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Πρόταση κανονισµού 
– 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ* 

στην πρόταση της Επιτροπής 

--------------------------------------------------------- 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. .../2013 

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 294/2008 για την ίδρυση του 

Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτοµίας και Τεχνολογίας 

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

                                                 
*  Τροπολογίες: το νέο κείµενο και η αντικατάσταση κειµένου σηµειώνονται µε έντονους πλάγιους χαρακτήρες 

και η διαγραφή µε το σύµβολο ▌. 
 



 

AM\1010056EL.doc 2/55 PE519.314v01-00 

EL Ενωµένη στην πολυµορφία EL 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 

173 παράγραφος 3, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής1, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία2, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιµη οικονοµική µεγέθυνση χωρίς 

αποκλεισµούς αναγνωρίζει τον πρωταρχικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 

Καινοτοµίας και Τεχνολογίας (▌«το EIT») που συνεισφέρει σε διάφορες 

εµβληµατικές πρωτοβουλίες.  

                                                 
1  ΕΕ C 181 της 21.6.2012, σ. 122. 
2  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της … Νοεµβρίου 2013. 
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(2) Κατά την περίοδο 2014-2020, το ΕΙΤ θα πρέπει να συµβάλει στην επίτευξη των 

στόχων του προγράµµατος «Ορίζοντας 2020 - πρόγραµµα-πλαίσιο για την έρευνα 

και την καινοτοµία», που συστάθηκε µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. …/20131+ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (▌«Ορίζοντας 2020»), µέσω της 

ολοκλήρωσης του τριγώνου της γνώσης το οποίο σχηµατίζουν η ανώτατη 

εκπαίδευση, η έρευνα και η καινοτοµία.  

(3) Προκειµένου να διασφαλιστεί ένα συνεκτικό πλαίσιο για τους συµµετέχοντες στο 

πρόγραµµα «Ορίζοντας 2020», ο κανονισµός (EE) αριθ. …/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου2++ (▌«κανόνες συµµετοχής»), θα πρέπει να 

ισχύσει και για το EIT. 

(4) Οι κανόνες που αφορούν τη διαχείριση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 

καθορίζονται στους κανόνες συµµετοχής. 

                                                 
1 :  Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. …/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, για τη 

θέσπιση του προγράµµατος πλαισίου έρευνας και καινοτοµίας «Ορίζοντας 2020» (2014-2020) 
(ΕΕ L …) [ΕΕ: Να προστεθούν ο αριθµός, η ηµεροµηνία και τα στοιχεία δηµοσίευσης στην 
ΕΕ, για τον κανονισµό που περιλαµβάνεται στο έγγραφο 2011/0401(COD)]. 

+  EE: να προστεθεί ο αριθµός του κανονισµού που περιλαµβάνεται στο έγγραφο 
2011/0401(COD). 

2  Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. …/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της ... 
για τη θέσπιση κανόνων όσον αφορά τη συµµετοχή και τη διάδοση στο πρόγραµµα 
«Ορίζοντας 2020», το πρόγραµµα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτοµία (2014-2020) 
(ΕΕ L …) [ΕΕ: Να προστεθούν ο αριθµός, η ηµεροµηνία και τα στοιχεία δηµοσίευσης στην 
ΕΕ, για τον κανονισµό που περιλαµβάνεται στο έγγραφο 2011/0399(COD)]. 

++  EE: να προστεθεί ο αριθµός του κανονισµού που περιλαµβάνεται στο έγγραφο 
2011/0399(COD). 
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(5) Οι κανόνες που αφορούν τη σύνδεση τρίτων χωρών καθορίζονται στον κανονισµό 

για το πρόγραµµα «Ορίζοντας 2020». 

(6)  ΤΟ ΕΙΤ θα πρέπει να προωθεί την επιχειρηµατικότητα στις δραστηριότητές του 

για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτοµία. Ειδικότερα, θα 

πρέπει να προωθεί την αριστεία στην επιχειρηµατική κατάρτιση και να 

υποστηρίζει τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων και τεχνοβλαστών. 

(7) Το EIT θα πρέπει να παγιώσει απευθείας επικοινωνία µε τους εθνικούς και 

περιφερειακούς εκπροσώπους και άλλα ενδιαφερόµενα µέρη από την αλυσίδα της 

καινοτοµίας, προς το συµφέρον και των δυο πλευρών. Για να γίνουν πιο 

συστηµατικά ο διάλογος και η ανταλλαγή απόψεων, θα πρέπει να καθιερωθεί ένα 

φόρουµ για τα ενδιαφερόµενα µέρη του ΕΙΤ, στο οποίο θα συµµετέχει η ευρύτερη 

κοινότητα των ενδιαφερόµενων µερών, για οριζόντια θέµατα που ενδιαφέρουν όλες 

τις πλευρές. Το ΕΙΤ θα πρέπει επίσης να αναλαµβάνει δραστηριότητες 

ενηµέρωσης και επικοινωνίας για τους εκάστοτε ενδιαφεροµένους. 
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(8)  Το ΕΙΤ θα πρέπει να προωθεί την κατάλληλη ισορροπία όσον αφορά τη 

συµµετοχή των διαφόρων παραγόντων από το τρίγωνο της γνώσης, στις 

κοινότητες γνώσης και καινοτοµίας («ΚΓΚ»). Επιπλέον, θα πρέπει να προωθεί 

µεγαλύτερη συµµετοχή από τον ιδιωτικό τοµέα, και ιδιαίτερα από τις πολύ µικρές 

και τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις («ΜΜΕ»). 

(9) Θα πρέπει να καθοριστεί το πεδίο συµµετοχής του EIT στις ΚΓΚ και να 

διευκρινιστούν οι πηγές των οικονοµικών πόρων των ΚΓΚ. 

(10) Θα πρέπει να απλουστευτεί η σύνθεση των οργάνων του EIT. Η λειτουργία του 

διοικητικού συµβουλίου του ΕΙΤ θα πρέπει να εξορθολογιστεί, όπως επίσης θα 

πρέπει να διασαφηνιστούν οι αντίστοιχοι ρόλοι και αρµοδιότητες του διοικητικού 

συµβουλίου και του διευθυντή του ΕΙΤ.  
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(11) Θα πρέπει να δηµιουργηθούν νέες ΚΓΚ, συµπεριλαµβανοµένων των αντίστοιχων 

πεδίων προτεραιότητας και της οργάνωσης και του χρονοδιαγράµµατος της 

διαδικασίας επιλογής, µε βάση τους λεπτοµερείς όρους που καθορίζονται στο 

στρατηγικό θεµατολόγιο καινοτοµίας, µε ανοιχτή, διαφανή και ανταγωνιστική 

διαδικασία. 

(12) Οι ΚΓΚ θα πρέπει να διευρύνουν τις εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες για τη 

βελτίωση των ικανοτήτων σε ολόκληρη την Ένωση, µέσω της παροχής κύκλων 

µαθηµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλης κατάλληλης εκπαίδευσης.  

(13) Απαιτείται συνεργασία για την οργάνωση της παρακολούθησης και των 

αξιολογήσεων των ΚΓΚ µεταξύ της Επιτροπής και του ΕΙΤ, ώστε να διασφαλίζεται 

η συνοχή µε το συνολικό σύστηµα αξιολόγησης και παρακολούθησης σε επίπεδο 

Ένωσης. Θα πρέπει, ιδίως, να υπάρχουν σαφείς αρχές για την παρακολούθηση 

των ΚΓΚ και του ΕΙΤ. 

(14) Οι ΚΓΚ θα πρέπει να επιδιώκουν συνέργειες µε τις σχετικές πρωτοβουλίες σε 

επίπεδο Ένωσης, κρατών µελών και περιφερειών. 
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(15) Προκειµένου να διασφαλιστεί η ευρύτερη συµµετοχή οργανώσεων από διαφορετικά 

κράτη µέλη στις ΚΓΚ, οι οργανισµοί-εταίροι θα πρέπει να είναι εγκατεστηµένοι 

τουλάχιστον σε τρία διαφορετικά κράτη µέλη. 

(16)  Το ΕΙΤ και οι ΚΓΚ θα πρέπει να αναπτύξουν δραστηριότητες ευαισθητοποίησης 

και διάδοσης βέλτιστων πρακτικών, µεταξύ άλλων µέσω του περιφερειακού 

σχεδίου καινοτοµίας. 

(17) Τα κριτήρια και οι διαδικασίες για τη χρηµατοδότηση, την παρακολούθηση και την 

αξιολόγηση των δραστηριοτήτων των ΚΓΚ θα πρέπει να εγκριθούν από το ΕΙΤ πριν 

από τη έναρξη της διαδικασίας επιλογής των ΚΓΚ. 

(18) Στο τριετές πρόγραµµα εργασίας του EIT θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη η γνώµη 

της Επιτροπής για τους ειδικούς στόχους του ΕΙΤ, όπως προβλέπεται στο πρόγραµµα 

«Ορίζοντας 2020», και η συµπληρωµατικότητά του µε τις πολιτικές και τα µέσα της 

Ένωσης. 
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(19) ∆εδοµένου ότι το ΕΙΤ συµµετέχει στο πρόγραµµα «Ορίζοντας 2020», θα ενταχθεί 

στον εξορθολογισµό των δαπανών για την κλιµατική αλλαγή που ορίζεται σε αυτό. 

(20) Η αξιολόγηση του ΕΙΤ θα πρέπει να προσφέρει έγκαιρα πληροφορίες για την 

αξιολόγηση του προγράµµατος «Ορίζοντας 2020» το 2017 και το 2023. 

(21) Η Επιτροπή θα πρέπει να ενισχύσει το ρόλο της όσον αφορά την παρακολούθηση 

της εφαρµογής ειδικών πτυχών των δραστηριοτήτων του ΕΙΤ. 

(22) Ο παρών κανονισµός θα πρέπει να ορίζει, καθ' όλη τη διάρκεια του «Ορίζοντας 

2020», ένα συνολικό ποσό χρηµατοδότησης που αποτελεί το ποσό προνοµιακής 

αναφοράς για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, κατά τη διάρκεια της 

ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισµού, κατά την έννοια του σηµείου 17 της 

διοργανικής συµφωνίας, της …+, µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 

Συµβουλίου και της Επιτροπής για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία, τη συνεργασία σε 

δηµοσιονοµικά θέµατα και τη χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση1++. Η 

χρηµατοδοτική συνεισφορά για το EIT θα πρέπει να παρέχεται από το πρόγραµµα 

«Ορίζοντας 2020». 

                                                 
+  ΕΕ: Να προστεθεί η ηµεροµηνία της διοργανικής συµφωνίας που περιλαµβάνεται στο 

έγγραφο 2011/2152(ACI). 
1  EE C ... 
++  ΕΕ: Να προστεθούν τα στοιχεία δηµοσίευσης στην ΕΕ της διοργανικής συµφωνίας που 

περιλαµβάνεται στο έγγραφο 2011/2152(ACI). 
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(23) Αντίθετα από τις αρχικές προβλέψεις, το ίδρυµα ΕΙΤ δεν θα λάβει άµεση 

συνεισφορά από τον προϋπολογισµό της Ένωσης και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να 

έχει εφαρµογή σε αυτό η ενωσιακή διαδικασία απαλλαγής.  

(24) Για λόγους σαφήνειας, το παράρτηµα του κανονισµού (EΚ) αριθ. 294/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου1 θα πρέπει να αντικατασταθεί από 

νέο παράρτηµα.  

(25) Συνεπώς, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 294/2008 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως, 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 294/2008 τροποποιείται ως εξής: 

                                                 
1  Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 294/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

της 11ης Μαρτίου 2008 για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτοµίας και 
Τεχνολογίας (ΕΕ L 97 της 9.4.2008, σ. 1). 
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1) Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής: 

α) το σηµείο 1 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο: 

«1.  ως ‘καινοτοµία’ νοείται η διαδικασία, µε την οποία αναπτύσσονται 

νέες ιδέες ως απόκριση σε κοινωνικές ή οικονοµικές ανάγκες και 

ζήτηση και δηµιουργούν νέα προϊόντα, υπηρεσίες ή επιχειρηµατικά 

και οργανωτικά µοντέλα που εισάγονται µε επιτυχία σε µια υφιστάµενη 

αγορά ή µπορούν να δηµιουργήσουν νέες αγορές και παράγουν αξία για 

την κοινωνία,» 

β) το σηµείο 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο: 

«2.  ως ‘κοινότητες γνώσης και καινοτοµίας’ (ΚΓΚ) νοούνται αυτόνοµες 

εταιρικές συµπράξεις µε ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης, 

ερευνητικούς οργανισµούς, επιχειρήσεις και άλλους ενδιαφερόµενους 

φορείς στη διαδικασία της καινοτοµίας, υπό τη µορφή ενός 

στρατηγικού δικτύου, ανεξάρτητα από την ακριβή νοµική µορφή τους, 

βασισµένου σε κοινό µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο σχεδιασµό 

καινοτοµίας για την επίτευξη των εγχειρηµάτων του ΕΙΤ και τη 

συµβολή στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται στον κανονισµό 

(ΕΕ) αριθ. ...+/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου* (πρόγραµµα “Ορίζοντας 2020”), 

________________________ 

* Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. ...+/2013 της ... ++ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου για την σύσταση του προγράµµατος Ορίζοντας 2020 - Το 

πρόγραµµα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτοµία (2014-2020) (ΕΕ L ... 

                                                 
+  ΕΕ: να προστεθεί ο αριθµός του κανονισµού που περιλαµβάνεται στο έγγραφο 

2011/0401(COD). 
++  ΕΕ: να προστεθεί η ηµεροµηνία του κανονισµού που περιλαµβάνεται στο έγγραφο 

2011/0401(COD). 
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+++ ).», 

                                                 
+++  EE: να προστεθούν τα στοιχεία δηµοσίευσης του κανονισµού που περιλαµβάνεται στο 

έγγραφο 2011/0401(COD) 
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γ) το σηµείο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«3. ως ‘κέντρο συστέγασης’ νοείται µια γεωγραφική περιοχή όπου έχουν 

την έδρα τους οι βασικοί εταίροι του τριγώνου της γνώσης και όπου 

µπορούν εύκολα να αλληλεπιδρούν µεταξύ τους, παρέχοντας το σηµείο 

αναφοράς για τη δραστηριότητα των ΚΓΚ στη συγκεκριµένη 

περιοχή,», 

δ) το σηµείο 4 διαγράφεται, 

ε) το σηµείο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«5.  ως ‘οργανισµός-εταίρος’ νοείται κάθε οργανισµός που είναι µέλος ΚΓΚ 

και µπορεί να περιλαµβάνει, ειδικότερα, ιδρύµατα ανώτατης 

εκπαίδευσης, ερευνητικούς οργανισµούς, δηµόσιες ή ιδιωτικές 

επιχειρήσεις, χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, περιφερειακές και τοπικές 

αρχές, ιδρύµατα και µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς,», 
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στ) το σηµείο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«9.  ως ‘στρατηγικό θεµατολόγιο καινοτοµίας’ (ΣΘΚ) νοείται έγγραφο 

πολιτικής που περιγράφει τους τοµείς προτεραιότητας και τη 

µακροπρόθεσµη στρατηγική του ΕΙΤ για µελλοντικές πρωτοβουλίες, 

και περιλαµβάνει επισκόπηση των σχεδιαζόµενων δραστηριοτήτων 

έρευνας, καινοτοµίας και ανώτατης εκπαίδευσης για χρονικό 

διάστηµα επτά ετών,», 

ζ) προστίθεται το ακόλουθο σηµείο: 

«9α.  ως ‘περιφερειακό σχέδιο καινοτοµίας’ (ΠΣΚ) νοείται ένα σχέδιο 

ευαισθητοποίησης που αποσκοπεί στη δηµιουργία εταιρικών σχέσεων 

µεταξύ ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης, ερευνητικών οργανισµών, 

επιχειρήσεων, και άλλων ενδιαφεροµένων, µε στόχο την προαγωγή της 

καινοτοµίας σε ολόκληρη την Ένωση,»,  
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η) προστίθενται τα ακόλουθα σηµεία: 

«10.  ως ‘φόρουµ ενδιαφερόµενων µερών’ νοείται µια πλατφόρµα 

προσβάσιµη σε εκπροσώπους των εθνικών ▌, περιφερειακών και 

τοπικών αρχών, οµάδων συµφερόντων και µεµονωµένων οντοτήτων από 

το χώρο των επιχειρήσεων, της ανώτατης εκπαίδευσης, ▌της έρευνας, 

συλλογικών φορέων, της κοινωνίας των πολιτών και συνεργατικών 

σχηµατισµών, καθώς και άλλων ενδιαφερόµενων µερών από το τρίγωνο 

της γνώσης, 

▌ 

11.  ως ‘δραστηριότητες των ΚΓΚ µε προστιθέµενη αξία’ νοούνται οι 

δραστηριότητες που διεξάγονται από οργανισµούς-εταίρους ή από 

νοµικές οντότητες ΚΓΚ, αν έχει εφαρµογή, που συµβάλλουν στην 

ολοκλήρωση του τριγώνου της γνώσης το οποίο σχηµατίζουν η ανώτατη 

εκπαίδευση, η έρευνα και η καινοτοµία, συµπεριλαµβανοµένων των 

δραστηριοτήτων συγκρότησης, διοίκησης και συντονισµού των ΚΓΚ, 

και εξυπηρετούν τους γενικότερους στόχους του ΕΙΤ.». 
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2) Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«Άρθρο 3 

Αποστολή και στόχοι 

Στόχος του ΕΙΤ είναι να συµβάλει στη βιώσιµη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 

οικονοµίας και της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, ενισχύοντας την ικανότητα 

των κρατών µελών και της Ένωσης για καινοτοµία, προκειµένου να ανταποκριθούν 

στις µεγάλες προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ευρωπαϊκή κοινωνία. Για να 

επιτύχει το στόχο του αυτό το ΕΙΤ θα επιδιώξει την προώθηση συνεργειών και του 

συντονισµού, και την ολοκλήρωση της ανώτατης εκπαίδευσης, της καινοτοµίας και 

της έρευνας µε τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα, συµπεριλαµβανοµένης της 

προώθησης της επιχειρηµατικότητας. 

Στο πρόγραµµα «Ορίζοντας 2020» καθορίζονται οι γενικοί στόχοι του EIT, οι 

ειδικοί στόχοι και οι δείκτες αποτελεσµάτων για την περίοδο 2014-2020.». 
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3) Το άρθρο 4 παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής: 

α) το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«α)  το διοικητικό συµβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από µέλη υψηλού 

επιπέδου µε πείρα στους τοµείς της ανώτατης εκπαίδευσης, της 

καινοτοµίας, της έρευνας και των επιχειρήσεων. Το διοικητικό 

συµβούλιο έχει την ευθύνη για τη διεύθυνση των δραστηριοτήτων του 

ΕΙΤ για την επιλογή, τον καθορισµό και την αξιολόγηση των ΚΓΚ, και 

για όλες τις υπόλοιπες στρατηγικές αποφάσεις. Επικουρείται από 

εκτελεστική επιτροπή,», 

β) το στοιχείο β) διαγράφεται, 

γ) το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«γ)  ο διευθυντής, ο οποίος διορίζεται από το διοικητικό συµβούλιο και 

λογοδοτεί σε αυτό για τη διοικητική και την οικονοµική διαχείριση του 

ΕΙΤ, και είναι ο νόµιµος εκπρόσωπός του ΕΙΤ,». 
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4) Το άρθρο 5 παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής: 

α) το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«α)  προσδιορίζει, σύµφωνα µε το ΣΘΚ, τις κύριες προτεραιότητες και 

δραστηριότητές του,», 

β) το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«γ)  επιλέγει και ορίζει τις ΚΓΚ στους τοµείς προτεραιότητας σύµφωνα µε 

το άρθρο 7 και καθορίζει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους 

βάσει συµφωνίας, τους παρέχει κατάλληλη υποστήριξη, εφαρµόζει τα 

ενδεδειγµένα µέτρα ποιοτικού ελέγχου, παρακολουθεί διαρκώς και 

αξιολογεί περιοδικά τις δραστηριότητές τους, εξασφαλίζει κατάλληλο 

επίπεδο συντονισµού, και διευκολύνει την ουσιαστική επικοινωνία και 

τη θεµατική συνεργασία µεταξύ των ΚΓΚ,», 

γ) το στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 
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«στ)  προωθεί τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών για την ολοκλήρωση του 

τριγώνου της γνώσης, µεταξύ άλλων µεταξύ των ΚΓΚ, µε στόχο να 

αναπτύξει µια κοινή αντίληψη καινοτοµίας και µεταφοράς γνώσης, και 

ενθαρρύνει τη συµµετοχή σε δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, 

συµπεριλαµβανοµένου του ΠΣΚ,»,  

δ) το στοιχείο η) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«η) προωθεί διεπιστηµονικές προσεγγίσεις σχετικά µε την καινοτοµία, 

συµπεριλαµβανοµένης της ενσωµάτωσης τεχνολογικών, κοινωνικών 

και µη τεχνολογικών λύσεων, οργανωτικών προσεγγίσεων και 

επιχειρηµατικών µοντέλων,», 

ε)  προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία: 

«θ)  εξασφαλίζει συµπληρωµατικότητα και συνέργεια µεταξύ των 

δραστηριοτήτων του ΕΙΤ και άλλων ενωσιακών προγραµµάτων, όπου 

είναι σκόπιµο, 

ι) προωθεί τις ΚΓΚ ως άριστους εταίρους στην καινοτοµία εντός και 

εκτός Ένωσης, 
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ια)  καθιερώνει φόρουµ ενδιαφεροµένων µερών για την ενηµέρωσή τους 

σχετικά τις δραστηριότητες του ΕΙΤ, τις εµπειρίες, τις βέλτιστες 

πρακτικές και τη συµβολή του στις πολιτικές και τους στόχους της 

Ένωσης για την καινοτοµία, την έρευνα και την εκπαίδευση και για να 

µπορούν να εκφράζουν τις απόψεις τους. Το Φόρουµ ενδιαφερόµενων 

µερών συγκαλείται τουλάχιστον µία φορά το έτος. Οι αντιπρόσωποι 

των κρατών µελών συνεδριάζουν σε ειδική σύνθεση, στο πλαίσιο της 

συνόδου του φόρουµ ενδιαφερόµενων µερών, ώστε να εξασφαλίζεται η 

ορθή επικοινωνία και ροή πληροφοριών µε το ΕΙΤ, και 

πληροφορούνται για τα επιτεύγµατα, συµβουλεύουν το ΕΙΤ και τις 

ΚΓΚ και ανταλλάσσουν εµπειρίες µαζί τους. Η ειδική σύνθεση των 

αντιπροσώπων των κρατών µελών στο πλαίσιο του φόρουµ 

ενδιαφερόµενων µερών θα διασφαλίζει επίσης τις κατάλληλες 

συνέργειες και συµπληρωµατικότητες ανάµεσα στις δραστηριότητες 

του ΕΙΤ και των ΚΓΚ και τα εθνικά προγράµµατα και πρωτοβουλίες, 

συµπεριλαµβανοµένης της ενδεχόµενης εθνικής συγχρηµατοδότησης 

των δραστηριοτήτων των ΚΓΚ.». 
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5) Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής: 

α) η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής: 

 i) το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«β)  έρευνα αιχµής και µε άξονα την τεχνολογία σε τοµείς ζωτικού 

οικονοµικού και κοινωνιακού ενδιαφέροντος, και αξιοποίηση 

των αποτελεσµάτων της ευρωπαϊκής και της εθνικής έρευνας, µε 

δυνατότητα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης σε 

διεθνές επίπεδο και εξεύρεσης λύσεων για τις µεγάλες 

προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ευρωπαϊκή κοινωνία,»,  

ii) το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«γ)  δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε επίπεδο 

µεταπτυχιακού και διδακτορικού καθώς και κύκλους µαθηµάτων 

επαγγελµατικής κατάρτισης σε γνωστικά αντικείµενα που 

προσφέρονται για την αντιµετώπιση των µελλοντικών ευρωπαϊκών 

κοινωνικοοικονοµικών αναγκών και διευρύνουν τη βάση 

ικανοτήτων της ΕΕ, προωθούν την ανάπτυξη δεξιοτήτων στον 

τοµέα της καινοτοµίας, τη βελτίωση των διευθυντικών και 

επιχειρηµατικών δεξιοτήτων, την προσέλκυση και διατήρηση των 

καλύτερων, και την κινητικότητα ερευνητών και φοιτητών, και 

προάγουν την κοινοχρησία της γνώσης, την καθοδήγηση και τη 

δικτύωση µεταξύ των κατόχων τίτλων σπουδών και κατάρτισης 

µε τη σφραγίδα του ΕΙΤ,», 
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iii) το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«δ)  δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και διάδοση βέλτιστων 

πρακτικών στον τοµέα της καινοτοµίας, µε επίκεντρο την 

ανάπτυξη συνεργασίας µεταξύ της ανώτατης εκπαίδευσης, της 

έρευνας και του επιχειρηµατικού κόσµου, συµπεριλαµβανοµένων 

του τοµέα των υπηρεσιών και του χρηµατοπιστωτικού τοµέα,», 

iv) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο: 

«ε)  επιδίωξη συνεργειών και συµπληρωµατικότητας µεταξύ των 

δραστηριοτήτων των ΚΓΚ και των υπαρχόντων ευρωπαϊκών, 

εθνικών και περιφερειακών προγραµµάτων, όπου είναι 

σκόπιµο,», 

β) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«2.  Οι ΚΓΚ διαθέτουν σηµαντική και καθολική αυτονοµία όσον αφορά τον 

καθορισµό της εσωτερικής οργάνωσης και σύνθεσής τους, καθώς και 

του ακριβούς προγράµµατος και των µεθόδων εργασίας τους. 

Ειδικότερα, οι ΚΓΚ: 
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α)  καθιερώνουν ρυθµίσεις διακυβέρνησης που αντικατοπτρίζουν το 

τρίγωνο της γνώσης το οποίο σχηµατίζουν η ανώτατη 

εκπαίδευση, η έρευνα και η καινοτοµία,  

β)  επιδιώκουν να είναι ανοικτές σε νέα µέλη όταν τα µέλη αυτά 

παρέχουν πρόσθετα οφέλη στην εταιρική σχέση, 

γ)  λειτουργούν χωρίς αποκλεισµούς και µε διαφάνεια, σύµφωνα µε 

τους εσωτερικούς κανόνες τους, 

δ)  καταρτίζουν επιχειρηµατικά σχέδια µε στόχους και βασικούς 

δείκτες επιδόσεων, 

ε)  αναπτύσσουν στρατηγικές για οικονοµική βιωσιµότητα.». 

6) Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής: 
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α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«1.  Η επιλογή και ο καθορισµός µιας εταιρικής σύµπραξης από το EIT ως 

κοινότητας γνώσης και καινοτοµίας θα γίνεται µε ανταγωνιστική, 

ανοικτή και διαφανή διαδικασία. Το ΕΙΤ εγκρίνει και δηµοσιεύει τα 

λεπτοµερή κριτήρια για την επιλογή ΚΓΚ, τα οποία βασίζονται στις 

αρχές της αριστείας και της συνάφειας µε την καινοτοµία. Στη 

διαδικασία επιλογής συµµετέχουν εξωτερικοί και ανεξάρτητοι 

εµπειρογνώµονες.», 

β) παρεµβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος ▌: 

«1α. Το EIT προβαίνει στην επιλογή και στον καθορισµό των ΚΓΚ µε βάση 

τα πεδία προτεραιότητας και το χρονοδιάγραµµα που καθορίζονται στο 

ΣΘΚ.», 

γ) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«2.  Σύµφωνα µε τις αρχές που παγιώνονται στην παράγραφο 1, τα 

κριτήρια επιλογής για τον καθορισµό µιας ΚΓΚ περιλαµβάνουν µεταξύ 

άλλων: 
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α)  την υπάρχουσα και τη δυνητική ικανότητα καινοτοµίας, 

συµπεριλαµβανοµένης της επιχειρηµατικότητας, στο πλαίσιο της 

εταιρικής σχέσης, καθώς και την αριστεία της στον τοµέα της 

ανώτατης εκπαίδευσης, της καινοτοµίας και της έρευνας, 

β)  την ικανότητα της εταιρικής σχέσης να επιτύχει τους στόχους 

του ΣΘΚ και να συµβάλει έτσι στον γενικό στόχο και τις 

προτεραιότητες του «Ορίζοντας 2020», 

γ)  τη διεπιστηµονική προσέγγιση της καινοτοµίας, 

συµπεριλαµβανοµένης της ενσωµάτωσης τεχνολογικών, 

κοινωνικών και µη τεχνολογικών λύσεων, 

δ)  την ικανότητα της εταιρικής σχέσης να εξασφαλίσει βιώσιµη και 

µακροπρόθεσµα αυτοτελή χρηµατοδότηση µε ουσιαστική και 

διαρκώς και αυξανόµενη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα, της 

βιοµηχανίας και του τοµέα των υπηρεσιών, 

ε)  την κατάλληλα ισορροπηµένη συµµετοχή στην εταιρική σχέση, 

οργανισµών που δραστηριοποιούνται στο τρίγωνο της γνώσης το 

οποίο σχηµατίζουν η ανώτατη εκπαίδευση, η έρευνα και η 

καινοτοµία, 
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στ)  την επίδειξη σχεδίου για τη διαχείριση της πνευµατικής 

ιδιοκτησίας, που να προσιδιάζει στον οικείο τοµέα, 

συµπεριλαµβανοµένου του τρόπου µε τον οποίο λαµβάνονται 

υπόψη οι συνεισφορές των διαφόρων οργανισµών-εταίρων, 

ζ)  τα µέτρα για την υποστήριξη της συµµετοχής και της 

συνεργασίας του ιδιωτικού τοµέα, συµπεριλαµβανοµένου του 

χρηµατοπιστωτικού τοµέα και ιδίως των ΜΜΕ, καθώς και της 

δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων, τεχνοβλαστών και ΜΜΕ, µε 

στόχο την εµπορική εκµετάλλευση των αποτελεσµάτων των 

δραστηριοτήτων ΚΓΚ, 

η)  την προθυµία να λάβουν συγκεκριµένα µέτρα για την 

αλληλεπίδραση και τη συνεργασία µε τον δηµόσιο και τον 

τριτογενή τοµέα, κατά περίπτωση, 

θ)  την προθυµία για την ανάπτυξη επαφών µε άλλους οργανισµούς 

και δίκτυα εκτός της ΚΓΚ, µε στόχο την ανταλλαγή βέλτιστων 

πρακτικών και αριστείας, 

ι)  την προθυµία να καταθέσουν συγκεκριµένες προτάσεις για 

συνέργειες µε ▌πρωτοβουλίες της Ένωσης και άλλες σχετικές 

πρωτοβουλίες.», 
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δ) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«3.  Ελάχιστη προϋπόθεση για τη σύσταση ΚΓΚ είναι η συµµετοχή 

τουλάχιστον τριών οργανισµών-εταίρων εγκατεστηµένων σε 

τουλάχιστον τρία διαφορετικά κράτη µέλη. Όλοι οι εν λόγω οργανισµοί-

εταίροι πρέπει να είναι ανεξάρτητοι µεταξύ τους, κατά την έννοια του 

άρθρου 8 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. ...+/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου*. 

_________________ 

* Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. ...+/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της ...++, σχετικά µε τη θέσπιση των κανόνων συµµετοχής 

και διάδοσης του «Ορίζων 2020» – Πρόγραµµα-πλαίσιο έρευνας και 

καινοτοµίας (2014-2020) (ΕΕ L ...+++).», 

ε) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«4.  Επιπροσθέτως του  όρου της παραγράφου 3, τουλάχιστον τα δύο τρίτα 

των οργανισµών-εταίρων που αποτελούν µια ΚΓΚ είναι εγκατεστηµένοι 

στα κράτη µέλη. Σε κάθε µια από τις ΚΓΚ συµµετέχουν τουλάχιστον ένα 

ίδρυµα ανώτατης εκπαίδευσης και µια ιδιωτική επιχείρηση.», 

στ) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος ▌: 

                                                 
+  EE: να προστεθεί ο αριθµός του κανονισµού που περιλαµβάνεται στο έγγραφο 

2011/0399(COD) 
++  EE: να προστεθεί η ηµεροµηνία του κανονισµού που περιλαµβάνεται στο έγγραφο 

2011/0399(COD) 
+++  EE: να προστεθούν τα στοιχεία δηµοσίευσης στην ΕΕ του κανονισµού που περιλαµβάνεται 

στο έγγραφο 2011/0399(COD) 
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«5.  Το EIT θεσπίζει και δηµοσιεύει κριτήρια και διαδικασίες για τη 

χρηµατοδότηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 

δραστηριοτήτων των ΚΓΚ πριν από την έναρξη της διαδικασίας 

επιλογής νέων ΚΓΚ. Η ειδική σύνθεση των αντιπροσώπων των 

κρατών µελών στο πλαίσιο του φόρουµ ενδιαφερόµενων µερών 

ενηµερώνεται άµεσα γι’ αυτά.». 
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7) Παρεµβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα: 

«Άρθρο 7α 

Αρχές για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των ΚΓΚ 

Το ΕΙΤ οργανώνει, χρησιµοποιώντας βασικούς δείκτες επιδόσεων που ορίζονται, 

µεταξύ άλλων, στον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. .../2013+, και στο ΣΘΚ, και σε 

συνεργασία µε την Επιτροπή, συνεχή παρακολούθηση και περιοδικές εξωτερικές 

αξιολογήσεις των αποτελεσµάτων και του αντίκτυπου κάθε ΚΓΚ. Τα αποτελέσµατα 

των ανωτέρω µέτρων παρακολούθησης και αξιολόγησης κοινοποιούνται στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο και δηµοσιοποιούνται. 

▌ 

                                                 
+  ΕΕ: να προστεθεί ο αριθµός του κανονισµού που περιλαµβάνεται στο έγγραφο 

2011/0401(COD). 
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Άρθρο 7β 

∆ιάρκεια, συνέχιση και λύση µιας κοινότητας γνώσης και καινοτοµίας 

1. Με την επιφύλαξη των αποτελεσµάτων της διαρκούς παρακολούθησης και 

των περιοδικών αξιολογήσεων, και των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν 

συγκεκριµένοι τοµείς, η χρονική διάρκεια µιας ΚΓΚ κυµαίνεται συνήθως από 

επτά έως δεκαπέντε έτη. 

2.  Το ΕΙΤ µπορεί να καταρτίσει εταιρική συµφωνία πλαίσιο µε µια ΚΓΚ, για 

αρχική περίοδο επτά ετών. 

3. Το διοικητικό συµβούλιο µπορεί να αποφασίσει να παρατείνει την ισχύ µιας 

εταιρικής συµφωνίας µε µια ΚΓΚ πέρα από την αρχικά καθορισµένη περίοδο, 

εντός των ορίων του χρηµατοδοτικού κονδυλίου που αναφέρεται στο άρθρο 

19, εφόσον κρίνει ότι αυτή είναι η ενδεδειγµένη οδός για την επίτευξη του 

στόχου του ΕΙΤ. 
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4. Σε περίπτωση που από τις αξιολογήσεις µιας ΚΓΚ προκύψει ότι τα 

αποτελέσµατα είναι ανεπαρκή, το διοικητικό συµβούλιο λαµβάνει τα 

ενδεδειγµένα µέτρα όπως µείωση, τροποποίηση ή απόσυρση της 

χρηµατοδοτικής υποστήριξης ή λύση της συµφωνίας.». 

▌ 

8) Στο άρθρο 8 παράγραφος 2 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο: 

«aa) να διαδίδουν βέλτιστες πρακτικές για οριζόντια θέµατα·». 

9) Το άρθρο 10 διαγράφεται. 

10) Το άρθρο 13 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«2. Πριν από την πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή των ΚΓΚ, 

το EIT δηµοσιεύει τον εσωτερικό κανονισµό του, τους ειδικούς 

δηµοσιονοµικούς κανόνες του που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 

1, και τα λεπτοµερή κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 7.». 
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11) Το άρθρο 14 τροποποιείται ως εξής: 

α) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«2.  Οι ΚΓΚ χρηµατοδοτούνται, ειδικότερα, από τις εξής πηγές: 

α) από συνεισφορές οργανισµών-εταίρων, οι οποίες συνιστούν 

σηµαντική πηγή χρηµατοδότησης, 

β) από ▌εθελοντικές συνεισφορές των κρατών µελών, τρίτων χωρών 

ή δηµόσιων αρχών τους, 

γ) από συνεισφορές διεθνών φορέων ή οργανισµών, 

δ) από έσοδα που προέρχονται από ίδια περιουσιακά στοιχεία και 

δραστηριότητες των ΚΓΚ, και από δικαιώµατα εκµετάλλευσης 

δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 
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ε) από κεφαλαιουχικές χρηµατοδοτήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των 

εσόδων που διαχειρίζεται το Ίδρυµα του ΕΙΤ, 

στ) από κληροδοτήµατα, δωρεές και συνεισφορές ιδιωτών, θεσµικών 

οργάνων, ιδρυµάτων ή άλλων εθνικών φορέων, 

ζ) από τη συνεισφορά του ΕΙΤ, 

η) από χρηµατοπιστωτικά µέσα, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που 

χρηµατοδοτούνται από τον γενικό προϋπολογισµό της Ένωσης. 

Οι συνεισφορές µπορούν να περιλαµβάνουν συνεισφορές σε είδος.». 

▌ 
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β) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«4.  Η συµµετοχή του EIT στις ΚΓΚ µπορεί να καλύπτει έως και το 100% 

των συνολικών επιλέξιµων δαπανών των δραστηριοτήτων των ΚΓΚ που 

παράγουν προστιθέµενη αξία.», 

 γ) προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: 

«6.  Η συνεισφορά του ΕΙΤ δεν υπερβαίνει, κατά µέσο όρο, το 25% της 

συνολικής χρηµατοδότησης µιας ΚΓΚ. 

7.  Το ΕΙΤ καθιερώνει µηχανισµό ανταγωνιστικής αναθεώρησης της 

κατανοµής σηµαντικού µεριδίου της ετήσιας οικονοµικής 

συνεισφοράς του προς τις ΚΓΚ. Στον µηχανισµό αυτό 

περιλαµβάνονται τα επιχειρηµατικά σχέδια και οι επιδόσεις των ΚΓΚ, 

που µετρούνται µε διαρκή παρακολούθηση.». 
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12) Το άρθρο 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«Άρθρο 15 

Προγραµµατισµός και εκθέσεις 

1. Το EIT εγκρίνει κυλιόµενο τριετές πρόγραµµα εργασίας, βασισµένο στο ΣΘΚ, 

όταν εγκριθεί, το οποίο περιέχει δήλωση των κύριων προτεραιοτήτων και των 

σχεδιαζόµενων πρωτοβουλιών του ΕΙΤ, καθώς και εκτίµηση των 

χρηµατοδοτικών αναγκών και πηγών. Περιλαµβάνει επίσης κατάλληλους 

δείκτες για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των ΚΓΚ και του ΕΙΤ, 

ακολουθώντας µια προσέγγιση µε γνώµονα τα αποτελέσµατα. Το 

προκαταρκτικό κυλιόµενο τριετές πρόγραµµα εργασίας υποβάλλεται από το 

ΕΙΤ στην Επιτροπή στις 31 ∆εκεµβρίου του έτους που λήγει δύο έτη πριν την 

έναρξη ισχύος του οικείου τριετούς προγράµµατος εργασίας (έτος Ν - 2).  
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 Η Επιτροπή γνωµοδοτεί όσον αφορά τους ειδικούς στόχους του ΕΙΤ, όπως 

καθορίζονται στο πρόγραµµα «Ορίζοντας 2020», και τη συµπληρωµατικότητά 

τους µε τις πολιτικές και µέσα της Ένωσης, µέσα σε διάστηµα τριών µηνών 

από την υποβολή του προγράµµατος εργασίας. Το ΕΙΤ λαµβάνει δεόντως 

υπόψη του τη γνώµη της Επιτροπής και, σε περίπτωση διαφωνίας, αιτιολογεί 

τη θέση του. Το ΕΙΤ διαβιβάζει το τελικό πρόγραµµα εργασίας στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και 

Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών προς ενηµέρωση. Ο 

διευθυντής υποβάλλει, µετά από σχετικό αίτηµα, το τελικό πρόγραµµα 

εργασίας στην αρµόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

2. Το EIT εγκρίνει ετήσια έκθεση έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους. Η έκθεση 

περιλαµβάνει τις δραστηριότητες του ΕΙΤ και των ΚΓΚ κατά το προηγούµενο 

ηµερολογιακό έτος, και αξιολογεί τα αποτελέσµατα σε σχέση µε τους στόχους 

και το χρονοδιάγραµµα που είχαν τεθεί, τους κινδύνους που συνδέονται µε τις 

δραστηριότητες που διεκπεραιώθηκαν, τη χρήση των πόρων και τη γενική 

λειτουργία του ΕΙΤ. Το ΕΙΤ διαβιβάζει την ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, και ενηµερώνει τα εν λόγω θεσµικά όργανα 

σχετικά µε τις δραστηριότητες του ΕΙΤ και τη συµβολή του στο πρόγραµµα 

«Ορίζοντας 2020» και στις πολιτικές και τους στόχους της Ένωσης στους 

τοµείς της καινοτοµίας, της έρευνας και της εκπαίδευσης.». 
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13) Το άρθρο 16 τροποποιείται ως εξής: 

α) στην παράγραφο 2 ο αριθµός «πέντε» αντικαθίσταται από τον αριθµό «τρία», 

β) παρεµβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος ▌: 

«2α. Η Επιτροπή µπορεί να διεξάγει περαιτέρω αξιολογήσεις για θέµατα ή 

ζητήµατα στρατηγικής σηµασίας, µε τη συνδροµή ανεξάρτητων 

εµπειρογνωµόνων, προκειµένου να εξετάζει την πρόοδο που σηµειώνει 

το ΕΙΤ όσον αφορά τους καθορισµένους στόχους, να προσδιορίζει τους 

παράγοντες που διευκολύνουν τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων και να 

εντοπίζει βέλτιστες πρακτικές. Κατά την πραγµατοποίηση των 

παρεµβάσεων αυτών, η Επιτροπή λαµβάνει πλήρως υπόψη τον 

διοικητικό αντίκτυπο στο ΕΙΤ και τις ΚΓΚ.». 

14) Το άρθρο 17 τροποποιείται ως εξής: 
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α) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«2.  Το ΣΘΚ καθορίζει µακροπρόθεσµους τοµείς προτεραιότητας για το 

ΕΙΤ και περιλαµβάνει αξιολόγηση του κοινωνικοοικονοµικού του 

αντικτύπου και της ικανότητάς του να παράγει τη βέλτιστη 

προστιθέµενη αξία καινοτοµίας. Στο ΣΘΚ λαµβάνονται υπόψη τα 

αποτελέσµατα της παρακολούθησης και αξιολόγησης του ΕΙΤ που 

αναφέρονται στο άρθρο 16.», 

β) παρεµβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος ▌: 

«2α.  Το ΣΘΚ περιλαµβάνει ανάλυση των δυνατοτήτων κατάλληλης 

συνέργειας και συµπληρωµατικότητας µεταξύ των δραστηριοτήτων του 

ΕΙΤ και άλλων πρωτοβουλιών, µέσων και προγραµµάτων της Ένωσης.», 
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γ) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«4.  Με βάση πρόταση της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συµβούλιο εγκρίνουν το ΣΘΗΚ σύµφωνα µε το άρθρο 173 

παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.». 

15) Το άρθρο 19 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«Άρθρο 19 

Αναλήψεις υποχρεώσεων δηµοσιονοµικού χαρακτήρα 

1.  Το χρηµατοδοτικό κονδύλιο από το πρόγραµµα «Ορίζοντας 2020» για την 

εφαρµογή του παρόντος κανονισµού κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 

2014 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2020 ορίζεται σε 2 711,4 εκατοµµύρια EUR σε 

τρέχουσες τιµές.  
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2.  Το ποσό αυτό αποτελεί για το Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο 

την προνοµιακή αναφορά κατά τη διάρκεια της ετήσιας διαδικασίας του 

προϋπολογισµού, κατά την έννοια του σηµείου 17 της διοργανικής 

συµφωνίας, της …+, µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου 

και της Επιτροπής για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία, τη συνεργασία σε 

δηµοσιονοµικά θέµατα και τη χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση*. 

3.  Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από το Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο και το 

Συµβούλιο εντός των ορίων του δηµοσιονοµικού πλαισίου. Η χρηµατοδοτική 

συνεισφορά του ΕΙΤ στις ΚΓΚ χορηγείται στο πλαίσιο του εν λόγω 

χρηµατοδοτικού κονδυλίου. 

_________ 

* ΕΕ C ...++.». 

16) Το άρθρο 20 τροποποιείται ως εξής: 

α) η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«5.  Το διοικητικό συµβούλιο εγκρίνει το σχέδιο της κατάστασης 

προβλεποµένων εσόδων και εξόδων, που συνοδεύεται από σχέδιο 

οργανογράµµατος, και το προκαταρκτικό κυλιόµενο τριετές πρόγραµµα 

εργασίας, και τα διαβιβάζει στην Επιτροπή το αργότερο έως τις 31 

∆εκεµβρίου του έτους Ν - 2.». 

                                                 
+  ΕΕ: Να προστεθεί η ηµεροµηνία της διοργανικής συµφωνίας που περιλαµβάνεται στο 

έγγραφο 2011/2152(ACI). 
++  ΕΕ: Να προστεθούν τα στοιχεία δηµοσίευσης στην ΕΕ της διοργανικής συµφωνίας που 

περιλαµβάνεται στο έγγραφο 2011/2152(ACI). 
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▌ 

β) η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«6.  Βάσει της κατάστασης προβλέψεων, η Επιτροπή εγγράφει στο προσχέδιο 

του γενικού προϋπολογισµού της Ένωσης τις προβλέψεις που κρίνει 

αναγκαίες για το ύψος της επιδότησης από τον γενικό προϋπολογισµό.». 

17) Το άρθρο 21 τροποποιείται ως εξής: 

α) παρεµβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος ▌: 

«1α. Η χρηµατοδοτική συνεισφορά στο ΕΙΤ εκτελείται σύµφωνα µε τον 

κανονισµό (ΕΕ) αριθ. …/2013+ και τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 

…/2013*++.», 

                                                 
+  ΕΕ: να προστεθεί ο αριθµός του κανονισµού που περιλαµβάνεται στο έγγραφο 

2011/0401(COD). 
++  EE: Να προστεθεί ο αριθµός του κανονισµού που περιλαµβάνεται στο έγγραφο 

2011/0399(COD). 
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β) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«4.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χορηγεί, µε βάση σύσταση του Συµβουλίου, 

πριν από τις 15 Μαΐου του έτους Ν + 2, απαλλαγή στον διευθυντή όσον 

αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισµού του ΕΙΤ.». 

18) Στο άρθρο 22, η παράγραφος 4 διαγράφεται. 

19) Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο ▐: 

«Άρθρο 22α 

∆ιάλυση του EIT 

Σε περίπτωση διάλυσης του ΕΙΤ, η εκκαθάρισή του γίνεται υπό την εποπτεία της 

Επιτροπής σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Οι συµφωνίες µε τις ΚΓΚ και η 

ιδρυτική πράξη του Ιδρύµατος του  ΕΙΤ προβλέπουν τις κατάλληλες διατάξεις για 

την περίπτωση αυτή.». 
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Άρθρο 2 

Το παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 294/2008 αντικαθίσταται από το παράρτηµα του 

παρόντος κανονισµού. 

Άρθρο 3 

Ο παρών κανονισµός τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014. 

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και εφαρµόζεται άµεσα σε 

όλα τα κράτη µέλη. 

..., 

 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο   Για το Συµβούλιο 

Ο Πρόεδρος      Ο Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτοµίας και Τεχνολογίας 

Τµήµα 1 

Σύνθεση του διοικητικού συµβουλίου 

1. Το διοικητικό συµβούλιο απαρτίζεται από διορισµένα και από αντιπροσωπευτικά 

µέλη. 

2. Τα διορισµένα µέλη είναι 12 και διορίζονται από την Επιτροπή, η οποία µεριµνά 

ώστε να υπάρχει ισορροπία µεταξύ εκείνων που έχουν πείρα στις επιχειρήσεις, στην 

ανώτατη εκπαίδευση και στην έρευνα. Η θητεία τους είναι τετραετής και δεν µπορεί 

να ανανεωθεί. 

Το διοικητικό συµβούλιο υποβάλλει αν είναι αναγκαίο στην Επιτροπή πρόταση για 

το διορισµό νέου (-ων) µέλους (-ών). Ο/οι υποψήφιος/-οι επιλέγονται µε βάση το 

αποτέλεσµα διαφανούς και ανοικτής διαδικασίας, η οποία περιλαµβάνει επίσης 

διαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη. 
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Η Επιτροπή µεριµνά ώστε να υπάρχει ισορροπία µεταξύ της πείρας από τους χώρους 

της ανώτατης εκπαίδευσης, της καινοτοµίας, των επιχειρήσεων και της έρευνας, 

καθώς επίσης ισορροπία ως προς το φύλο και γεωγραφική ισορροπία, και συνεκτιµά 

τις διαφορετικές συνθήκες που υπάρχουν στους τοµείς της ανώτατης εκπαίδευσης, 

της καινοτοµίας και της έρευνας στην Ένωση. 

Η Επιτροπή διορίζει το/τα µέλος/η και ενηµερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συµβούλιο για τη διαδικασία επιλογής και τον τελικό διορισµό των εν λόγω 

µελών του διοικητικού συµβουλίου. 

Στην περίπτωση κατά την οποία ένα διορισµένο µέλος του διοικητικού συµβουλίου 

αδυνατεί να ολοκληρώσει τη θητεία του/της, αντικαθίσταται από αναπληρωµατικό 

µέλος το οποίο διορίζεται µε την ίδια διαδικασία που είχε εφαρµοστεί για το µέλος 

που αποχωρεί, για το υπόλοιπο της θητείας του τελευταίου. Ένα αναπληρωµατικό 

µέλος που έχει ασκήσει καθήκοντα για διάστηµα µικρότερο των δυο ετών µπορεί να 

διοριστεί εκ νέου από την Επιτροπή για διάστηµα τεσσάρων ακόµα ετών, µετά από 

αίτηµα του διοικητικού συµβουλίου. 
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Κατά τη διάρκεια µεταβατικής περιόδου, τα µέλη του συµβουλίου που είχαν 

διοριστεί αρχικά για περίοδο έξι ετών ολοκληρώνουν τη θητεία τους. Μέχρι τότε τα 

διορισµένα µέλη ανέρχονται σε 18. Μέσα σε έξι µήνες από την έναρξη ισχύος του 

παρόντος κανονισµού, το ένα τρίτο των δώδεκα µελών που έχουν διοριστεί το 2012 

θα επιλεγούν από το διοικητικό συµβούλιο, µε την έγκριση της Επιτροπής, για να 

ασκήσουν τα καθήκοντά τους για περίοδο δύο ετών, το ένα τρίτο για περίοδο 

τεσσάρων ετών και το υπόλοιπο ένα τρίτο για περίοδο έξι ετών. 

Σε εξαιρετικές και πλήρως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, προκειµένου να 

διατηρηθεί η ακεραιότητα του διοικητικού συµβουλίου, η Επιτροπή µπορεί να 

παύει, µε δική της πρωτοβουλία, µέλη του διοικητικού συµβουλίου.  

3. Προβλέπεται η επιλογή τριών αντιπροσωπευτικών µελών από τις ΚΓΚ µεταξύ των 

οργανισµών-εταίρων τους. Η θητεία τους είναι διετής και µπορεί να ανανεωθεί µία 

φορά. Η θητεία τους λήγει εάν αποχωρήσουν από την ΚΓΚ. 
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Οι όροι και οι διαδικασίες εκλογής και αντικατάστασης των αντιπροσωπευτικών 

µελών εγκρίνονται από το διοικητικό συµβούλιο µε βάση πρόταση του διευθυντή. 

Με τον µηχανισµό αυτό εξασφαλίζεται κατάλληλη εκπροσώπηση και λαµβάνεται 

υπόψη η εξέλιξη των ΚΓΚ. 

Κατά τη διάρκεια µεταβατικής περιόδου, τα αντιπροσωπευτικά µέλη του 

συµβουλίου που είχαν εκλεγεί αρχικά για περίοδο τριών ετών ολοκληρώνουν τη 

θητεία τους. Μέχρι τότε τα αντιπροσωπευτικά µέλη είναι τέσσερα. 

4. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου ενεργούν προς το συµφέρον του ΕΙΤ, 

διαφυλάσσοντας τους στόχους και την αποστολή του, την ταυτότητα, την αυτονοµία 

και τη συνοχή του, µε ανεξαρτησία και διαφάνεια.  
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Τµήµα 2 

Αρµοδιότητες του διοικητικού συµβουλίου 

Το διοικητικό συµβούλιο λαµβάνει τις αναγκαίες στρατηγικές αποφάσεις, και ειδικότερα: 

α) εγκρίνει το σχέδιο στρατηγικού θεµατολογίου καινοτοµίας του ΕΙΤ (ΣΘΚ), το 

τριετές κυλιόµενο πρόγραµµα εργασίας, τον προϋπολογισµό του, τους 

ετήσιους λογαριασµούς και τον ισολογισµό του, και την ετήσια έκθεση 

δραστηριοτήτων του, µε βάση πρόταση του διευθυντή, 

β) εγκρίνει κριτήρια και διαδικασίες για τη χρηµατοδότηση, την παρακολούθηση 

και την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων των ΚΓΚ, µε βάση πρόταση του 

διευθυντή, 

γ) εγκρίνει τη διαδικασία επιλογής των ΚΓΚ, 

δ) επιλέγει και ορίζει µια εταιρική σύµπραξη ως ΚΓΚ, ή ανακαλεί την επιλογή 

του, αν χρειαστεί, 

ε) µεριµνά για τη διαρκή αξιολόγηση των δραστηριοτήτων των ΚΓΚ, 
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στ) εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισµό του, τον εσωτερικό κανονισµό της 

εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και τους ειδικούς χρηµατοδοτικούς κανόνες 

του ΕΙΤ, 

ζ) καθορίζει, σε συµφωνία µε την Επιτροπή, κατάλληλες αµοιβές για τα µέλη του 

διοικητικού συµβουλίου και της εκτελεστικής επιτροπής· οι αµοιβές αυτές 

καθορίζονται µε βάση τις αµοιβές για ανάλογες υπηρεσίες, που παρέχονται 

στα κράτη µέλη, 

η) καθορίζει τη διαδικασία επιλογής της εκτελεστικής επιτροπής και του 

διευθυντή, 

θ) διορίζει και, αν χρειαστεί, απολύει τον διευθυντή και ασκεί πειθαρχική 

εξουσία έναντί του, 

ι) διορίζει τον υπόλογο και τα µέλη της εκτελεστικής επιτροπής, 

ια) εγκρίνει κώδικα δεοντολογίας σχετικά µε τη σύγκρουση συµφερόντων, 

ιβ) συγκροτεί, όταν είναι σκόπιµο, συµβουλευτικές οµάδες, οι οποίες µπορεί να 

έχουν καθορισµένη διάρκεια, 
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ιγ) συγκροτεί υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ, 

Ευρατόµ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής1, 

ιδ) εξουσιοδοτείται να συγκροτήσει ίδρυµα µε ειδικό στόχο την προώθηση και την 

υποστήριξη των δραστηριοτήτων του ΕΙΤ, 

ιε) αποφασίζει για τη γλωσσική πολιτική του ΕΙΤ, λαµβάνοντας υπόψη τις 

ισχύουσες αρχές περί πολυγλωσσίας και τις πρακτικές απαιτήσεις των 

δραστηριοτήτων του, 

ιστ) προάγει το ΕΙΤ διεθνώς, προκειµένου να προσελκύσει µεγαλύτερο ενδιαφέρον 

και να καταστεί οργανισµός παγκοσµίου κύρους όσον αφορά την αριστεία 

στην ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτοµία. 

                                                 
1  Κανονισµός (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 23ης ∆εκεµβρίου 2002, 

σχετικά µε τον δηµοσιονοµικό κανονισµό-πλαίσιο για τα όργανα που αναφέρονται στο άρθρο 
185 του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, για τη θέσπιση του 
δηµοσιονοµικού κανονισµού που εφαρµόζεται στον γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72). 
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Τµήµα 3 

Λειτουργία του διοικητικού συµβουλίου 

1. Το διοικητικό συµβούλιο εκλέγει τον πρόεδρο ή την πρόεδρό του µεταξύ των 

διορισµένων µελών. Η εντολή του προέδρου είναι διετής και µπορεί να ανανεωθεί 

µία φορά. 

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, το διοικητικό συµβούλιο εκδίδει αποφάσεις 

µε απλή πλειοψηφία των µελών του που έχουν δικαίωµα ψήφου. 

 Ωστόσο, οι αποφάσεις στο πλαίσιο του τµήµατος 2 στοιχεία α), β), γ), θ) και ιε) και 

στην παράγραφο 1 του παρόντος τµήµατος  απαιτούν πλειοψηφία δύο τρίτων επί του 

συνόλου των µελών που έχουν δικαίωµα να ψηφίσουν. 

3. Τα αντιπροσωπευτικά µέλη δεν έχουν δικαίωµα ψήφου για τις αποφάσεις βάσει του 

τµήµατος 2 στοιχεία β), γ), δ), ε), στ), ζ, θ), ι), ια), ιε) και ιστ). 

4. Το διοικητικό συµβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον τρεις 

φορές ετησίως και σε έκτακτη συνεδρίαση όταν συγκαλείται από τον πρόεδρό του ή 

ύστερα από αίτηση του ενός τρίτου τουλάχιστον του συνόλου των µελών του. 
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5. Το διοικητικό συµβούλιο επικουρείται από εκτελεστική επιτροπή. Η εκτελεστική 

επιτροπή απαρτίζεται από τρία διορισθέντα µέλη και τον πρόεδρο του διοικητικού 

συµβουλίου, ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής. Τα τρία 

µέλη πλην του προέδρου επιλέγονται από το διοικητικό συµβούλιο µεταξύ των 

διορισµένων µελών του διοικητικού συµβουλίου. Το διοικητικό συµβούλιο µπορεί 

να αναθέτει ειδικά καθήκοντα στην εκτελεστική επιτροπή. 

Τµήµα 4 

O διευθυντής 

1. Ο διευθυντής είναι πρόσωπο µε πείρα και κύρος στους τοµείς στους οποίους 

δραστηριοποιείται το ΕΙΤ. ∆ιορίζεται από το διοικητικό συµβούλιο για τετραετή 

θητεία. Το διοικητικό συµβούλιο µπορεί να παρατείνει τη θητεία αυτή µία φορά και 

για µία τετραετία, εφόσον κρίνει ότι τα συµφέροντα του ΕΙΤ εξυπηρετούνται 

καλύτερα µε τον τρόπο αυτό. 

2. Ο διευθυντής είναι αρµόδιος για τις δραστηριότητες και την καθηµερινή διαχείριση 

του ΕΙΤ και είναι ο νόµιµος εκπρόσωπός του. Λογοδοτεί στο διοικητικό συµβούλιο 

στο οποίο υποβάλλει εκθέσεις σε τακτική βάση, σχετικά µε την εξέλιξη των 

δραστηριοτήτων του ΕΙΤ. 
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3. Ειδικότερα, ο διευθυντής: 

α) οργανώνει και διαχειρίζεται τις δραστηριότητες του ΕΙΤ, 

β) υποστηρίζει το διοικητικό συµβούλιο και την εκτελεστική επιτροπή στο έργο 

τους, προσφέρει γραµµατειακή υποστήριξη για τις συνεδριάσεις τους, και 

παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση των καθηκόντων 

τους, 

γ) προετοιµάζει το ΣΘΚ, προκαταρκτικό κυλιόµενο τριετές πρόγραµµα εργασίας, 

την ετήσια έκθεση, και το ετήσιο σχέδιο προϋπολογισµού, και τα υποβάλλει 

στο διοικητικό συµβούλιο, 

δ) προετοιµάζει και διευθύνει τη διαδικασία επιλογής για τις ΚΓΚ και µεριµνά 

ώστε η διαδικασία αυτή, στα διάφορα στάδιά της, να διεξάγεται µε διαφάνεια 

και αντικειµενικότητα, 

▌ 

ε) προετοιµάζει, διαπραγµατεύεται και συνάπτει συµβατικές συµφωνίες µε τις 

ΚΓΚ, 
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στ) διοργανώνει το φόρουµ ενδιαφερόµενων µερών, συµπεριλαµβανοµένης της 

ειδικής σύνθεσης από αντιπροσώπους των κρατών µελών, 

ζ) εξασφαλίζει την εφαρµογή αποτελεσµατικών διαδικασιών παρακολούθησης 

και αξιολόγησης, σχετικών µε τις επιδόσεις του ΕΙΤ, σύµφωνα µε το άρθρο 16 

του παρόντος κανονισµού, 

η) είναι υπεύθυνος για τα διοικητικά και οικονοµικά ζητήµατα, 

συµπεριλαµβανοµένης της εκτέλεσης του προϋπολογισµού του ΕΙΤ, αξιοποιεί 

κατάλληλα τις πληροφορίες που λαµβάνει από την υπηρεσία εσωτερικού 

ελέγχου, 

θ) είναι υπεύθυνος για όλα τα θέµατα του προσωπικού, 

ι) υποβάλλει το σχέδιο ετήσιων λογαριασµών και ισολογισµού στην υπηρεσία 

εσωτερικού ελέγχου, και στη συνέχεια στο διοικητικό συµβούλιο, µέσω της 

εκτελεστικής επιτροπής, 
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ια) µεριµνά για την τήρηση των υποχρεώσεων του EIT βάσει των συµβάσεων και 

των συµφωνιών που συνάπτει, 

ιβ)  µεριµνά για την ουσιαστική επικοινωνία µε τα θεσµικά όργανα της Ένωσης, 

ιγ)  ενεργεί προς το συµφέρον του ΕΙΤ, διαφυλάσσοντας τους στόχους και την 

αποστολή του, την ταυτότητα, την αυτονοµία και τη συνοχή του, µε 

ανεξαρτησία και διαφάνεια.  

Τµήµα 5 

Το προσωπικό του EIT 

1. Το προσωπικό του EIT αποτελείται από υπαλλήλους που απασχολούνται απευθείας 

από το ΕΙΤ βάσει συµβάσεων ορισµένου χρόνου. Για τον διευθυντή και το 

προσωπικό του EIT ισχύει το καθεστώς που εφαρµόζεται στο λοιπό προσωπικό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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2. Στο ΕΙΤ µπορούν να αποσπώνται εµπειρογνώµονες για ορισµένη περίοδο ▌. Το 

διοικητικό συµβούλιο εγκρίνει διατάξεις που δίνουν τη δυνατότητα σε 

εµπειρογνώµονες ▌να εργαστούν µε απόσπαση για το ΕΙΤ, και καθορίζουν τα 

δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους. 

3. Το ΕΙΤ ασκεί, όσον αφορά το προσωπικό του, τις αρµοδιότητες που ανατίθενται 

στην αρχή η οποία είναι εξουσιοδοτηµένη να συνάπτει συµβάσεις µε το προσωπικό 

του. 

4. Μπορεί να ζητηθεί από µέλος του προσωπικού να επανορθώσει, πλήρως ή εν µέρει, 

τυχόν ζηµία που προκάλεσε στο ΕΙΤ ως αποτέλεσµα σοβαρού παραπτώµατος που 

διέπραξε κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων του ή σε σχέση µε αυτά. 

Or. en 

 


