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Επιχορηγήσεις EFSA: 
γιατί, τι, ΠΩΣ
Η EFSA μπορεί να απονέμει επιχορηγήσεις σε οργανισμούς που έχουν οριστεί  από το Κράτος Μέλος τους για να 
υποστηρίξουν την EFSA στην αποστολή της και οι οποίοι περιλαμβάνονται στον κατάλογο του άρθρου 36 των αρμοδίων 
οργανισμών. Ο κατάλογος των επιλέξιμων οργανισμών στους οποίους μπορούν να χορηγηθούν επιχορηγήσεις της EFSA 
ενημερώνεται τακτικά και λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο συμπερίληψης νέων οργανισμών στον κατάλογο είναι 
διαθέσιμες στη διεύθυνση https://www.efsa.europa.eu/en/partnersnetworks/scorg.
Κατά την υποβολή αίτησης για επιχορήγηση της EFSA, οι οργανισμοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνοι τους ή σε 
κοινοπραξία με άλλους οργανισμούς του άρθρου 36, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων. Οι αιτήσεις ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνουν ορισμένες υπεργολαβίες, περιλαμβάνοντας οργανισμούς που 
δεν ανήκουν στον κατάλογο του άρθρου 36 υπό ορισμένες προϋποθέσεις που καθορίζονται στην πρόσκληση

ΠΟΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ; 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Μόνο τα καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2230/2004 και στο άρθρο 1 σημείο 5ε του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1381 μπορούν να 
ανατεθούν στους οργανισμούς μέσω συμφωνίας επιχορήγησης για να βοηθήσουν την EFSA στην αποστολή της.

∆ίνεται υψηλότερο ποσοστό χρηματοδότησης (συγχρηματοδότησης) για εργασίες που υποστηρίζουν άμεσα την αξιολόγηση κινδύνου σε σύγκριση με χαμηλότερο ποσοστό 
χρηματοδότησης για έργα που σχεδιάζει ο δικαιούχος. Μπορεί να παρέχεται συγχρηματοδότηση έως το 99% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών. Εναλλακτικά, οι 
επιχορηγήσεις που χρησιμοποιούν «Χρηματοδότηση που δεν συνδέεται με το κόστος» μπορούν να καλύψουν όλα τα έξοδα του έργου και μπορούν ακόμη και να επιφέρουν 
κέρδος στον δικαιούχο. Παρακάτω παρατίθεται η ταξινόμηση των χρηματοδοτούμενων έργων ανάλογα με την ευκολία της διαδικασίας. 

ΠΩΣ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ Η ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ;

ΣΕ ΠΟΙΟΝ ANHKEI H ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΩΝ  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ; 

ΕΙΔΟΣ  ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Εξαιρετικές και δεόντως τεκμηριωμένες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 
Οργανισμός με εκ του νόμου (de jure) ή εκ των πραγμάτων (de facto) μονοπώλιο. 
Για δραστηριότητες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που απαιτούν ένα 
συγκεκριμένο τύπο  οργανισμού λόγω της τεχνικής του επάρκειας, του υψηλού 
βαθμού εξειδίκευσης ή των διοικητικών του αρμοδιοτήτων.

Παράδοση δεδομένων– συλλογή/παραγωγή  
Υποστήριξη στην ενημέρωση/δημιουργία μεθοδολογιών 
αξιολόγησης κινδύνου 
Προπαρασκευαστικές εργασίες που οδηγούν στη σύνταξη 
προσχεδίου Επιστημονικής Γνωμοδότησης της EFSA

Προηγούμενη συσχέτιση: ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ; ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Προηγούμενη συσχέτιση: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ; ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ; ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ; ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

Διάδοση καλών πρακτικών 
Ανταλλαγή πληροφοριών 
Ανταλλαγή γνώσεων 
Δημιουργία νέας επιστημονικής γνώσης 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 
ΣΧΕΣΗΣ (ΧΣΠΕΣ) 

Χρηματοδότηση 
που δεν συνδέεται 

με το κόστος 
ΕΥΚΟΛΗ

Βάσει μοναδιαίων 
δαπανών

ΜΕΣΑΙΑ

Κατ' αποκοπή 
ποσών 

ΜΕΣΑΙΑ

Βάσει ενιαίων 
συντελεστών 

ΜΕΣΑΙΑ

Συνδυασμός άλλων 
μορφών 

ΜΕΣΑΙΑ

Επιστροφή των 
υλοποιηθέντων 

δαπανών
ΔΥΣΚΟΛΗ 

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

ΑΜΕΣΗ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Μία ΧΣΠΕΣ υπογεγραμμένη με έναν δικαιούχο 
(μεμονωμένο οργανισμό ή κοινοπραξία).

Μεμονωμένη 
(Single)  
Κατά σειρά 
κατάταξης 
(cascade)

Οι ΧΣΠΕΣ έχουν υπογραφεί κατά σειρά 
κατάταξης με διαφορετικούς ωφελούμενους.

Γνωστά  τα ακριβή παραδοτέα 
και το χρονοδιάγραμμα

ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

Γνωστά τα ακριβή παραδοτέα 
και το χρονοδιάγραμμα

Ακριβή παραδοτέα & 
χρονοδιάγραμμα ΔΕΝ είναι 
γνωστά

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους κανόνες που σχετίζονται με τις επιχορηγήσεις της EFSA, συμβουλευτείτε τον Τίτλο VIII του 
Δημοσιονομικού Κανονισμού της ΕΕ του 2018 και https://www.efsa.europa.eu/en/calls/art36grants
Η EFSA απονέμει επίσης συμβάσεις για υπηρεσίες μέσω διαδικασιών προμήθειας υπηρεσιών  (διαγωνισμοί). Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους
κανόνες που σχετίζονται με τις προμήθειες υπηρεσιών της EFSA, συμβουλευτείτε τον Τίτλο VII του Δημοσιονομικού Κανονισμού της ΕΕ  του 2018 and
https://www.efsa.europa.eu/en/calls/procurement

Ανοιχτή σε όλους τους οργανισμούς 
του άρθρου 36  που πληρούν τις 
απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής 
προτάσεων.

Όταν η EFSA είναι κάτοχος των παραδοτέων που παράγονται 
στο πλαίσιο μίας επιχορήγησης, η EFSA μπορεί να κάνει χρήση 
αυτών των παραδοτέων χωρίς να διαβουλευτεί με τον δικαιούχο.

Όταν ο δικαιούχος είναι ιδιοκτήτης παραδοτέων  που 
παράγονται στο πλαίσιο μίας επιχορήγησης, πρέπει να ζητήσει 
άδεια από την EFSA πριν από τη δημοσίευση ή την κοινοποίηση 
πληροφοριών σχετικά με το έργο
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