στην αίτηση επιχορήγησης την ανάγκη να 

ξεκινήσει η δράση πριν από την υπογραφή της συμφωνίας επιχορήγησης. 

Στις περιπτώσεις αυτές, οι επιλέξιμες δαπάνες για χρηματοδότηση δεν 

επιτρέπεται να έχουν πραγματοποιηθεί πριν από την ημερομηνία υποβολής της 

αίτησης επιχορήγησης. 

 

γ) Συμβάσεις υλοποίησης/ υπεργολαβίες  

Στην περίπτωση που η υλοποίηση της δράσης απαιτεί την ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων (συμβάσεις υλοποίησης), ο δικαιούχος πρέπει να αναθέσει τη 

σύμβαση στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ή τη 

χαμηλότερη τιμή (κατά περίπτωση), αποφεύγοντας συγκρούσεις συμφερόντων. 

Ο δικαιούχος θα πρέπει να τεκμηριώνει σαφώς τη διαδικασία υποβολής 

προσφορών και να διατηρήσει τον φάκελο τεκμηρίωσης για την περίπτωση 

ελέγχου.  

Οι οντότητες που ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως αναθέτουσες αρχές κατά 

την έννοια της οδηγίας 2014/24/ΕΕ
3
 ή ως αναθέτοντες φορείς κατά την έννοια 

της οδηγίας 2014/25/ΕΕ
4
 πρέπει να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες εθνικούς 

κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων. 

Οι δικαιούχοι μπορούν να αναθέτουν σε υπεργολάβους καθήκοντα τα οποία 

αποτελούν μέρος της δράσης.Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να εξασφαλίζουν ότι, 

πέραν των προαναφερόμενων προϋποθέσεων της βέλτιστης αξιοποίησης των 

χρημάτων και της απουσίας συγκρούσεων συμφερόντων, πληρούνται επίσης οι 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) η υπεργολαβική ανάθεση δεν καλύπτει βασικά καθήκοντα της δράσης· 

β) η προσφυγή σε υπεργολαβική ανάθεση δικαιολογείται από τη φύση της 

δράσης και από τις ανάγκες για την εκτέλεσή της· 

γ) οι εκτιμώμενες δαπάνες της υπεργολαβικής ανάθεσης προσδιορίζονται 

σαφώς στον εκτιμώμενο προϋπολογισμό· 

δ) η προσφυγή στην υπεργολαβική ανάθεση, εφόσον δεν προβλέπεται στην 

περιγραφή της δράσης, ανακοινώνεται από τον δικαιούχο και εγκρίνεται από την 

Επιτροπή.Η Επιτροπή μπορεί να χορηγήσει έγκριση: 

(i) πριν από την προσφυγή σε υπεργολαβική ανάθεση, εφόσον οι δικαιούχοι 

αιτηθούν τροποποίηση  

                                           
3
 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  
4 

Οδηγία 2014/24/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 
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(ii) μετά την προσφυγή σε υπεργολαβική ανάθεση εφόσον αυτή: 

 είναι ειδικά αιτιολογημένη στην ενδιάμεση ή τελική τεχνική έκθεση 

και 

 δεν συνεπάγεται τροποποιήσεις της συμφωνίας επιχορήγησης που 

θα έθεταν σε αμφισβήτηση την απόφαση επιχορήγησης ή θα 

παραβίαζαν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των αιτούντων· 

ε) οι δικαιούχοι εξασφαλίζουν ότι οι προϋποθέσεις που ισχύουν για ορισμένους 

δικαιούχους, που παρατίθενται στη συμφωνία επιχορήγησης (π.χ. προβολή, 

εμπιστευτικός χαρακτήρας κ.λπ.), ισχύουν επίσης και για τους 

υπεργολάβους. 

 

γ) Χρηματοδοτική στήριξη σε τρίτους 

 Οι αιτήσεις δεν επιτρέπεται να προβλέπουν την παροχή χρηματοδοτικής 

στήριξης σε τρίτους. 

12.ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
 

12.1 Από τους δικαιούχους 

Οι δικαιούχοι πρέπει να επισημαίνουν σαφώς τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σε όλες τις δημοσιεύσεις ή σε σχέση με δραστηριότητες για τις οποίες χρησιμοποιείται η 

επιχορήγηση. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι δικαιούχοι οφείλουν να καθιστούν εμφανή το όνομα και τον 

λογότυπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε όλες τις δημοσιεύσεις, τις αφίσες, 

τα προγράμματα και τα υπόλοιπα προϊόντα που υλοποιούνται στο πλαίσιο 

του συγχρηματοδοτούμενου έργου.  

 

12.2 Από την Επιτροπή 

Με εξαίρεση τις υποτροφίες που καταβάλλονται σε φυσικά πρόσωπα και άλλη άμεση 

στήριξη η οποία καταβάλλεται σε φυσικά πρόσωπα που την χρειάζονται επιτακτικά, όλες 

οι πληροφορίες σχετικά με τις επιχορηγήσεις που χορηγούνται κατά τη διάρκεια ενός 

οικονομικού έτους πρέπει να δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο των οργάνων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου του έτους που έπεται του 

οικονομικού έτους κατά το οποίο δόθηκαν οι επιχορηγήσεις.  

Η Επιτροπή θα δημοσιεύει τις ακόλουθες πληροφορίες: 

 επωνυμία του δικαιούχου, 

 διεύθυνση του δικαιούχου όταν αυτός είναι νομικό πρόσωπο, περιφέρεια όταν ο 

δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο, όπως ορίζεται στο επίπεδο NUTS 2, εάν έχει 

την κατοικία του εντός της ΕΕ, ή ισοδύναμη, εάν έχει την κατοικία του εκτός της 

ΕΕ· 

 αντικείμενο της επιχορήγησης, 

 το ποσό που χορηγήθηκε. 

Μετά από τεκμηριωμένο και δεόντως αιτιολογημένο αίτημα του δικαιούχου, η 

υποχρέωση δημοσίευσης αίρεται, εάν η εν λόγω κοινοποίηση απειλεί τα δικαιώματα και 

τις ελευθερίες των ενδιαφερόμενων προσώπων που προστατεύονται από τον Χάρτη των 
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Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή βλάπτει τα εμπορικά συμφέροντα 

των δικαιούχων. 

13. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Η απάντηση σε κάθε πρόσκληση υποβολής προτάσεων περιλαμβάνει την καταγραφή και 

την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (όπως όνομα, διεύθυνση, βιογραφικό 

σημείωμα).Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 45/2001 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς 

της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.Αν δεν 

ορίζεται διαφορετικά, οι ερωτήσεις και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 

ζητούνται είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση της αίτησης σύμφωνα με την 

πρόσκληση υποβολής προτάσεων και θα υποβληθούν σε επεξεργασία αποκλειστικά για 

τον σκοπό αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, 

Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού.  

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να καταχωριστούν στο σύστημα 

έγκαιρου εντοπισμού και αποκλεισμού της Επιτροπής, εάν ο δικαιούχος εμπίπτει σε μία 

από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 106 παράγραφος 1 και στο άρθρο 

107 του δημοσιονομικού κανονισμού 966/20125 (για περισσότερες 

πληροφορίες βλ. τη δήλωση περί απορρήτου στη διεύθυνση:  

http://ec.europa.eu/budget/library/explained/management/protecting/privacy_statement_e

des_en.pdf).  

14. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο σημείο 3. 

Καμία τροποποίηση της αίτησης δεν επιτρέπεται εφόσον η προθεσμία υποβολής έχει 

παρέλθει.Ωστόσο, εάν υπάρχει ανάγκη να διευκρινιστούν ορισμένες πτυχές ή να 

διορθωθούν λάθη εκ παραδρομής, η Επιτροπή μπορεί να επικοινωνήσει με τον αιτούντα 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης. 

Οι αιτούντες θα ενημερωθούν εγγράφως για τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής. 
  

Υποβολή της αίτησης σε έντυπη μορφή 

Τα έντυπα αιτήσεων είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση: 
http://ec.europa.eu/sport/calls/index_en.htm . 

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στο σωστό έντυπο, το οποίο είναι δεόντως 

συμπληρωμένο και φέρει ημερομηνία.Πρέπει να υποβάλλονται σε 2 αντίτυπα (ένα 

σαφώς ορισμένο ως πρωτότυπο συν ένα αντίγραφο) και να φέρουν υπογραφή του 

προσώπου που δικαιούται να συνάπτει νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις εκ μέρους του 

αιτούντος οργανισμού. 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού — Μονάδα C4 

(Αθλητισμός) 

J-70, 02/091 

                                           
5
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=celex%3A32012R0966  

http://ec.europa.eu/budget/library/explained/management/protecting/privacy_statement_edes_en.pdf).
http://ec.europa.eu/budget/library/explained/management/protecting/privacy_statement_edes_en.pdf).
http://ec.europa.eu/sport/calls/index_en.htm
http://ec.europa.eu/sport/calls/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32012R0966
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B-1049 Bruxelles 

— ταχυδρομικώς, με ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου· 

- με υπηρεσία ταχυμεταφορών, με ημερομηνία παραλαβής από την εταιρεία 

ταχυμεταφορών. 

Αιτήσεις που αποστέλλονται με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν θα 

γίνουν δεκτές. 

 

 Επαφές 

Yves Le Lostecque 

eac-sport@ec.europa.eu 

Τηλ.:+32.2.2965232 

- http://ec.europa.eu/sport/calls/index_en.htm 

 Προσαρτήματα: 

1. Έντυπο αίτησης 

2. Υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης 

3. Υπόδειγμα προϋπολογισμού 

4. Υπόδειγμα χρηματοδοτικής και τεχνικής έκθεσης 

5. Κατάλογος δικαιολογητικών 

6. Υπεύθυνη δήλωση 

 

  

http://ec.europa.eu/sport/calls/index_en.htm
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Προσάρτημα 

Ειδικοί όροι για άμεσες δαπάνες προσωπικού 

 

1.Υπολογισμός  

 

Οι τρόποι υπολογισμού των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού που 

προβλέπονται στα στοιχεία α) και β) κατωτέρω συστήνονται και είναι 

αποδεκτοί ως παρέχοντες εγγυήσεις ως προς το ότι οι δηλωθείσες δαπάνες 

είναι πραγματικές.  

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος χρησιμοποιεί διαφορετική μέθοδο υπολογισμού των 

δαπανών προσωπικού, η Επιτροπή μπορεί να την δεχθεί, εάν κρίνει ότι διασφαλίζει 

επαρκώς ότι οι δαπάνες που δηλώνονται είναι πραγματικές. 

  

α) για τα πρόσωπα που εργάζονται αποκλειστικά για τη δράση:  
 

{μηνιαία αμοιβή για το πρόσωπο  

 

επί  

 

τον αριθμό των πραγματικών μηνών εργασίας για τη δράση} 

 

Οι μήνες που δηλώθηκαν για τα εν λόγω πρόσωπα δεν μπορούν να δηλώνονται για άλλη 

επιχορήγηση της ΕΕ ή της Ευρατόμ. 

 

Η μηνιαία αμοιβή υπολογίζεται ως εξής: 

 

{ετήσιες δαπάνες προσωπικού για το πρόσωπο  

 

διά 12} με βάση τις δαπάνες προσωπικού για κάθε πλήρες οικονομικό έτος 

που καλύπτει η εκάστοτε περίοδος υποβολής εκθέσεων.  
 

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

δικαιούχοι πρέπει να χρησιμοποιήσουν την αμοιβή του τελευταίου διαθέσιμου 

ολοκληρωμένου οικονομικού έτους. 

 

β) για τα πρόσωπα που εργάζονται με μερική απασχόληση για τη δράση 

 

i) Εάν το άτομο που απασχολείται στη δράση σε σταθερή αναλογία του χρόνου 

εργασίας τους: 

 

{μηνιαία αμοιβή για το πρόσωπο πολλαπλασιασμένη με το συντελεστή αναλογίας που έχει 

οριστεί για την δράση  

 

επί  

 

τον αριθμό των πραγματικών μηνών εργασίας για τη δράση} 
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Ο κατ’ αναλογία χρόνος εργασίας που δηλώθηκε για τα άτομα αυτά δεν 

μπορεί να δηλωθεί για οποιαδήποτε άλλη επιχορήγηση της ΕΕ ή της 

Ευρατόμ. 

 

Η μηνιαία αμοιβή υπολογίζεται όπως ανωτέρω. 

 

ii) Σε άλλες περιπτώσεις: 
 

{ωρομίσθιο για το πρόσωπο επί τον αριθμό των πραγματικών ωρών εργασίας για τη 

δράση}  

 

ή  

 

{ημερήσια αποζημίωση για το πρόσωπο επί τον αριθμό των πραγματικών ημερών εργασίας 

για τη δράση}  

 

(στρογγυλεμένη στο πλησιέστερο ωράριο μειωμένο κατά το ήμισυ) 

 

Ο αριθμός των πραγματικών ωρών/ημερών που δηλώνονται για ένα πρόσωπο πρέπει να 

μπορεί να εξακριβωθεί και να επαληθευτεί.  

 

Ο συνολικός αριθμός των ωρών/ημερών που δηλώνονται στις επιχορηγήσεις της ΕΕ ή 

της Ευρατόμ, για ένα πρόσωπο για ένα έτος, δεν μπορεί να είναι υψηλότερος από τον 

αριθμό των ετήσιων παραγωγικών ωρών/ημερών που χρησιμοποιούνται για τους 

υπολογισμούς του ωρομισθίου ή του ημερομισθίου.Συνεπώς, ο μέγιστος αριθμός 

ωρών/ημερών που μπορεί να δηλωθεί για την επιχορήγηση είναι: 

 

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

 

μείον  

 

τον συνολικό αριθμό των ωρών και ημερών που δηλώνονται από τον δικαιούχο, για το εν 

λόγω πρόσωπο για το συγκεκριμένο έτος, για άλλες επιχορηγήσεις της ΕΕ ή της Ευρατόμ}. 

 

Η «ωριαία/ημερήσια αμοιβή» υπολογίζεται ως εξής: 

 

{ετήσιες δαπάνες προσωπικού για το πρόσωπο  

 

δια  

 

τον αριθμό των ετήσιων παραγωγικών ωρών/ημερών} χρησιμοποιώντας τις δαπάνες 

προσωπικού και τον αριθμό των ετήσιων παραγωγικών ωρών/ημερών για κάθε 

οικονομικό έτος που καλύπτεται από την εκάστοτε περίοδο υποβολής εκθέσεων.  

 

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

δικαιούχοι πρέπει να χρησιμοποιήσουν το ωριαίο/ημερήσιο ποσοστό του τελευταίου 

διαθέσιμου ολοκληρωμένου οικονομικού έτους.  

 

Ο «αριθμός ετήσιων παραγωγικών ωρών/ημερών» είναι οι συνολικές πραγματικές 

ώρες/ημέρες που εργάστηκε το πρόσωπο κατά τη διάρκεια του έτους.Το έργο δεν μπορεί 
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να περιλαμβάνει τις διακοπές και άλλες απουσίες (όπως αναρρωτική άδεια, άδεια 

μητρότητας, ειδική άδεια, κλπ.).Ωστόσο, μπορεί να περιλαμβάνει υπερωρίες και χρόνο 

συνεδριάσεων, εκπαίδευσης και άλλων παρόμοιων δραστηριοτήτων.  

 

 

2.Αρχεία και λοιπά δικαιολογητικά των δαπανών προσωπικού που δηλώθηκαν ως 

πραγματικές δαπάνες 

 

Για τα πρόσωπα που εργάζονται αποκλειστικά για τη δράση, εάν οι άμεσες δαπάνες 

προσωπικού έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με το στοιχείο α), δεν υπάρχει ανάγκη 

τήρησης αρχείων χρόνου εργασίας, εφόσον ο δικαιούχος υπογράψει δήλωση που 

βεβαιώνει ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν εργαστεί αποκλειστικά για τη δράση.  

 

Για τα πρόσωπα που απασχολούνται στη (στις) δράση (-εις) σε σταθερή αναλογία 

του χρόνου εργασίας τους, εφόσον οι άμεσες δαπάνες προσωπικού έχουν υπολογιστεί 

σύμφωνα με το στοιχείο β) περίπτωση i) , δεν υπάρχει ανάγκη τήρησης 

αρχείων χρόνου εργασίας, εφόσον ο δικαιούχος υπογράψει δήλωση ότι οι 

ενδιαφερόμενοι έχουν πράγματι απασχοληθεί με σταθερή αναλογία χρόνου 

εργασίας για τη δράση. 

 

Για τα πρόσωπα που εργάζονται με μερική απασχόληση για τη δράση, όπου οι 

άμεσες δαπάνες προσωπικού έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με το στοιχείο β) 

περίπτωση ii), οι δικαιούχοι πρέπει να τηρούν αρχεία χρόνου εργασίας για 

τον αριθμό των ωρών/ημερών που δηλώνονται.Τα αρχεία χρόνου 

εργασίας πρέπει να τηρούνται γραπτώς και να εγκρίνονται από τα 

άτομα που εργάζονται για τη δράση και από τους επόπτες τους, 

τουλάχιστον σε μηνιαία βάση.  

 

Ελλείψει αξιόπιστων αρχείων χρόνου εργασίας για τις ώρες απασχόλησης στη δράση, η 

Επιτροπή μπορεί να δεχτεί εναλλακτικές αποδείξεις που να τεκμηριώνουν τον αριθμό 

των ωρών/ημερών που δηλώθηκαν, εφόσον κρίνει ότι παρέχουν επαρκή εχέγγυα.  


