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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
της 750 πράξης της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)
του Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Στο Ηράκλειο, σήμερα 15.02.2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ. συνήλθε νομίμως σε συνεδρίαση η Επιτροπή
Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου
της.
Παρόντες:
Εμμανουήλ Τσικνάκης, Πρόεδρος
Εμμανουήλ Κουδουμάς, Αντιπρόεδρος
Θρασύβουλος Μανιός, Μέλος
Εμμανουήλ Μαραβελάκης, Μέλος
Ευάγγελος Τσουκάτος, Μέλος
Ιωάννης Χλιαουτάκης, Μέλος

Απόντες:
-

Θέμα 1: Έγκριση κανονισμού αμοιβής φυσικών προσώπων με Τίτλο Κτήσης σε συμβάσεις μίσθωσης έργου με
τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης
H Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας αφού έλαβε υπόψη την από
09/02/2017 υπ. αριθμ. 7017 εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής κ. Εμμανουήλ Τσικνάκη, ενέκρινε τον
παρακάτω κανονισμό:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ για την πληρωμή αμοιβής φυσικών προσώπων με Τίτλο Κτήσης σε συμβάσεις μίσθωσης έργου
με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του N.4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251/24.11.2014) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα,
συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» και τις οδηγίες εφαρμογής του από την ερμηνευτική ΠΟΛ.1003/31-122014 του Υπουργείου Οικονομικών σε συνδυασμό με το άρθρο 44 του ως άνω νόμου που ορίζει την έναρξη της
ισχύος της εφαρμογής του από 1.1.2015
2. Τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του Ν. 4172/2013 «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος» και
3. Το με Αρ. Πρωτ. 10851/28.5.2013 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας ως προς το μέγιστο ποσό αμοιβής μη υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών,
συμπεραίνουμε ότι, για την πληρωμή αμοιβής φυσικών προσώπων με Τίτλο Κτήσης από εκτελεσθείσες
συμβάσεις έργου με τον ΕΛΚΕ, ως μη υπόχρεων εφαρμογής του νόμου περί των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων,
θεωρούνται τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία ευκαιριακά και ως παρεπόμενη απασχόληση πωλούν προϊόντα ή
παρέχουν υπηρεσίες προς τον ΕΛΚΕ, εφόσον το εισόδημα που αποκτούν από τις συναλλαγές αυτές δεν
υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ ετησίως.
Ενδεικτικές περιπτώσεις μη υπόχρεων εφαρμογής του Ν. 4308/2014 φυσικών προσώπων που συναλλάσσονται με
τον ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης είναι:
α) άνεργοι, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, ιδιωτικοί υπάλληλοι, δημόσιοι υπάλληλοι άλλων φορέων
δημοσίου με οποιαδήποτε σχέση εργασίας κ.λ.π.
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β) οι διερμηνείς ή μεταφραστές.
γ) οι δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι ή συνταξιούχοι που είναι συγγραφείς ή εισηγητές εκπαιδευτικών
προγραμμάτων (π.χ. μεταπτυχιακά) και σεμιναρίων (π.χ. ημερίδες), εφόσον δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική
δραστηριότητα.
Ως ευκαιριακή παρεπόμενη δραστηριότητα χαρακτηρίζεται η δραστηριότητα που δεν ασκείται κατά σύστημα και
αποδεικνύεται από τα πραγματικά περιστατικά. Τέτοια πραγματικά περιστατικά που αποκλείουν την ευκαιριακή
παρεπόμενη δραστηριότητα αποτελούν ιδίως η συνέχεια ή μη της άσκησης της δραστηριότητας αυτής, η ύπαρξη
ιδιαίτερης επαγγελματικής εγκατάστασης, η ύπαρξη ιδιαίτερου εξοπλισμού και μηχανικών μέσων για την παροχή
των υπηρεσιών αυτών ή την παραγωγή των αγαθών ή την απόκτηση αγαθών με σκοπό τη μεταπώληση, και
γενικότερα το εάν η παροχή των υπηρεσιών αυτών ή των αγαθών, έχει τα χαρακτηριστικά της οργανωμένης
επιχείρησης.
Επιπλέον, δεν θα πρέπει, εντός ενός εξαμήνου, ο ανάδοχος να συμβάλλεται σε περισσότερα των δύο
προγραμμάτων ούτε να λαμβάνουν χώρα περισσότερες των δύο ομοειδείς συναλλαγές.
Βάσει των ανωτέρω, ο ανάδοχος απαλλάσσεται των υποχρεώσεων του νόμου περί των ελληνικών λογιστικών
προτύπων και για την πληρωμή του εκδίδεται από τον Ειδικό Λογαριασμό τίτλος κτήσης. Ο ανάδοχος φέρει ο
ίδιος την ευθύνη για την ασφάλισή του στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.
Επισημάνσεις:
Προπτυχιακοί φοιτητές: Για τους απασχολούμενους που έχουν τη φοιτητική ιδιότητα, το ανώτατο όριο αμοιβής
ορίζεται σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 679/22.8.96 (άρθρο 7, παρ.7Αδ) και με τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης
του ΕΛΚΕ, ή με τα όρια που έχει θέση με απόφασή της η Επιτροπή Ερευνών.
Άνεργοι: Οι άνεργοι που απασχολούνται περιστασιακά σε προγράμματα, απαιτείται να προσκομίσουν στον ΕΛΚΕ
βεβαίωση εγγραφής και διατήρηση της ιδιότητας του ανέργου από τον Ο.Α.Ε.Δ, ή, εάν δεν υπάρχει εγγραφή,
αιτιολογημένη υπεύθυνη δήλωση με αναφορά στη νομοθεσία για τη μη δυνατότητα εγγραφής στο Μητρώο
Ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
Συνταξιούχοι: Για τους συνταξιούχους του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, τους αφυπηρετήσαντες ελεύθερους
επαγγελματίες ή μέλη ΕΠ/ ΔΕΠ ή δικαστικούς λειτουργούς, που συμμετέχουν σε προγράμματα, απαιτείται
βεβαίωση της αρμόδιας διεύθυνσης της Υπηρεσίας Συντάξεων περί της δήλωσης της συγκεκριμένης
απασχόλησης.
Μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες: Απαιτείται βεβαίωση του Τμήματος για την ιδιότητά τους.
Δημόσιοι υπάλληλοι: Οι δημόσιοι υπάλληλοι που απασχολούνται περιστασιακά με ανάθεση έργου, οφείλουν να
προσκομίζουν τη σχετική άδεια της υπηρεσίας τους.
Απασχόληση σε έργα ΕΣΠΑ: Για τα έργα που διαχειρίζεται ο Ε.Λ. και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ εξακολουθούν
να ισχύουν τα ανώτατα όρια δαπάνης ανά κατηγορία φυσικού προσώπου, όπως καταγράφονται στο
10851/28.5.2013 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΚΤΗΣΗΣ
1. Αίτημα Επιστημονικά Υπευθύνου προς την Επιτροπή Διαχείρισης για έγκριση ανάθεσης έργου με Τίτλο Κτήσης.
Ο τρόπος επιλογής του συγκεκριμένου αναδόχου ορίζεται στoν Κανονισμό Μισθώσεων Έργου του Ειδικού
Λογαριασμού.
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2. Υπεύθυνη Δήλωση του αναδόχου για τη μη υποχρέωση εφαρμογής των ελληνικών λογιστικών προτύπων (το
σχετικό αναλυτικό υπόδειγμα παρέχεται από τον ΕΛΚΕ).
3. Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, στην οποία θα ορίζεται ειδικώς το αντικείμενο απασχόλησης, η διάρκεια
της σύμβασης, η αμοιβή, ο τρόπος πληρωμής και άλλες ειδικότερες υποχρεώσεις.
4. Εντολή πληρωμής εφάπαξ από τον Ε.Υ., κατόπιν πιστοποίησης της ορθής εκτέλεσης του αντικειμένου της
σύμβασης, κατά τα οριζόμενα σ' αυτήν. Τμηματικές πληρωμές επιτρέπονται μέχρι 2 ανά εξάμηνο, εφόσον
προσδιορίζονται με σαφήνεια σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΛΙΑΟΥΤΑΚΗΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΟΥ

