ΣΧΕ∆ΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«............................................................................................................................»,
ακρωνύµιο
………….……………. , κωδικό «ΑΡΙΣΤΕΙΑ I» ...........................…. και αρ. πρωτ ……. ….…
Η ερευνητική πρόταση εντάσσεται στην Οριζόντια Πράξη «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος (Ε.Π.) «Εκπαίδευση & ∆ια Βίου Μάθηση» (εφεξής «Πράξη»), η δηµόσια δαπάνη της
οποίας κατανέµεται στους Άξονες Προτεραιότητας 10 «ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την
προαγωγή της έρευνας & της καινοτοµίας στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» (44%), 11 (ενίσχυση του
ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας & της καινοτοµίας στις 3 περιφέρειες
σταδιακής εξόδου (52,4%) και 12 (ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της
έρευνας & της καινοτοµίας στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου (3,6%) και συγχρηµατοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. ∆ικαιούχος της Πράξης είναι η Γενική Γραµµατεία Έρευνας
και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.

Στην Αθήνα σήµερα την …………………… στα γραφεία της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας &
Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), η οποία εδρεύει στην οδό Μεσογείων 14-18,
αφενός µεν ο Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης, Γενικός Γραµµατέας της ΓΓΕΤ, ο οποίος ενεργεί ως
εκπρόσωπος του Ελληνικού ∆ηµοσίου, καλούµενη εφεξής "∆ικαιούχος", κατ’ εφαρµογή της µε α.π.
10429(∆ΚΗ/Α)/1138/9.9.2011 (ΦΕΚ 2031/Β΄/13.9.2011) απόφασης της Υπουργού Παιδείας, ∆ια
Βίου Μάθησης & Θρησκευµάτων «Μεταβίβαση στο Γενικό Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας
και στους Προϊσταµένους ∆/νσεων και Τµηµάτων της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και
Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης & Θρησκευµάτων τον
Προϊστάµενο και τους Προϊσταµένους Μονάδων της ΕΥ∆Ε-ΕΤΑΚ του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια
Βίου Μάθησης & Θρησκευµάτων, του δικαιώµατος να υπογράφουν “Με εντολή Υπουργού”»
και αφετέρου ο ....ΚΑΛΠΑΞΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ.............. ενεργών ως νόµιµος εκπρόσωπος και για
λογαριασµό του …….ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ......................
καλουµένου εφεξής «Ανάδοχος Φορέας» (ΑΦ), συµφώνησαν και έκαναν αµοιβαία αποδεκτά τα
κατωτέρω:
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ΤΜΗΜΑ Α: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Το βασικό νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την εφαρµογή της Συµφωνίας, είναι:


Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).



Ο ν. 1514/85 (ΦΕΚ 13/Α/8-2-85) «Ανάπτυξη της Επιστηµονικής και Τεχνολογικής Έρευνας»,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα.



Ο ν. 2919/01 (ΦΕΚ 128/Α/25.6.2001) «Σύνδεση Έρευνας και Τεχνολογίας µε την παραγωγή και
άλλες διατάξεις.



Η Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ268/Α’/31-12-11) µε την οποία αναστέλλεται η ισχύς
των διατάξεων του ν.3653/2008(ΦΕΚ49/Α) έως 31/12/2013.



Ο ν.1783/1987(ΦΕΚ Α171/1987) για την «Μεταφορά τεχνολογίας εφευρέσεις, τεχνολογική
καινοτοµία και σύσταση Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας».



Ο ν.3614/07 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την
προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-12-07), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.



Το Π.∆. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α/07-10-2009) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών,
συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και
Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του σε “Υπουργείο
Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας”, µετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας –
Θράκης σε Γενική Γραµµατεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών
της Γενικής Γραµµατείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής.



Το Π.∆. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α/05-11-2009) «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των
Υπουργείων.



Το Π.∆. 24/2010 (ΦΕΚ 56/Α/15-04-2010) «Ανακαθορισµός των αρµοδιοτήτων Υπουργείων και
τροποποιήσεις του Π∆ 189/2009”.



Το Π.∆. 22/2012 (ΦΕΚ47/Α/07-03-2012) «∆ιορισµός Υπουργών και Υφυπουργών».



Το Π.∆. 274/2000 (ΦΕΚ 225/Α/17-10-2000) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία
χρηµατοδότησης (επιχορήγησης ή συνδροµής) έργων και προγραµµάτων που υποβάλλονται από
βιοµηχανικές ή άλλες παραγωγικές µονάδες», όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆.103/2003 (ΦΕΚ
96/Α/23-04-2003), το άρθρο 34 του ν.3259/4-8-04 και το άρθρο 18 του ν.3777/2009
(ΦΕΚ127/Α/28-07-09).



Η µε αρ.πρωτ.14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 (ΦΕΚ540/Β/27-03-2008) Υπουργική Απόφαση
Συστήµατος ∆ιαχείρισης και τις µε αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/07.09.2009 (ΦΕΚ1957/Β/0909-2009) και 28020/ΕΥΘΥ1212/30.06.2010 (ΦΕΚ1088/Β/19-07-2009) τροποποιήσεις αυτής.



Τα Εγχειρίδια ∆ιαδικασιών ∆ιαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακών προγραµµάτων 2007-13.



Ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης
Ιουλίου 2006 σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και την κατάργηση του Κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1784/1999, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του από τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
396/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 6ης Μαϊου 2009.



Ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισµού
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
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Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) 1260/1999,
όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του από τoυς Κανονισµούς (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου αριθ. 539/2010 της 16ης Ιουνίου 2010 και 1310/2011 της 13ης
∆εκεµβρίου 2011.


Ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της 8ης ∆εκεµβρίου 2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση
κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου περί
καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης.



Η Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε/2007/5634/16.11.2007 που αφορά στην έγκριση
του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση.



Η µε αρ.πρωτ. ΕΥ∆/ΕΠΕ∆ΒΜ 8884/31-05-11 Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο
Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ΙΑ Βίου Μάθηση» - Πράξη «ΑΡΙΣΤΕΙΑ», όπως ισχύει µετά την ορθές
επαναλήψεις αυτής.



Η µε αρ.πρωτ. ΓΓΕΤ 5349/30-05-11 Προκήρυξη της ∆ράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ», όπως ισχύει µετά τις
µε αρ.πρωτ. 5529/01-06-11 και 7572/29-07-2011 τροποποιήσεις της.



Ο µε αρ.πρωτ. 7706/03-08-2011 Οδηγός Εφαρµογής της ∆ράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ».



Η µε αρ.πρωτ.22386/30-12-2011 Απόφαση ένταξης της Πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» στο Ε.Π.
«Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση», όπως ισχύει µετά την ορθή επανάληψη αυτής
(19/01/2012).



Η µε αρ.πρωτ. 3066/15-03-2012 απόφαση µε θέµα «Έγκριση αξιολογητικής διαδικασίας Β’
Φάσης και του καταλόγου των προτάσεων που εγκρίνονται προς χρηµατοδότηση στο πλαίσιο της
∆ράσης “ΑΡΙΣΤΕΙΑ”», όπως ισχύει µετά την µε αρ.πρωτ. 3316/21-03-2012 τροποποίησή της.



Η µε α.π. …………… εγκριτική επιστολή



Η µε α.π. ………….. Απόφαση Χρηµατοδότησης Πρότασης και το συνηµµένο σε αυτή Τεχνικό
Παράρτηµα

Σχόλιο [Vicky3]: ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ (πάνω δεξιά)
Σχόλιο [Vicky4]: ΘΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΓΓΕΤ

ΤΜΗΜΑ Β: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ
Άρθρο 1: Αντικείµενο της Συµφωνίας
Ο ∆ικαιούχος αναθέτει και ο Ανάδοχος φορέας συµφωνεί να αναλάβει, ως φορέας υποδοχής την
υλοποίηση της πρότασης µε τίτλο: «...............» και Κύριο Ερευνητή τον ……………. σύµφωνα µε
την µε αρ. πρωτ. ..…………… Απόφαση Χρηµατοδότησης Πρότασης.
Τα λεπτοµερή στοιχεία της ερευνητικής πρότασης, στα οποία συγκαταλέγονται η τεχνική περιγραφή
της έρευνας που θα υλοποιηθεί και η πλήρης ανάλυση του εγκεκριµένου προϋπολογισµού,
περιλαµβάνονται στο Τεχνικό Παράρτηµα Πρότασης το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της
Απόφασης Χρηµατοδότησης, υπογράφεται από τους συµβαλλόµενους και ισχύει ως ισόκυρο µέρος
αυτής της Συµφωνίας. Οποιαδήποτε ασάφεια ή έλλειψη στην ανάλυση του φυσικού αντικειµένου που
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αναφέρεται στο Τεχνικό Παράρτηµα, διευκρινίζεται από την ανάλυση αντικειµένου που υπάρχει στην
αρχικά υποβληθείσα πρόταση.
΄Όπου γίνεται λόγος για την ερευνητική πρόταση στην παρούσα Συµφωνία, εννοούνται όσα
αναφέρονται στην Απόφαση Χρηµατοδότησης, στο συνηµµένο σε αυτή Τεχνικό Παράρτηµα και στην
αρχικά υποβληθείσα πρόταση.

Άρθρο 2: Κύριος Ερευνητής (ΚΕ) - Επιστηµονικώς Υπεύθυνος (ΕΥ)
Ο Κύριος Ερευνητής (ΚΕ) που υπέβαλε την πρόταση στο πλαίσιο της µε αρ.πρωτ. ΓΓΕΤ 5349/3005-11 Προκήρυξη της ∆ράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ», όπως ισχύει µετά τις µε αρ.πρωτ. 5529/01-06-11 και
7572/29-07-2011 τροποποιήσεις της, αποτελεί τον Επιστηµονικώς Υπεύθυνο (ΕΥ) της ερευνητικής
πρότασης.
ΕΥ της πρότασης µε τίτλο «…………» και κωδικό … είναι ο ……… (...........συµπληρώνεται η θέση
του ΚΕ στον Ανάδοχο Φορέα).
Ο ΚΕ είναι υπεύθυνος από την πλευρά του Αναδόχου Φορέα για την υποβολή όλων των εγγράφων
και λοιπών στοιχείων που απαιτούνται άµεσα ή έµµεσα είτε από την παρούσα Συµφωνία και το
Τεχνικό Παράρτηµα Πρότασης, είτε από το γενικότερο κανονιστικό πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης,
είτε βάσει των αρχών της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
Ειδικότερα ο ΚΕ:
α) λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για την αποτελεσµατική επίβλεψη της υλοποίησης της πρότασης
από επιστηµονικής πλευράς,
β) φέρει την ευθύνη για τη λήψη των αποφάσεων που αφορούν στη διεξαγωγή της έρευνας και στη
βέλτιστη χρησιµοποίηση των διαθέσιµων πόρων για την υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης,
συµπεριλαµβανοµένης και της δηµόσιας χρηµατοδότησης,
β) καθοδηγεί και εκπροσωπεί την ερευνητική οµάδα σε όλες τις φάσεις υλοποίησης της έρευνας,
γ) φέρει την ευθύνη για τη σύνταξη των εκθέσεων που αφορούν στην υλοποίηση του φυσικού
αντικειµένου και συµµετέχει αποτελεσµατικά στην κατάρτιση του τµήµατος των εκθέσεων που
αφορά στην οικονοµική διαχείριση,
γ) ενηµερώνει εγκαίρως τον ΑΦ και τη ΓΓΕΤ για κάθε συµβάν ή αλλαγή των περιστάσεων που είναι
πιθανόν να επηρεάσουν την υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης,
δ) φέρει την ευθύνη για τη ορθή σύνταξη και έγκαιρη υποβολή των αιτηµάτων τροποποίησης της
απόφασης χρηµατοδότησης και του επισυναπτόµενου σ’ αυτή Τεχνικού Παραρτήµατος.
Οι πράξεις, παραλείψεις και δηλώσεις του ΚΕ προς τη ΓΓΕΤ λογίζονται πράξεις, παραλείψεις και
δηλώσεις αυτού τούτου του Ανάδοχου Φορέα που τον δεσµεύουν πλήρως χωρίς να δύναται να
προβάλλει οποιασδήποτε µορφής αντίρρηση ή ένσταση.
Η επικοινωνία για θέµατα που άπτονται της υλοποίησης - διαχείρισης του έργου θα γίνεται ανάµεσα
στη ΓΓΕΤ και τον ΚΕ. Η ΓΓΕΤ δεν έχει την υποχρέωση να εξετάζει ή να απαντά σε οποιαδήποτε
αιτήµατα ή αλληλογραφία για το έργο που προέρχεται από οποιοδήποτε άλλο µέλος της ερευνητικής
οµάδας, πέραν του ΚΕ και του Εκπροσώπου του ΑΦ (σε περίπτωση αποχώρησης ή κωλύµατος του
ΚΕ).
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Ο ΚΕ έχει την ευθύνη να ενηµερώνει τον Ανάδοχο Φορέα για το περιεχόµενο της επικοινωνίας και
αλληλογραφίας µε τη ΓΓΕΤ.
Άρθρο 3: Χρονική ∆ιάρκεια - Χρόνος ολοκλήρωσης της Συµφωνίας
Η ηµεροµηνία έναρξης της Συµφωνίας ταυτίζεται µε τις ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης της
πρότασης αντίστοιχα, όπως αυτές ορίζονται στην Απόφαση Χρηµατοδότησης και τυχόν
τροποποιήσεις της. Εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος ο Ανάδοχος Φορέας συµφωνεί να
εκτελέσει την πρόταση αναλαµβάνοντας τις υποχρεώσεις που προσδιορίζονται στην παρούσα
Συµφωνία, στην Απόφαση Χρηµατοδότησης, στη οικεία προκήρυξη και στον Οδηγό Εφαρµογής της
Πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ».
Το σύνολο των δαπανών θα πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί εντός του ως άνω οριζόµενου χρονικού
διαστήµατος. ∆απάνες που έχουν πραγµατοποιηθεί πριν από την έναρξη ή µετά τη λήξη της διάρκειας
υλοποίησης της ερευνητικής πρότασης δεν θεωρούνται επιλέξιµες.
∆απάνες που δεν έχουν εξοφληθεί µέχρι τη διενέργεια του διοικητικού ή επιτόπιου ελέγχου του
άρθρου 7 της παρούσας θα θεωρούνται µη επιλέξιµες στο πλαίσιο του αντίστοιχου ελέγχου. Στην
περίπτωση που αυτό συµβεί κατά τους ενδιάµεσους ελέγχους, οι δαπάνες αυτές µπορούν να
υποβληθούν µε την επόµενη έκθεση προόδου εφόσον έχουν εξοφληθεί. Οποιαδήποτε δαπάνη δεν έχει
εξοφληθεί µέχρι την ηµεροµηνία διενέργειας του τελικού ελέγχου, κρίνεται οριστικά µη επιλέξιµη.

Άρθρο 4: Ευθύνη του Αναδόχου Φορέα
Υπεύθυνος έναντι του δηµοσίου, τόσο για την πραγµατοποιούµενη έρευνα, όσο και για την
επιλεξιµότητα των δαπανών που περιγράφονται στο Τεχνικό Παράρτηµα, ορίζεται ο νόµιµος
εκπρόσωπος του Αναδόχου Φορέα.
Ο Ανάδοχος Φορέας είναι ο φορέας στον οποίο υλοποιείται η ερευνητική πρόταση και φέρει την
ευθύνη:
(α) Της σύνταξης και υποβολής των εκθέσεων προόδου του άρθρου 8 της παρούσας, των αιτηµάτων
τροποποίησης, καθώς και άλλων στοιχείων που τυχόν θα ζητηθούν από το ∆ικαιούχο ή άλλο αρµόδιο
φορέα/όργανο (του ελληνικού δηµοσίου ή/και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) κατά τη διάρκεια
υλοποίησης της πρότασης.
(β) Της διαχείρισης της δηµόσιας χρηµατοδότησης, της διενέργειας των δαπανών και του ελέγχου της
επιλεξιµότητας τους πριν από την πραγµατοποίησή τους σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο
προϋπολογισµό της πρότασης, όπως αυτός αναλύεται στην Απόφαση Χρηµατοδότησης και στο
επισυναπτόµενο σ’ αυτή Τεχνικό Παράρτηµα, και τους κανονισµούς οικονοµικής διαχείρισης που
περιλαµβάνονται στην παρούσα Συµφωνία, στην οικεία προκήρυξη, στον Οδηγό Εφαρµογής και στην
εθνική και κοινοτική νοµοθεσία.
Οι καταβολές της χρηµατοδότησης της ερευνητικής πρότασης γίνονται αποκλειστικά προς τον
Ανάδοχο Φορέα. Εάν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών (πιστοποιήσεις) των δαπανών που
πραγµατοποιήθηκαν εντοπισθούν δαπάνες µη επιλέξιµες από το Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου
Μάθηση», η ευθύνη συµµόρφωσης προς τα πορίσµατα του σχετικού ελέγχου βαραίνει τον Ανάδοχο
Φορέα σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 12 της παρούσας Συµφωνίας.
Ο Ανάδοχος Φορέας οφείλει επίσης:
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α) να εξασφαλίζει το προσωπικό, τα µέσα, τον εξοπλισµό και το υλικό που εύλογα και πρακτικά είναι
αναγκαία για την προσήκουσα εκτέλεση της ερευνητικής πρότασης.
β) να εκτελέσει τις κατά το νόµο και την παρούσα Συµφωνία προβλεπόµενες ενέργειες για την
επίτευξη των στόχων της έρευνας και την τήρηση του χρονοδιαγράµµατος και να επιδεικνύει τη
δέουσα προσοχή και επιµέλεια κατά την υλοποίησή της.
γ) να προβεί στα αναγκαία διαβήµατα για την εξασφάλιση όλων των αδειών και εγκρίσεων που
απαιτούνται για την υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και
να ενηµερώνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τη ΓΓΕΤ για την ολοκλήρωση ή τη διακοπή της
εκτέλεσης της ή για οποιοδήποτε γεγονός ή περιστάσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν σηµαντικά την
πρόοδο της.

Άρθρο 5: Όροι Υλοποίησης – Τροποποιήσεις
Αλλαγή των επιµέρους στοιχείων της απόφασης χρηµατοδότησης ή/και του Τεχνικού Παραρτήµατος
µπορεί να αιτηθεί ο ΚΕ εφόσον οι τροποποιήσεις συντελούν στην επίτευξη ή βελτίωση των στόχων
του έργου και ακολουθούνται οι περιορισµοί που τίθενται στη συνέχεια.
Για την εξέταση οποιασδήποτε τροποποίησης απαιτείται η αποστολή έγγραφου τεκµηριωµένου
αιτήµατος υπογεγραµµένου από τον ΚΕ.
Τα αιτήµατα τροποποίησης, εκτός αυτών που υποβάλλονται για λόγους ανωτέρας βίας, µπορούν να
κατατίθενται µία (1) φορά ανά εξάµηνο.
Το τελευταίο αίτηµα τροποποίησης θα πρέπει να κατατεθεί τουλάχιστον εξήντα 60
ηµερολογιακές µέρες πριν από την ηµεροµηνία λήξης του έργου (η ηµεροµηνία υποβολής
καθορίζεται από τον αριθµό πρωτοκόλλου που θα αποδοθεί στο σχετικό εισερχόµενο έγγραφο).
Αιτήµατα που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν θα εξετάζονται.
Όλες οι τροποποιήσεις στοιχείων της απόφασης χρηµατοδότησης και του επισυναπτόµενου σε αυτή
Τεχνικού Παραρτήµατος τελούν υπό την έγκριση της ΓΓΕΤ. Τα αιτήµατα θα πρέπει να συνοδεύονται
από αναλυτική τεκµηρίωση της σκοπιµότητας τους σε συνάρτηση µε τις ανάγκες υλοποίησης του
φυσικού αντικειµένου της πρότασης.
Στην περίπτωση που η τροποποίηση επιφέρει αλλαγές σε στοιχεία του Τεχνικού Παραρτήµατος θα
πρέπει να υποβάλλεται σε ηλεκτρονική µορφή το ενηµερωµένο Τεχνικό Παράρτηµα µε ευδιάκριτα
σηµειωµένες τις αλλαγές που επέρχονται σε σχέση µε την εκάστοτε ισχύουσα διαµόρφωσή του.
Τα αιτήµατα τροποποιήσεων δεν θα εξετάζονται έως ότου υποβληθούν όλα τα απαραίτητα
συνοδευτικά στοιχεία και δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα ή στην απόφαση
χρηµατοδότησης. Εφόσον υποβληθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, η ΓΓΕΤ θα επεξεργάζεται τα
αιτήµατα τροποποιήσεων και θα αποστέλλει τις σχετικές απαντητικές επιστολές ή και τροποποιητικές
αποφάσεις, όπου απαιτείται.
Η ευθύνη για την ορθή διατύπωση των αιτηµάτων και την ορθή ενηµέρωση του Τεχνικού
Παραρτήµατος βαρύνει από κοινού τον ΚΕ και τον Ανάδοχο Φορέα.
Ο ΚΕ υποχρεούται να ενηµερώνει τη ΓΓΕΤ σχετικά µε οποιοδήποτε γεγονός που επηρεάζει ή
καθυστερεί την υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης.
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5.1 Σχέση Κύριου Ερευνητή – Αναδόχου Φορέα κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου
Κατά την ηµεροµηνία έναρξης του έργου και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής του ο ΚΕ θα πρέπει
να πληροί τις προϋποθέσεις επιλεξιµότητας που αναγράφονται στην Ενότητα 4.1 της οικείας
προκήρυξης, δηλαδή θα πρέπει να είναι:
•

Μέλος ∆ΕΠ ΑΕΙ ή

•

Μέλος ΕΠ ΤΕΙ ή

•

Ερευνητής ερευνητικού φορέα.

Στην περίπτωση των Ερευνητικών Κέντρων στους Ερευνητές περιλαµβάνονται και οι Ειδικοί
Λειτουργικοί Επιστήµονες (ΕΛΕ) καθώς και συνεργαζόµενα µε αυτά µέλη ∆ΕΠ.
Στην περίπτωση που ο ΚΕ παύσει να πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις (π.χ. λόγω αποχώρησης από
τον Φορέα Υποδοχής) το έργο διακόπτεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στην
παράγραφο 5.2 της παρούσας.
Η αντικατάσταση του ΚΕ µε νέο Επιστηµονικώς Υπεύθυνο είναι δυνατή µόνο στην περίπτωση που ο
ΚΕ αδυνατεί να συνεχίσει την υλοποίηση της πρότασης για λόγους ανωτέρας βίας.
Εάν ο ΚΕ αποχωρήσει από τον Φορέα Υποδοχής κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πρότασης, λόγω
διορισµού του σε άλλο φορέα, δίνεται η δυνατότητα να συνεχισθεί η έρευνα, στο νέο φορέα, µετά
από υποβολή αιτήµατος και έγκριση της ΓΓΕΤ και υπό την προϋπόθεση ότι τόσο για τον ΚΕ όσο και
για τον νέο Φορέα Υποδοχής πληρούνται οι προϋποθέσεις επιλεξιµότητας των Ενοτήτων 4.1 και 4.2
της οικείας προκήρυξης.

Πριν από την έναρξη υλοποίησης της πρότασης ο Ανάδοχος Φορέας συνάπτει µε τον ΚΕ Συµφωνία
Συνεργασίας, στην οποία καθορίζεται το γενικό πλαίσιο της συνεργασίας, οι υποχρεώσεις των µερών
και το ύψος της αποζηµίωσης του ΚΕ. Η συµφωνία θα πρέπει µεταξύ άλλων να προβλέπει ρητά τις
συνέπειες από την µονοµερή διακοπή της υλοποίησης της πρότασης από πλευράς ερευνητή ή του
Αναδόχου. Σε περίπτωση διακοπής της υλοποίησης, το ∆ηµόσιο δεν υπέχει καµιά υποχρέωση
αποζηµίωσης.
Το πλαίσιο συνεργασίας που θα συµφωνηθεί θα πρέπει να εξασφαλίζει στον ΚΕ ένα ελάχιστο
επίπεδο ανεξαρτησίας, ιδίως όσον αφορά:
α) στην επιλογή των υπόλοιπων µελών της ερευνητικής οµάδας, που φιλοξενεί και προσλαµβάνει ο
Ανάδοχος Φορέας, µε βάση τα προσόντα που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της έρευνας και υπό την
προϋπόθεση ότι τηρείται η ισχύουσα νοµοθεσία και οι προϋποθέσεις της Ενότητας 6.4 του Οδηγού
Εφαρµογής της Πράξης.
β) στη λήψη των αποφάσεων που αφορούν στη διεξαγωγή της έρευνας και στη βέλτιστη
χρησιµοποίηση των διαθέσιµων πόρων για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου,
συµπεριλαµβανοµένης και της δηµόσιας χρηµατοδότησης.
δ) το δικαίωµα να δηµοσιεύει ως πρώτος συγγραφέας και να επιλέγει ως συν-συγγραφείς µόνον
εκείνους που έχουν συµβάλει ουσιαστικά στην παρουσιαζόµενη εργασία.
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5.2 ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ∆ΙΑΚΟΠΗ – ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΑΝΑΣΤΟΛΗ
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της ερευνητικής πρότασης και µόνο για λόγους ανωτέρας βίας ή
εξαιρετικών περιστάσεων, που αφορούν αποκλειστικά είτε στο πρόσωπο του ΚΕ (π.χ. ασθένεια) είτε
στην αντίστοιχη ερευνητική µονάδα του ΑΦ (π.χ. σοβαρή βλάβη ερευνητικής διάταξης), ο ΚΕ
µπορεί να προτείνει την προσωρινή αναστολή της εκτέλεσης της, για χρονικό διάστηµα το οποίο δεν
θα υπερβαίνει τους 2 µήνες.
Η αναστολή της εκτέλεσης της πρότασης, µετά την έγκριση της από τη ΓΓΕΤ, θα προσµετρηθεί ως
παράταση της διάρκειας υλοποίησής της. Για το ανωτέρω χρονικό διάστηµα της αναστολής, καµία
δαπάνη δεν µπορεί να καταλογισθεί στη συγκεκριµένη πρόταση.

∆ΙΑΚΟΠΗ
Σε περίπτωση διακοπής της υλοποίησης της πρότασης για οποιοδήποτε λόγο, ο Ανάδοχος Φορέας
υποχρεούται να ενηµερώσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τη ΓΓΕΤ και να προχωρήσει άµεσα στην
υποβολή των ακόλουθων στοιχείων :
(α) Τελικής Έκθεσης Ολοκλήρωσης της πρότασης του άρθρου 8 της παρούσας η οποία θα αφορά
στη συνολική πρόοδο της πρότασης από την έναρξη της υλοποίησής της µέχρι και την ηµεροµηνία
διακοπής της.
(β) Τριµηνιαίας Έκθεσης Προόδου του άρθρου 8 της παρούσας, η οποία θα αφορά στην πρόοδο
υλοποίησης της πρότασης από την εποµένη της ηµεροµηνίας λήξης της προηγούµενης Τριµηνιαίας
Έκθεσης Προόδου που έχει υποβληθεί έως την ηµεροµηνία διακοπής της υλοποίησης.
(γ) Των παραδοτέων που έχουν ολοκληρωθεί µέχρι το χρονικό σηµείο της διακοπής.
(δ) Επιστολής στην οποία όπου θα τεκµηριώνονται αναλυτικά οι λόγοι διακοπής της υλοποίησης της
πρότασης.
Ο ∆ικαιούχος προχωρεί στην εξέταση των ως άνω Εκθέσεων σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου
7 της παρούσας και µετά την αξιολόγησή τους, περιορίζει τη χρηµατοδότηση της πρότασης στις
δαπάνες που έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί και κριθεί επιλέξιµες στο πλαίσιο της ανωτέρω
αξιολόγησης σύµφωνα µε το άρθρο 12.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Εάν υπάρχουν λόγοι, εκτός του άµεσου ελέγχου του ΚΕ, για τους οποίους η υλοποίηση της πρότασης
υστερεί του προβλεπόµενου χρονοδιαγράµµατος, είναι δυνατή η παράταση της υλοποίησης της,
χωρίς αντίστοιχη αύξηση του προϋπολογισµού.
Το αίτηµα για παράταση θα υποβάλλεται τουλάχιστον δύο (2) µήνες πριν την προγραµµατισµένη
ηµεροµηνία λήξης της πρότασης. Η σχετική αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από σύντοµη έκθεση
προόδου του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου (κατά το πρότυπο των τριµηνιαίων εκθέσεων
προόδου) όπου θα τεκµηριώνονται οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η χρονική παράταση.
Επισηµαίνεται ότι χρονική παράταση µπορεί να δοθεί µόνο µια φορά και σε καµία περίπτωση δεν
µπορεί να είναι µεγαλύτερη από το ένα έκτο (1/6) της αρχικής χρονικής διάρκειας του έργου, υπό
την πρόσθετη προϋπόθεση ότι η νέα ηµεροµηνία λήξης του έργου δεν θα είναι µεταγενέστερη της
30/06/2015.
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Κατά τη διάρκεια της χρονικής παράτασης του έργου δεν επιτρέπονται περαιτέρω
τροποποιήσεις κανενός είδους.
Ο ΚΕ µπορεί να πραγµατοποιήσει µικρές αλλαγές στο χρονοδιάγραµµα επιµέρους δραστηριοτήτων
της πρότασης εφόσον κριθεί ότι απαιτούνται για την οµαλή και ποιοτική υλοποίησή του και υπό την
προϋπόθεση ότι δεν θα επιφέρουν χρονική απόκλιση στη συνολική διάρκεια υλοποίησης της.
Στην περίπτωση αυτή, ο ΚΕ έχει υποχρέωση να ενηµερώσει τη ΓΓΕΤ µέσω της επόµενης Έκθεσης
Προόδου. Η ΓΓΕΤ, αποφασίζει για την αποδοχή ή µη της µεταβολής µετά από εισήγηση του
εµπειρογνώµονα του φυσικού αντικειµένου που διενεργεί την αντίστοιχη πιστοποίηση.

5.3 Λοιπές τροποποιήσεις της Απόφασης Χρηµατοδότησης
5.3.1 ∆ήλωση νέων µελών της ερευνητικής οµάδας / αντικατάσταση υπαρχόντων µελών
Κάθε µέλος της ερευνητικής οµάδας αναφέρεται ονοµαστικά στο Τεχνικό Παράρτηµα της Απόφασης
Χρηµατοδότησης, εκτός αν δεν έχει ακόµη οριστεί τη στιγµή της σύνταξης του Τεχνικού
Παραρτήµατος, οπότε δηλώνεται ειδικότητα και επίπεδο εµπειρίας,
Τα µέλη της ερευνητικής οµάδας που δεν έχουν δηλωθεί κατά την έναρξη της πρότασης πρέπει
οπωσδήποτε να δηλωθούν ονοµαστικά µε την υποβολή αιτήµατος τροποποίησης σύµφωνα µε τις
προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου και του Οδηγού Εφαρµογής της ∆ράσης.
Τα µέλη της ερευνητικής οµάδας µπορούν να αντικατασταθούν από άλλα άτοµα µε τουλάχιστον
ισότιµα προσόντα σε περιπτώσεις όπου αντικειµενικά διαπιστώνεται αδυναµία απασχόλησης τους
στο πλαίσιο της πρότασης.
Όλα τα αιτήµατα που αφορούν αντικαταστάσεις υπάρχοντος προσωπικού ή δηλώσεις νέων µελών της
οµάδας έργου θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από βιογραφικό σηµείωµα και ακριβή
περιγραφή του αντικειµένου που αναλαµβάνεται να υλοποιηθεί στο πλαίσιο της πρότασης. Θα πρέπει
επίσης να δηλώνονται η ηµεροµηνία έναρξης απασχόλησης του νέου µέλους στην υλοποίηση της
πρότασης και η ηµεροµηνία αποχώρησης του µέλους που αντικαθίσταται.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για το τεχνικό ή άλλο υποστηρικτικό της έρευνας προσωπικό.

5.3.2 Εσωτερική µεταφορά κονδυλίων προϋπολογισµού
Είναι επιτρεπτή η εσωτερική µεταφορά κονδυλίων προϋπολογισµού από κατηγορία σε κατηγορία
δαπάνης υπό την προϋπόθεση ότι η ανωτέρω µεταφορά δεν θα αυξάνει ούτε θα µειώνει το
προϋπολογισθέν για κάθε κατηγορία δαπάνης ποσό περισσότερο από το 20% της τιµής που είχε
ορισθεί στην αρχική απόφαση χρηµατοδότησης.
Επίσης οι ως άνω περιγραφόµενες µεταφορές δεν πρέπει να επιφέρουν αύξηση του συνολικού
προϋπολογισµού της πρότασης ούτε να οδηγούν σε υπέρβαση των ανώτατων ορίων προϋπολογισµού
για κάθε κατηγορία δαπάνης.

5.3.3 Τροποποίηση του φυσικού αντικειµένου της πρότασης.
Η τροποποίηση του φυσικού αντικειµένου της πρότασης επιτρέπεται µόνο σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, αφού κατατεθεί αιτιολογηµένο αίτηµα στη ΓΓΕΤ, εξετασθεί από εµπειρογνώµονα και
δοθεί η σχετική έγκριση.
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Το αίτηµα τροποποίησης υποβάλλεται άπαξ. ∆εν γίνονται αποδεκτές ουσιώδεις διαφοροποιήσεις του
φυσικού αντικειµένου της πρότασης σε σχέση µε αυτό που έχει εγκριθεί. Ως ουσιώδεις
διαφοροποιήσεις νοούνται αυτές που επηρεάζουν χαρακτηριστικά της ερευνητικής πρότασης τα
οποία αποτέλεσαν αντικείµενο αξιολόγησης. Αλλαγές στις τεχνικές / µεθοδολογίες υλοποίησης του
ερευνητικού αντικειµένου που προκαλούνται από τις συνήθεις τεχνολογικές ή άλλες εξελίξεις στο
αντίστοιχο επιστηµονικό πεδίο δε συνιστούν τροποποίηση του φυσικού αντικειµένου, εφόσον η
τεχνολογική στάθµιση είναι υψηλότερη των υπαρχόντων.
Σε περίπτωση µείωσης του αρχικά εγκριθέντος φυσικού αντικειµένου της πρότασης είναι δυνατόν να
µειωθεί ανάλογα και ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός της πρότασης.
5.3.4 Μη επιτρεπτές τροποποιήσεις
∆εν επιτρέπονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
(α) µεταβολή της ηµεροµηνίας έναρξης της πρότασης ή της ηµεροµηνίας επιλεξιµότητας δαπανών
(β) αντικατάσταση/υποκατάσταση του ΚΕ (εκτός από την περίπτωση ανωτέρας βίας της παραγράφου
5.1 ανωτέρω)
(γ) οποιαδήποτε µεταβολή δεν πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου ή/και οδηγεί σε
υπέρβαση των επιµέρους περιορισµών που έχουν τεθεί για κάθε κατηγορία δαπάνης

Άρθρο 6: Υποχρεώσεις του Αναδόχου Φορέα
Ο Ανάδοχος Φορέας αναλαµβάνει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και να εκτελέσει την
ερευνητική πρόταση σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, την Απόφαση Χρηµατοδότησης και το
Τεχνικό Παράρτηµα, τον Οδηγό Εφαρµογής της Πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ», τις οδηγίες και κατευθύνσεις
της ΓΓΕΤ και τους κανόνες της επιστήµης.
Ειδικότερα ο Ανάδοχος Φορέας υποχρεούται:
(α) Να διαθέτει τις αναγκαίες εγκαταστάσεις/υποδοµές και τον εξοπλισµό που ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις υλοποίησης της ερευνητικής πρότασης και ιδίως:
• Να διαθέσει τους χώρους που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της έρευνας και να προβεί σε
αναγκαίες διαµορφώσεις χώρων που συµβάλλουν στην απρόσκοπτη υλοποίησή της στο βαθµό
που αναφέρονται στην υποβληθείσα πρόταση ως προϋπόθεση για την πραγµατοποίησή της.
• Να παρέχει τα µέσα που ήδη διαθέτει και είναι αναγκαία για την υλοποίηση της έρευνας στα
οποία συµπεριλαµβάνονται οι υποδοµές, ο εξοπλισµός, το υποστηρικτικό προσωπικό, η
πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης κλπ.
(β) Να συντάσσει και να υποβάλλει, σε συνεργασία µε τον ΚΕ, τις εκθέσεις προόδου του άρθρου 8
της παρούσας, να διαχειρίζεται τη δηµόσια χρηµατοδότησης και να διενεργεί τις δαπάνες που
απαιτούνται για την υλοποίηση της πρότασης σύµφωνα µε την Απόφαση Χρηµατοδότησης το
επισυναπτόµενο σ’ αυτή Τεχνικό Παράρτηµα και τους κανονισµούς οικονοµικής διαχείρισης που
περιλαµβάνονται στην παρούσα Συµφωνία, στην οικεία προκήρυξη, στον Οδηγό Εφαρµογής της
Πράξης και στην εθνική και κοινοτική νοµοθεσία.
(γ) Να τηρεί την κοινοτική και εθνική νοµοθεσία κατά την εκτέλεση της πρότασης και ιδίως όσον
αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις, τη βιώσιµη ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα και µη
διάκριση και την προσβασιµότητα Ατόµων µε Αναπηρίες. Στις περιπτώσεις µη εναρµονισµένης µε το
κοινοτικό δίκαιο νοµοθεσίας, ισχύουν οι κανονισµοί και οι κοινοτικές οδηγίες προκειµένου η
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ερευνητική πρόταση να διατηρεί το δικαίωµα χρηµατοδότησης από το Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια
Βίου Μάθηση».
Το υλοποιούµενο έργο πρέπει ν’ ανταποκρίνεται στις θεµελιώδεις δεοντολογικές αρχές της έρευνας.
Ειδικότερα, η έρευνα θα πρέπει να συµµορφώνεται µε όλες τις συναφείς εθνικές και διεθνείς
νοµοθετικές διατάξεις, συµβάσεις και κώδικες δεοντολογίας και κατά περίπτωση να έχει τη ρητή
έγκριση των τοπικών ή εθνικών επιτροπών που εξετάζουν θέµατα δεοντολογίας.
Κατά την υλοποίηση της πρότασης θα πρέπει επίσης να λαµβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις του
κανονιστικού πλαισίου της Ε.Ε. [Άρθρο 16 Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006] που αφορούν στη
διευκόλυνση των ΑΜΕΑ και η ισχύουσα εθνική και κοινοτική νοµοθεσία σχετικά µε την προστασία
του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
(δ) Να τηρεί τους κανόνες πληροφόρησης και δηµοσιότητας και ειδικότερα αυτών που απορρέουν
από τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ.1828/2006 της Επιτροπής της 8ης ∆εκεµβρίου 2006. Η διάχυση των
αποτελεσµάτων της εκτελούµενης ερευνητικής πρότασης θα πρέπει να γίνεται µε τρόπο που να
αποφεύγεται η άµεση ή έµµεση αλλοίωση των κανόνων ανταγωνισµού. Επιπλέον σε όλες τις
περιπτώσεις παρουσίασης αποτελεσµάτων (δηµοσιεύσεις κλπ) θα πρέπει να µνηµονεύεται η πηγή
χρηµατοδότησης, που είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)- Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικοί
πόροι (Υπουργείο Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων/ Γενική Γραµµατεία Έρευνας και
Τεχνολογίας) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση».
(ε) Να διαθέτει και να εφαρµόζει σύστηµα τήρησης-καταχώρησης, παρακολούθησης και ελέγχου των
δαπανών που αφορούν στην υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου που περιγράφεται στο Τεχνικό
Παράρτηµα Πρότασης που θα παρέχει πλήρη, ακριβή και διακριτή εικόνα των επιµέρους
οικονοµικών στοιχείων της πρότασης ανά κατηγορία δαπάνης και παραστατικό.
(στ)Να τηρεί όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα που αφορούν την εκτέλεση της πρότασης,
συµπεριλαµβανοµένων των παραστατικών οικονοµικής διαχείρισης, για όλη τη διάρκεια ισχύος της
παρούσας Συµφωνίας όσο και µετά απ’ αυτή, για διάστηµα τριών ετών µετά την ολοκλήρωση του
Ε.Π «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» και τουλάχιστον µέχρι το 2020. Το ανωτέρω διάστηµα δεν
µπορεί να είναι µικρότερο από το χρόνο παραγραφής της αξίωσης του ∆ηµοσίου για την επιστροφή
των αχρεωστήτως καταβληθέντων. Η προαναφερθείσα υποχρέωση τήρησης των πρωτότυπων
δικαιολογητικών της πρότασης εξακολουθεί να υπάρχει ακόµη και αν από φορολογικές διατάξεις της
εθνικής νοµοθεσίας προκύπτει ότι ο Ανάδοχος Φορέας απέκτησε δικαίωµα καταστροφής των
σχετικών στοιχείων µετά από φορολογικό έλεγχο.
(ζ) Να τηρεί τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα
βιβλίων και Στοιχείων για το σύνολο των δαπανών της πρότασης. Υποχρεούται επίσης να τηρεί
χωριστό λογαριασµό (λογιστική µερίδα) στο λογιστικό του σύστηµα για τις πραγµατοποιούµενες
δαπάνες της πρότασης και τις καταβολές των χρηµατοδοτήσεων από πλευράς ∆ικαιούχου. ΄Όλα τα
δικαιολογητικά, παραστατικά στοιχεία δαπανών της πρότασης τηρούνται από τον Ανάδοχο Φορέα
και τίθενται, οποτεδήποτε αυτό ζητηθεί, συγκεντρωµένα στη διάθεση του ∆ικαιούχου και των λοιπών
αρµοδίων ελεγκτικών οργάνων που προβλέπονται από την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. Τα
παραστατικά δαπανών συνοδεύονται υποχρεωτικά από εξοφληµένα τιµολόγια ή από λογιστικά
έγγραφα ισοδύναµης αποδεικτικής ισχύος σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία. Τα πρωτότυπα των
παραστατικών δαπανών πρέπει να σφραγίζονται µε την ακόλουθη ένδειξη: «ΕΠΕ∆ΒΜ, 2007-2013
«ΑΡΙΣΤΕΙΑ I»-(κωδικός πρότασης)-(ακρωνύµιο πρότασης)».

11
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π.χ. ΕΠΕ∆ΒΜ, 2007-2013
«ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι» - (000) –
(ACRONYM)

ΣΧΕ∆ΙΟ
Η µη τήρηση των ως άνω στοιχείων, που θα έχει ως συνέπεια την αδυναµία ελέγχου των πράξεων
από τα προβλεπόµενα εθνικά ή κοινοτικά όργανα ελέγχου, καθώς και η µη εναρµόνιση µε τους
όρους και τις υποχρεώσεις που θέτει η Συµφωνία, ο Οδηγός Εφαρµογής, ή γενικότερα το
διαχειριστικό πλαίσιο (εθνικό και κοινοτικό) εφαρµογής της πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» είναι δυνατόν να
επιφέρουν την προσωρινή ή και οριστική διακοπή της χρηµατοδότησης και την απένταξη της
πρότασης από το Ε.Π. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος Φορέας υποχρεούται στην επιστροφή του
συνόλου της καταβληθείσας χρηµατοδότησης σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί
είσπραξης δηµοσίων εσόδων για τη περίπτωση έργων εθνικής και κοινοτικής χρηµατοδότησης.

ΤΜΗΜΑ Γ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Άρθρο 7: Εποπτεία – Έλεγχος – Παραλαβή – Υποβολή αντιρρήσεων
Η ΓΓΕΤ, η ∆ιαχειριστική Αρχή του ΕΠ «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» καθώς και άλλα
εξουσιοδοτηµένα όργανα ελέγχου διατηρούν το δικαίωµα, να ελέγχουν, όποτε κρίνεται απαραίτητο,
την πορεία του φυσικού και του οικονοµικού αντικειµένου της πρότασης, είτε µε επιτόπιες
επισκέψεις στους χώρους υλοποίησης της ερευνητικής πρότασης (στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου
Φορέα) είτε µέσω εξέτασης των στοιχείων/παραδοτέων/παραστατικών και λοιπών δικαιολογητικών
που υποβάλλονται στο πλαίσιο των Τριµηνιαίων Εκθέσεων Προόδου και της Τελικής Έκθεσης
Ολοκλήρωσης.
Ο Ανάδοχος Φορέας και ο ΚΕ θέτει απ' ευθείας στη διάθεση των ανωτέρω όλες τις λεπτοµερείς
πληροφορίες και τα στοιχεία που θα ζητηθούν µε στόχο την επαλήθευση της ορθής υλοποίησης της
πρότασης σύµφωνα µε τις διατάξεις της απόφασης χρηµατοδότησης και του Τεχνικού
Παραρτήµατος.
Η αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου και η πιστοποίηση των δαπανών
θα διενεργούνται από:
•

Ειδικούς εµπειρογνώµονες,

•

Στελέχη της ΓΓΕΤ ή / και συνεργάτες της ΓΓΕΤ

Ειδικότερα µετά την υποβολή κάθε Τριµηνιαίας Έκθεσης Προόδου διενεργείται έλεγχος
προκειµένου:
•

να αξιολογηθεί και να επαληθευθεί η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στην υλοποίηση του
φυσικού αντικειµένου της πρότασης σε σχέση µε τα προβλεπόµενα στην Απόφαση
χρηµατοδότησης και ο βαθµός επίτευξης των στόχων της πρότασης για την αντίστοιχη
χρονική περίοδο·

•

να κριθεί η επιλεξιµότητα των δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν βάσει της συσχέτισης
τους µε το εκτελούµενο έργο και την πρόοδο της υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου, της
νοµιµότητας τους και τέλος της συµβατότητάς τους µε τα προβλεπόµενα στην Απόφαση
Χρηµατοδότησης, τον παρόντα Οδηγό Εφαρµογής και το γενικότερο κανονιστικό πλαίσιο
που διέπει τη ∆ράση.

12

ΣΧΕ∆ΙΟ
Υποβολή αντιρρήσεων
Στην περίπτωση που υπάρχει διαφωνία µε τα αποτελέσµατα της έκθεσης πιστοποίησης, ο Ανάδοχος
Φορέας ή ο ΚΕ µπορούν να υποβάλουν στη ΓΓΕΤ τις αντιρρήσεις τους το αργότερο εντός τριάντα
(30) ηµερολογιακών ηµερών µετά την κοινοποίηση των αποτελεσµάτων του ελέγχου στον ΚΕ.
Μετά την πάροδο της προθεσµίας αυτής θα θεωρείται ότι οι ενδιαφερόµενοι έχουν αποδεχτεί τα
αποτελέσµατα και δεν θα γίνεται δεκτή η υποβολή αντιρρήσεων. Οι αντιρρήσεις θα εξετάζονται κατά
περίπτωση από την επιτροπή που διενήργησε τον αντίστοιχο έλεγχο ή την επιτροπή ελέγχου
αντιρρήσεων.
Όταν από τον έλεγχο διαπιστώνεται ότι η πρόταση δεν εκτελείται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, ή
ότι τα ως εκείνη τη στιγµή διαθέσιµα αποτελέσµατα δεν εγγυώνται την επιτυχία της, η αρµόδια
υπηρεσιακή µονάδα της ΓΓΕΤ µπορεί να εισηγηθεί τη διακοπή της υλοποίησής ή/και την επιστροφή
της ήδη καταβληθείσας χρηµατοδότησης.

Άρθρο 8: Εκθέσεις Προόδου - ∆ιαδικασία παρακολούθησης και έγκρισης των αποτελεσµάτων
Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης της ερευνητικής πρότασης (φυσικό και οικονοµικό
αντικείµενο) γίνεται µέσω εκθέσεων παρακολούθησης, όπως περιγράφεται ακολούθως,
χρησιµοποιώντας ως σηµείο αναφοράς την Απόφαση Χρηµατοδότησης και το επισυναπτόµενο σ’
αυτήν Τεχνικό Παράρτηµα.
Την ευθύνη για τη συγκέντρωση όλων των απαιτούµενων στοιχείων, τη συµπλήρωση των εντύπων
και την έγκαιρη αποστολή τους στη ΓΓΕΤ έχει ο ΚΕ σε συνεργασία µε τον Ανάδοχο Φορέα.
Με βάση τις εκθέσεις αυτές θα διενεργείται η πιστοποίηση του φυσικού και οικονοµικού
αντικειµένου και θα αποφασίζεται, στην περίπτωση των τριµηνιαίων εκθέσεων, εάν θα καταβληθεί η
επόµενη δόση της χρηµατοδότησης και στην περίπτωση της τελικής έκθεσης, η καταβολή ή µη της
αποπληρωµής καθώς και το ακριβές ποσό της αποπληρωµής ή της αχρεωστήτως καταβληθείσας
δηµόσιας δαπάνης.
Η υποβολή των τριµηνιαίων εκθέσεων προόδου και της τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης είναι
υποχρεωτική. Η µη υποβολή τους εµπρόθεσµα µπορεί να οδηγήσει στην διακοπή της
χρηµατοδότησης του έργου και στην επιστροφή της καταβληθείσας χρηµατοδότησης.
Οι εκθέσεις προόδου και η τελική έκθεση πιστοποίησης που υποβάλλονται προς το ∆ικαιούχο,
φέρουν την υπογραφή του νοµίµου εκπροσώπου του Αναδόχου Φορέα και του ΚΕ.

Τα έντυπα που θα χρησιµοποιηθούν για την παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου είναι τα κάτωθι:
Α. Τριµηνιαίες Εκθέσεις Προόδου
Οι τριµηνιαίες εκθέσεις προόδου υποβάλλονται το αργότερο µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα του
τριµήνου αναφοράς.
Ως ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου τριµήνου υπολογίζεται η ηµεροµηνία έναρξης της
πρότασης.
Οι εκθέσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονική και σε έντυπη µορφή και περιλαµβάνουν τα ακόλουθα
στοιχεία για την υλοποίηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου:
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α) Αναλυτική τεχνική περιγραφή του έργου που υλοποιήθηκε στο χρονικό διάστηµα αναφοράς
(µεθοδολογία, σχεδιασµός δοκιµών, παράθεση των αποτελεσµάτων, των µετρήσεων,
επεξεργασία και συµπεράσµατα).
β) Τα παραδοτέα του φυσικού αντικειµένου που αντιστοιχούν στο τρίµηνο αναφοράς.
γ) Τις προοπτικές για τα επόµενα στάδια, καθώς και δήλωση για κάθε σηµαντική αλλαγή της
επιστηµονικής στρατηγικής αν συντρέχει τέτοια µεταβολή.
δ) Τα προβλήµατα που συναντά ο ΚΕ στην εκτέλεση της πρότασης και τις λύσεις που δόθηκαν
ή προτείνονται.
ε) Τα οικονοµικά στοιχεία ανά κατηγορία δαπάνης για την αντίστοιχη περίοδο.
στ) Στοιχεία συνολικής απασχόλησης ανά µήνα και ηµέρα για κάθε φυσικό πρόσωπο που
απασχολείται στην υλοποίηση της πρότασης, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή,
υπογεγραµµένα από το νόµιµο εκπρόσωπο του δικαιούχου και το φυσικό πρόσωπο.
ζ) Φωτοαντίγραφα των παραστατικών δαπανών της αντίστοιχης περιόδου που τηρούνται στον
Ανάδοχο Φορέα, ανά κατηγορία δαπάνης, τα οποία θα συνοδεύονται απαραίτητα από τις
εξοφλητικές αποδείξεις και τις λογιστικές εγγραφές των παραστατικών, κατά προτίµηση µε
τη µορφή αναλυτικού καθολικού του ξεχωριστού λογαριασµού της πρότασης.
Τα φωτοαντίγραφα θα έχουν αναπαραχθεί από πρωτότυπα παραστατικά που έχουν σφραγισθεί µε
την ένδειξη: «ΕΠΕ∆ΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ 2011»-(κωδικός πρότασης)-(ακρωνύµιο
πρότασης)» και θα συνοδεύονται από Υπεύθυνη ∆ήλωση (ν. 1599/1986, άρθρο 8) του νόµιµου
εκπροσώπου του ΑΦ στην οποία θα αναφέρεται ότι:
•

Τα υποβαλλόµενα παραστατικά είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων

•

Τα πρωτότυπα είναι πάντα στη διάθεση της ΓΓΕΤ

•

Τα στοιχεία συνολικής απασχόλησης ανά µήνα, ηµέρα και φυσικό πρόσωπο είναι ακριβή

•

Οι δαπάνες αφορούν αποκλειστικά τη πρόταση µε κωδικό «…» και τίτλο «…» και δεν έχουν
χρηµατοδοτηθεί από άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηµατοδοτικά µέσα ή άλλη πηγή εθνική ή
κοινοτική.

Β. Τελική έκθεση Ολοκλήρωσης
Εντός χρονικού διαστήµατος δύο µηνών, το αργότερο, από την ηµεροµηνία λήξης της πρότασης
υποβάλλεται, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, η Τελική Έκθεση Ολοκλήρωσης, η οποία
περιλαµβάνει απολογιστικά στοιχεία για την υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου, καθώς και τα
οικονοµικά στοιχεία που αφορούν στο τελευταίο τρίµηνο.
Συγκεκριµένα, η τελική έκθεση του φυσικού αντικειµένου θα περιέχει όσα στοιχεία αναφέρονται
ανωτέρω στις τριµηνιαίες εκθέσεις προόδου, αλλά για το σύνολο της διάρκειας υλοποίησης. Επιπλέον
θα περιέχει στοιχεία για τον βαθµό επιτυχίας στην επίτευξη των στόχων της ερευνητικής πρότασης
και θα περιγράφονται οι ενέργειες διάχυσης των αποτελεσµάτων της.
Στα στοιχεία για το οικονοµικό αντικείµενο θα περιλαµβάνονται µόνον οι δαπάνες που αφορούν στο
τελευταίο τρίµηνο και δεν είχαν αναφερθεί και ελεγχθεί ή δεν είχαν εξοφληθεί στο πλαίσιο της
προηγούµενης έκθεσης.
Στο πλαίσιο της Τελικής Έκθεσης Ολοκλήρωσης υποβάλλονται επίσης, σε έντυπη και ηλεκτρονική
µορφή, στοιχεία συνολικής απασχόλησης ανά µήνα και ηµέρα για κάθε φυσικό πρόσωπο που
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απασχολήθηκε στο πλαίσιο της πρότασης υπογεγραµµένα από το νόµιµο εκπρόσωπο του ΑΦ και το
φυσικό πρόσωπο.
Έµφαση πρέπει να δοθεί στα παραδοτέα και στην σαφή περιγραφή του τελικώς επιτευχθέντος
αποτελέσµατος. Αν στα παραδοτέα της πρότασης περιλαµβάνεται κάποια µελέτη, θα πρέπει να
παραδίδεται µαζί µε την τελική έκθεση.
Σε περίπτωση που το παραδοτέο είναι λογισµικό, θα πρέπει να παραδίδονται όσα από τα ακόλουθα
είναι τεχνικά εφικτά: ενδεικτικά αποτελέσµατα για συγκεκριµένα σενάρια χρήσης, εικόνες οθονών
χρήστη, αρχεία εγκατάστασης του λογισµικού σε πλατφόρµα workstation, πηγαίος κώδικας και τυχόν
καλούµενες βιβλιοθήκες (οι οποίες µπορούν να είναι και σε εκτελέσιµη µορφή εφόσον δεν έχουν
αναπτυχθεί στα πλαίσια του προγράµµατος).
Τέλος, πρέπει να υποβάλλεται µια σύνοψη της πλήρους έκθεσης (στα ελληνικά και τα αγγλικά) σε
µορφή κατάλληλη για δηµοσίευση, όπου αναφέρονται οι στόχοι και τα συµπεράσµατα της έρευνας.
Στην περίπτωση που η έρευνα δεν µπορεί να καταλήξει σε αποτέλεσµα µε συγκεκριµένα
παραδοτέα, για επιστηµονικούς, ερευνητικούς ή ακαδηµαϊκούς λόγους, συντάσσεται Επιστηµονική
Έκθεση από τον ΚΕ, η οποία υποβάλλεται µέσω της αρµόδιας υπηρεσίας του Αναδόχου Φορέα, στη
ΓΓΕΤ προς αξιολόγηση της ερευνητικής προσπάθειας και των ενδιάµεσων παραδοτέων, καθώς και
εξέταση και έγκριση των δαπανών που έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί.

ΤΜΗΜΑ ∆: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Άρθρο 9: Προϋπολογισµός – ∆ηµόσια ∆απάνη
Ο συνολικός προϋπολογισµός της πρότασης είναι .....,...€ (100% ∆ηµόσια ∆απάνη).
προϋπολογισµός, ανά κατηγορία δαπάνης, αναλύεται στο Τεχνικό Παράρτηµα Πρότασης.

Ο

Άρθρο 10: Επιλέξιµες ∆απάνες
Επιλέξιµες ∆απάνες της πρότασης είναι αυτές που προσδιορίζονται στο Τεχνικό Παράρτηµα. Η
εξειδίκευση και προγραµµατισµός των δαπανών του Τεχνικού Παραρτήµατος γίνεται από τον ΚΕ ο
οποίος φέρει την ευθύνη για τη λήψη των αποφάσεων που αφορούν στη διεξαγωγή της έρευνας και
στη βέλτιστη χρησιµοποίηση των διαθέσιµων πόρων για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου,
συµπεριλαµβανοµένης και της δηµόσιας χρηµατοδότησης. Όπου απαιτείται από το θεσµικό πλαίσιο
ίδρυσης και λειτουργίας του, η (προ)έγκριση των δαπανών της ερευνητικής πρότασης γίνεται από το
αρµόδιο όργανο του Αναδόχου Φορέα.

Άρθρο 11: Προϋποθέσεις Επιλεξιµότητας – Παραστατικά
Οι κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών της πρότασης προσδιορίζονται στον Κανονισµό 1081/2006
για το ΕΚΤ και στο Κεφάλαιο Ε «Κανόνες επιλεξιµότητας δαπανών των πράξεων των
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 3614/2007»
της µε αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/ΦΕΚ 540/Β/27.03.08 Υπουργικής Απόφασης Συστήµατος
∆ιαχείρισης όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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Για να θεωρούνται επιλέξιµες οι δαπάνες θα πρέπει να πληρούνται οι ειδικότερες προϋποθέσεις που
τίθενται στην Προκήρυξη και στον Οδηγό Εφαρµογής της Πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» και επιπροσθέτως:
•

να έχουν προβλεφθεί στο Τεχνικό Παράρτηµα, να είναι πραγµατικές και αναγκαίες και να
έχουν πραγµατοποιηθεί εξ’ ολοκλήρου και αποκλειστικά για τις ανάγκες υλοποίησης της
συγκεκριµένης πρότασης,

•

να έχουν πραγµατοποιηθεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πρότασης και εξοφληθεί το
αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία διενέργειας του τελικού ελέγχου,

•

να µη χρηµατοδοτούνται από άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηµατοδοτικά µέσα ή άλλη δηµόσια
πηγή εθνική ή κοινοτική.

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι επιλέξιµη δαπάνη µόνο αν ο Ανάδοχος Φορέας δεν έχει
δικαίωµα έκπτωσης του ΦΠΑ σύµφωνα µε τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ όπως εκάστοτε ισχύει
όπως αποδεικνύεται µε σχετική βεβαίωση από την αρµόδια ∆ΟΥ. Ο ΦΠΑ που µπορεί να ανακτηθεί ή
συµψηφιστεί µε οποιονδήποτε τρόπο, δεν µπορεί να θεωρηθεί επιλέξιµη δαπάνη, ακόµη και αν δεν
ανακτάται από τον φορέα.

1) «Αµοιβές προσωπικού»
Οι δαπάνες αυτή της κατηγορίας διαµορφώνονται σύµφωνα µε τους όρους και περιορισµούς της
Ενότητας 6 του Οδηγού Εφαρµογής της Πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» και σ’ αυτή µπορούν να
καταλογιστούν µόνον οι δαπάνες των πραγµατικών ωρών κατά τις οποίες εργάστηκαν τα εν λόγω
φυσικά πρόσωπα για την εκτέλεση εργασιών που σχετίζονται άµεσα µε το αντικείµενο της
ερευνητικής πρότασης.
Ο υπολογισµός του κόστους του προσωπικού γίνεται µε βάση τον συνολικό πραγµατικό χρόνο
απασχόλησης και το συνολικό κόστος µισθοδοσίας για τον Ανάδοχο Φορέα.
Ο Ανάδοχος Φορέας υποχρεούται να τηρεί Μηνιαία αναλυτικά απολογιστικά φύλλα
χρονοχρέωσης, στα οποία θα αποτυπώνονται σε επίπεδο φυσικού προσώπου οι πραγµατικές ώρες
απασχόλησης ανά ηµέρα, ο τόπος παροχής της εργασίας και το αντικείµενο. Κάθε φύλλο
χρονοχρέωσης θα πρέπει να παρουσιάζει το µήνα και το έτος αναφοράς και να είναι υπογεγραµµένο
από το µέλος της ερευνητικής οµάδας που το αφορά, τον υπεύθυνο της αρµόδιας υπηρεσίας του ΑΦ
και τον ΚΕ.
α) ∆εν είναι επιλέξιµες οι χρηµατοδοτούµενες από τον κρατικό προϋπολογισµό δαπάνες µισθοδοσίας
του προσωπικού των ΑΦ που ανήκουν στον δηµόσιο ή ευρύτερο δηµόσιο τοµέα.
β) Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλεξιµότητα των εκάστοτε αµοιβών αποτελεί η αντιστοίχησή
τους µε πραγµατικά παραδοτέα και η ύπαρξη συµβάσεων εργασίας ή έργου στις οποίες θα
εξειδικεύεται το περιεχόµενο της προσφερόµενης εργασίας σε σχέση µε το φυσικό αντικείµενο του
έργου. Οι δαπάνες προσωπικού για τις συνήθεις δραστηριότητες του ΑΦ δεν είναι επιλέξιµες.
δ) Οι δαπάνες για τις αµοιβές προσωπικού υπολογίζονται βάσει του συνολικού εργοδοτικού κόστους
που συνεπάγονται για τον Φορέα Υποδοχής, συµπεριλαµβανοµένων των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης και των επιδοµάτων που προβλέπονται από το θεσµικό πλαίσιο του ΑΦ όταν αυτός είναι
δηµόσιος φορέας. Επιπλέον αποδοχές που δεν προβλέπονται στη σύµβαση εργασίας/έργου και
καταβάλλονται κατά περίπτωση (ad hoc) δεν είναι επιλέξιµες.
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ε) Η πρόσληψη τυχόν προσωπικού για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου µε οποιαδήποτε σχέση,
γίνεται τηρώντας την ισχύουσα νοµοθεσία και τις γενικές αρχές της συνθήκης ΕΚ και ειδικά την αρχή
της ίσης µεταχείρισης, της µη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας.

Απαραίτητα παραστατικά για τις δαπάνες αυτής της κατηγορίας, αποτελούν:
α) Τα Μηνιαία αναλυτικά απολογιστικά φύλλα χρονοχρέωσης, τα οποία θα συνοδεύονται από
εκθέσεις για το έργο που υλοποιήθηκε στην αντίστοιχη χρονική περίοδο και
β1) Στην περίπτωση συµβάσεων εργασίας
• Οι συµβάσεις εργασίας και οι µισθολογικές καταστάσεις, οι οποίες θα πρέπει να είναι αρµοδίως
υπογεγραµµένες και να φέρουν την σφραγίδα του ΑΦ. Στις καταστάσεις θα πρέπει να αποτυπώνεται
το ποσό των ακαθάριστων µηνιαίων αποδοχών, οι κρατήσεις και οι εργοδοτικές εισφορές.
• Αποδεικτικά καταβολής των αµοιβών στους εργαζόµενους
• Η απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών και η απόδοση του φόρου εισοδήµατος (όπου απαιτείται)
Οι εν λόγω δαπάνες θεωρούνται επιλέξιµες εφόσον έχει εξοφληθεί ο εργαζόµενος, έχει αποδοθεί ο
φόρος εισοδήµατος καθώς και οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές.

β2) Στην περίπτωση συµβάσεων έργου
•

Οι συµβάσεις ανάθεσης έργου

•

Τα ∆ελτία Παροχής Υπηρεσιών (∆ΠΥ) ή οι αποδείξεις δαπάνης ή άλλα ισόκυρα
παραστατικά

•

Η απόδοση του φόρου εισοδήµατος (όπου απαιτείται)

Σε κάθε περίπτωση στο παραστατικό της δαπάνης πρέπει να αναγράφεται το είδος των υπηρεσιών µε
τρόπο που επιτρέπει τον ακριβή προσδιορισµό των προσφερόµενων υπηρεσιών και την πρόταση
στην οποία αφορούν ή σε περίπτωση υπηρεσιών κατόπιν σύµβασης, να γίνεται αναφορά της
σύµβασης.

2) ∆απάνες Μετακινήσεων
Οι δαπάνες αυτή της κατηγορίας διαµορφώνονται σύµφωνα µε τους όρους και περιορισµούς της
Ενότητας 6 του Οδηγού Εφαρµογής της Πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» και για την αιτιολόγηση τους
απαιτούνται :
•

τα εξοφληµένα παραστατικά εξόδων (εισιτήρια, τιµολόγιο ξενοδοχείου κλπ)

•

το εξοδολόγιο υπογεγραµµένο από τον ΚΕ και τον µετακινούµενο,

•

σύντοµη αναφορά στην οποία θα περιγράφεται η σκοπιµότητα και τα αποτελέσµατα του
ταξιδιού που πραγµατοποιήθηκε, καθώς και ο συσχετισµός του µε συγκεκριµένες ενότητες
εργασίας και παραδοτέα.

Οι συµµετέχοντες σε συνέδριο υποχρεούνται, προκειµένου να δικαιολογηθούν οι δαπάνες
µετακίνησης, να προσκοµίσουν πρόγραµµα εργασιών του συνεδρίου από το οποίο να προκύπτει η
συνάφεια του µε το υλοποιούµενο έργο.
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∆εν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες για µεταφορά µε ταξί, οι δαπάνες ενοικίασης αυτοκινήτων και οι
δαπάνες πάρκινγκ, εφόσον υπάρχει δηµόσιο µέσο µεταφοράς που καλύπτει την εν λόγω διαδροµή.

3) Αποσβέσεις
Οι δαπάνες αυτή της κατηγορίας διαµορφώνονται σύµφωνα µε τους όρους και περιορισµούς της
Ενότητας 6 του Οδηγού Εφαρµογής της Πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» και είναι επιλέξιµες για
συγχρηµατοδότηση από το ΕΚΤ εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθοι όροι:
α) εθνικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις δεν συνέβαλαν στην αγορά τους,
β) υπολογίζονται µε τους κατάλληλους λογιστικούς κανόνες,
γ) αφορούν αποκλειστικά την περίοδο υλοποίησης της συγχρηµατοδοτούµενης πράξης.
Όσον αφορά στις δαπάνες απόσβεσης λογισµικού, επισηµαίνεται ότι επιλέξιµο θεωρείται το κόστος
απόσβεσης εξειδικευµένου λογισµικού που χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την υλοποίηση (όχι τη
διαχείριση) του έργου.
Το σύνολο των δαπανών αυτής της κατηγορίας δαπάνης δεν θα υπερβαίνει τα 250.000€.

4) ∆απάνες ∆ηµοσιότητας και διάχυσης και κατοχύρωσης ερευνητικών αποτελεσµάτων
Η διάχυση των αποτελεσµάτων που παράγονται από την υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης
αποτελεί υποχρεωτική δραστηριότητα
Οι δαπάνες αυτή της κατηγορίας διαµορφώνονται σύµφωνα µε τους όρους και περιορισµούς της
Ενότητας 6 του Οδηγού Εφαρµογής της Πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ».
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλεξιµότητα τους είναι, µεταξύ άλλων, η αναφορά στη
χρηµατοδότηση της πρότασης από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο)
µέσω της Πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» µε το κατάλληλο λεκτικό, αλλά και µε τη χρήση των σχετικών
λογότυπων όπου αυτό είναι εφικτό και γενικότερα η τήρηση των προβλέψεων του Κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1828/2006 σχετικά µε την ενηµέρωση και τη δηµοσιότητα.
Η προϋπόθεση αυτή ισχύει και για πιθανές ανακοινώσεις σε επιστηµονικά συνέδρια, περιοδικά κλπ.
Στην περίπτωση µη τήρησης απαιτήσεων δηµοσιότητας σε σχέση µε την πληροφόρηση και
δηµοσιότητα, οι δαπάνες διάχυσης δεν θεωρούνται επιλέξιµες.
Ειδικά για την περίπτωση των δαπανών κατοχύρωσης δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας,
εφόσον υπάρξουν, θα εφαρµοσθούν οι όροι επιλεξιµότητας που αναφέρονται στην Ενότητα 4.4
«Επιλέξιµες ερευνητικές δραστηριότητες» της οικείας προκήρυξης, αφού ζητηθεί η γνωµοδότηση
εξωτερικού/ων εµπειρογνώµονα/ων αναφορικά µε τη συνδροµή τους και την ενδεδειγµένη διαδικασία
εφαρµογής τους .
Απαραίτητα παραστατικά για την εν λόγω κατηγορία δαπάνης αποτελούν:
•

Τιµολόγια αγοράς υπηρεσιών / προµηθειών και αποδεικτικά εξόφλησης

•

Αντίγραφα των καταχωρήσεων σε επιστηµονικά περιοδικά

•

Αποδεικτικά διοργάνωσης των ηµερίδων, συµµετοχής σε συνέδρια κλπ (Προγράµµατα
Ηµερίδων/Συνεδρίων, Ηµερήσιες ∆ιατάξεις, Κατάλογος Συµµετεχόντων κλπ)
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Το κόστος των µετακινήσεων ειδικά για σκοπούς διάχυσης υπολογίζεται µε βάση τα αναφερόµενα
στην ενότητα «∆απάνες Μετακινήσεων» ανωτέρω.

5) Συµπληρωµατικές δαπάνες
Οι δαπάνες αυτή της κατηγορίας διαµορφώνονται σύµφωνα µε τους όρους και περιορισµούς της
Ενότητας 6 του Οδηγού Εφαρµογής της Πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ».
Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει συµπληρωµατικές δαπάνες που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω
κατηγορίες, και συνδέονται άµεσα µε την υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης.
Απαραίτητα παραστατικά για την κατηγορία αυτή θεωρούνται τα τιµολόγια αγορών, και τα
αποδεικτικά πληρωµών προς τους προµηθευτές.
Το σύνολο των δαπανών που εντάσσονται στις κατηγορίες µε α/α «4» και «5» ανωτέρω δεν θα
υπερβαίνει τις 120.000€ για τη συνολική διάρκεια υλοποίησης της ερευνητικής πρότασης.

Άρθρο 12: Όροι Χρηµατοδότησης
Η χρηµατοδότηση της πρότασης γίνεται µέσω του Ειδικού Λογαριασµού της ΓΓΕΤ.
Οι καταβολές της χρηµατοδότησης της ερευνητικής πρότασης γίνονται αποκλειστικά προς τον
Ανάδοχο Φορέα.
Η καταβολή της χρηµατοδότησης γίνεται σε πέντε (5) στάδια (δόσεις) κατά τη διάρκεια της
υλοποίησης της πρότασης.
Οι τέσσερις (4) πρώτες δόσεις αποτελούν προκαταβολές. Η πέµπτη (5η) και τελευταία δόση
(αποπληρωµή) καταβάλλεται µετά τη λήξη και την οριστική παραλαβή της πρότασης και το ύψος της
δεν είναι προκαθορισµένο αλλά εξαρτάται από τις συνολικές πιστοποιηµένες δαπάνες .
Η καταβολή της εκάστοτε δόσης της επιχορήγησης από τη ΓΓΕΤ γίνεται µε την κατάθεση του
αντιστοίχου ποσού στον τραπεζικό λογαριασµό που έχει δηλώσει στη ΓΓΕΤ ο Ανάδοχος
Φορέας. Πραγµατοποιείται δε ανάλογα µε τη ροή χρηµατοδότησης του Προγράµµατος ∆ηµοσίων
Επενδύσεων (Π∆Ε).
Απαγορεύεται η εκχώρηση του έργου καθώς και η εκχώρηση της απαίτησης από επιχορήγηση που
προκύπτει από την Απόφαση Χρηµατοδότησης.
Η πρώτη δόση καταβάλλεται µετά την υπογραφή της Απόφασης Χρηµατοδότησης και ανέρχεται στο
20% της εγκεκριµένης χρηµατοδότησης.
Για την είσπραξη της πρώτης δόσης απαιτείται η υποβολή από τον Ανάδοχο Φορέα αθεώρητου
τιµολογίου του άρθρου 12 παρ.3 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για το αντίστοιχο ποσό. Το
ανωτέρω παραστατικό θα πρέπει να προσκοµισθεί το αργότερο σε δύο (2) µήνες από τη σχετική
ειδοποίηση της ΓΓΕΤ. Σε αντίθετη περίπτωση, ή εάν η ΓΓΕΤ κρίνει ότι δεν έχουν αρχίσει οι εργασίες
υλοποίησης µέσα σε δύο µήνες από την ηµεροµηνία έναρξης της πρότασης, µπορεί να εξετάσει την
περίπτωση διακοπής της χρηµατοδότησης της πρότασης.
Απαγορεύεται η εκχώρηση της πρότασης καθώς και η εκχώρηση της απαίτησης από επιχορήγηση
που προκύπτει από την Απόφαση Χρηµατοδότησης.
Η δεύτερη δόση, ύψους 25% της εγκεκριµένης χρηµατοδότησης καταβάλλεται µετά την υποβολή
στη ΓΓΕΤ των τριµηνιαίων εκθέσεων προόδου και την πιστοποίηση από την ΓΓΕΤ δαπανών που
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αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 90% του ποσού της προκαταβολής. Για την είσπραξη της δεύτερης
δόσης απαιτείται η υποβολή από τον Ανάδοχο Φορέα αθεώρητου τιµολογίου του άρθρου 12 παρ.3
του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για το αντίστοιχο ποσό.
Η τρίτη δόση, ύψους 25% της εγκεκριµένης χρηµατοδότησης καταβάλλεται µετά την υποβολή στη
ΓΓΕΤ των τριµηνιαίων εκθέσεων προόδου και την πιστοποίηση από την ΓΓΕΤ δαπανών που
αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 90% του ποσού που έχει καταβληθεί ως δεύτερη δόση. Για την
είσπραξή της απαιτείται η υποβολή από τον Ανάδοχο Φορέα αθεώρητου τιµολογίου του άρθρου 12
παρ.3 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για το αντίστοιχο ποσό.
Η τέταρτη δόση, ύψους 20% της εγκεκριµένης χρηµατοδότησης καταβάλλεται µετά την υποβολή
στη ΓΓΕΤ των τριµηνιαίων εκθέσεων προόδου και την πιστοποίηση από την ΓΓΕΤ δαπανών που
αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 90% του ποσού που έχει καταβληθεί ως τρίτη δόση. Για την είσπραξη
της απαιτείται η υποβολή από τον Ανάδοχο Φορέα αθεώρητου τιµολογίου του άρθρου 12 παρ.3 του
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για το αντίστοιχο ποσό.
Η αποπληρωµή της πρότασης, ύψους έως και 10% της εγκεκριµένης χρηµατοδότησης
καταβάλλεται µετά την ολοκλήρωση της πρότασης, την υποβολή στη ΓΓΕΤ των τριµηνιαίων
εκθέσεων προόδου και την πιστοποίηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου από την ΓΓΕΤ,
την υποβολή της Τελικής Έκθεσης Ολοκλήρωσης, (φυσικού αντικειµένου), και την έκδοση της
απόφασης αποδοχής αποτελεσµάτων. Για την είσπραξη της απαιτείται η υποβολή από τον Ανάδοχο
Φορέα αθεώρητου τιµολογίου του άρθρου 12 παρ.3 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για το
αντίστοιχο ποσό.
Το ποσό της αποπληρωµής προσδιορίζεται από το ποσό της δηµόσιας επιχορήγησης που αναλογεί
στις πιστοποιηµένες δαπάνες, χωρίς σε καµία περίπτωση να υπερβαίνει το συνολικό ποσό της
δηµόσιας δαπάνης του άρθρου 9 της παρούσας, µείον το ποσό που έχει ήδη καταβληθεί µε τις
προηγούµενες πληρωµές. Εάν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών (πιστοποιήσεις) των δαπανών
που πραγµατοποιήθηκαν για λογαριασµό της πρότασης εντοπισθούν µη επιλέξιµες δαπάνες,
διαγράφονται από τον χωριστό λογαριασµό του άρθρου 6 της παρούσας και δεν λαµβάνονται υπόψη
κατά τον υπολογισµό της κατά τα ανωτέρω χρηµατικής οφειλής του ∆ικαιούχου προς τον Ανάδοχο
Φορέα.
Εάν κατά την ολοκλήρωση ή παύση των εργασιών βάσει της Συµφωνίας, η συνολική πληρωµή του
∆ικαιούχου που έχει υπολογισθεί ότι πρέπει να καταβληθεί σύµφωνα µε την παρούσα Συµφωνία
είναι µικρότερη από το άθροισµα των πληρωµών που έχουν ήδη καταβληθεί εκ µέρους του
∆ικαιούχου, ο Ανάδοχος Φορέας επιστρέφει στο ∆ικαιούχο τη διαφορά. σύµφωνα µε τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις περί είσπραξης δηµοσίων εσόδων για την περίπτωση έργων κοινοτικής
χρηµατοδότησης. Κατά την ολοκλήρωση ή παύση των εργασιών, ο ∆ικαιούχος εξετάζει τον
ολοκληρωµένο χαρακτήρα της εκτελεσθείσας πρότασης, σύµφωνα µε το περιεχόµενο, τους σκοπούς
και τα µέσα που περιγράφονται στην Απόφαση Χρηµατοδότησης και στο Τεχνικό Παράρτηµα, και
διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τον Ανάδοχο Φορέα την επιστροφή ακόµα και του συνόλου των
πληρωµών που έχουν ήδη καταβληθεί, στην περίπτωση που η εκτελεσθείσα πρόταση κριθεί ηµιτελής,
κατ’ εφαρµογή του άρθρου 7 της Παρούσας.
Εάν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών (πιστοποιήσεις) των δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν για
λογαριασµό της πρότασης εντοπισθούν δαπάνες µη επιλέξιµες από το Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια
Βίου Μάθηση», η ευθύνη συµµόρφωσης προς τα πορίσµατα του σχετικού ελέγχου βαραίνει τον
Ανάδοχο Φορέα. Όλες οι χρηµατικές καταβολές προς τον Ανάδοχο Φορέα είναι καταλογιστέες και
επιστρεπτέες στη ΓΓΕΤ σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί «αχρεωστήτως ή
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παρανόµως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισµού» και είσπραξης
δηµοσίων εσόδων για την περίπτωση έργων εθνικής ή κοινοτικής χρηµατοδότησης, οποτεδήποτε
διαπιστωθεί ότι αντιστοιχούν σε δαπάνες οι οποίες τελικώς κρίνονται ως µη επιλέξιµες.

ΤΜΗΜΑ Ε: ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 13: Απόρρητο, δηµοσιότητα και πληροφορίες σχετικά µε τα αποτελέσµατα
Καµία επίκληση πνευµατικής ιδιοκτησίας ή απορρήτου δεν µπορεί να αποτελέσει λόγο άρνησης του
ΑΦ για την παροχή στοιχείων ή πληροφοριών προς τη ΓΓΕΤ τα οποία αυτή κρίνει απαραίτητα για
την αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης της πρότασης και τον έλεγχο της νόµιµης και
αποτελεσµατικής χρήσης των πόρων. Αυτό ισχύει τόσο κατά τη διάρκεια της παρούσας Συµφωνίας,
όσο και µετά τη λήξη της.
Η ΓΓΕΤ έχει το δικαίωµα να δηµοσιεύει µε οποιοδήποτε τρόπο πληροφορίες που αφορούν τον τίτλο
της ερευνητικής πρότασης, το όνοµα του ΑΦ, του ΕΥ, σύντοµη περιγραφή του φυσικού
αντικειµένου, τη χρηµατοδοτική συνεισφορά της ΓΓΕΤ, τη διάρκεια, καθώς και πληροφορίες για το
βαθµό υλοποίησης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου περιλαµβανοµένου του ύψους των
δαπανών που πιστοποιήθηκαν.
Ο ΑΦ οφείλει, αν ζητηθεί από τη ΓΓΕΤ να παρουσιάσει σε δηµόσια εκδήλωση την πρόοδο και τα
αποτελέσµατα της ερευνητικής πρότασης. Στην εκδήλωση αυτή µπορούν να συµµετέχουν και
εµπειρογνώµονες που αξιολογούν την πορεία πρότασης. Οφείλει επίσης να πραγµατοποιήσει τις
δράσεις δηµοσιότητας που αναφέρονται στο Τεχνικό Παράρτηµα της πρότασης τηρώντας τους όρους
δηµοσιότητας του άρθρου 6 της παρούσας.

Άρθρο 14: Πλήρωση ή λήξη της Συµφωνίας
Η Συµφωνία θεωρείται ότι έχει εκτελεσθεί και έχει λήξει, καθ' όσον αφορά την παραγωγή της
πρότασης, κατά την ηµεροµηνία έγκρισης/ παραλαβής από το ∆ικαιούχο της τελευταίας τεχνικής
έκθεσης, εγγράφου ή άλλου παραδοτέου αποτελέσµατος που απαιτείται σύµφωνα µε αυτή,
εξακολουθεί όµως σε συνδυασµό µε τις εφαρµοστέες διατάξεις νόµων να διέπει και µετά τη λήξη της
τον έλεγχο εκπλήρωσης ή µη των από αυτήν προκυπτουσών υποχρεώσεων των δύο µερών της
Συµφωνίας.

Άρθρο 15: ∆ιακοπή της χρηµατοδότησης – Ανάκτηση
Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι υπάρχει υπέρβαση των προθεσµιών υποβολής των εκθέσεων
παρακολούθησης µεγαλύτερη των 30 ηµερών ή δεν τηρούνται οι όροι της Απόφασης
Χρηµατοδότησης ή/και της παρούσας συµφωνίας, η ΓΓΕΤ έχει το δικαίωµα να προχωρήσει αρχικά
στην προσωρινή διακοπή της χρηµατοδότησης και εν συνεχεία στην οριστική διακοπή της και να
ζητήσει την επιστροφή τµήµατος ή του συνόλου της καταβεβληµένης χρηµατοδότησης ως
αχρεωστήτως καταβληθείσας σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
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Άρθρο 16: Υπαιτιότητα του Ανάδοχου Φορέα
Όπου στη Συµφωνία αυτή γίνεται µνεία του Αναδόχου Φορέα ως υπαιτίου, εννοείται, χωρίς καµιά
εξαίρεση, ευθύνη και υπαιτιότητα αυτού, για τις πράξεις ή παραλείψεις, όχι µόνο αυτού του ιδίου
αλλά και καθενός από τους υπαλλήλους του ή των συνεργατών του τόσο κατά την υλοποίηση όσο και
µετά την περάτωση της προβλεπόµενης πρότασης, ο δε ∆ικαιούχος σε περίπτωση υπαιτιότητας
κάποιου από τους ανωτέρω, διατηρεί κατά νόµο αξίωση και κατ΄ αυτού, παράλληλα µε εκείνη κατά
του Αναδόχου Φορέα.

Άρθρο 17: Παράλειψη ενάσκησης δικαιωµάτων ∆ικαιούχου-ΓΓΕΤ
Ρητά συµφωνείται ότι η τυχόν µη ενάσκηση από το ∆ικαιούχο οποιουδήποτε δικαιώµατος που του
παρέχεται βάσει της παρούσας δεν µπορεί, σε καµία περίπτωση, να θεωρηθεί ότι αποτελεί είτε
παραίτηση από το δικαίωµα αυτό, είτε σιωπηρή άσκηση του εν λόγω δικαιώµατος.

Για το ∆ικαιούχο - ΓΓΕΤ
Ο Γενικός Γραµµατέας Έρευνας και
Τεχνολογίας

Για τον Πανεπιστήµιο Πατρών (ΑΦ)
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

(σφραγίδα και υπογραφή)

(σφραγίδα και υπογραφή)

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

∆ηµήτρης Καλπαξής
Αντιπρύτανης Στρατηγικού Σχεδιασµού και
Ανάπτυξης της Έρευνας
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