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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
για την υλοποίηση συνεργατικών ερευνητικών έργων στo πλαίσιο της Δράσης 

«ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΕΣΠΑ 2014-2020)  
 

 [Τονίζεται ότι το περιεχόμενο (κείμενο άρθρων) του παρόντος σχεδίου συμφωνητικού δεν 
είναι δεσμευτικό, αλλά ενδεικτικό, και μπορεί να τροποποιηθεί αναλόγως, σύμφωνα με τις 
τελικές συμφωνίες των συμβαλλομένων μερών. Ωστόσο θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ 
ελάχιστον διατάξεις για τα ζητήματα που θεωρείται ότι είναι απαραίτητο να διευθετούνται με 
το συμφωνητικό συνεργασίας, σύμφωνα με την αναλυτική πρόσκληση της Δράσης.] 
 
Για το έργο με κωδικό ......................... και τίτλο 

"………………………………………………………………………………………."  

 
Το παρόν Συμφωνητικό Συνεργασίας τίθεται σε ισχύ σήμερα την  ………… του μηνός 

……………. ……. του έτους … μεταξύ των κάτωθι: 
1. ………………………………………… που εδρεύει  ……………………………………. 

…………………………………………………..  

2. …………………………………………………………………που εδρεύει 
……………………………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………….που εδρεύει 
……………………………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………………που εδρεύει 
……………………………………………………………………………………. και   

5. …………………………………………………………………που εδρεύει 

………………………………………………………………………………. 
 

Όλοι οι προαναφερόμενοι, που στο εξής θα αναφέρονται, συλλογικά ή μεμονωμένα, ως 
«Φορείς» ή «Μέλη της Σύμπραξης, συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
 

Έχοντας λάβει γνώση:  
 

Την αναλυτική πρόσκληση της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», 

 
τα Μέλη της Σύμπραξης, κατέχοντας ουσιαστική εμπειρία και ενδιαφέρον στο συγκεκριμένο 

επιστημονικό αντικείμενο, έχουν υποβάλει πρόταση ερευνητικού Έργου  το οποίο κατόπιν 
αξιολόγησης εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με την με ΑΠ 

ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ … απόφαση. 
 

Τα Μέλη της Σύμπραξης επιθυμούν τη σύναψη του παρόντος συμπληρωματικού 

διακανονισμού που σχετίζεται με τις μεταξύ τους διευθετήσεις κατά τη διάρκεια και μετά τη 
λήξη της διεκπεραίωσης του προαναφερόμενου ερευνητικού Έργου. 

 
Με βάση τα ανωτέρω, τα Μέλη  της Σύμπραξης συμφωνούν τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 - ΟΡΙΣΜΟΙ 
Οι λέξεις που ξεκινούν με κεφαλαίο γράμμα στο παρόν Συμφωνητικό Συνεργασίας θα έχουν 

τον ίδιο ορισμό και έννοια που τους αποδίδεται στην αναλυτική πρόσκληση της Δράσης ή θα 
έχουν την έννοια που τους αποδίδεται σε οποιοδήποτε άρθρο του παρόντος Συμφωνητικού. 

 
ΑΡΘΡΟ 2 - ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός του παρόντος Συμφωνητικού Συνεργασίας είναι η οργάνωση της εργασίας μεταξύ των 

Φορέων της Σύμπραξης, η οργάνωση της διαχείρισης του Έργου, ο καθορισμός των 
δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των συμμετεχόντων Φορέων, καθώς και η διαχείριση των 

θεμάτων που σχετίζονται με τα Δικαιώματα Πρόσβασης και Διανοητικής Ιδιοκτησίας.  
Σε κάθε περίπτωση, το παρόν Συμφωνητικό έχει ρόλο συμπληρωματικό και όχι αναιρετικό 

προς την Απόφαση χρηματοδότησης και το συνημμένο σε αυτήν Τεχνικό Παράρτημα Έργου. 

 
ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ  

 
3.1. Τα Μέλη της Σύμπραξης δεσμεύονται για την αποτελεσματική υλοποίηση του 

ερευνητικού Έργου, ήτοι να συνεργάζονται, να εκτελούν και να εκπληρώνουν εγκαίρως όλες 

τις υποχρεώσεις τους, καλόπιστα και υπό τους όρους, προϋποθέσεις και διαδικασίες που 
αναφέρονται στην αναλυτική πρόσκληση της Δράσης. 

Κάθε Μέλος δεσμεύεται να γνωστοποιεί εγκαίρως στο Συντονιστή του έργου ή/ και στα λοιπά 
Μέλη κάθε σημαντική πληροφορία, γεγονός, πρόβλημα ή καθυστέρηση που ενδέχεται να 

επηρεάσει το Έργο. Επίσης, κάθε Μέλος δεσμεύεται να παρέχει στον Συντονιστή του έργου, 
αλλά και στους λοιπούς Φορείς της Σύμπραξης, έγκαιρα και έγκυρα όλες τις πληροφορίες και 

το υλικό που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους στο πλαίσιο της 

εκτέλεσης του Έργου. 
 

3.2. Συμμετοχή/ Παρέμβαση τρίτων (μη μελών της Σύμπραξης)  
Κάθε Φορέας, ακόμη και σε περίπτωση που συνάπτει σύμβαση υπεργολαβίας ή εμπλέκει με 

άλλον τρόπο τρίτους (όπως θυγατρικές εταιρίες) στο Έργο, παραμένει μόνος υπεύθυνος για 

την διεκπεραίωση του τμήματος του Έργου που του αναλογεί, αλλά και για την συμμόρφωση 
των τρίτων με τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού Συνεργασίας και της Απόφασης 

χρηματοδότησης. Κυρίως οφείλει να διασφαλίζει ότι η χρήση από τρίτους δεν επηρεάζει τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των άλλων Μελών της Σύμπραξης, ιδίως ως προς τα 

πνευματικά  δικαιώματα. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ/ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 



 

 

  ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 

  ΕΣΠΑ 2014-2020 
4 

4.1. Οι Φορείς της Σύμπραξης δεσμεύονται για την υιοθέτηση και την εφαρμογή επαρκούς και 

αποτελεσματικής δομής οργάνωσης/ διαχείρισης, η οποία θα διασφαλίζει την ομαλή 
διεκπεραίωση του Έργου, σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και διαδικασίες που 

αναφέρονται στην Απόφαση χρηματοδότησης και στην αναλυτική πρόσκληση της Δράσης. Η 
δομή διαχείρισης του Έργου, καθώς και οι αρμοδιότητες, οι ρόλοι και τα καθήκοντα των 

Φορέων και των προσώπων που εμπλέκονται στο έργο, θα διέπονται από τα αναφερόμενα 

στο Τεχνικό Παράρτημα Έργου (ΤΠΕ), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης 
χρηματοδότησης του Έργου. 

 
4.2. Τα Μέλη της Σύμπραξης ορίζουν έναν εξ αυτών ως Συντονιστή Φορέα του Έργου. 

Συντονιστής Φορέας του Έργου ορίζεται ο … . Ο Συντονιστής ενεργεί ως κοινός εκπρόσωπος 
όλων των Φορέων που συμπράττουν και αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συνολική διαχείριση 

του Έργου. Οι δραστηριότητες και υποχρεώσεις που συναρτώνται με το ρόλο ενός Φορέα ως 

Συντονιστή δεν μπορούν να εκχωρηθούν σε τρίτους.   
 

 
ΑΡΘΡΟ 5 - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

5.1. Κάθε Μέλος της Σύμπραξης θα καταβάλλει το ποσό της ιδιωτικής συμμετοχής που του 
αναλογεί σύμφωνα με το σχέδιο προϋπολογισμού του εγκεκριμένου έργου και τους όρους της 

Απόφασης χρηματοδότησης. Ο Συντονιστής του Έργου θα έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα 
διανομής των πληρωμών της αντίστοιχης για τον κάθε Φορέα – δικαιούχο δημόσιας δαπάνης, 

χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. 
 

5.2. Ο εξοπλισμός που θα αγοραστεί στο πλαίσιο του Έργου θα ανήκει στον Φορέα  της 

Σύμπραξης, στον προϋπολογισμό του οποίου έχει εγγραφεί η δαπάνη αγοράς του εξοπλισμού, 
εκτός αν υπάρξει αντίθετη συμφωνία. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

 

6.1. Γενικά 

Κάθε Φορέας της Σύμπραξης δεσμεύεται καταρχήν από τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στην Απόφαση χρηματοδότησης, καθώς και στην προκήρυξη της δράσης 

«Συνεργασία 2011-Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους 
Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς» και στην αντίστοιχη αναλυτική πρόσκληση της 

Δράσης, εκτός αν στο παρόν Συμφωνητικό αναφέρονται συμπληρωματικές διατάξεις. 

 
6.2. Ιδιοκτησία και Προστασία Γνώσης 

 
6.2.1. Γενικά 

Κατά γενική αρχή τα αποτελέσματα του έργου, δηλαδή η παραγόμενη γνώση (foreground), 
αποτελεί ιδιοκτησία του Φορέα που την παράγει. 

 

6.2.2. Συνιδιοκτησία 
Εάν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου παραχθεί κοινή εφεύρεση, σχεδιασμός, προϊόν ή 

εργασία, στην οποία έχουν συνεισφέρει δύο τουλάχιστον Φορείς της Σύμπραξης και εάν τα 
χαρακτηριστικά της εφεύρεσης, σχεδιασμού, προϊόντος ή εργασίας είναι τέτοια που καθιστούν 

αδύνατο τον διαχωρισμό για το σκοπό υποβολής αίτησης για απόκτηση και διατήρηση της 

προστασίας των αντίστοιχων πνευματικών δικαιωμάτων, οι εμπλεκόμενοι Φορείς της 
Σύμπραξης συμφωνούν ότι θα αποταθούν από κοινού για την απόκτηση και τη διατήρηση των 

αντίστοιχων δικαιωμάτων. Σε αντίθετη περίπτωση, θα επιδιώξουν την σύναψη κατάλληλων, 
μεταξύ τους, συμφωνιών τόσο ως προς την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων όσο 

και ως προς τον επιμερισμό του αντίστοιχου κόστους. 
Σε κάθε περίπτωση, οι  συνδικαιούχοι θα έχουν το δικαίωμα χρήσης και παραχώρησης της 

χρήσης (με μη-αποκλειστικές άδειες) των εν λόγων δικαιωμάτων, με βάση τους όρους των 



 

 

  ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 

  ΕΣΠΑ 2014-2020 
5 

τυχόν προϋπαρχουσών συμφωνιών, χωρίς την υποχρέωση καταβολής οικονομικού 

ανταλλάγματος προς τους υπόλοιπους Φορείς της Σύμπραξης ή την συγκατάθεση αυτών. 
 

6.2.3. Μεταβίβαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 
Κάθε Μέλος της Σύμπραξης μπορεί να μεταβιβάσει ελεύθερα τα δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας των οποίων είναι δικαιούχος, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και των 

υποχρεώσεων που προκύπτουν από το παρόν Συμφωνητικό και την αναλυτική πρόσκληση της 
Δράσης. Κάθε δικαιούχος μπορεί να προσδιορίζει (στο Παράρτημα ……. του παρόντος) 

συγκεκριμένους τρίτους στους οποίους προτίθεται να μεταβιβάσει την παραγόμενη Γνώση 
που του ανήκει. Σ’ αυτήν την περίπτωση τα λοιπά Μέλη παραιτούνται από το δικαίωμά τους 

να υποβάλουν ένσταση στη μεταβίβαση προς αυτούς τους τρίτους. Ωστόσο ο μεταβιβάζων 
υποχρεούται να ενημερώσει προηγουμένως τα Μέλη της Σύμπραξης για την επικείμενη 

μεταβίβαση. 

 
6.2.4. Κατοχύρωση προστασίας 

Σε περίπτωση που ένα Μέλος της Σύμπραξης αποφασίζει, με δική του ευθύνη, να μην 
επιδιώξει επαρκή και αποτελεσματική προστασία για γνώση που έχει παραγάγει κατά την 

υλοποίηση του Έργου, ο εν λόγω Φορέας θα ενημερώσει εγγράφως, μέσω του Συντονιστή 

του Έργου, τους υπόλοιπους Φορείς της Σύμπραξης. Οποιοσδήποτε άλλος Φορέας της 
Σύμπραξης ενδιαφέρεται να αποταθεί για την απόκτηση και τη διατήρηση τέτοιας προστασίας 

θα ενημερώσει εγγράφως, μέσω του Συντονιστή του Έργου, τους υπόλοιπους Φορείς μέσα σε 
έναν μήνα από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης..  

Ο παραπάνω όρος προϋποθέτει ότι οι ρυθμίσεις για τα Δικαιώματα Πρόσβασης δεν θα 
επηρεαστούν για οποιοδήποτε Φορέα της Σύμπραξης. 

 

6.3. Δημοσίευση Γνώσης 
 

6.3.1. Ένας Φορέας της Σύμπραξης δικαιούται να δημοσιεύσει Γνώση η οποία παράχθηκε από 
άλλο Φορέα ή αποτελεί Προϋπάρχουσα Γνώση (background) άλλου Φορέα της Σύμπραξης, 

μόνο με προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του τελευταίου. Ο όρος αυτός ισχύει ακόμη και 

στην περίπτωση που η εν λόγω Γνώση ή Προϋπάρχουσα Γνώση είναι συγχωνευμένη με 
Γνώση που ανήκει στον πρώτο.  

 
6.3.2. Κάθε Φορέας της Σύμπραξης θα παρέχει στους υπόλοιπους Φορείς  γνωστοποίηση, 

τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν, για κάθε προγραμματιζόμενη δημοσίευση της Γνώσης 

που βρίσκεται στην κατοχή του στο πλαίσιο του ερευνητικού Έργου, και, εάν του ζητηθεί, 
αντίτυπο των προς δημοσίευση πληροφοριών. Όλα τα δημοσιευμένα κείμενα θα περιέχουν τις 

απαραίτητες αναφορές σε υπάρχουσες δημοσιεύσεις.  
Εκτός από τις περιπτώσεις που έχει ήδη δώσει γραπτή συγκατάθεση για δημοσίευση, 

οποιοσδήποτε Φορέας της Σύμπραξης εάν θεωρήσει και είναι σε θέση να υποστηρίξει με 
εύλογα επιχειρήματα, ότι η δημοσίευση μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την προστασία της 

δικής του Γνώσης, μπορεί να υποβάλει ένσταση στη δημοσίευση, εντός δεκαπέντε (15) 

ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης. Η ένσταση θα υποβληθεί προς τον 
Φορέα της Σύμπραξης που προγραμματίζει τη δημοσίευση, με κοινοποίηση προς τον 

Συντονιστή του Έργου.  
 

6.3.3. Διάχυση Γνώσης μετά το πέρας του Έργου 

Εάν η διάχυση της Γνώσης δεν επηρεάζει δυσμενώς την προστασία ή την χρήση της και με 
την επιφύλαξη των νόμιμων συμφερόντων τους, οι Φορείς της Σύμπραξης θα διασφαλίσουν 

την περαιτέρω διάδοση της Γνώσης τους, όπως προβλέπεται από το πλαίσιο της αναλυτικής 
πρόσκλησης της Δράσης (βλ. Ενότητα 6.1.1 και 6.1.2.) και του παρόντος Συμφωνητικού 

Συνεργασίας. 
 

 



 

 

  ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 

  ΕΣΠΑ 2014-2020 
6 

6.4. Δικαιώματα Πρόσβασης 

 
6.4.1 Γενικές Αρχές 

Κάθε Φορέας της Σύμπραξης θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει χορήγηση των 
Δικαιωμάτων Πρόσβασης που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 

προβλέπονται από την Απόφαση χρηματοδότησης και το παρόν Συμφωνητικό Συνεργασίας, 

ακόμη και στην περίπτωση ύπαρξης δικαιωμάτων των υπαλλήλων του, ή οποιουδήποτε 
προσώπου που ορίζεται ή δεσμεύεται για την διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων που έχει 

αναλάβει στο Έργο . 
Οι Φορείς της Σύμπραξης συμφωνούν ότι τα Δικαιώματα Πρόσβασης χορηγούνται σε μη 

αποκλειστική βάση. 
Οι Φορείς της Σύμπραξης επίσης συμφωνούν ότι, εάν δεν αναφέρεται αλλιώς στο παρόν 

Συμφωνητικό ή εάν δεν έχει ήδη γίνει η αντίστοιχη παραχώρηση από τον ιδιοκτήτη της 

Γνώσης ή της Προϋπάρχουσας Τεχνογνωσίας, τα Δικαιώματα Πρόσβασης δεν θα 
περιλαμβάνουν το δικαίωμα παραχώρησης εκμετάλλευσης σε τρίτους (sub-licenses). 

Εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, καμία αποζημίωση (οικονομικό αντάλλαγμα) δεν θα 
ζητείται για την παραχώρηση Δικαιωμάτων Πρόσβασης. 

 

6.4.2. Αναγνώριση Προϋπάρχουσας Τεχνογνωσίας 
Οι Φορείς της Σύμπραξης έχουν παραθέσει και απαριθμήσει στο Παράρτημα  ……..  του 

παρόντος Συμφωνητικού την προϋπάρχουσα τεχνογνωσία (background) που απαιτείται για τη  
διεκπεραίωση του ερευνητικού Έργου, για την οποία μπορούν να χορηγήσουν δικαιώματα 

πρόσβασης. 
Οι Φορείς της Σύμπραξης συμφωνούν ότι οποιαδήποτε άλλη Προϋπάρχουσα Τεχνογνωσία θα 

θεωρηθεί ως μη αναγκαία για τη διεκπεραίωση του έργου και θα αποκλειστεί από τις ρυθμίσεις 

που αφορούν τα Δικαιώματα Πρόσβασης, Συμφωνείται, ωστόσο, ότι οι πληροφορίες του 
Παραρτήματος …. μπορούν να ανανεωθούν για να περιλάβουν μέρος της Προϋπάρχουσας 

Τεχνογνωσίας, η οποία δεν περιλαμβάνεται στο Παράρτημα …… , και η οποία θα μπορούσε να  
αποδειχθεί απαραίτητη για τη διεκπεραίωση της εργασίας ενός Φορέα της Σύμπραξης στο 

έργο ή για τη Χρήση της Γνώσης που προκύπτει για έναν Φορέα από το Έργο, σε συνάρτηση 

με το ΤΠΕ. 
 

6.4.3. Αναγνώριση περιοριστικών δεσμεύσεων 
Οι Φορείς  της Σύμπραξης δεσμεύονται να ενημερώσουν εγκαίρως και εγγράφως τα υπόλοιπα 

Μέλη για την ύπαρξη οποιουδήποτε περιορισμού στα Δικαιώματα Πρόσβασης, ο οποίος είναι 

δυνατό να επηρεάσει την υλοποίηση του ερευνητικού Έργου σύμφωνα με τους όρους της 
Απόφασης χρηματοδότησης. 

 
6.4.4.  Δικαιώματα Πρόσβασης Απαραίτητα για την Υλοποίηση του Έργου 

Οι Φορείς της Σύμπραξης συμφωνούν ότι τα Δικαιώματα Πρόσβασης στην Προϋπάρχουσα 
Τεχνογνωσία και στην παραγόμενη Γνώση, που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου θα 

χορηγηθούν χωρίς καταβολή πνευματικών δικαιωμάτων (royalty-free).  

{Οι ενδιαφερόμενοι Φορείς μπορούν να αποφασίσουν διαφορετικά, και να παραχωρήσουν 
Δικαιώματα Πρόσβασης έναντι καταβολής ανταλλάγματος}. 
 
6.4.5. Δικαιώματα Πρόσβασης Απαραίτητα για τη Χρήση Γνώσης Φορέα, η οποία 

προκύπτει από το Έργο 

 
6.4.5.1. Απαραίτητη Χρήση Προϋπάρχουσας Τεχνογνωσίας 

Οι Φορείς της Σύμπραξης συμφωνούν ότι τα Δικαιώματα Πρόσβασης στην Προϋπάρχουσα 
Τεχνογνωσία, τα οποία απαιτούνται για τη Χρήση της δικής τους Γνώσης, θα παραχωρηθούν 

με δίκαιους και εύλογους όρους. 
 

6.4.5.2. Απαραίτητη Χρήση παραγόμενης Γνώσης 
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Οι Φορείς της Σύμπραξης συμφωνούν ότι τα Δικαιώματα Πρόσβασης στην παραγόμενη από 

αυτούς Γνώση, τα οποία απαιτούνται για τη Χρήση της Γνώσης ενός άλλου Φορέα, θα 
χορηγηθούν με προνομιακούς όρους ή χωρίς την καταβολή πνευματικών δικαιωμάτων. 

 
6.4.6. Αίτηση για Χορήγηση Δικαιωμάτων Πρόσβασης 

Τα αναγκαία Δικαιώματα Πρόσβασης θα χορηγηθούν κατόπιν γραπτής αιτήσεως ως 

ακολούθως: 
Εάν ένας Φορέας της Σύμπραξης θεωρήσει εύλογα ότι, χωρίς την κατοχή Δικαιωμάτων 

Πρόσβασης στην Προϋπάρχουσα Τεχνογνωσία ή την παραγόμενη Γνώση ενός άλλου Φορέα 
της Σύμπραξης, η εργασία που εμπίπτει στις δικές του αρμοδιότητες στο Έργο ή η Χρήση της 

Γνώσης που προκύπτει ως αποτέλεσμα του Έργου και του ανήκει, θα ήταν τεχνικά αδύνατη ή 
θα τύγχανε σημαντικής καθυστέρησης, ο εν λόγω Φορέας θα ζητήσει εγκαίρως και εγγράφως 

τα Δικαιώματα Πρόσβασης από τον δεύτερο Φορέα, προσδιορίζοντας την απαραίτητη έκταση 

των Δικαιωμάτων και παρέχοντας εύλογες αποδείξεις για τη συγκεκριμένη ανάγκη. 
(Η παραχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης μπορεί να εξαρτηθεί από την αποδοχή 
συγκεκριμένων όρων που θα διασφαλίζουν ότι αυτά τα δικαιώματα θα χρησιμοποιηθούν για 
το συγκεκριμένο σκοπό που δίνονται και ότι θα τηρηθούν οι υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας). 
 

6.4.7. Δικαιώματα Πρόσβασης σε τρίτους (ιδίως θυγατρικές εταιρίες) 
Δικαιώματα Πρόσβασης θα παραχωρούνται σε τρίτους (ιδίως θυγατρικές εταιρίες) με γραπτή 

διμερή συμφωνία και υπό δίκαιους και εύλογους όρους εφόσον μπορούν να αποδείξουν ότι: 
α) κατέχουν άδεια εκμετάλλευσης Γνώσης που έχει παραχθεί από Μέλος της Σύμπραξης, με το 

οποίο συνδέονται και β) τα Δικαιώματα Πρόσβασης είναι αναγκαία προκειμένου να 
χρησιμοποιήσουν τη Γνώση αυτή. 

Θυγατρικές εταιρίες που αποκτούν Δικαιώματα Πρόσβασης οφείλουν να παραχωρούν 

αντίστοιχα Δικαιώματα Πρόσβασης σε όλα τα Μέλη της Σύμπραξης και να τηρούν τις 
υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας που δεσμεύουν τα Μέλη. Δικαιώματα Πρόσβασης μπορεί να 

μην παραχωρηθούν εάν αυτό είναι σε βάρος των έννομων συμφερόντων του Φορέα της 
Σύμπραξης στον οποίο ανήκουν η Προϋπάρχουσα Τεχνογνωσία ή/και η παραγόμενη Γνώση. 

  

6.4.8. Λογισμικό 
Οι Φορείς της Σύμπραξης συμφωνούν ότι τα Δικαιώματα Πρόσβασης στις περιπτώσεις που 

αφορούν Λογισμικό, δεν συνεπάγονται πρόσβαση στον Κώδικα Πηγής (Source Code) αλλά 
μόνο στον Κώδικα Αντικειμένου (Object Code), εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στο παρόν 

Συμφωνητικό. 

Για το Λογισμικό, που αποτελεί Προϋπάρχουσα Τεχνογνωσία ή παραγόμενη Γνώση, οι Φορείς 
της Σύμπραξης συμφωνούν ότι θα έχουν Περιορισμένη Πρόσβαση στον Κώδικα Πηγής 

(Source Code) για την υλοποίηση της εργασίας που τους αντιστοιχεί στο πλαίσιο του Έργου, 
αλλά δεν θα έχουν οποιαδήποτε πρόσβαση στον Κώδικα Πηγής για  άλλη χρήση. 

Κάθε Φορέας της Σύμπραξης που χορηγεί άδεια για το Λογισμικό του θα έχει το δικαίωμα να 
ζητήσει προηγούμενη γραπτή συμφωνία με τους εξουσιοδοτημένους φορείς, η οποία θα 

καθορίζει και θα εξασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας του (proprietary 

rights). 
 

6.4.9. Χρήση Σημάτων 
Κάθε Φορέας της Σύμπραξης διατηρεί όλα τα δικαιώματα και τους τίτλους για τα εμπορικά και 

επιχειρησιακά ονόματα και επωνυμίες, τα σήματα υπηρεσιών, τα εμπορικά σήματα, τα 

λογότυπα ή οποιαδήποτε άλλα αναγνωριστικά σύμβολα χρησιμοποιεί για την αναγνώριση των 
δραστηριοτήτων του, και κανένας Φορέας της Σύμπραξης δεν θα αποκτήσει, στο πλαίσιο του 

παρόντος Συμφωνητικού, οποιαδήποτε γενική άδεια ή άλλο σχετικό δικαίωμα ή τίτλο για 
οποιοδήποτε σήμα των υπολοίπων Φορέων της Σύμπραξης. 
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ΑΡΘΡΟ 7 – ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ 

     
7.1. Ευθύνη για έμμεσες ζημιές 

Κανένας Φορέας της Σύμπραξης δεν θα έχει την ευθύνη έναντι σε άλλον για την έμμεση ή 
επακόλουθη απώλεια ή ζημίες, όπως, αλλά όχι αποκλειστικά, την απώλεια κέρδους, την 

απώλεια εισοδήματος ή τη διακοπή συμβάσεων. 

 
7.2. Ευθύνη Έναντι Τρίτων  

Ο κάθε Φορέας της Σύμπραξης θα έχει την πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή 
τραυματισμό έναντι τρίτων που προκαλείται αποκλειστικά από τη διεκπεραίωση των 

δραστηριοτήτων που βρίσκονται υπό την ευθύνη του, στο πλαίσιο του Έργου. 
 

7.3. Ευθύνη για Υπεργολάβους  

Κάθε Φορέας της Σύμπραξης θα έχει την πλήρη ευθύνη για τη διεκπεραίωση της εργασίας που 
έχει αναλάβει στο πλαίσιο του έργου, καθώς και για την απόδοση της εργασίας των 

Υπεργολάβων του. Συνεπώς, ο κάθε Φορέας της Σύμπραξης θα διασφαλίζει ότι:  
(i) οι εν λόγω Υπεργολάβοι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της αναλυτική πρόσκληση της 

Δράσης και της Απόφασης χρηματοδότησης, 

(ii) τα Δικαιώματα Πρόσβασης των υπόλοιπων Φορέων της Σύμπραξης δεν θίγονται και  
(iii) οι Υπεργολάβοι δεν θα έχουν οποιαδήποτε πρόσβαση στην παραγόμενη Γνώση ή στην 

Προϋπάρχουσα Τεχνογνωσία οποιουδήποτε άλλου Φορέα της Σύμπραξης, χωρίς έγγραφη 
συγκατάθεση από τον τελευταίο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 8 – ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΡΩΝ, ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ,  ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΑ, 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ 
 

8.1. Παραβίαση όρων  
Σε περίπτωση παραβίασης, από έναν Φορέα της Σύμπραξης (στο εξής «Παραβιάζων»), των 

υποχρεώσεών του στο πλαίσιο του παρόντος Συμφωνητικού (ή και της Απόφασης 

χρηματοδότησης), η οποία παραβίαση, με απόφαση των υπολοίπων Φορέων, θεωρείται ότι 
δεν είναι δυνατό να επανορθωθεί μέσα σε ………….. (   ) ημερολογιακές ημέρες από τη γραπτή 

ειδοποίηση που θα σταλεί στον Παραβιάζοντα από το Συντονιστή του Έργου, οι υπόλοιποι 
Φορείς μπορούν από κοινού να αποφασίσουν τη διακοπή της ισχύος του παρόντος 

Συμφωνητικού με τον Παραβιάζοντα, μετά από προγενέστερη γραπτή ειδοποίηση ………….. (  

) ημερολογιακών ημερών από το Συντονιστή  του Έργου. 
Σε περίπτωση που σύμφωνα με απόφαση των υπολοίπων Μελών της Σύμπραξης, η 

προαναφερόμενη παραβίαση είναι δυνατό να επανορθωθεί μέσα σε εξήντα (60) 
ημερολογιακές ημέρες από τη γραπτή ειδοποίηση που θα σταλεί στον Παραβιάζοντα από το 

Συντονιστή του Έργου, δίνεται ανάλογο χρονικό περιθώριο για την επανόρθωση της 
παραβίασης. Σε περίπτωση που σ’ αυτό το χρονικό διάστημα διαπιστώνεται η αδυναμία του 

Παραβιάζοντα Φορέα να εκπληρώσει την υποχρέωσή του στα δεδομένα χρονικά περιθώρια, 

τα υπόλοιπα Μέλη της Σύμπραξης μπορούν να προβούν στην διακοπή της ισχύος του 
παρόντος Συμφωνητικού για τον εν λόγω Φορέα και να ζητήσουν την αντικατάστασή του με 

νέο Φορέα, υπό τους όρους και σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο αντίστοιχο 
τμήμα της αναλυτικής πρόσκλησης της Δράσης. 

 

8.2. Απόσυρση Φορέα και συνέπειες 
Οποιοσδήποτε Φορέας της Σύμπραξης μπορεί να ζητήσει διακοπή της συμμετοχής του στο 

έργο και στο παρόν Συμφωνητικό Συνεργασίας, μετά από γραπτή  ειδοποίηση προς τους 
υπόλοιπους Φορείς της Σύμπραξης τουλάχιστον ………….. ….. (  ) ημέρες (ή μήνες) πριν, η 

οποία θα αναφέρει τους λόγους που υφίστανται για τη διακοπή και οι οποίοι θα πρέπει να 
χαρακτηρίζονται ως «σοβαροί», όπως, ενδεικτικά,  η αποδεδειγμένη διακοπή ή αδυναμία 

λειτουργίας του Φορέα. 

Σε κάθε περίπτωση  η Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να ενημερωθεί γραπτώς και να αποδεχτεί 
την ανωτέρω τροποποίηση μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. 
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8.3. Συνέπειες Απόσυρσης 

Οι συνέπειες απόσυρσης Φορέα από τη Σύμπραξη είναι οι εξής:  
i. O Αποσυρόμενος Φορέας συμφωνεί να αντιμετωπίσει ως τέτοια οποιαδήποτε εμπιστευτική 

πληροφορία, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του παρόντος, για περίοδο  …………. ετών από την 
ημερομηνία απόσυρσής του, και συμφωνεί να μην εφαρμόσει Γνώση που προέκυψε από τη 

συμμετοχή του στο Έργο, σχετικά με οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή άλλο δικαίωμα 

ιδιοκτησίας.  
ii. Δικαιώματα Πρόσβασης: Οποιοσδήποτε Φορέας αποσύρεται από τη Σύμπραξη: 

▪ Κατ’ αρχήν χάνει, μετά από την απόσυρσή του, τα Δικαιώματα Πρόσβασης στην 
παραχθείσα Γνώση και την προσδιοριζόμενη Προϋπάρχουσα Τεχνογνωσία. 

▪ Κατ’ εξαίρεση, διατηρεί τα Δικαιώματα Πρόσβασης στην Προϋπάρχουσα Τεχνογνωσία 
και στην παραχθείσα Γνώση των άλλων Φορέων της Σύμπραξης (στη μορφή που αυτά 

υπήρχαν κατά την ημερομηνία απόσυρσής του), υπό τις εξής προϋποθέσεις: (α) αυτό 

απαιτείται για τη χρήση της Γνώσης της οποίας είναι ιδιοκτήτης ή συν-ιδιοκτήτης και (β) τα εν 
λόγω Δικαιώματα Πρόσβασης ζητούνται μέσα σε τουλάχιστον ………….  (   ) έτη από την 

ημερομηνία απόσυρσής του. 
iii. Οι υπόλοιποι Φορείς της Σύμπραξης διατηρούν, για τους σκοπούς της έρευνας που 

διεξάγεται στο πλαίσιο του Έργου, τα Δικαιώματα Πρόσβασης, σύμφωνα με τους όρους του 

άρθρου 6 («Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας»), στην Προϋπάρχουσα Τεχνογνωσία (στη 
μορφή που αυτά υπήρχαν κατά την ημερομηνία απόσυρσης) του Αποσυρόμενου Φορέα και 

στη Γνώση που παράχθηκε στα πλαίσια του Έργου, μέχρι την ολοκλήρωση του ερευνητικού 
Έργου.  

iv. Οικονομικές Επιπτώσεις για τον Αποσυρόμενο Φορέα:  
▪ Ο Αποσυρόμενος Φορέας θα καταβάλλει οικονομική αποζημίωση εάν η απόσυρση έχει 

επιπτώσεις στην διεκπεραίωση του Έργου. Το ποσό θα καθορίζεται από τα υπόλοιπα Μέλη της 

Σύμπραξης. 
▪ Ο Αποσυρόμενος θα πρέπει να τηρήσει όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις που 

ίσχυαν πριν από την ημερομηνία της απόσυρσής του.  
▪ Ο Αποσυρόμενος θα πρέπει να επιστρέψει όλο το ποσό που αντιστοιχεί στις  

προκαταβολές που έλαβε από την Αναθέτουσα Αρχή μέσω του Συντονιστή Φορέα, αφού 

αφαιρεθεί το ποσό που δαπανήθηκε για την εκτέλεση του Έργου πριν από την ημερομηνία 
αποχώρησής του, παρουσιάζοντας τα κατάλληλα δικαιολογητικά.  

v. Ο Αποσυρόμενος Φορέας θα επιστρέψει όλο τον εξοπλισμό ή τα υλικά που του 
παρασχέθηκαν από τα άλλα Μέλη της Σύμπραξης στο πλαίσιο του έργου. 

vi. Ο Αποσυρόμενος Φορέας συμφωνεί να παρέχει, ακόμη και μετά την αποχώρησή του, 

επαρκή υποστήριξη στα υπόλοιπα Μέλη της Σύμπραξης για την ολοκλήρωση της εργασίας που 
σχετίζεται με τις δικές του δραστηριότητες, (όπως αυτές καθορίζονται στην Απόφαση 

χρηματοδότησης πριν από την αποχώρησή του) στο πλαίσιο του Έργου και των σχετικών 
Παραδοτέων. 

 
8.4. Αποκλεισμός Φορέα και Συνέπειες  

Ο αποκλεισμός ενός Φορέα από τη Σύμπραξη μπορεί να αποφασιστεί μετά από ομόφωνη 

απόφαση των Φορέων της Σύμπραξης, πλην της ψήφου του αποκλειόμενου Φορέα, τηρώντας 
τους όρους της αναλυτικής πρόσκλησης της Δράσης. 

Ο αποκλεισμός ενός Φορέα έχει τις ίδιες συνέπειες με την απόσυρση. 
 

8.5. Συμμετοχή Νέου Φορέα στη Σύμπραξη 

 
8.5.1. Συμμετοχή Νέου Φορέα  

Η συμμετοχή ενός νέου Φορέα στη Σύμπραξη μπορεί να αποφασιστεί μετά από ομόφωνη 
απόφαση των Μελών της. Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε αλλαγή στους συμμετέχοντες στη 

Σύμπραξη θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους της αναλυτική πρόσκλησης της Δράσης και θα 
υπόκειται στην έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

8.5.2. Όροι Συμμετοχής Νέων Φορέων 
Με τη συμμετοχή του στο Έργο ένας Νέος Φορέας συμφωνεί να συμμετέχει υπό τους όρους 

της αναλυτικής πρόσκλησης της Δράσης και της Απόφασης χρηματοδότησης. 
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Η προσχώρηση στη Σύμπραξη ενός νέου Φορέα έχει ισχύ από την ημερομηνία που ο 

Συντονιστής του Έργου λαμβάνει την έγκριση συμμετοχής του Νέου Φορέα από την 
Αναθέτουσα Αρχή, ενώ η συμμετοχή του Νέου Φορέα στο παρόν Συμφωνητικό Συνεργασίας 

ισχύει από την υπογραφή της αντίστοιχης τροποποίησης του εγγράφου. 
8.5.3. Δικαιώματα Πρόσβασης 

Ο Νέος Φορέας έχει πρόσβαση στην Προϋπάρχουσα Τεχνογνωσία των άλλων Φορέων της 

Σύμπραξης για τους σκοπούς της έρευνας, χρήσης ή της διάδοσης, κατόπιν γραπτού 
αιτήματος σύμφωνα με τους όρους που τίθενται στο Άρθρο 6 («Δικαιώματα Διανοητικής  

Ιδιοκτησίας»). 
Εντούτοις, ένας Φορέας θα έχει το δικαίωμα να αποκλείσει μέρος της Προϋπάρχουσας 

Τεχνογνωσίας του από τα Δικαιώματα Πρόσβασης ενός νέου Φορέα, μέσω γραπτής 
ειδοποίησης προς τα υπόλοιπα Μέλη της Σύμπραξης, που θα γνωστοποιηθεί πριν από την 

υπογραφή της σχετικής τροποποίησης του Συμφωνητικού Συνεργασίας για τη συμμετοχή του 

Νέου Φορέα. 
Ο νέος Φορέας θα έχει πρόσβαση στη Γνώση που υπήρχε πριν από τη συμμετοχή του, 

εφόσον είναι αναγκαία για τις ερευνητικές του δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του Έργου, 
καθώς και μετά το πέρας αυτού, για σκοπούς διάδοσης στην αγορά. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 
 

9.1. Έναρξη ισχύος 
Το παρόν Συμφωνητικό Συνεργασίας τίθεται σε ισχύ την  .../../....  και  θα διατηρηθεί σε ισχύ 

μέχρι ………………………. …………………………….. 
 

9.3. Πρόωρος Τερματισμός 

Το παρόν Συμφωνητικό Συνεργασίας θα διακοπεί αυτόματα, χωρίς οποιαδήποτε απαίτηση από 
ή υποχρέωση των Φορέων της Σύμπραξης, σε περίπτωση που συμβεί ένα από τα παρακάτω: 

i. ανάκληση της Απόφασης χρηματοδότησης  
ii. σε περίπτωση διακοπής ή αδυναμίας λειτουργίας οποιουδήποτε Φορέα της 

Σύμπραξης εξ’ αιτίας της οποίας συμφωνηθεί, με την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η 

διακοπή του Έργου.  
 

ΑΡΘΡΟ 10 - ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ  
 

Κανένας Φορέας της Σύμπραξης δεν απαλλάσσεται, λόγω απόσυρσης ή διακοπής , από: 

i. τις υποχρεώσεις του, στα πλαίσια της Απόφασης χρηματοδότησης ή του 
παρόντος Συμφωνητικού, αναφορικά με το κομμάτι εργασίας που υλοποιήθηκε (ή που θα 

έπρεπε να είχε υλοποιηθεί) μέχρι την ημερομηνία απόσυρσης ή διακοπής και  
ii. οποιεσδήποτε υποχρεώσεις ή ευθύνες προκύπτουν από την εν λόγω αποχώρηση 

ή διακοπή. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 11 – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ/ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 

11.1. Κατά τη διάρκεια του έργου και για μια περίοδο  …………… ετών από τη λήξη του, οι 
Φορείς της Σύμπραξης θα θεωρούν απόρρητες/ εμπιστευτικές, οποιεσδήποτε πληροφορίες 

που τους αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου από άλλο Φορέα της Σύμπραξης 

(αποκαλύπτων Φορέας), και οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ιδιόκτητες από τον τελευταίο.  
Συνεπώς, κάθε Φορέας της Σύμπραξης συμφωνεί και δεσμεύεται για τα εξής: 

i. ο λαμβάνων Φορέας δεν θα χρησιμοποιήσει οποιεσδήποτε τέτοιες πληροφορίες 
για οποιοδήποτε σκοπό εκτός του πλαισίου των όρων της Απόφασης χρηματοδότησης και του 

παρόντος Συμφωνητικού Συνεργασίας,   
ii. ο λαμβάνων Φορέας, δεν θα αποκαλύψει οποιεσδήποτε τέτοιες εμπιστευτικές 

πληροφορίες σε οποιοδήποτε τρίτο, εκτός αν υπάρχει γραπτή συγκατάθεση του 

αποκαλύπτοντος Φορέα, και 
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iii. τέτοιες πληροφορίες δεν θα αντιγραφούν, ούτε θα αναπαραχθούν συνολικά ή εν 

μέρει, σε περιπτώσεις όπου τέτοια αντιγραφή ή αναπαραγωγή δεν έχει εγκριθεί εκ των 
προτέρων γραπτώς από τον αποκαλύπτοντα Φορέα.  

11.2. Καμία ευθύνη δεν καταλογίζεται για οποιεσδήποτε τέτοιες πληροφορίες αν : 
i. έχουν δημοσιοποιηθεί πριν από, ή μετά από την κοινοποίησή τους,   

ii. είναι ήδη γνωστές στον λαμβάνοντα Φορέα, όπως αποδεικνύεται από γραπτά 

τεκμήρια στα αρχεία του εν λόγω Φορέα,   
iii. έχουν νομότυπα ληφθεί, χωρίς παραβίαση του παρόντος Συμφωνητικού, από 

τρίτο, ο οποίος δεν δεσμεύεται από τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού,  
iv. έχουν δημοσιοποιηθεί χωρίς παραβίαση του παρόντος Συμφωνητικού,  

v. έχουν αναπτυχθεί καλοπροαίρετα από υπαλλήλους του λαμβάνοντος Φορέα, οι 
οποίοι δεν είχαν πρόσβαση στις εμπιστευτικές πληροφορίες,  

vi. δεν υποδείχθηκαν επαρκώς ως εμπιστευτικές. 

 
11.3. Ο κάθε Φορέας θα επιβάλει τις ίδιες υποχρεώσεις στους υπαλλήλους του, οι οποίοι 

λαμβάνουν γνώση των εμπιστευτικών πληροφοριών, ακόμη και για την περίοδο μετά από το 
τέλος του έργου ή μετά τη λήξη της απασχόλησής τους. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 12 - ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ 

Το παρόν Συμφωνητικό δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι δημιουργεί 
οποιαδήποτε σύμπραξη, συνεταιρισμό, επίσημο εταιρικό σχήμα ή νομική οντότητα ανάμεσα 

στους συμπράττοντες Φορείς. 
 

  

ΑΡΘΡΟ 13 – ΕΓΡΑΦΑ / ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Οποιαδήποτε γνωστοποίηση δοθεί ή σταλεί στο πλαίσιο του παρόντος Συμφωνητικού, θα 

απαιτεί έγγραφα νομίμως και αρμοδίως υπογεγραμμένα. Όλες οι γνωστοποιήσεις και τα 
έγραφα που σχετίζονται με το έργο θα πρέπει να στέλνονται με κοινοποίηση προς το 

Συντονιστή του Έργου. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 14 - ΓΛΩΣΣΑ 
Το παρόν Συμφωνητικό συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα, η οποία θα διέπει, κατά κανόνα, 

όλα τα έγγραφα, τις ειδοποιήσεις και τις συναντήσεις που σχετίζονται με το Έργο.  

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Σύμπραξη συμπεριλαμβάνει φορέα από μη ελληνόφωνη 
χώρα, είναι δυνατή η χρήση της Αγγλικής στα έγγραφα τα οποία αφορούν τον εν λόγω 

Φορέα. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 15 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ/ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΟΡΩΝ 

Τα Παραρτήματα του παρόντος Συμφωνητικού Συνεργασίας, τα οποία αποτελούν και 

αναπόσπαστο μέρος της εν λόγω συμφωνίας είναι τα εξής:  
- Παράρτημα Α1: Κατανομή Πόρων 

- Παράρτημα Β: Προϋπάρχουσα Τεχνογνωσία  
- Παράρτημα Γ: Κατάλογος Εξοπλισμού που θα συνεισφέρει ο κάθε Φορέας στο Έργο 

- Παράρτημα Δ: Κατάλογος τρίτων μερών (ιδίως θυγατρικών εταιριών) που ενδέχεται να 

εμπλακούν με την απόκτηση δικαιωμάτων  
Σε περίπτωση  σύγκρουσης μεταξύ όρων οι οποίοι περιέχονται στο κύριο σώμα του παρόντος 

Συμφωνητικού Συνεργασίας και στα Παραρτήματά του, οι όροι οι οποίοι περιέχονται στο 
κύριο σώμα του εγγράφου θα υπερισχύουν.  

                                              

1
 Τα Παραρτήματα του Συμφωνητικού είναι προαιρετικά και μπορούν να παραλειφθούν, ανάλογα με 

τη συμφωνία των Μερών. Ωστόσο, συνιστάται η συμπερίληψή τους στο Συμφωνητικό, καθώς έχουν 

ιδιαίτερα επιβοηθητικό χαρακτήρα για την ομαλή διεκπεραίωση του έργου. 
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Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ όρων οι οποίοι περιέχονται στο παρόν Συμφωνητικό 

Συνεργασίας και στην Απόφαση χρηματοδότησης (συμπεριλαμβανομένων των 
Παραρτημάτων, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής), οι όροι που αναφέρονται στην 

Απόφαση χρηματοδότησης θα υπερισχύουν.  
 

 

ΑΡΘΡΟ 17 –ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
17.1 Οποιαδήποτε δικαιώματα ή υποχρεώσεις των Φορέων της Σύμπραξης προκύπτουν από 

το παρόν Συμφωνητικό Συνεργασίας δεν μπορούν να ανατεθούν ή να μεταβιβασθούν, στο 
σύνολό τους ή εν μέρει, σε οποιοδήποτε τρίτο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση 

των υπολοίπων Μελών της Σύμπραξης και με την επιφύλαξη των όρων της Απόφασης 
χρηματοδότησης.  

17.2 Σε περίπτωση που υπάρχει ουσιώδης διαφορά ανάμεσα στους όρους της 

Απόφασης χρηματοδότησης και στις διατάξεις του παρόντος, τα Μέλη της 
Σύμπραξης δεσμεύονται να προβούν άμεσα σε ανάλογη τροποποίηση του παρόντος 

Συμφωνητικού, αν αυτό κρίνεται απαραίτητο από την αρμόδια Αρχή.  
17.3 Όλες οι τροποποιήσεις και μετατροπές στο παρόν Συμφωνητικό γίνονται με επίσημα 

έγγραφα τα οποία υπογράφονται από όλους τους Φορείς της Σύμπραξης. 

ΑΡΘΡΟ 18 – ΑΚΥΡΩΣΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ  
Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Συμφωνητικού Συνεργασίας αποδειχθεί 

ότι είναι άκυρη ή αδύνατη εκπλήρωσης, ή γίνει στην πορεία άκυρη ή αδύνατη εκπλήρωσης, 
είτε στο σύνολό της, είτε εν μέρει, αυτό δεν θα έχει επιπτώσεις στην ισχύ των λοιπών 

διατάξεων του Συμφωνητικού.  
ΑΡΘΡΟ 19 – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Το παρόν Συμφωνητικό Συνεργασίας διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.  

ΑΡΘΡΟ 20 - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  
Οι Φορείς της Σύμπραξης συμφωνούν να καταβάλλουν προσπάθειες για τη φιλική διευθέτηση 

οποιασδήποτε διαφωνίας προκύπτει μεταξύ τους σε σχέση με την υλοποίηση του Έργου που 
έχουν προτείνει  σύμφωνα με  την αναλυτική πρόσκληση της Δράσης και το παρόν 

Συμφωνητικό.  

Σε περίπτωση αποτυχίας, η διαφωνία που προκύπτει από, ή σε σχέση με, το παρόν 
Συμφωνητικό θα επιλύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Κατανομή Πόρων 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Προϋπάρχουσα Γνώση/ Τεχνογνωσία 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Εξοπλισμός που θα συνεισφέρει ο κάθε Φορέας στο Έργο  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Κατάλογος τρίτων μερών (ιδίως θυγατρικών εταιριών) που ενδέχεται να 
εμπλακούν με την απόκτηση δικαιωμάτων  

 
 

 

 
 


