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Πρόλογος

Οι Ειδικοί Λογαριασµοί Κονδυλίων Έρευνας, χάριν συντοµίας ΕΛΚΕ,
ιδρύθηκαν στα ΤΕΙ για πρώτη φορά µε την Β1/819/1988 Απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και
Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, µε σκοπό «τη χρηµατοδότηση
Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που
εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα ή τα Τεχνολογικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα».
Η Επιτροπή Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου συστάθηκε µε την υπ’αρίθµ.
256/13-7-89 πράξη του Συµβουλίου του ΤΕΙ Ηρακλείου και η πρώτη
Επιτροπή Ερευνών πραγµατοποιήθηκε στις 14-7-1989
Ο παρών οδηγός συντάχθηκε σύµφωνα µε το Ν. 3027/2002, Άρθρο 3,
παράγραφος 2, περί «Σύνταξης Οδηγού Χρηµατοδότησης και ∆ιαχείρισης του
Ειδικού Λογαριασµού», ο οποίος ορίζει ότι:
"Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού που προβλέπεται
στο άρθρο 4 της κοινής υπουργικής απόφασης µε αριθµό
ΚΑ/679/22.8.1996 (ΦΕΚ 826 Β’) συντάσσει «Οδηγό Χρηµατοδότησης
και ∆ιαχείρισης» του Ειδικού Λογαριασµού, ο οποίος εγκρίνεται από τη
Σύγκλητο του Πανεπιστηµίου ή τη Συνέλευση του ΤΕΙ, κατά περίπτωση.
α) Στον Οδηγό Χρηµατοδότησης και ∆ιαχείρισης περιγράφονται
συνολικά τα όργανα, οι διαδικασίες αξιολόγησης, επιλογής,
χρηµατοδότησης και οικονοµικής διαχείρισης των δραστηριοτήτων που
περιγράφονται στην παράγραφο 2, του άρθρου 2, της ανωτέρω κοινής
υπουργικής απόφασης, καθώς και η διάδοση, αξιοποίηση και
εκµετάλλευση των αποτελεσµάτων και προϊόντων των ερευνητικών και
άλλων δραστηριοτήτων που χρηµατοδοτούνται µέσω του Ειδικού
Λογαριασµού.
β) Με τον Οδηγό Χρηµατοδότησης και ∆ιαχείρισης καθορίζονται, επίσης,
οι αρµοδιότητες, οι υποχρεώσεις των υπευθύνων των έργων για τις
διάφορες κατηγορίες δραστηριοτήτων, το πλαίσιο και τα θέµατα αµοιβών
όσων συµµετέχουν σε έργα που χρηµατοδοτεί και διαχειρίζεται ο Ειδικός
Λογαριασµός καθώς και κάθε περίπτωση χρηµατοδότησης και
οικονοµικής διαχείρισης που δεν προβλέπεται από την ανωτέρω κοινή
υπουργική απόφαση.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1.1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Βασική αποστολή των AΕΙ (Ν. 3549/07, άρθρο 1) είναι, εκτός από την
µετάδοση της γνώσης (εκπαίδευση), η παραγωγή νέας γνώσης µέσω της
έρευνας. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης ενθαρρύνει την έρευνα
(όπως αυτή καθορίζεται µε το ν.1514/85), µέσω του Ειδικού Λογαριασµού
Κονδυλίων και Έρευνας, του οποίου ο σκοπός είναι:
«η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή
και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι
απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιµορφωτικών,
αναπτυξιακών, καθώς και έργων συνεχιζόµενης κατάρτισης και έργων για την
παροχή επιστηµονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την
εκπόνηση ειδικών µελετών, την εκτέλεση δοκιµών, µετρήσεων, εργαστηριακών
εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωµοδοτήσεων, τη σύνταξη
προδιαγραφών για λογαριασµό τρίτων, ως και άλλων σχετικών υπηρεσιών ή
δραστηριοτήτων που συµβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της
έρευνας µε την παραγωγή και εκτελούνται ή παρέχονται από το επιστηµονικό
προσωπικό των ΑΕΙ και µε την συνεργασία άλλων ειδικών επιστηµόνων.»
1.2.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Κατά χρονολογική σειρά, το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση της
χρηµατοδότησης
ερευνητικών
έργων
και
σχετικών
υπηρεσιών
ή
δραστηριοτήτων, στα ΤΕΙ συνίσταται από:
1. Το Ν. 1404/1983 «∆οµή και Λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυµάτων»,
2. Το Ν. 1514/1985 "Ανάπτυξη της επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας",
3. Την Ε5/1629/1986 Υπουργική Απόφαση «Προϋποθέσεις παροχής
υπηρεσιών από τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα σε ιδιώτες και κάθε
νοµικής µορφής οργανισµούς»,
4. Την Β1/819/1988 Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας «Σύσταση
Ειδικών Λογαριασµών για τη χρηµατοδότηση Ερευνητικών Έργων και
σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα ή τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα»,
5. Την υπ’ αριθ. Κ.Α./679/22-8-96 Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση και
αντικατάσταση της απόφασης µε αρ. Β1/819 Σύσταση Ειδικών
Λογαριασµών για τη χρηµατοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών
Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα ή τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας»,
6. Το Ν. 2916/2001 «∆ιάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθµιση
θεµάτων του τεχνολογικού τοµέα αυτής»
7. Το Ν. 3027/2002, Άρθρο 3, παράγραφος 2, περί «Σύνταξης Οδηγού
Χρηµατοδότησης και ∆ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού», και
8. Τo Ν. 3549/2007 «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου για τη δοµή και
λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων»
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1.3.

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΕΛΚΕ

Τα κονδύλια του ΕΛΚΕ προέρχονται από τις παρακάτω πηγές
χρηµατοδότησης:
α) Κονδύλια από τον Προϋπολογισµό ∆ηµοσίων Επενδύσεων που
διατίθενται είτε µέσω των εκάστοτε προγραµµάτων ανάπτυξης της
εκπαίδευσης ή της έρευνας και της τεχνολογίας, είτε µε οποιονδήποτε άλλο
τρόπο.
β) Ειδικές εισφορές και χρηµατοδοτήσεις από δηµόσιες επιχειρήσεις,
άλλους
δηµόσιους
φορείς,
ιδιωτικές
επιχειρήσεις
ή
ιδιώτες,
χρηµατοδοτήσεις από Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλους διεθνείς οργανισµούς
και δωρεές κάθε είδους.
γ) Έσοδα από παροχές υπηρεσιών προς τρίτους, από εµπορική
εκµετάλλευση ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και προϊόντων που προκύπτουν
από χρηµατοδοτούµενα έργα.
δ) Πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του ΕΛΚΕ
ε) Κάθε είδους δάνεια.
στ) Έσοδα από κρατήσεις που επιβάλλονται σε εκτελούµενα έργα.
Το "πλεόνασµα" το οποίο προκύπτει από τις παραπάνω αναφερόµενες πηγές
χρηµατοδότησης µετά την αφαίρεση των υποχρεώσεων των έργων και των
εξόδων λειτουργίας του ΕΛΚΕ, διατίθεται από την ΕΕ, για να στηρίξει τις
παρακάτω δραστηριότητες:
11. Ενίσχυση της έρευνας σε τοµείς επιστηµών που ενδιαφέρουν άµεσα το
Τ.Ε.Ι..
12. Εκπόνηση µελετών σχετικά µε την ανάπτυξη του Ιδρύµατος.
13. ∆ιοργάνωση Επιµορφωτικών προγραµµάτων, σεµιναρίων, επιστηµονικών
συνεδρίων, συµποσίων και ηµερίδων επιστηµονικού περιεχοµένου.
14. ∆ηµοσίευση διαφόρων επιστηµονικών εργασιών/άρθρων των µελών ΕΠ και
επιστηµονικών συνεργατών του ΕΛΚΕ, σε διεθνή έγκυρα περιοδικά.
15. Κάλυψη διαφόρων έκτακτων αναγκών, οι οποίες προσδιορίζονται από το
Συµβούλιο του Τ.Ε.Ι. ή/και από την Επιτροπή Ερευνών.
16. Χρηµατοδότηση εκδόσεων του Τ.Ε.Ι.. Το ποσό της δαπάνης επιστρέφεται
από τον εκδότη ή το συγγραφέα. Η ΕΕ διατηρεί το δικαίωµα να απαιτήσει
από τoν χρηµατοδοτηθέντα ποσοστό µέχρι 30% από την εµπορική
εκµετάλλευση της έκδοσης.
17. Χρηµατοδότηση µετακινήσεων σε κάθε µόνιµο ΕΠ ή επιστηµονικό
συνεργάτη,
που
αφορούν
επιστηµονικές
συναντήσεις
για
τον
προγραµµατισµό δράσεων του ΕΛΚΕ ή συνέδρια, όπου συµµετέχει
παρουσιάζοντας σχετική επιστηµονική εργασία, ως µέλος της κοινότητας του
Τ.Ε.Ι., µετά από έγκριση της Επιτροπής Ερευνών.
1.4.

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΛΚΕ

Η παρακράτηση που ορίζει το άρθρο 7, παράγραφος 2 της ΚΑ/679/22.08.96
καθορίζεται:
1. σε ποσοστό κατ’ ελάχιστον 5% επί του συνολικού προϋπολογισµού του
έργου, για τα ερευνητικά έργα που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ, από
οποιαδήποτε πηγή και αν χρηµατοδοτούνται αυτά.
2. σε ποσοστό κατ’ ελάχιστον µέχρι του 5% επί του συνολικού
προϋπολογισµού για συνέδρια, ηµερίδες, εκδηλώσεις κ.λ.π., µετά από
απόφαση της ΕΕ.

2

Οδηγός Χρηµατοδότησης και ∆ιαχείρισης του ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

3. έως 10% υπέρ του ΕΛΚΕ συν 10% υπέρ του συµµετέχοντος εργαστηρίου
επί του συνολικού προϋπολογισµού του έργου για έργα αναπτυξιακά ή
παροχής υπηρεσιών καθώς και στις χρηµατοδοτήσεις ή επιχορηγήσεις
τρίτων για κάθε είδους δραστηριότητα που αναπτύσσεται στα πλαίσια του
Τ.Ε.Ι., τις οποίες διαχειρίζεται λογιστικά ο ΕΛΚΕ. Στην περίπτωση
παροχής υπηρεσιών προς τρίτους, όταν γίνεται χρήση εγκαταστάσεων
του ιδρύµατος, στον προϋπολογισµό του έργου θα πρέπει να
προβλέπεται ρητά το κόστος της.
Όταν προκύπτουν ειδικές περιπτώσεις χρηµατοδότησης και διαχείρισης
έργων που δεν προβλέπονται παραπάνω, για το ποσοστό παρακράτησης
αποφασίζει η ΕΕ, λαµβάνοντας υπόψη τους περιορισµούς που ενδεχοµένως
τίθενται από τους εξωτερικούς χρηµατοδότες.
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2. ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ
2.1.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Η διοίκηση και διαχείριση του ΕΛΚΕ πραγµατοποιείται από τα όργανά του
και είναι ανεξάρτητη από τη διοίκηση και διαχείριση του Τ.Ε.Ι. (άρθρο 3, παρ.
1 της ΚΑ/679/96). Η ∆ιοίκηση του Τ.Ε.Ι. παρακολουθεί και ελέγχει, µε βάση
τις διαδικασίες που προβλέπει ο παρών Οδηγός Χρηµατοδότησης και
∆ιαχείρισης, τη λειτουργία και τα πεπραγµένα του Ειδικού Λογαριασµού.
Τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων
Έρευνας είναι:
1. Η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (καλούµενη χάριν
συντοµίας Επιτροπή Ερευνών), και
2. Η Γραµµατεία του ΕΛΚΕ.
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 της ΚΑ/679/22.08.96, η Επιτροπή Ερευνών
έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες:
α) Επεξεργάζεται προτάσεις προς το Συµβούλιο ή τη Συνέλευση του
Τ.Ε.Ι., αντίστοιχα, για την ερευνητική πολιτική του Ιδρύµατος.
β) Επικουρεί το Συµβούλιο του Τ.Ε.Ι. καθώς και τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι.
στο συντονισµό των ερευνητικών, εκπαιδευτικών και επιµορφωτικών
έργων που χρηµατοδοτούνται µέσω του Ειδικού Λογαριασµού και
εισηγείται σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την εξασφάλιση πόρων του
Λογαριασµού.
γ) Προτείνει στη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι., σύµφωνα µε τις θεσµοθετηµένες
διαδικασίες, τρόπους αξιολόγησης, επιλογής, χρηµατοδότησης,
πληρωµής των δαπανών και παραλαβής των αποτελεσµάτων των
εκπαιδευτικών, ερευνητικών, τεχνολογικών έργων και γενικά των
αναλαµβανοµένων στα πλαίσια της παρούσας και των γενικών διατάξεων
έργων.
δ) Εγκρίνει, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του Οδηγού Χρηµατοδότησης,
προτάσεις για χρηµατοδότηση κάθε είδους έργων από τον Ειδικό
Λογαριασµό µε τη συνεργασία των σχολών, τµηµάτων και τοµέων, και
στα πλαίσια των διαδικασιών που προβλέπονται από τον παρόντα Οδηγό
Χρηµατοδότησης
ε) Καταρτίζει ετήσιο επιστηµονικό και οικονοµικό προϋπολογισµό και
απολογισµό κινήσεως του Λογαριασµού και παρέχει κάθε αναγκαία
ενηµέρωση προς τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι., τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι., τα
Υπουργεία Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Ανάπτυξης,
Οικονοµικών και άλλους ενδιαφερόµενους, µε εκθέσεις ή ειδικές
εκδόσεις.
στ) Συντάσσει τον Οδηγό Χρηµατοδότησης του ΕΛΚΕ.
ζ) Αναθέτει µελέτες µε αµοιβή για εξυπηρέτηση των σκοπών της στο
προσωπικό του Τ.Ε.Ι. ή τρίτους, µετά από τεκµηρίωση της σκοπιµότητας
και µε τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον Οδηγό
Χρηµατοδότησης.
η) Αποδέχεται τις κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές και εισφορές
τρίτων στο Λογαριασµό και καθορίζει τους ειδικότερους όρους αποδοχής
και διάθεσής τους.
θ) Αναζητεί πηγές χρηµατοδότησης του ΕΛΚΕ και ενεργεί κάθε πράξη
που είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση χρηµατικών πόρων.
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ι) Φροντίζει για την ενηµέρωση της επιστηµονικής κοινότητας του Τ.Ε.Ι.
σχετικά µε προγράµµατα και έργα που έρχονται σε γνώση της.
ια) Χορηγεί υποτροφίες σύµφωνα µε ειδικό κανονισµό που εγκρίνει η
Συνέλευση του Τ.Ε.Ι., στο πλαίσιο του παρόντος Οδηγού
Χρηµατοδότησης.
ιβ) Προσλαµβάνει ειδικό προσωπικό για τη στελέχωση της Γραµµατείας.
ιγ) Εποπτεύει το έργο της Γραµµατείας και ορίζει τον Προϊστάµενό της.
ιδ) ∆ιατηρεί αρχείο των τελικών εκθέσεων των χρηµατοδοτούµενων µέσω
του Λογαριασµού προγραµµάτων και έργων.
2.2.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙ∆ΙΚΟΥ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ

Η Γραµµατεία στελεχώνεται, ανάλογα µε τις ανάγκες, είτε από προσωπικό
του Τ.Ε.Ι. - επιστηµονικό ή άλλο, που διατίθεται µε απόφαση του Συµβουλίου
του ΤΕΙ, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής, είτε από νέο προσωπικό που
προσλαµβάνεται µε απόφαση της Επιτροπής και αµείβεται από τα κονδύλια
του Λογαριασµού.
Η Γραµµατεία έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες:
α) Παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κίνηση του Ειδικού
Λογαριασµού και προβαίνει στην πληρωµή των δαπανών µετά από
εντολή του Επιστηµονικού Υπευθύνου κάθε έργου, εφόσον η δαπάνη
προβλέπεται ρητά στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του έργου.
β) Εξυπηρετεί γραµµατειακώς την Επιτροπή και εισηγείται για θέµατα
της αρµοδιότητάς της.
γ) Μελετά και επεξεργάζεται, µε τα µέλη της ή σε συνεργασία µε άλλα
πρόσωπα, τις κατευθύνσεις που προδιαγράφει η Επιτροπή, ή υποβάλλει
στην Επιτροπή προτάσεις για νέες κατευθύνσεις.
δ) Μεριµνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής.
ε) ∆ιαχειρίζεται τα οικονοµικά του ΕΛΚΕ, συνεργάζεται µε άλλες
υπηρεσίες του ΤΕΙ αλλά και άλλους φορείς, αναζητά πηγές
χρηµατοδότησης και ενηµερώνει σχετικά την κοινότητα του ΤΕΙ,
ζ) ∆ιατηρεί πλήρες διοικητικό και οικονοµικό αρχείο των έργων που
διαχειρίζεται η ΕΕ

2.3.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η Γραµµατεία του ΕΛΚΕ διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) τµήµατα.
Ενδεικτικά περιγράφονται οι δραστηριότητες του κάθε τµήµατος:
Τµήµα Προγραµµατισµού παρακολούθησης και διαχείρισης έργων
1. Μεριµνά για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των έργων του ΕΛΚΕ
µετά από συνεργασία µε τα τµήµατα οικονοµικής διαχείρισης και την
υποβολή του προς έγκριση στα αρµόδια όργανα.
2. Μεριµνά για την αναθεώρηση του ετήσιου προγραµµατισµού, όταν
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απαιτείται και τον υποβάλει για έγκριση από τα αρµόδια όργανα.
3. Σε συνεργασία µε τους Επιστηµονικούς Υπευθύνους µεριµνά για το
σχεδιασµό και προγραµµατισµό των απαραιτήτων ενεργειών ωρίµανσης
των έργων και τον υποβάλει για έγκριση στην Επιτροπή Εκπαίδευσης
και Ερευνών.
4. Αναζητά νέες πηγές χρηµατοδότησης ερευνητικών και αναπτυξιακών
έργων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και υποβάλλει στην ΕΕ
προτάσεις για νέες κατευθύνσεις.
5. Ενηµερώνει την κοινότητα του ιδρύµατος σχετικά µε νέες προτάσεις
έρευνας µε πληροφοριακό υλικό και διοργάνωση εκδηλώσεων και
δράσεων δηµοσιότητας.
6. Οργανώνει και παρακολουθεί τη δηµοσιότητα των έργων που
χρηµατοδοτεί ή διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις και τους
κανονισµούς που θέτει ο εκάστοτε φορέας χρηµατοδότησης.
7. Συνεργάζεται µε άλλες αρµόδιες υπηρεσίες και δηµόσιους φορείς, καθώς
και µε τους φορείς χρηµατοδότησης των έργων που διαχειρίζεται ο
ΕΛΚΕ.
8. Προγραµµατίζει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προκήρυξη
χρηµατοδότησης νέων έργων και για την υλοποίηση των υφιστάµενων
σύµφωνα πάντα µε τον οδηγό χρηµατοδότησης και διαχείρισης του
ΕΛΚΕ.
11. Τηρεί πλήρη διοικητικό φάκελο για κάθε έργο και για όλες τις ενέργειες
στο πλαίσιο του έργου, σε όλες τις φάσεις εκτέλεσής του.
12 Εντοπίζει τα κάθε είδους προβλήµατα που προκύπτουν κατά την πορεία
υλοποίησης των έργων και εισηγείται τρόπους επίλυσής των στα αρµόδια
Όργανα.
Τµήµα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης
1. Τηρεί – Ενηµερώνει τα λογιστικά βιβλία και εκδίδει τα αντίστοιχα
παραστατικά σύµφωνα µε τον Κ.Β.Σ.
2. Προβαίνει στην πληρωµή των δαπανών των έργων σύµφωνα µε τις
εντολές των ΕΥ, καθώς και την πληρωµή όλων των δαπανών του ΕΛΚΕ.
3. Τηρεί πλήρη φάκελο οικονοµικού αντικειµένου των έργων.
4. Παρακολουθεί τον προϋπολογισµό των ερευνητικών έργων.
5. Παρακολουθεί τις τραπεζικές συναλλαγές.
6. Τηρεί µητρώο παγίων.
7. Αποδίδει στα αντίστοιχα ταµεία τις κρατήσεις που προβλέπονται
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις στις πληρωµές των δαπανών.
8. Συντάσσει προϋπολογισµό - απολογισµό έτους και ισολογισµό,
συνεργάζεται µε τους Ορκωτούς Λογιστές για τον έλεγχο της οικονοµικής
διαχείρισης του ΕΛΚΕ και των προγραµµάτων.
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9. Προβαίνει στην παροχή στατιστικών στοιχείων σε τρίτους (π.χ. ΓΓΕΤ,
Εθνική Στατιστική υπηρεσία κ.ά.)
Τµήµα ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών
1. Προβαίνει στην σύνταξη τευχών διαγωνισµού-προδιαγραφών
2. Προετοιµάζει το φάκελο σχεδίου προκήρυξης και τον υποβάλει στην
διαχειριστική αρχή για έγκριση.
3. Προβαίνει στην δηµοσιοποίηση του διαγωνισµού.
4. Ενηµερώνει τις επιτροπές για τις ηµεροµηνίες του διαγωνισµού .
5. Καταρτίζει τις συµβάσεις µε τους αναδόχους.
Τµήµα Οργάνωσης – Υποστήριξης
1. Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο του ΕΛΚΕ, έχει την ευθύνη
διακίνησης των εγγράφων και την εν γένει γραµµατειακή υποστήριξη
του ΕΛΚΕ. Μεριµνά για τη σύγκληση των συνεδριάσεων της ΕΕ, τη
συγκέντρωση των θεµάτων για τις συνεδριάσεις ΕΕ, τον έλεγχο των
εντύπων των προτάσεων που υποβάλλονται για ερευνητικά έργα, τη
συγγραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων της ΕΕ, τη διεκπεραίωση
των αποφάσεων της ΕΕ, καθώς και για την υποβολή των εισηγήσεων της
ΕΕ στο Συµβούλιο του Τ.Ε.Ι. και διάχυση των σχετικών αποφάσεων.
2. Ελέγχει την τήρηση του οδηγού χρηµατοδότησης και διαχείρισης κατά
την υποβολή προτάσεων για χρηµατοδότηση έρευνας.
3. Παρέχει συµβουλευτική βοήθεια στα µέλη ΕΠ του ιδρύµατος κατά τη
σύνταξη προτάσεων έρευνας.
4. Παρέχει τεχνική υποστήριξη για τη λειτουργία του εξοπλισµού και του
λογισµικού καθώς και υποστήριξη στο προσωπικό του ΕΛΚΕ. Έχει την
ευθύνη για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία των πληροφοριακών
συστηµάτων του ΕΛΚΕ και παρέχει υποστήριξη προς τους χρήστες για
την ορθή χρήση και λειτουργία αυτών. Συντηρεί, βελτιώνει και
προσαρµόζει τα µηχανογραφικά για την άντληση δεδοµένων και παροχή
εξειδικευµένων αναφορών.
5. Συντηρεί, βελτιώνει και εµπλουτίζει την υπάρχουσα ιστοσελίδα του
ΕΛΚΕ.
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3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ
3.1 ΕΡΓΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
Τα έργα που διαχειρίζεται η Επιτροπή Ερευνών διακρίνονται σε:
•
•

Εσωτερικώς χρηµατοδοτούµενα έργα και
Εξωτερικώς χρηµατοδοτούµενα έργα

Ως εσωτερικώς χρηµατοδοτούµενα εννοούνται τα έργα των οποίων η
χρηµατοδότηση προέρχεται από τον προϋπολογισµό των διαθεσίµων πόρων του
ΕΛΚΕ. Η Επιτροπή Ερευνών χρηµατοδοτεί τα έργα αυτά βάσει των
προϋποθέσεων και διαδικασιών που περιγράφονται στον παρόντα οδηγό (4.1,
4.2, 4.3 και 4.4). Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή Ερευνών έχει την εποπτεία
του ερευνητικού έργου.
Ως εξωτερικώς χρηµατοδοτούµενα εννοούνται τα έργα των οποίων η
χρηµατοδότηση προέρχεται από κάθε άλλη πηγή (δηµόσιος, ή ιδιωτικός
φορέας), εκτός των διαθεσίµων πόρων του ΕΛΚΕ. Η Επιτροπή Ερευνών
διαχειρίζεται τη χρηµατοδότηση των έργων αυτών βάσει των προϋποθέσεων και
διαδικασιών που περιγράφονται στον παρόντα οδηγό (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5,
5.6 και 5.7). Στην περίπτωση αυτή ο φορέας χρηµατοδότησης έχει και την
εποπτεία του έργου.
Σε ειδικές περιπτώσεις ένα έργο µπορεί να είναι συγχρηµατοδοτούµενο,
τόσο από τον προϋπολογισµό των διαθεσίµων πόρων του ΕΛΚΕ, όσο και από
προϋπολογισµούς άλλων φορέων. (π.χ. ∆ύο ή περισσότερα ιδρύµατα
χρηµατοδοτούν ένα κοινού ενδιαφέροντος έργο).
3.2 ΕΡΓΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥΣ
Επιπλέον µε βάση τη φύση τους τα έργα διακρίνονται σε:
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ: Χρηµατοδοτούµενο ερευνητικό
έργο νοείται κάθε σχεδιασµένη πρωτότυπη επιστηµονική δραστηριότητα µε
καθορισµένο αντικείµενο, στόχους, χρονοδιάγραµµα, µεθοδολογία, κόστος,
πόρους και παραδοτέα.
Η δραστηριότητα ενός αναπτυξιακού ή τεχνολογικού έργου αναφέρεται στην
ανάπτυξη νέων τεχνολογικών µεθόδων, υπηρεσιών και προϊόντων ή τη βελτίωση
υπαρχόντων.
ΜΕΛΕΤΕΣ: Πρόκειται για µελέτες που έχουν στόχο την βελτίωση των υποδοµών
και των υπηρεσιών του Τ.Ε.Ι., ή την υλοποίηση στόχων της Επιτροπής Ερευνών.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τεκµηριώνεται η σκοπιµότητα της µελέτης
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: Πρόκειται για
προγράµµατα που έχουν στόχο την παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης και
απευθύνονται τόσο στην κοινότητα του Τ.Ε.Ι. (φοιτητές, µέλη ΕΠ, ∆Π, ΕΤΠ),
όσο και σε άτοµα ή ενώσεις εκτός Τ.Ε.Ι. για τις οποίες κρίνεται αναγκαία η
επιµόρφωσή τους σε κάποιο επιστηµονικό πεδίο.
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ/ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ: Πρόκειται για τη διοργάνωση συνεδρίων,
συµποσίων, ηµερίδων εργασίας και εκδηλώσεων οι οποίες οργανώνονται σε
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κάποιο από τα επιστηµονικά πεδία που σχετίζονται µε τα τµήµατα του Τ.Ε.Ι. ή
της γενικότερης επιστηµονικής κοινότητας.
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ: Παροχή Επιστηµονικών και
Τεχνολογικών Υπηρεσιών προς τρίτους είναι η εκπόνηση ειδικών µελετών και
γνωµοδοτήσεων, η εκτέλεση δοκιµών, µετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων,
αναλύσεων, η παροχή εξειδικευµένων επιστηµονικών συµβουλών και η σύνταξη
προδιαγραφών. Η Επιτροπή Ερευνών διαχειρίζεται τη χρηµατοδότηση βάσει των
προϋποθέσεων και διαδικασιών που περιγράφονται στον παρόντα οδηγό (5.1,
5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 και 5.7). Επιπλέον ζητήµατα που σχετίζονται µε την
απασχόληση προσωπικού και τη χρήση χώρων του Τ.Ε.Ι. αναφέρονται στο
παράρτηµα Γ.
Σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω κατηγορίες έργων θα πρέπει:
• Το έργο ή η παρεχόµενη υπηρεσία να παρουσιάζει επιστηµονικό
ενδιαφέρον και να προάγει την επιστήµη ή την τεχνολογία στην
πράξη
• Το έργο ή η παρεχόµενη υπηρεσία να µην έχει ως βασικό σκοπό το
κέρδος και
• Να µην παρακωλύονται ή δυσχεραίνονται οι εκπαιδευτικές και
ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου, του τοµέα, του
τµήµατος ή του Τ.Ε.Ι. κατά περίπτωση.
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4. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΚΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
4.1.

ΓΕΝΙΚΑ

Τη χρηµατοδότηση ερευνητικών έργων και µελετών από τους πόρους του
ΕΛΚΕ µπορούν να ζητήσουν:
− Το ίδιο το Τ.Ε.Ι. ή τα συλλογικά του όργανα.
− Οι Σχολές και τα Τµήµατα του Τ.Ε.Ι. ή τα συλλογικά τους όργανα.
− Οµάδες ή µεµονωµένοι ερευνητές, µέλη του Τ.Ε.Ι., µε ή χωρίς τη
συµµετοχή φοιτητών.
− Η Επιτροπή Ερευνών
− Μικτές οµάδες ερευνητών αποτελούµενες από µέλη του Τ.Ε.Ι., από
ερευνητές µέλη άλλων ΑΕΙ, λοιπών ερευνητικών ιδρυµάτων και άλλων
φορέων του δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα της χώρας ή της αλλοδαπής µε
ή χωρίς τη συµµετοχή φοιτητών.
Η χρηµατοδότηση έρευνας γίνεται µετά από προκήρυξη, η οποία
συντάσσεται από την ΕΕ και ανακοινώνεται, µέσω των Τµηµάτων, σε όλο το
επιστηµονικό προσωπικό του Τ.Ε.Ι.. Η Επιτροπή Ερευνών, ανάλογα µε το
διαθέσιµο συνολικό ποσό χρηµατοδότησης, καθορίζει κάθε φορά το ανώτατο
ύψος του προϋπολογισµού για τις προτάσεις ερευνητικών έργων που θα
υποβληθούν, καθώς και το σύνολο των κανόνων των επιλέξιµων δαπανών.
4.2.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι προτάσεις έργων για έγκριση και χρηµατοδότηση από τους πόρους του
ΕΛΚΕ, υποβάλλονται στη Γραµµατεία της Επιτροπής Ερευνών, µέσα στα
χρονικά πλαίσια που ορίζονται στην προκήρυξη, και πρέπει να συνοδεύονται
από:
1. Σύµφωνη γνώµη του τµήµατος στο οποίο ανήκει ο ΕΥ για την
υποβολή της πρότασης
2. Υπεύθυνη δήλωση του ΕΥ ότι το πρόγραµµα δεν έχει
χρηµατοδοτηθεί ή δεν χρηµατοδοτείται από άλλη πηγή.
Ο υποβάλλων την πρόταση οφείλει:
− να συντάξει την πρόταση σύµφωνα µε τους όρους της προκήρυξης,
− να συντάξει αναλυτικό προϋπολογισµό σύµφωνα µε τον Οδηγό
Χρηµατοδότησης και ∆ιαχείρισης και τα σχετικά έντυπα της ΕΕ,
− να εξασφαλίσει τη συνέπεια στις υποχρεώσεις του έργου, δηλαδή την
τήρηση των χρονικών περιορισµών και την απόδοση του οικονοµικού
και επιστηµονικού απολογισµού στις προβλεπόµενες φάσεις,
− να περιγράψει τους στόχους του έργου αναφέροντας:
o Τους σκοπούς της έρευνας (άµεσοι και έµµεσοι στόχοι
βραχυπρόθεσµοι - µακροπρόθεσµοι),
o Τη συµβολή των αποτελεσµάτων της,
− να αναφέρει τη σχετική βιβλιογραφία,
− να περιγράψει τη µεθοδολογία έρευνας, το χρονοδιάγραµµα εργασιών,
τα απαραίτητα µέσα και τα σχετικά παραδοτέα.
− Να συµπληρώσει ονοµαστική κατάσταση των ατόµων που συµµετέχουν
στην έρευνα.
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−

Να συνυποβάλλει σύντοµα βιογραφικά σηµειώµατα των µελών της
οµάδας (προσόντα, εξειδικευµένες γνώσεις, σχετική εµπειρία µε το
πρόγραµµα, και συναφείς έρευνες τους).

4.3.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ
Μετά την υποβολή των προτάσεων, η Επιτροπή Ερευνών προχωρεί στην
εύρεση των κατάλληλων κριτών για κάθε έργο, συναφούς αντικειµένου, οι
οποίοι µπορούν να προταθούν και από τον υποβάλλοντα την πρόταση, µε την
προϋπόθεση ότι δεν έχουν συνεργαστεί την τελευταία τριετία Οι κριτές είναι
τρεις (3), Έλληνες ή αλλοδαποί, επιστήµονες αναγνωρισµένοι στο πεδίο τους.
Μέλη της Επιτροπής Ερευνών δεν µπορούν να ορισθούν κριτές. Οι κριτές
προχωρούν στην αξιολόγηση των προτάσεων όταν:
 ∆ιαπιστώνεται ότι όντως πρόκειται περί προγράµµατος έρευνας ή
επιµόρφωσης.
 Τεκµηριώνεται η δυνατότητα εκπόνησης του προγράµµατος.
 Η πρόταση έχει την σύµφωνη γνώµη των αρµοδίων οργάνων, του
Συµβουλίου του Τµήµατος ή της Σχολής ή γενικότερα του Ιδρύµατος στο
οποίο πρόκειται να γίνει η έρευνα, κατά προτεραιότητα και κατά
περίπτωση που αφορά αποκλειστικά το τυπικό µέρος της ενηµέρωσης
και γνωστοποίησης των χώρων / εργαστηρίων που θα χρησιµοποιηθούν
για αυτό το σκοπό.
Εφόσον ικανοποιούνται τα παραπάνω, οι κριτές αξιολογούν το προτεινόµενο
έργο συµπληρώνοντας το Φύλλο Αξιολόγησης µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Ι∆ΕΑ (Πρωτοτυπία και θεµελίωση)
2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΠΟΥ∆ΑΙΟΤΗΤΑ
3. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
(Καταλληλότητα
και
ποιότητα,
εφικτότητα
προγραµµατισµού και χρονοδιαγράµµατος, συµφωνία παραδοτέων µε
αιτούµενη χρηµατοδότηση)
4. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ (Ηγεσία, ικανότητα, πείρα, συνέπεια,
σύνθεση - επάρκεια).
5. ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ (Οργανωτική υποστήριξη, διαθέσιµα
µέσα, επιστηµονικό περιβάλλον)
Για κάθε ένα από τα πέντε αυτά κριτήρια, οι κριτές καλούνται να
εκφράσουν τις απόψεις τους και να τις αιτιολογήσουν. Εάν θέλουν, επιπλέον,
να χαρακτηρίσουν επιγραµµατικά την ποιότητα της προτάσεως ως προς τα
παραπάνω κριτήρια, χρησιµοποιούν την κλίµακα:
«άριστο - καλό - µέτριο - όχι ικανοποιητικό – απαράδεκτο»
Παράλληλα οι κριτές καλούνται να σχολιάσουν πόσο συνεπής είναι ο
προτεινόµενος προϋπολογισµός προς το αντικείµενο του έργου, τόσο στο
σύνολό του, όσο και ως προς κάθε προτεινόµενη κατηγορία δαπανών.
Στο τέλος των σχολίων τους οι κριτές µπορούν, αν θέλουν, να προβούν σε
εισήγηση ως προς την αποδοχή ή απόρριψη της προτάσεως όπως παρακάτω:
α. Γίνεται δεκτό όπως είναι.
β. Γίνεται δεκτό µε συγκεκριµένες τροποποιήσεις.
γ. Απορρίπτεται.
Η εισήγηση αυτή θα απευθύνεται αποκλειστικά προς την Επιτροπή
Ερευνών και όχι προς τον Επιστηµονικό Υπεύθυνο.
Οι γνωµατεύσεις των κριτών τίθενται υπόψη της Επιτροπής Ερευνών, η
οποία και τελικά αποφασίζει σύµφωνα µε τα παραπάνω για την αποδοχή ή όχι
της πρότασης του ερευνητικού έργου
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Η απόφαση της Επιτροπής Ερευνών γίνεται αµέσως γνωστή στον ΕΥ του
προτεινόµενου έργου µέσω της Γραµµατείας.
4.4.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ,
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΠΡΟΟ∆ΟΥ
ΚΑΙ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ
Για κάθε έργο, που εγκρίνεται για χρηµατοδότηση από πόρους του
ΕΛΚΕ, συντάσσεται σχετική αναλυτική σύµβαση, η οποία υπογράφεται από τον
Πρόεδρο της ΕΕ και τον Επιστηµονικό Υπεύθυνο.
Η παρακολούθηση και ο έλεγχος προόδου των έργων γίνεται από τη
Γραµµατεία του ΕΛΚΕ σύµφωνα µε την υπογραφείσα σύµβαση.
Οι προβλεπόµενες στον προϋπολογισµό δαπάνες του ερευνητικού έργου,
πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε το άρθρο 7 της ΚΑ/679/96 Απόφασης
Υπουργών και µε τις διαδικασίες του Οδηγού Χρηµατοδότησης και ∆ιαχείρισης
(5.2,5.3,5.4,5.5 και 5.6). Τροποποιήσεις σε ότι αφορά τον προϋπολογισµό ή το
χρονοδιάγραµµα του έργου γίνονται µόνο µετά από αιτιολογηµένο αίτηµα του
ΕΥ του έργου και έγκριση της ΕΕ.
Ο ΕΥ ανά έτος, κατά την κρίση της Επιτροπής, υποβάλλει στην ΕΕ έκθεση
προόδου για το έργο που εκτελέστηκε, στην οποία θα περιλαµβάνεται και η
εκτίµηση της πορείας του έργου σε σχέση µε τα οικονοµικά και χρονικά όρια.
Με την ολοκλήρωση του έργου, ο ΕΥ υποβάλλει στην ΕΕ τελική έκθεση µε
τα αποτελέσµατα του ερευνητικού έργου και τον οικονοµικό απολογισµό.
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5. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
5.1.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Πριν την υποβολή πρότασης για χρηµατοδότηση έργου σε εθνικό ή
ευρωπαϊκό επίπεδο, υποβάλλονται στην Επιτροπή Ερευνών στοιχεία αναφορικά
µε το φυσικό αντικείµενο του έργου, τις δραστηριότητες µε τις οποίες θα
ασχοληθεί το ΤΕΙ Κρήτης, το προσωπικό του ΤΕΙ που προτείνεται να
συµµετάσχει καθώς την πιθανή απαιτούµενη συγχρηµατοδότηση. Τα στοιχεία
συνοδεύονται από σχετική έγκριση για συµµετοχή του Τµήµατος στο οποίο
ανήκει ο υποβάλλων την πρόταση.
Η Επιτροπή Ερευνών εξετάζει τα υποβαλλόµενα στοιχεία και εισηγείται
σχετικά στον Πρόεδρο ή/και το Συµβούλιο του ΤΕΙ για τα περαιτέρω.
5.2.

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΩΝ

Στη Γραµµατεία της Επιτροπής Ερευνών υποβάλλονται:

1. Η απόφαση του Φορέα Χρηµατοδότησης για την ανάθεση του
έργου στον Επιστηµονικό Υπεύθυνο µε το ύψος της
χρηµατοδότησης και υποχρεωτικά, σύµβαση µεταξύ του Φορέα
Χρηµατοδότησης και της Επιτροπής Ερευνών του Τ.Ε.Ι., στην οποία θα
αναφέρονται, κατ’ ελάχιστον, ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος του έργου, το
ύψος χρηµατοδότησης, καθώς και ο προϋπολογισµός (πλέον ΦΠΑ, όταν
πρόκειται για έργο παροχής υπηρεσιών), η διάρκεια, το αντικείµενο, και
τα παραδοτέα του έργου. (Υποδείγµατα συµβάσεων εκτέλεσης έργου
διατίθενται από τη Γραµµατεία της Επιτροπής Ερευνών, για τις
περιπτώσεις που δεν ακολουθείται το τυποποιηµένο κείµενο σύµβασης
από τον Φορέα Χρηµατοδότησης όπως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΓΓΕΤ,
ΥΠΕΠΘ, κ.λπ.).
2. Αντίγραφο της πρότασης του έργου. Υποβάλλεται όπως υποβλήθηκε
στο Φορέα Χρηµατοδότησης.
3. Αίτηση του ΕΥ για την αποδοχή της διαχείρισης του έργου µε
ταυτόχρονη βεβαίωση του Τµήµατος στο οποίο ανήκει ο ΕΥ για τη µη
παρακώλυση της εκπαιδευτικής και λοιπής λειτουργίας του από την
εκτέλεση του έργου.
4. Προϋπολογισµός δαπανών. Υποβάλλεται αναλυτικά σε κατηγορίες
σύµφωνα µε τις οδηγίες της παραγράφου 5.2.
5. Η σύνθεση της ερευνητικής οµάδας µε τις προβλεπόµενες αµοιβές
και τη χρονική διάρκεια απασχόλησης. Με βάση τις αιτήσεις
απασχόλησης και την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, συντάσσονται
οι συµβάσεις των συνεργατών, οι οποίες υπογράφονται από τους ίδιους
και την Επιτροπή Ερευνών.
Η αίτηση για την αποδοχή διαχείρισης εγκρίνεται από την ΕΕ σε
συνεδρίαση της, και αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη του έργου και για
κάθε οικονοµική συναλλαγή.
5.3.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΩΝ

Στη Γραµµατεία της Επιτροπής Ερευνών υποβάλλεται ο συνολικός
προϋπολογισµός του έργου, σύµφωνα µε την απόφαση χρηµατοδότησης
(λαµβανοµένων υπόψη των συµβατικών δεσµεύσεων, όπου υπάρχουν), ως εξής:
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•

•

Αµοιβές προσωπικού Τ.Ε.Ι.. Γράφεται το σύνολο των πρόσθετων
αµοιβών του µόνιµου προσωπικού που µετέχει στο έργο. Για κάθε µέλος
του ιδρύµατος, το ύψος της πρόσθετης αµοιβής ανά µήνα για το σύνολο
των έργων στα οποία συµµετέχει δεν µπορεί να υπερβαίνει το σύνολο
των µηνιαίων ακαθαρίστων αποδοχών που λαµβάνει από τη θέση του στο
Τ.Ε.Ι., εκτός αν ορίζεται ρητά από τον φορέα χρηµατοδότησης µικρότερο
ποσοστό επί των αποδοχών. Ταυτόχρονα, το σύνολο πάσης φύσεως
αποδοχών και πρόσθετων αµοιβών ή απολαβών του δεν θα πρέπει να
υπερβαίνει ποσό που θα καθορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις. Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και οι αµοιβές υπαλλήλων
άλλων φορέων του ∆ηµοσίου, για τους οποίους απαιτείται, κατά την
έναρξη της απασχόλησής τους στο έργο, βεβαίωση της υπηρεσίας τους,
ότι συµµετέχουν στο έργο σε χρόνο πέραν του υπηρεσιακού τους
ωραρίου.
Αµοιβές τρίτων µε ανάθεση έργου (σύµβαση έργου). Γράφεται το
συνολικό ακαθάριστο ποσό αµοιβών (περιλαµβανοµένου του ΦΠΑ) που
θα διατεθεί σε όσους θα εργαστούν στο έργο για να εκτελεστεί ένα µέρος
αυτού (σχέση εργολαβική). Για κάθε συνεργάτη, το ύψος της αµοιβής
ανά µήνα για το σύνολο των έργων στα οποία συµµετέχει δεν θα
υπερβαίνει ποσό το οποίο θα καθορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις Στις αµοιβές τρίτων προστίθεται και το συνολικό ποσό των
αµοιβών των φοιτητών που θα πληρωθούν από το έργο, χωρίς η
απασχόλησή τους να υπερβαίνει τις 12 ώρες εβδοµαδιαίως Το ανώτατο
ποσό της οικονοµικής ενίσχυσης που µπορούν να λάβουν ετησίως οι
σπουδαστές από τη συµµετοχή τους σε ένα ή περισσότερα έργα
καθορίζεται από την εκάστοτε νοµοθεσία (ΚΥΑ 679). Το ποσό αυτό να
αναπροσαρµόζεται για τα επόµενα έτη κατά τον επίσηµο δείκτη ετήσιου
πληθωρισµού.(αποφ. Ε5/12029, ΦΕΚ 1956Β/29-10-99

Εξοπλισµός (όργανα και υλικά). Συµπληρώνεται µε το σύνολο της
αξίας των προµηθειών για πάγιο εξοπλισµό, όργανα και µη αναλώσιµα
υλικά που προβλέπεται να αγοραστούν για τις ανάγκες του έργου.
• Αναλώσιµα. Συµπληρώνεται µε το σύνολο της αξίας των αναλωσίµων
(µη διαρκών) υλικών που προβλέπονται για την πραγµατοποίηση του
έργου.
• Μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού. Συµπληρώνεται µε το σύνολο
της δαπάνης των µετακινήσεων των µελών της οµάδας στο εσωτερικό της
χώρας για τις ανάγκες του έργου.
• Λοιπά έξοδα. Συµπληρώνεται µε το σύνολο των δαπανών για
δακτυλογραφήσεις,
φωτοτυπίες,
µικροέξοδα,
επιδιορθώσεις,
συντηρήσεις, δαπάνες για την έκδοση των αποτελεσµάτων και της
τελικής έκθεσης, κ.τ.λ.
• Γενικά έξοδα. Γράφεται το ποσό παρακράτησης (άρθρο 7 της Υ.Α.
ΚΑ/679/96) το οποίο υπολογίζεται στον συνολικό προϋπολογισµό του
έργου σύµφωνα µε τον Οδηγό Χρηµατοδότησης και ∆ιαχείρισης (1.4),
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τον Φορέα Χρηµατοδότησης, οπότε
αποφασίζει αναλόγως η Επιτροπή Ερευνών. Όταν στις προτάσεις που
υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή όπου αλλού προβλέπεται,
διαφορετικός υπολογισµός της κράτησης, τότε απαιτείται επικοινωνία
κάθε ενδιαφερόµενου µε τη Γραµµατεία του Ειδικού Λογαριασµού.
Οι
προβλεπόµενες
στον
προϋπολογισµό
δαπάνες
του
έργου
πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε το άρθρο 7 της Υ.Α. ΚΑ/679/22.8.96 και
τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής, µε εντολή του επιστηµονικά
υπευθύνου, εφόσον ρητά προβλέπονται στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό,
•
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άλλως απαιτείται και έγκριση του Προέδρου της Επιτροπής ή του
αντιπροέδρου της σε περίπτωση κωλύµατος του πρώτου.
5.4.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Η αναµόρφωση του προϋπολογισµού είναι δυνατή µετά από έγκριση της
Επιτροπής Ερευνών αν κατά την εκτέλεση του έργου προκύψει ανάγκη. Σε έργα
στα οποία υπάρχουν σχετικές συµβατικές δεσµεύσεις – απαιτείται η έγκριση
της αναµόρφωσης από τον Φορέα Χρηµατοδότησης.
5.5.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο ΕΥ συµπληρώνει τα έντυπα για την απασχόληση προσωπικού στο έργο,
όπου αναφέρονται ονοµαστικά όλα τα µέλη της οµάδας µε τα ατοµικά τους
στοιχεία, τη διάρκεια της απασχόλησης, την αµοιβή, το ιδιαίτερο αντικείµενο
απασχόλησης του κάθε απασχολούµενου, καθώς και την κατηγορία που
εντάσσεται. Ανάλογα µε την κατηγορία που ανήκει συµπληρώνεται το
αντίστοιχο έντυπο.
∆εν εγκρίνονται αιτήσεις απασχόλησης προσωπικού µε αναδροµικές
ηµεροµηνίες έναρξης, διότι αντιβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.4 της
Κ.Α. 679/22.8.96.
Η ακρίβεια και η ορθότητα των ατοµικών στοιχείων των απασχολούµενων
στο έργο βεβαιώνονται µε υπεύθυνη δήλωση του συµβαλλόµενου.
Μετά την έγκριση της απασχόλησης του προσωπικού συνάπτονται
συµβάσεις σύµφωνα µε τα υποδείγµατα της ΕΕ, οι οποίες κατατίθενται στην ΕΕ
µαζί µε τα απαραίτητα συνοδευτικά έντυπα.
Οι κατηγορίες προσωπικού είναι:
Μόνιµο Προσωπικό Τ.Ε.Ι. Επιτρέπεται η απασχόληση µελών του Τ.Ε.Ι.
(Ε.Π., Ε.∆Ι.Π., ∆ιοικητικοί κ.τ.λ.) τηρουµένων των ανωτάτων ορίων πρόσθετης
αµοιβής για την απασχόληση τους στο πρόγραµµα. Σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία, τα µέλη Ε.Π. που συµµετέχουν σε ερευνητικά έργα δικαιούνται να
λαµβάνουν πρόσθετες αποδοχές ή αποζηµίωση ή οποιασδήποτε φύσης
απολαβές, οι οποίες όµως υπόκεινται στους περιορισµούς που αναφέρθηκαν
στην ενότητα 5.3. Τα µέλη Ε.Π. των ΤΕΙ πλήρους απασχόλησης, σύµφωνα µε το
Ν. 2530/1997 και τις τροποποιήσεις του Ν. 2817/2000 άρθρο 15 παρ. 1 α και
την Υ.Α. ΙΒ/10506/2002 έχουν τη δυνατότητα:
(εδαφ. γ): να αµείβονται από χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά
προγράµµατα ή από Ερευνητικά Ινστιτούτα ή Κέντρα υπό την εποπτεία
της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας ή υπό την εποπτεία
άλλων Υπουργείων ή από Ερευνητικά πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα υπό
την εποπτεία ή τη συνεποπτεία του ΥΠΕΠΘ,
• (εδαφ. δ): να αµείβονται από κάθε είδους έργο,
• (εδαφ. ε): να ασκούν υπερωριακή απασχόληση εκτός του Ιδρύµατος,
εφόσον δεν αµείβονται για τη θέση για την οποία παρέχουν την
υπερωριακή τους απασχόληση,
• (εδαφ. στ): να ασκούν ελευθέριο επάγγελµα.
Η ΕΕ αποφασίζει κατά περίπτωση την ένταξη των αµοιβών των µελών Ε.Π.
στις κατηγορίες των εδαφίων γ, δ και ε καθώς και τα ποσοστά παρακράτησης,
όπως προβλέπεται στο άρθρο 15, παρ. 1 α, του Ν. 2817/2000 (έως 10% για
την κατηγορία γ, και 10% για την κατηγορία δ). Για τις αµοιβές των παραπάνω
•
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εδαφ. γ, δ και ε, τα δικαιολογητικά είσπραξης ολοκλήρου του ποσού εκδίδονται
και χορηγούνται από τον ΕΛΚΕ.
Στο έντυπο συµπληρώνεται και η ακαθάριστη µηνιαία αµοιβή από τη θέση
τους στο Ίδρυµα.
Το µόνιµο ∆ιοικητικό και Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό του Ιδρύµατος µπορεί
να απασχοληθεί, εκτός ωραρίου εργασίας, σε έργα που διαχειρίζεται η ΕΕ µε
πρόσθετη αµοιβή, εφόσον αναφέρονται ονοµαστικά σε εγκεκριµένα από το
Συµβούλιο του Τ.Ε.Ι. ή την ΕΕ έργα, ή µετά από πρόταση του ΕΥ έργου και
έγκριση του Συµβουλίου του Τ.Ε.Ι..
Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, οι αµοιβές του προσωπικού
υπόκεινται σε δύο περιορισµούς: (α) οι παντός είδους πρόσθετες µηνιαίες
αµοιβές δεν µπορούν να υπερβαίνουν το σύνολο των µηνιαίων ακαθαρίστων
αποδοχών του υπαλλήλου, εκτός αν ορίζεται ρητά από τον φορέα
χρηµατοδότησης µικρότερο ποσοστό επί των αποδοχών, (β) το σύνολο πάσης
φύσεως αποδοχών και πρόσθετων αµοιβών ή απολαβών του δεν θα υπερβαίνει
ποσό το οποίο θα καθορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Να
σηµειωθεί ότι, οι αµοιβές από συµµετοχές σε συµβούλια, επιτροπές και οµάδες
εργασίας δεν µπορούν να υπερβαίνουν συνολικά το 50% των ακαθαρίστων
τακτικών µηνιαίων αποδοχών (Ν. 2606/98, άρθρο 7, παρ. 2 και Ν. 2703/99,
άρθρο 15 και εγκύκλιος 2/47664/0022/1999 του Γ.Λ.Κ.).
Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και οι αµοιβές υπαλλήλων άλλων φορέων
του ∆ηµοσίου, για τους οποίους απαιτείται, άδεια της υπηρεσίας τους για τη
συµµετοχή τους στο έργο.
Προσωπικό εκτός Τ.Ε.Ι.. Επιτρέπεται η απασχόληση πρόσθετου προσωπικού,
επιστηµονικού ή άλλου, για την εκτέλεση συγκεκριµένου έργου, µε το ύψος της
αµοιβής ανά µήνα για το σύνολο των έργων στα οποία συµµετέχει να µην
υπερβαίνει ποσό το οποίο θα καθορίζεται τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Το
προσωπικό εκτός ΤΕΙ προσλαµβάνεται µε:
Σύµβαση ανάθεσης έργου µε κατ’ αποκοπή αµοιβή. Η σχέση µε την
Επιτροπή Ερευνών και το έργο θεωρείται εργολαβική και µη
εξαρτηµένη, και ο παρέχων την υπηρεσία ελεύθερος επαγγελµατίας, ο
οποίος έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο νόµος «περί άσκησης
ελευθερίων επαγγελµάτων» (στοιχεία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων –
Κ.Β.Σ.,
Φ.Π.Α.,
επαγγελµατική
στέγη,
ασφαλιστικό
ταµείο). Σηµειώνουµε
ότι
συνυποβάλλεται
φωτοαντίγραφο
της
«βεβαίωσης έναρξης εργασιών» της εφορίας στην οποία ανήκει ο
ελεύθερος επαγγελµατίας. Η πληρωµή γίνεται µε απόδειξη παροχής
υπηρεσιών ή µε απόδειξη επαγγελµατικής δαπάνης στην περίπτωση που
ο συµβαλλόµενος α) δεν έχει την ιδιότητα του επιτηδευµατία από άλλη
αιτία (άρθρο 15 Κ.Β.Σ, Π∆ 134/1996) και β) όταν οι ετήσιες µεικτές
αποδοχές από παροχή υπηρεσιών µε συµβάσεις έργου δεν ξεπερνούν τις
5.000,00 € όπως ισχύει σήµερα. Στην περίπτωση χρηµατοδότησης του
ερευνητικού έργου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ποσό αυτό
διπλασιάζεται.
Άλλες κατηγορίες προσωπικού εκτός Τ.Ε.Ι. που απασχολούνται στα έργα
είναι οι καταρτιζόµενοι στα προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης
και οι φοιτητές για βοηθητικές εργασίες. Η συµµετοχή τους ρυθµίζεται
από διατάξεις του Υπ. Εργασίας και της ΚΑ/679/96 αντίστοιχα.
Σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, η οποία
διέπεται από την εργατική νοµοθεσία. Η σχέση θεωρείται εξαρτηµένη και
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οι κάθε φύσης εργοδοτικές εισφορές που προβλέπονται από την
ισχύουσα νοµοθεσία, βαρύνουν τον προϋπολογισµό του έργου.
Η απασχόληση προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου
(ΙΚΑ) απαιτεί ειδική διαδικασία προκήρυξης και επιλογής, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Ν 2190/94 και τις τροποποιήσεις του, και ειδικότερα
για διοικητικό ή βοηθητικό προσωπικό, η διαδικασία γίνεται µέσω
ΑΣΕΠ.
Επίσης απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα:



Με την υπογραφή της σύµβασης ο εργαζόµενος πρέπει να δώσει
πλήρη ατοµικά στοιχεία στη Γραµµατεία του ΕΛΚΕ.
Για την πληρωµή της αµοιβής εργαζοµένου, απαραίτητη
προϋπόθεση (αλλά όχι µοναδική), είναι να έχει υπογραφεί η
σύµβαση.

Στην περίπτωση που µία σύµβαση διακόπτεται για οποιοδήποτε λόγο είτε µε
ευθύνη του ΕΥ είτε του αναδόχου απαιτείται :
•

επιστολή του ΕΥ προς την Επιτροπή Ερευνών µε την οποία θα
γνωστοποιεί την διακοπή της σύµβασης και

•

έγγραφη παραίτηση του αναδόχου στην οποία θα παραδίδεται
αυτοπροσώπως στην Γραµµατεία του Ειδικού Λογαριασµού ή θα
είναι επίσηµα θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής και θα
αναφέρει ρητά ότι αυτός παραιτείται κάθε δικαιώµατος που απορρέει
από την υπογεγραµµένη σύµβαση.

Τα παραπάνω πρέπει να κοινοποιούνται
αµέσως µετά την διακοπή της σύµβασης.

στην

Γραµµατεία

Οι συµβάσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα παρακάτω έντυπα:
1. Έντυπο ∆ήλωσης Ατοµικών Στοιχείων
2. Όταν η σύµβαση αφορά
I.
Μέλη ΕΠ και µόνιµο διοικητικό προσωπικό του Τ.Ε.Ι. το
Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης
II.
Μέλη ΕΠ, ∆ΕΠ άλλων ΤΕΙ και Πανεπιστηµίων, Υπεύθυνη
∆ήλωση Ν.1599/86, θεωρηµένη από την εκάστοτε υπηρεσία,
όπου θα δηλώνουν την ιδιότητά τους.
III.
Εξωτερικούς συνεργάτες που ∆ΕΝ εκδίδουν Απόδειξη
Παροχής Υπηρεσιών, Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν.1599/86, µε το
λεκτικό «δεν είµαι επιτηδευµατίας από άλλη αιτία»
IV.
Εξωτερικούς συνεργάτες γενικά (είτε εκδίδουν είτε δεν
εκδίδουν Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών) Υπεύθυνη ∆ήλωση
Ν.1599/86, βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής από τον ΟΑΕΕ,
βάσει του Ν. 3050/2002
V.
∆ηµοσίους υπαλλήλους, έγγραφη άδεια από την Υπηρεσία
τους, όπου θα βεβαιώνεται ότι θα εργαστούν πέραν των
συµβατικών τους υποχρεώσεων και ότι δεν παρακωλύεται το έργο
της κύριας απασχόλησής τους.
VI.
Σπουδαστές, βεβαίωση σπουδών από το Τµήµα τους

17

Οδηγός Χρηµατοδότησης και ∆ιαχείρισης του ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

Για την πληρωµή των αµοιβών όλων των κατηγοριών προσωπικού
υποβάλλονται:
 Η εντολή πληρωµής αµοιβών, συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη
από τον ΕΥ στην αντίστοιχη κατηγορία µε το συνολικό ακαθάριστο ποσό
αµοιβών, όπως αυτό προκύπτει από το άθροισµα της στήλης "ποσό που
δικαιούται" της συνηµµένης συνοπτικής κατάστασης.
 Η συνοπτική κατάσταση της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού,
συµπληρωµένη και υπογραµµένη από τον ΕΥ. Η συνοπτική κατάσταση
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εντολής.
 Η απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή απόδειξη επαγγελµατικής
δαπάνης για τις συµβάσεις έργου των εξωτερικών συνεργατών.
 Κατάσταση µισθοδοσίας για µέλη ΕΠ, ∆ΕΠ ή δηµόσιους υπαλλήλους.
 Πρωτόκολλο παραδοτέων ή φύλλο εργασιών που αποτελούν
αναπόσπαστο µέρος της εντολής.
 Παρουσιολόγιο
Γενικότερα, τα παραστατικά για την πληρωµή των αµοιβών, καθώς και τα
συνοδευτικά των συµβάσεων θα αναπροσαρµόζονται µε βάση την εκάστοτε
νοµοθεσία και τις οδηγίες του ΕΛΚΕ.
5.6.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΥΛΙΚΩΝ

Η

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΚΑΙ

ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ

Οι προµήθειες ή εκτελέσεις εργασιών γίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις
συναφών θεµάτων», του Π.∆. 394/96, του Π.∆. 370/95 καθώς και η και
τροποποίησή του µε το Π.∆. 105/2000, το αρθρ.8 του Ν.2741/99 την Οδηγία
2004/18 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως περιγράφεται παρακάτω:
Προµήθειες
ή
εκτελέσεις
εργασιών
αξίας
µέχρι
5.869,4
€
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ), η κάθε µία, γίνονται από τον Επιστηµονικό
Υπεύθυνο κάθε έργου απευθείας χωρίς διαγωνισµό ή λήψη προσφορών, ύστερα
από εκτίµηση των τιµών που προσφέρει η αγορά.
Προµήθειες ή εκτελέσεις εργασιών αξίας από 5.869,41 € µέχρι 45.000 €
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) γίνονται µε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό
και πλήρη αιτιολόγηση της επιλογής που κοινοποιείται στην ΕΕ, ιδιαίτερα στην
περίπτωση που δεν επιλέγεται ο µειοδότης. Η διεξαγωγή του πρόχειρου
διαγωνισµού
καθώς
και
ο
ορισµός
της
επιτροπής
διαγωνισµού
πραγµατοποιείται µετά από αίτηση του ΕΥ προς την ΕΕ. Το διαγωνισµό
διενεργεί τριµελής επιτροπή, της οποίας πρόεδρος είναι ο εκάστοτε ΕΥ του
έργου και απαιτείται η ανάρτηση της σχετικής διακήρυξης στην ιστοσελίδα του
ΤΕΙ Κρήτης για 15 ηµέρες. Τέλος, επισηµαίνεται ότι στον πρόχειρο
µειοδοτικό διαγωνισµό απαιτείται να υποβληθούν τουλάχιστον τρεις προσφορές,
διαφορετικά ο διαγωνισµός αποβαίνει άγονος και επαναπροκηρύσσεται.
Προµήθειες
ή
εκτελέσεις
εργασιών
δαπάνης
από
45.000
€
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) έως τα όρια του διεθνή διαγωνισµού
όπως ισχύει κάθε φορά (µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) γίνονται µε
δηµόσιο τακτικό διαγωνισµό. Το διαγωνισµό διενεργεί πενταµελής επιτροπή η
οποία ορίζεται από την ΕΕ µετά από αίτηση του ΕΥ του έργου προς την ΕΕ.
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Προµήθειες ή εκτελέσεις εργασιών δαπάνης πάνω από 206.000 €
µη
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (το ποσό αυτό ισχύει για το έτος 2009 και
θα ισχύει όπως κάθε φορά αναπροσαρµόζεται),
γίνονται µε διεθνή
δηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό.
Επισηµαίνεται ότι η διαδικασία που πρέπει να εφαρµόζεται σε µία
προµήθεια θα καθορίζεται από το συνολικό διαθέσιµο ποσό ανά κατηγορία
επιλέξιµης δαπάνης του έργου (όχι του υποέργου) και όχι το ύψος του
προβλεπόµενου από την διακήρυξη προϋπολογισµού, εκτός εάν υπάρχει
επίσηµη απαλλαγή από τις απαιτούµενες διαδικασίες.
Επίσης για κάθε προµήθεια ή εκτέλεση εργασιών, ορίζεται τριµελής
Επιτροπή Παραλαβής από την Επιτροπή Ερευνών, η οποία βεβαιώνει την ορθή
ολοκλήρωση των διαδικασιών συντάσσοντας πρωτόκολλο παραλαβής.
Για την πληρωµή δαπανών
εξοπλισµού, αναλωσίµων και λοιπών
εξόδων, ο Ε.Υ. καταθέτει στη Γραµµατεία εντός 10 ηµερών από την
ηµεροµηνία έκδοσής τους, ανεξαρτήτως εάν υπάρχει υπόλοιπο στο έργο για την
εξόφλησή τους
 την εντολή πληρωµής συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη από
τον ΕΥ µε συνηµµένα
 τα τιµολόγια «επί πιστώσει» και δικαιούχους τους προµηθευτές
που τα εκδίδουν, όπως πρέπει να προκύπτει και από τους
συνηµµένους
 πίνακες-πρωτόκολλα παραλαβής κατά περίπτωση), που
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της εντολής. Η Γραµµατεία
εκδίδει ονοµαστική επιταγή σε διαταγή του προµηθευτή, η οποία
παραλαµβάνεται µε ταυτόχρονη κατάθεση της εξοφλητικής
απόδειξης µαζί µε φορολογική ενηµερότητα για ποσά πάνω από
1500,00 € και ασφαλιστική ενηµερότητα για ποσά πάνω από
3000,00 €, όπως ισχύουν σήµερα.
Προσοχή! Σε περίπτωση εξόφλησης του τιµολογίου από τον
Επιστηµονικό υπεύθυνο ή άλλο µέλος του έργου, και µέχρι
του ποσού των 145,00 € (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), τότε
θα πρέπει το τιµολόγιο να συνοδεύεται από την εξοφλητική
απόδειξη ή στο τιµολόγιο να αναγράφεται «εξοφλήθη από τον
…» και να υπάρχει η σφραγίδα της εταιρίας.
5.6.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Οι µετακινήσεις των µελών της οµάδας εκτέλεσης του έργου στο εσωτερικό
και το εξωτερικό, που είναι απαραίτητες για την εκτέλεσή του, καθώς και οι
µετακινήσεις για τις ανάγκες διεκπεραίωσης εργασιών της ΕΕ ή της
Γραµµατείας του ΕΛΚΕ, πραγµατοποιούνται µέσα στα όρια που έχει εγκρίνει η
Επιτροπή. Στους µετακινούµενους καταβάλλονται, σύµφωνα µε τα ισχύοντα για
τους δηµοσίους υπαλλήλους, σε βάρος του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του
έργου, οι δαπάνες ταξιδιού και η ηµερήσια εκτός έδρας αποζηµίωση, τα όρια
των οποίων καθορίζονται µε απόφαση της Επιτροπής κάθε χρόνο.
Σε περίπτωση µετακίνησης εκτός έδρας µελών της οµάδας εκτέλεσης του
έργου που ανήκουν στο εκπαιδευτικό ή το διοικητικό/τεχνικό προσωπικό του
ΤΕΙ απαιτείται άδεια µετακίνησης εκτός έδρας από τα αρµόδια όργανα.
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Οι ηµέρες εκτός έδρας των µετακινουµένων για τις ανάγκες εγκεκριµένου
έργου δεν υπολογίζονται για τη συµπλήρωση του ανώτατου επιτρεπόµενου
ορίου ηµερών µετακίνησης εκτός έδρας που τυχόν ισχύει για το επιστηµονικό
προσωπικό του Τ.Ε.Ι..
Ως δαπάνες µετακίνησης δικαιολογούνται:
• το κόστος των εισιτηρίων κάθε είδους (π.χ. τραίνου, λεωφορείων, πλοίου
κ.ά.)
• η χιλιοµετρική αποζηµίωση, εφ’ όσον η µετακίνηση γίνεται µε Ι.Χ.
αυτοκίνητο για το εσωτερικό της χώρας (το ύψος καθορίζεται κατ’ έτος
µε απόφαση της Επιτροπής Ερευνών)
• η ηµερήσια αποζηµίωση για τις ηµέρες συµµετοχής στο συνέδριο ή στη
συνάντηση, συµπεριλαµβανοµένων των ηµερών µετάβασης και
επιστροφής (το ύψος καθορίζεται κατ’ έτος µε απόφαση της ΕΕ)
• τα έξοδα εγγραφής σε συνέδριο, εφ’ όσον η µετακίνηση γίνεται για τον
λόγο αυτό
• τα έξοδα διανυκτέρευσης σε ξενοδοχείο (µόνο χρέωση δωµατίου)
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δικαιολογείται η δαπάνη για µίσθωση ταξί ή και
ενοικίαση αυτοκινήτου µετά από αιτιολογηµένο αίτηµα του Επιστηµονικά
Υπευθύνου και έγκριση της Επιτροπής Ερευνών.
Για την πληρωµή των µετακινήσεων εσωτερικού υποβάλλονται:
η
εντολή
πληρωµής
µετακινήσεων
συµπληρωµένη
και
υπογεγραµµένη από τον ΕΥ
• Το ηµερολόγιο κίνησης συµπληρωµένο και υπογραµµένο από τον
δικαιούχο και τον ΕΥ. Το ποσό της ηµερήσιας αποζηµίωσης για
µετακινήσεις υπολογίζεται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία και τις
οδηγίες που εκδίδει η Γραµµατεία του Ειδικού Λογαριασµού, εκτός αν
προβλέπεται κάτι διαφορετικό από το πρόγραµµα. Η χιλιοµετρική
αποζηµίωση υπολογίζεται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία.
Επισυνάπτονται ως παραστατικά και ανάλογα µε την περίπτωση:
 εισιτήρια κάθε δηµόσιου µεταφορικού µέσου (αεροπλάνου + κάρτες
επιβίβασης, τραίνου, λεωφορείου, πλοίου)
 απόδειξη πώλησης εισιτηρίων προκειµένου για αεροπορικά
εισιτήρια.
 αποδείξεις διοδίων για την περίπτωση που η µετακίνηση γίνεται µε
Ι.Χ. αυτοκίνητο οι οποίες πρέπει να προσκοµίζονται υποχρεωτικά
καθώς αποτελούν αποδεικτικό της µετακίνησης. Επισυνάπτεται και
η άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου καθώς και βεβαίωση
από την αρµόδια νοµαρχία για την χιλιοµετρική απόσταση.
 Τιµολόγια ξενοδοχείων ή Αποδείξεις παροχής υπηρεσιών
τουριστικού γραφείου µε voucher για διανυκτέρευση η δαπάνη
της οποίας δεν µπορεί να ξεπεράσει τα 100€.
 Απόδειξη εγγραφής σε συνέδρια και Βεβαίωση συµµετοχής και
πρόγραµµα συνεδρίου όπου θα αναφέρεται η παρουσίαση
επιστηµονικού άρθρου (εφ’ όσον η µετακίνηση προβλέπει συµµετοχή
σε συνέδριο) ή πρόκληση συµµετοχής για συνεργασία
 Έκθεση πεπραγµένων, στην οποία ο µετακινούµενος θα
περιγράφει τις δραστηριότητες στις οποίες συµµετείχε κατά τη
µετακίνηση του, (δεν απαιτείται έκθεση όταν η µετακίνηση γίνεται
για συµµετοχή σε συνέδριο και υπάρχει πρόγραµµα).
 Απόφαση Επιτροπής Ερευνών στην περίπτωση όπου η µετακίνηση
πραγµατοποιείται εκτός Κρήτης.
•
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Για την πληρωµή των µετακινήσεων εξωτερικού υποβάλλονται:
•
•

η
εντολή
πληρωµής
µετακινήσεων
συµπληρωµένη
και
υπογεγραµµένη από τον ΕΥ
Το ηµερολόγιο κίνησης συµπληρωµένο και υπογραµµένο από τον
δικαιούχο και τον ΕΥ. υπολογίζεται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία
και τις οδηγίες που εκδίδει η Γραµµατεία του Ειδικού Λογαριασµού,
εκτός αν προβλέπεται κάτι διαφορετικό από το πρόγραµµα.
Επισυνάπτονται ως παραστατικά και ανάλογα µε την περίπτωση:
 Εισιτήρια (+ κάρτες επιβίβασης όταν η µετακίνηση γίνεται µε
αεροπλάνο) κάθε δηµόσιου µεταφορικού µέσου,.
 απόδειξη πώλησης εισιτηρίων προκειµένου για αεροπορικά
εισιτήρια.
 τιµολόγια ξενοδοχείων (invoices) ή αποδείξεις παροχής
υπηρεσιών
τουριστικού
γραφείου
µε
voucher για
διανυκτέρευση η δαπάνη της οποίας δεν µπορεί να ξεπεράσει τα
150€.
 τιµολόγια εγγραφής σε συνέδρια (invoices, receipts) και
βεβαίωση συµµετοχής ή πρόγραµµα συνεδρίου όπου θα
αναφέρεται η παρουσίαση επιστηµονικού άρθρου ή πρόκληση
συµµετοχής για συνεργασία
 Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας ΙΧ όταν η µετακίνηση
γίνεται µε αυτοκίνητο, καθώς και φωτοτυπία διαβατηρίου όταν η
µετακίνηση γίνεται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
 Έκθεση πεπραγµένων, στην οποία ο µετακινούµενος θα
περιγράφει τις δραστηριότητες στις οποίες συµµετείχε κατά τη
µετακίνηση του (δεν απαιτείται έκθεση όταν η µετακίνηση γίνεται
για συµµετοχή σε συνέδριο και υπάρχει πρόγραµµα).
 Απόφαση
Επιτροπής
Ερευνών
και
σε
ορισµένες
περιπτώσεις και απόφαση του Συµβουλίου του ΤΕΙ.

5.7. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΕΡΓΩΝ
Η παρακολούθηση των έργων ως προς την τήρηση τυπικών νοµικών όρων
της σύµβασης γίνεται από την Επιτροπή Ερευνών µέσω της Γραµµατείας.
Εφόσον ο χρηµατοδότης δεν αναλαµβάνει την παρακολούθηση εκτέλεσής των
έργων, η ΕΕ, σε συνεργασία µε τα όργανα διοίκησης του ΤΕΙ (Συµβούλιο Συνέλευση), καθορίζει τον τρόπο παρακολούθησης και εκτέλεσής τους.
Με την ολοκλήρωση του έργου, ο ΕΥ υποβάλλει στην ΕΕ τελική έκθεση µε
τα αποτελέσµατα του ερευνητικού έργου (Έντυπα 6 και 6α) και τον οικονοµικό
απολογισµό.
Τροποποιήσεις σε ότι αφορά τον προϋπολογισµό ή το χρονοδιάγραµµα του
έργου γίνονται µόνο µετά από αιτιολογηµένο αίτηµα του ΕΥ του έργου,
σύµφωνη γνώµη του φορέα χρηµατοδότησης και έγκριση της ΕΕ.
6. ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΩΝ
ΕΡΓΩΝ
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Ο Επιστηµονικά Υπεύθυνος είναι ο αποκλειστικός εντολέας όλων των
δαπανών και είναι εξ’ ολοκλήρου υπεύθυνος τόσο απέναντι στο Τ.Ε.Ι. όσο και
απέναντι στο φορέα χρηµατοδότησης για την τήρηση των συµβατικών
υποχρεώσεων και για την επιστηµονική αρτιότητα του εκτελούµενου έργου. Η
δέσµευση αυτή υφίσταται και µετά την οριστική παραλαβή και αποπληρωµή
του έργου από το φορέα χρηµατοδότησης στο βαθµό που το έργο συνεχίζει να
υπόκειται σε ελέγχους. Τυχόν καταλογισµός σε βάρος του έργου, προερχόµενος
από µη συµµόρφωση του ΕΥ στα ανωτέρω βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο.
Ειδικότερα, έχει ευθύνη των παρακάτω:
 Να γνωρίζει και να τηρεί τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον Οδηγό
Χρηµατοδότησης & ∆ιαχείρισης του ΕΛΚΕ του Τ.Ε.Ι..
 Να γνωρίζει και να τηρεί τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες που
προβλέπονται από το Φορέα χρηµατοδότησης για την υποβολή προτάσεων
και την υλοποίηση των έργων.
 Να προβαίνει σε επιλέξιµες δαπάνες µόνο κατά την περίπτωση που το έργο
διαθέτει υπόλοιπο στην κατηγορία του προϋπολογισµού σε βάρος της οποίας
γίνεται η προµήθεια, και η χρηµατοδότηση του έργου είναι διαθέσιµη ή
αναµένεται, τηρουµένων όλων των σχετικών κανόνων που περιλαµβάνονται
στον παρόντα οδηγό, όπως των διαδικασιών για τη διενέργεια διαγωνισµών
όπου απαιτούνται, καθώς και των όρων της σύµβασης χρηµατοδότησης του
έργου.
 Να τηρεί ολοκληρωµένο φάκελο του έργου, απαραίτητα σε ότι αφορά στην
υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου.
 Να ελέγχει την επιλεξιµότητα των πραγµατοποιούµενων δαπανών
 Να κοινοποιεί στη Γραµµατεία του ΕΛΚΕ, αντίγραφα των εκθέσεων και των
παραδοτέων που αποστέλλονται στο Φορέα Χρηµατοδότησης.
 Να έχει πλήρη εικόνα για την πορεία υλοποίησης του φυσικού και
οικονοµικού αντικειµένου του έργου, ώστε να είναι σε θέση να δώσει
ακριβείς πληροφορίες όποτε του ζητηθεί από την Επιτροπή Ερευνών ή από
οποιαδήποτε Ελεγκτική υπηρεσία.
 Να υποβάλλει µε το κλείσιµο του έργου, τον τελικό επιστηµονικό και
οικονοµικό απολογισµό µε πλήρη σαφήνεια και ευθύνη των αποτελεσµάτων.
Σε περίπτωση αποχώρησης του ΕΥ από το Τ.Ε.Ι. ή αδυναµίας του για συνέχιση
του έργου, δύναται να οριστεί αντικαταστάτης από τα λοιπά µέλη ΕΠ που
µετέχουν στο έργο µε δήλωση του ΕΥ και έγκριση του ΦΧ
7. ∆ΙΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
1. Τα ερευνητικά έργα που διεξάγονται µέσω του ΕΛΚΕ, δηµοσιεύονται σε
ειδική έκδοση του Τ.Ε.Ι.. Η έκδοση περιλαµβάνει:
• Το αντικείµενο και περίληψη του περιεχοµένου της έρευνας για
κάθε πρόγραµµα,
• Τον τοµέα και το τµήµα,
• Τον επιστηµονικό υπεύθυνο και την ιδιότητα του,
• Τους συνεργάτες και την ιδιότητα τους,
• Την πηγή χρηµατοδότησης και το ποσό που χορηγήθηκε,
• Το χρόνο έναρξης και τη διάρκεια της έρευνας.
2. Με τη λήξη του ερευνητικού έργου συντάσσεται και υποβάλλεται από τον
επιστηµονικό υπεύθυνο της έρευνας τελική έκθεση µε τα αποτελέσµατα του
ερευνητικού έργου και τυχόν προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. Η έκθεση

22

Οδηγός Χρηµατοδότησης και ∆ιαχείρισης του ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

αυτή περιλαµβάνει οικονοµικό απολογισµό, στον οποίο εµφαίνονται όλες οι
κατηγορίες δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν µε παραστατικά και ειδικό
κεφάλαιο για τις ενδεχόµενες δυνατότητες και προϋποθέσεις εφαρµογής των
αποτελεσµάτων στην πράξη. Πληµµελής διεκπεραίωση του ερευνητικού
έργου θα συνεκτιµάται σε µελλοντικές προτάσεις.
Αποδέκτες της έκθεσης είναι:
 Ο φορέας χρηµατοδότησης,
 Η Επιτροπή Ερευνών,
 Το Τµήµα του Επιστηµονικού Υπεύθυνου,
 Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κρήτης.
3. Τα αποτελέσµατα του ερευνητικού έργου µπορούν να δηµοσιευθούν και να
ανακοινωθούν από τον υπεύθυνο ερευνητή ή τους συνεργάτες σε συνέδρια
εσωτερικού ή εξωτερικού, σε σεµινάρια ή συµπόσια και να γίνουν
αντικείµενα συζητήσεων σε ειδικές ηµερίδες. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να
αναφέρεται ο φορέας χρηµατοδότησης και η ιδιότητα του ερευνητή ως
µέλους του Τ.Ε.Ι..
4. Ειδικές ρυθµίσεις µεταξύ του φορέα που χρηµατοδοτεί την έρευνα και του
επιστηµονικού υπεύθυνου, λαµβάνονται υπόψη και κρίνονται κατά
περίπτωση από την Επιτροπή Ερευνών.
5. Σε περίπτωση που προκύψουν ευρεσιτεχνίες από έργα που διαχειρίζεται η
ΕΕ ισχύουν τα παρακάτω:
α Η Επιτροπή Ερευνών είναι δυνατό να καλύψει µέρος ή όλο το ποσό
των δαπανών για την απόκτηση διπλώµατος ευρεσιτεχνίας.
β Το ποσό της δαπάνης επιστρέφεται στον Ειδικό Λογαριασµό
Κονδυλίων Έρευνας από την εκµετάλλευση της εφεύρεσης από τον
ερευνητή – εφευρέτη.
Σε περίπτωση οικονοµικής εκµετάλλευσης, το Ίδρυµα αποφασίζει τους
όρους και τα κίνητρα, σύµφωνα µε την εκάστοτε κείµενη νοµοθεσία.

8. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Ο ΕΛΚΕ, χορηγεί βεβαιώσεις στους χρηµατοδότες σχετικά µε τα
ποσά των χρηµάτων που κατατίθενται στον Ειδικό Λογαριασµό,
προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για φορολογικές ή άλλες
απαλλαγές.
2. Κάθε ερευνητικό έργο έχει έναν Επιστηµονικά Υπεύθυνο εκτός εάν το
έργο προβλέπει διαφορετικά. Υπάρχει δυνατότητα αναπλήρωσης του
ΕΥ για ορισµένο χρόνο, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο και αναγκαίο
και επιπλέον επιτρέπεται από το φορέα χρηµατοδότησης, µετά από
αιτιολογηµένο αίτηµα που υποβάλλεται από τον ΕΥ του έργου και
εγκρίνεται από την ΕΕ.
3. Ο ΕΥ της ερευνητικής οµάδας δεν µπορεί να συµµετέχει ταυτόχρονα
ως υπεύθυνος σε περισσότερα από δύο ερευνητικά έργα
χρηµατοδοτούµενα από την Επιτροπή Ερευνών.
4. Η ερευνητική οµάδα κάθε έργου συγκροτείται από τον ΕΥ. Ο ΕΥ,
πριν απευθυνθεί σε τρίτους για τη στελέχωσή της, επιδιώκει να
περιλάβει προσωπικό του Τ.Ε.Ι., υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτουν
τις προδιαγραφές του έργου και δεν παρεµποδίζεται το κυρίως έργο
τους.
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5. Σε περίπτωση τροποποίηση της σύνθεσης των µελών της ερευνητικής
οµάδας που προβλέπονται ονοµαστικά στην αρχική πρόταση του
έργου, απαιτείται αιτιολογηµένη εισήγηση του ΕΥ και έγκριση της
ΕΕ ή/και του Φορέα Χρηµατοδότησης (αν υπάρχει τέτοιου είδους
συµβατική υποχρέωση).
6. Η Γραµµατεία του ΕΛΚΕ τηρεί βιβλίο υλικού, όπου καταγράφονται
όλα τα µη αναλώσιµα υλικά και όργανα, η προµήθεια των οποίων
γίνεται για τις ανάγκες της εκτέλεσης των ερευνητικών ή
επιµορφωτικών έργων, ή µελετών, εφόσον αυτά προβλέπονται στον
αρχικό προϋπολογισµό του έργου και της µελέτης.
7. ∆απάνες για µη αναλώσιµα υλικά, η προµήθεια των οποίων γίνεται
κατά παράβαση των ανωτέρω, βαρύνουν τον ΕΥ του έργου.
8. Τα επιστηµονικά όργανα - είδη και υλικά µετά την περάτωση του
έργου περιέρχονται αυτοδίκαια στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης, χρησιµοποιούνται
από το αντίστοιχο Εργαστήριο, στις εγκαταστάσεις του οποίου έχει
εκτελεστεί το έργο, και κατ' επέκταση από το Τµήµα, όπου ανήκει το
Εργαστήριο και βρίσκονται στη διάθεση και άµεση επίβλεψη της
Επιτροπής. Επιστηµονικά όργανα, η επιστροφή των οποίων αποτελεί
συµβατικό όρο της υπογραφείσης σύµβασης, επιστρέφονται στο
χρηµατοδότη, όταν ζητηθούν, µε µέριµνα και ευθύνη του.
9. Στη Γραµµατεία του Λογαριασµού δίνεται όλη η διακριτική ευχέρεια
του ελέγχου των δαπανών - προµηθειών υλικών και οργάνων, καθώς
και των λοιπών παραστατικών στοιχείων των διαφόρων δαπανών,
προκειµένου να αποφεύγεται, κατά το διαχειριστικό έλεγχο, η
ακύρωση τους από τους Ορκωτούς Ελεγκτές.
10. Ο έλεγχος της οικονοµικής διαχείρισης κάθε έτους διενεργείται από
ορκωτούς λογιστές. Η έκθεση των ορκωτών λογιστών υποβάλλεται στο
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, στη Γενική
Συνέλευση του ΤΕΙ Κρήτης και στους αντίστοιχους φορείς που
χρηµατοδότησαν τα ερευνητικά έργα.
11. Για περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από τον παρόντα Οδηγό ή για
τυχόν προβλήµατα που θα προκύψουν κατά την εφαρµογή του
Οδηγού, εφόσον τα θέµατα αυτά δεν ρυθµίζονται από την ισχύουσα
νοµοθεσία, αρµόδια να αποφασίζει είναι η Γενική Συνέλευση του ΤΕΙ
Κρήτης, µετά από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών.
12. Η οποιαδήποτε ταµιακή διευκόλυνση (από τα διαθέσιµα του
Λογαριασµού) θα είναι δυνατή µόνο για την αντιµετώπιση έκτακτων
οικονοµικών προβληµάτων σε έργα που έχουν γίνει ήδη αποδεκτά
από την Επιτροπή. Τα σχετικά αιτήµατα των ΕΥ θα αντιµετωπίζονται
από την Επιτροπή κατά περίπτωση.
13. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του ΕΛΚΕ όλα τα
περιουσιακά στοιχεία, λογιστικά βιβλία και αρχεία περιέρχονται στο
Τ.Ε.Ι. Κρήτης.
14. Ο Οδηγός Χρηµατοδότησης και ∆ιαχείρισης τροποποιείται ή/και
συµπληρώνεται µε απόφαση της Συνέλευσης ύστερα από σχετική
πρόταση της Επιτροπής Ερευνών. Ο Οδηγός και κάθε τροποποίησή
του κοινοποιούνται στα Υπουργεία Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Ανάπτυξης και Οικονοµικών.
15. Η ισχύς του παρόντος οδηγού αρχίζει από την έγκρισή του από τη
Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ

Παραθέτουµε δύο βασικές οµάδες λογαριασµών (παγίων και
εξόδων) του Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου, το οποίο
χρησιµοποιείται
στην
κατάρτιση
προϋπολογισµών
των
προγραµµάτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά, πρέπει να
απευθύνεστε στη Γραµµατεία του ΕΛΚΕ.

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
ΟΜΑ∆Α
1η:
10

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ε∆ΑΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

10.00
10.01
10.02
10.03
10.04
10.05
10.06
10.10
10.11
10.12
10.13
10.14
10.15
10.16
10.99
10.99.00
.01
.02
.03

Γήπεδα-Οικόπεδα
Ορυχεία
Μεταλλεία
Λατοµεία
Αγροί
Φυτείες
∆άση
Γήπεδα-Οικόπεδα εκτός εκµετάλλευσης
Ορυχεία εκτός εκµετάλλευσης
Μεταλλεία εκτός εκµετάλλευσης
Λατοµεία εκτός εκµετάλλευσης
Αγροί εκτός εκµετάλλευσης
Φυτείες εκτός εκµετάλλευσης
∆άση εκτός εκµετάλλευσης
Αποσβεσµένες εδαφικές εκτάσεις
-Αποσβεσµένα Ορυχεία
Αποσβεσµένα Μεταλλεία.
κ.λ.π.

11

ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
- ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

11.00
11.01
11.02
11.03
11.07
11.08
11.09
11.10
11.14
11.15
11.16
11.17
11.21
11.22

Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων
Τεχνικά έργα εξυπηρέτησης µεταφορών
Λοιπά τεχνικά έργα
Υποκείµενες σε απόσβεση διαµορφώσεις γηπέδων
Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων σε ακίνητα τρίτων
Τεχνικά έργα εξυπηρέτησης µεταφορών σε ακίνητα τρίτων
Λοιπά τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων
Υποκείµενες σε απόσβεση διαµορφώσεις γηπέδων τρίτων
Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων εκτός εκµετάλλευσης
Τεχνικά έργα εξυπηρέτησης µεταφορών εκτός εκµετάλλευσης
Λοιπά έργα εκτός εκµετάλλευσης
Υποκείµενες σε απόσβεση διαµορφώσεις γηπέδων εκτός εκµετάλλευσης
Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων σε ακίνητα τρίτων εκτός εκµετάλλευσης
Τεχνικά έργα εξυπηρέτησης µεταφορών σε ακίνητα τρίτων εκτός εκµετ/σης
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11.23
11.24
11.99
11.99.00
.01
.02
.03
12

12.00
12.01
12.02
12.03
12.04
12.05
12.06
12.07
12.08
12.09
12.10
12.11
12.12
12.13
12.14
12.15
12.16
12.17
12.18
12.19
12.99
12.99.00
.01
.02
.03
13
13.00
13.01
13.02
13.03
13.04
13.05
13.06
13.09
13.10
13.11
13.12
13.13
13.14
13.15
13.16

Λοιπά τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων εκτός εκµετάλλευσης
Υποκείµενες σε απόσβεση διαµορφώσεις γηπέδων τρίτων εκτός εκµετ/σης
Αποσβεσµένα κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων - Τεχνικά έργα
Αποσβεσµένα κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων
Αποσβεσµένα Τεχνικά έργα εξυπηρέτησης µεταφορών
Αποσβεσµένα λοιπά τεχνικά έργα
κ.λ.π.
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Μηχανήµατα
Τεχνικές Εγκαταστάσεις
Φορητά Μηχανήµατα χεριού
Εργαλεία
Καλούπια - Ιδιοκατασκευές
Μηχανολογικά όργανα
Λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός
Μηχανήµατα σε ακίνητα τρίτων
Τεχνικές Εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων
Λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός σε ακίνητα τρίτων
Μηχανήµατα εκτός εκµετάλλευσης
Τεχνικές εγκαταστάσεις εκτός εκµετάλλευσης
Φορητά Μηχανήµατα χεριού εκτός εκµετάλλευσης
Εργαλεία εκτός εκµετάλλευσης
Καλούπια - Ιδιοκατασκευές εκτός εκµετάλλευσης
Μηχανολογικά όργανα εκτός εκµετάλλευσης
Λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός εκτός εκµετάλλευσης
Μηχανήµατα σε ακίνητα τρίτων εκτός εκµετάλλευσης
Τεχνικές Εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων εκτός εκµετάλλευσης
Λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός σε ακίνητα τρίτων εκτός εκµετάλλευσης
Αποσβ. µηχανήµατα - Τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός µηχ/κος εξοπλισµός
Αποσβεσµένα µηχανήµατα
Αποσβεσµένες τεχνικές εγκαταστάσεις
Αποσβεσµένα φορητά µηχανήµατα "χειρός"
κ.λ.π.
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
Αυτοκίνητα - λεωφορεία
Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα
Αυτοκίνητα Φορτηγά - Ρυµούλκες - Ειδικής Χρήσης
Σιδηροδροµικά οχήµατα
Πλωτά µέσα
Εναέρια µέσα
Μέσα εσωτερικών µεταφορών
Λοιπά µέσα µεταφοράς
Αυτοκίνητα λεωφορεία εκτός εκµετάλλευσης
Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα εκτός εκµετάλλευσης
Αυτοκίνητα Φορτηγά - Ρυµούλκες - Ειδικής Χρήσης εκτός εκµετάλλευσης
Σιδηροδροµικά οχήµατα εκτός εκµετάλλευσης
Πλωτά µέσα εκτός εκµετάλλευσης
Εναέρια µέσα εκτός εκµετάλλευσης
Μέσα εσωτερικών µεταφορών εκτός εκµετάλλευσης
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13.19
13.90
13.99
13.99.00
.01
.02
.03
14
14.00
14.01
14.02
14.03
14.04
14.05
14.06
14.08
14.09
14.10
14.11
14.12
14.13
14.14
14.15
14.16
14.18
14.19
14.90
14.99
14.99.00
.01
.02
.03
15

15.01
15.02
15.03
15.04
15.09
16
16.00
16.01
16.01.00
.01
.02
.03
.04

Λοιπά µέσα µεταφοράς εκτός εκµετάλλευσης
Μεταφορικά µέσα, στο Ο∆∆Υ, για εκποίηση
Αποσβεσµένα µέσα µεταφοράς
Αποσβεσµένα αυτοκίνητα λεωφορεία
Αποσβεσµένα λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα
Αποσβεσµένα φορτηγά - Ρυµούλκες - Ειδικής Χρήσης
κ.λ.π.
ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Έπιπλα
Σκεύη
Μηχανές γραφείων
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα
Μέσα αποθήκευσης και µεταφοράς
Επιστηµονικά όργανα
Ζώα για πάγια εκµετάλλευση
Εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών
Λοιπός εξοπλισµός
Έπιπλα εκτός εκµετάλλευσης
Σκεύη εκτός εκµετάλλευσης
Μηχανές γραφείων εκτός εκµετάλλευσης
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και ηλεκτρ. συγκροτήµατα εκτός εκµετάλλευσης
Μέσα αποθήκευσης και µεταφοράς εκτός εκµετάλλευσης
Επιστηµονικά όργανα εκτός εκµετάλλευσης
Ζώα για πάγια εκµετάλλευση εκτός εκµετάλλευσης
Εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών εκτός εκµετάλλευσης
Λοιπός εξοπλισµός εκτός εκµετάλλευσης
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός στο Ο∆∆Υ για εκποίηση
Αποσβεσµένα έπιπλα και αποσβεσµένος λοιπός εξοπλισµός
Αποσβεσµένα έπιπλα
Αποσβεσµένα σκεύη
Αποσβεσµένες µηχανές γραφείου
κ.λ.π.
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
ΚΤΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων - τεχνικά έργα υπό εκτέλεση
Μηχανήµατα - Τεχνικές εγκατ/σεις - Λοιπός µηχ/κος εξοπλισµός υπό εκτέλεση
Μεταφορικά µέσα υπό εκτέλεση
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός υπό εκτέλεση
Προκαταβολές κτήσης παγίων
ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Υπεραξία επιχείρησης (GOOD WILL)
∆ικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας
∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας
Άδειες παραγωγής και εκµετάλλευσης (LICENCES)
Σήµατα
Μέθοδοι
Πρότυπα (KNOW HOW)
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.05
16.02
16.03
16.04
16.05
16.10
16.11
16.12
16.13
16.14
16.15
16.16
16.17
16.18
16.19
16.90
16.98
16.99
16.99.00
.01
.02
.03

Σχέδια
∆ικαιώµατα (παραχωρήσεις κλπ) εκµετάλλευσης ορυχείων-µεταλλείων-λατοµείων
Λοιπές παραχωρήσεις
∆ικαιώµατα χρήσης ενσώµατων παγίων στοιχείων
Λοιπά δικαιώµατα
Έξοδα ίδρυσης πρώτης εγκατάστασης
Έξοδα ερευνών ορυχείων - µεταλλείων - λατοµείων
Έξοδα λοιπών ερευνών
Έξοδα αύξησης κεφαλαίου και έκδοσης οµολογιακών δανείων
Έξοδα κτήσης ακινητοποιήσεων
Συναλλαγµατικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις πάγιων στοιχείων
∆ιαφορές έκδοσης και εξόφλησης οµολογιών
Έξοδα αναδιοργάνωσης
Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου
Λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης
Έξοδα µετεγκατάστασης επιχειρήσεως
Προκαταβολές κτήσης ασώµατων ακινητοποιήσεων
Αποσβεσµένες ασώµατες ακινητοποιήσεις και αποσβ. έξοδα πολυετούς απόσβεσης
Αποσβεσµένη υπεραξία επιχείρησης
Αποσβεσµένα δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας
Αποσβ. δικαιώµατα (παραχωρήσεις) εκµετάλλευσης ορυχείων, µεταλλείων,
λατοµείων
κ.λ.π.

18

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

18.00
18.00.00
.01
.02
.03
.04
.05
.06
.07
.08
.09
.10
.11
.12
.99
18.01
18.01.00
.01
.02
.03
.04
.05
.06
.07
.08
.09
.10
.11

Συµµετοχές σε συγγενείς (συνδεδεµένες) επιχειρήσεις
Μετοχές εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών εσωτερικού
Μετοχές µη εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών εσωτερικού
Ανεξόφλητες µετοχές εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών εσωτερικού
Ανεξόφλητες µετοχές µη εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών εσωτερικού
Μετοχές εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών εξωτερικού
Μετοχές µη εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών εξωτερικού
Ανεξόφλητες µετοχές εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών εξωτερικού
Ανεξόφλητες µετοχές µη εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών εξωτερικού
Συµµετοχές σε λοιπές (πλην ΑΕ) επιχειρήσεις εσωτερικού
Συµµετοχές σε λοιπές (πλην ΑΕ) επιχειρήσεις εξωτερικού
Προεγγραφές σε υπό έκδοση µετοχές εταιριών εσωτερικού
Προεγγραφές σε υπό έκδοση µετοχές εταιριών εξωτερικού
Μετοχές σε τρίτους για εγγύηση
Προβλέψεις για υποτιµήσεις συµµετοχών σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις
Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις
Μετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών εσωτερικού
Μετοχές µη εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών εσωτερικού
Ανεξόφλητες µετοχές εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών εσωτερικού
Ανεξόφλητες µετοχές µη εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών εσωτερικού
Μετοχές εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών εξωτερικού
Μετοχές µη εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών εξωτερικού
Ανεξόφλητες µετοχές εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών εξωτερικού
Ανεξόφλητες µετοχές µη εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών εξωτερικού
Συµµετοχές σε λοιπές (πλην ΑΕ) επιχειρήσεις εσωτερικού
Συµµετοχές σε λοιπές (πλην ΑΕ) επιχειρήσεις εξωτερικού
Προεγγραφές σε υπό έκδοση µετοχές εταιριών εσωτερικού
Προεγγραφές σε υπό έκδοση µετοχές εταιριών εξωτερικού
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.12
.99
18.02
18.03
18.04
18.05
18.06
18.07
18.08
18.09
18.10
18.11
18.12
18.13
18.14
18.15
18.16

Μετοχές σε τρίτους για εγγύηση
Προβλέψεις για υποτιµήσεις συµµετοχών σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συγγενών συνδεδεµένων επιχειρήσεων σε δρχ
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συγγενών συνδεδεµένων επιχειρήσεων σε Ξ.Ν.
Μακρ/σµες απαιτήσεις κατά λοιπών συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχ/σεων σε
δρχ.
Μακρ/σµες απαιτήσεις κατά λοιπών συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχ/σεων σε
Ξ.Ν.
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις κατά εταίρων
Γραµµάτια εισπρακτέα µακροπρόθεσµα σε δρχ.
Γραµµάτια εισπρακτέα µακροπρόθεσµα σε Ξ.Ν.
Μη δεδουλευµένοι τόκοι γραµµατίων εισπρακτέων µακρ/σµα σε δρχ
Μη δεδουλευµένοι τόκοι γραµµατίων εισπρακτέων µακρ/σµα σε Ξ.Ν.
∆οσµένες εγγυήσεις
Οφειλόµενο κεφάλαιο
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις σε δρχ
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις σε Ξ.Ν.
Τίτλοι µε χαρακτήρα ακινητοποιήσεων σε δρχ
Τίτλοι µε χαρακτήρα ακινητοποιήσεων σε Ξ.Ν.

ΟΜΑ∆Α
6η:

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α ΚΑΤΑ ΕΙ∆ΟΣ

60
60.00
60.00.00
.01
.02
.03
.04
.05
.06
.07
.08
.09
.10
.11
.12
60.01
60.01.00
.01
.02
.03
.04
.05
.06
.07
.08
.09
.10
.11
.12

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Αµοιβές έµµισθου προσωπικού
Τακτικές αποδοχές
Οικογενειακά επιδόµατα
Αµοιβές υπερωριακής απασχόλησης
∆ώρα εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα)
Αποδοχές επισήµων αργιών
Αποδοχές ασθενείας
Αποδοχές κανονικής άδειας
Επιδόµατα κανονικής άδειας
Αποζηµιώσεις µη χορηγούµενων αδειών
Ποσοστά για πωλήσεις και αγορές
Έκτακτες αµοιβές
Αµοιβές εκτός έδρας
Αµοιβές µαθητευοµένων
Αµοιβές έµµισθου προσωπικού
Τακτικές αποδοχές
Οικογενειακά επιδόµατα
Αµοιβές υπερωριακής απασχόλησης
∆ώρα εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα)
Αποδοχές επισήµων αργιών
Αποδοχές ασθενείας
Αποδοχές κανονικής άδειας
Επιδόµατα κανονικής άδειας
Αποζηµιώσεις µη χορηγούµενων αδειών
Ποσοστά για πωλήσεις και αγορές
Έκτακτες αµοιβές
Αµοιβές εκτός έδρας
Αµοιβές µαθητευοµένων
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60.02
60.02.00
.01
.02
.03
.04
.05
.06
.07
.99
60.03
60.03.00
.01
.02
.04
60.04
60.04.00
.01
.02
.03
.04
60.05
60.05.00
.01

61
61.00
61.00.00
.01
.02
.03
.04
.05
.06
.99
61.01
61.01.00
.01
.02
61.02
61.02.00
.01
.02
.03
61.03
61.03.00
.01
61.90
61.91
61.92

Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού
Είδη ένδυσης
Έξοδα στέγασης (π.χ. Κατοικιών)
Επιχορηγήσεις και λοιπά έξοδα κυλικείου - εστιατορίου
Έξοδα ψυχαγωγίας προσωπικού
Έξοδα επιµόρφωσης προσωπικού
Έξοδα ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης
Ασφάλιστρα προσωπικού
Αξία χορηγουµένων αποθεµάτων
Λοιπές παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού
Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έµµισθου προσωπικού
Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ
Εργοδοτικές εισφορές λοιπών ταµείων κύριας ασφάλειας
Εργοδοτικές εισφορές ταµείων επικουρικής ασφάλισης
Χαρτόσηµο µισθοδοσίας
Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις ηµεροµίσθιου προσωπ.
Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ
Εργοδοτικές εισφορές λοιπών ταµείων κύριας ασφάλειας
Εργοδοτικές εισφορές ταµείων επικουρικής ασφάλισης
∆ωρόσηµο οικοδοµών
Χαρτόσηµο µισθοδοσίας
Αποζηµιώσεις απόλυσης ή εξόδου από την υπηρεσία
Αποζ/σεις απόλυσης ή εξόδου από την υπηρεσία έµµισθου προσωπ.
Αποζ/σεις απόλυσης ή εξόδου από την υπηρεσία ηµ/σθιου προσωπ.

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΤΡΙΤΩΝ
Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών υποκείµενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος
Αµοιβές και έξοδα δικηγόρων
Αµοιβές και έξοδα συµβολαιογράφων
Αµοιβές και έξοδα τεχνικών
Αµοιβές και έξοδα οργανωτών - µελετών - ερευνητών
Αµοιβές και έξοδα ελεγκτών
Αµοιβές και έξοδα ιατρών
Αµοιβές και έξοδα λογιστών
Αµοιβές και έξοδα λοιπών ελευθέρων επαγγελµατιών
Αµοιβές και έξοδα µη ελεύθερων επαγγελµατιών υποκείµενες σε
παρακράτηση φόρου εισοδήµατος
Αµοιβές συνεδριάσεων µελών διοικητικού συµβουλίου
Αµοιβές και έξοδα διαφόρων τρίτων
Αµοιβές σε εταιρίες µελετών Τεχν. Έργων Εξωτερικού
Λοιπές προµήθειες τρίτων
Προµήθειες για αγορές
Προµήθειες για πωλήσεις
Προµήθειες είσπραξης τιµολογίων και φορτωτικών εγγράφων
Μεσιτείες
Επεξεργασίες από τρίτους
Επεξεργασίες (FACON)
Αµοιβές µηχανογραφικής επεξεργασίας (SERVICE)
Αµοιβές τρίτων µε υποκείµενες σε παρακράτηση φόρων
Πνευµατικά και καλλιτεχνικά δικαιώµατα τρίτων επί πωλήσεων
Εισφορές υπέρ τρίτων για ελεύθερους επαγγελµατίες
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61.92.00
.01
61.93
61.94
61.94.00
.01
.05
.06
.07
61.98
61.98.00
.01
61.99

62
62.00
62.01
62.02
62.03
62.03.00
.01
.02
.03
.10
62.04
62.04.00
.01
.02
.03
.04
.05
.06
.07
.08
.10
62.05
62.05.00
.01
.02
.03
62.06
62.07
62.07.00
.01
.02
.03
.04
.05
.06
.07
62.91

Εισφορές Ταµείου Νοµικών Εµµίσθων ιατρών
Εισφορές ΤΣΑΥ Εµµίσθων ιατρών
Αµοιβές υπερεργολάβων
Εισφορές υπέρ Ασφ. Οργανισµών για τεχνικά έργα
Εισφορές ΙΚΑ προσωπικού υπερεργολάβων εκτελέσεως εργασιών
τεχνικών έργων
∆ωρόσηµο οικοδοµών υπεργολάβων
Κρατήσεις - Εισφορές υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε
Κρατήσεις - Εισφορές υπέρ ΤΠΕ∆Ε
Κρατήσεις - Εισφορές υπέρ ΜΤΠΥ
Λοιπές αµοιβές τρίτων
Χρήσεις δικαιωµάτων
Αποζηµιώσεις για φθορά ειδών συσκευασίας προµηθευτών
Προϋπολογισµένες αµοιβές και έξοδα τρίτων (Λ/58.01)

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
Ηλεκτρικό ρεύµα παραγωγής
Φωταέριο παραγωγικής διαδικασίας
Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά
ΤΕΛΕΞ (Τηλέτυπο)
Ταχυδροµικά
∆ιάφορα έξοδα τηλεπικοινωνιών
Αγορές Τηλεκαρτών προς διάθεση
Ενοίκια
Ενοίκια εδαφικών εκτάσεων
Ενοίκια κτιρίων - τεχνικών έργων
Ενοίκια µηχανηµάτων - τεχνικών εγκατ/σεων - λοιπού µηχαν. εξοπλισµού
Ενοίκια µεταφορικών µέσων
Ενοίκια επίπλων
Ενοίκια µηχανογραφικών µέσων
Ενοίκια λοιπού εξοπλισµού
Ενοίκια φωτοαντιγραφικών µέσων
Ενοίκια φωτεινών επιγραφών
Ενοίκια χρονοµεριστικής µισθώσεως
Ασφάλιστρα
Ασφάλιστρα πυρός
Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων
Ασφάλιστρα µεταφορών
Ασφάλιστρα πιστώσεων
Αποθήκευτρα
Επισκευές και συντηρήσεις
Εδαφικών εκτάσεων
Κτιρίων - Εγκαταστάσεων κτιρίων - Τεχνικών έργων
Μηχανηµάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων - Λοιπού Μηχαν. Εξοπλισµού
Μεταφορικών µέσων
Επίπλων και λοιπού εξοπλισµού
Εµπορευµάτων
Ετοίµων προϊόντων
Λοιπών υλικών αγαθών
Έξοδα µεταφορικού έργου
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62.98
62.98.00
.01
.02
.03

63
63.00
63.00.00
.01
63.01
63.02
63.02.00
.01
63.03
63.03.00
.01
.02
.03
.04
63.04
63.04.00
.01
.03
.99
63.05
63.06
63.90
63.98
63.98.00
.01
.02
.03
.04
.05
.06
.07

Λοιπές παροχές τρίτων
Φωτισµός (πλην ηλεκτρικής ενέργειας παραγωγής)
Φωταέριο (πλην φωταερίου παραγωγής)
Ύδρευση (πλην ύδρευσης παραγωγής)
Έξοδα ξενοδοχείων για εξυπηρέτηση πελατών µας

ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ

.08
.09
.99

Φόρος εισοδήµατος µη συµψηφιζόµενος
Φόρος εισοδήµατος µη συµψηφιζόµενος εσωτερικού
Φόρος εισοδήµατος µη συµψηφιζόµενος εξωτερικού
Εισφορά ΟΓΑ
Τέλη συναλλαγµατικών, δανείων και λοιπών πράξεων
Χαρτόσηµο συναλλαγµατικών και αποδείξεων
Χαρτόσηµο λοιπών πράξεων
Φόροι - Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων
Αυτοκινήτων επιβατικών
Αυτοκινήτων φορτηγών
Σιδηροδροµικών οχηµάτων
Πλωτών µέσων
Εναέριων µέσων
∆ηµοτικοί φόροι - τέλη
Τέλη καθαριότητας και φωτισµού
Φόροι & τέλη ανεγειρόµενων ακινήτων
Τέλη ακίνητης περιουσίας
Λοιποί φόροι - τέλη
Φόροι - Τέλη προβλέπονται από διεθνείς οργανισµούς
Λοιποί φόροι - τέλη εξωτερικού
Τέλη υπέρ τρίτων επί κατασκευαζόµενων τεχνικών έργων
∆ιάφοροι φόροι - τέλη
Χαρτόσηµο µισθωµάτων
Τέλη ύδρευσης
Φόρος ακίνητης περιουσίας
Χαρτόσηµο κερδών
Χαρτόσηµο εσόδων από τόκους
Χαρτόσηµο τιµολογίων (αγοράς και πώλησης)
Χαρτόσηµο αµοιβών τρίτων
Κρατήσεις υπέρ ∆ηµοσίου και Τρίτων από πωλήσεις προς το ∆ηµόσιο
και ΝΠ∆∆
Φ.Π.Α. Εκπιπτόµενος
Φ.Π.Α. Μη εκπιπτόµενος
Λοιποί φόροι - τέλη

64

∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α

64.00
64.00.00
.01
.02
.03
.04
64.01
64.01.00

Έξοδα
Έξοδα
Έξοδα
Έξοδα
Έξοδα
Έξοδα
Έξοδα
Έξοδα

µεταφορών
κίνησης (καύσιµα - λιπαντικά - διόδια) µεταφορικών µέσων
µεταφοράς προσωπικού µε µεταφορικά µέσα τρίτων
µεταφοράς υλικών - αγαθών αγορών µε µεταφορικά µέσα τρίτων
µεταφοράς υλικών - αγαθών πωλήσεων µε µεταφ. µέσα τρίτων
διακινήσεων (εσωτερικών) υλικών - αγαθών µε µετ. µέσα τρίτων
ταξιδιών
ταξιδιών εσωτερικού
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.01
64.02
64.02.00
.01
.02
.03
.04
.05
.06
.07
.08
.09
.10
.99
64.03
64.03.00
.01
.02
64.04
64.04.00
64.05
64.05.00
.01
.02
64.06
64.06.00
.01
.02
.98
.99
64.07
64.07.00
.01
.02
.03
64.08
64.08.00
.01
.02
.99
64.09
64.09.00
.01
.99
64.10
64.10.00
.01
.99
64.11
64.12
64.12.00
.01
.02
64.98

Έξοδα ταξιδιών εξωτερικού
Έξοδα προβολής και διαφήµισης
∆ιαφηµίσεις από τον τύπο
∆ιαφηµίσεις από το ραδιόφωνο - τηλεόραση
∆ιαφηµίσεις από τον κινηµατογράφο
∆ιαφηµίσεις από τα λοιπά µέσα ενηµέρωσης
Έξοδα λειτουργίας φωτεινών επιγραφών
Έξοδα συνεδρίων - δεξιώσεων και άλλων παρεµφερών εκδηλώσεων
Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας
Έξοδα προβολής διά λοιπών µεθόδων
Έξοδα λόγω εγγύησης πωλήσεων
Έξοδα αποστολής δειγµάτων
Αξία χορηγούµενων δειγµάτων
∆ιάφορα έξοδα προβολής και διαφήµισης
Έξοδα εκθέσεων - επιδείξεων
Έξοδα εκθέσεων εσωτερικού
Έξοδα εκθέσεων εξωτερικού
Έξοδα επιδείξεων
Ειδικά έξοδα προώθησης εξαγωγών
Ειδικά έξοδα εξαγωγών δίχως δικαιολογητικά
Συνδροµές - Εισφορές
Συνδροµές σε περιοδικά και εφηµερίδες
Συνδροµές - Εισφορές σε επαγγελµατικές οργανώσεις
∆ικαιώµατα Χρηµατιστηρίου διαπραγµάτευσης τίτλων
∆ωρεές - Επιχορηγήσεις
∆ωρεές για κοινωφελείς σκοπούς
Επιχορηγήσεις για κοινωφελείς σκοπούς
Αξία δώρων αποθεµάτων για κοινωφελείς σκοπούς
Λοιπές δωρεές
Λοιπές επιχορηγήσεις
Έντυπα και γραφική ύλη
Έντυπα
Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων
Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων
Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων
Υλικά άµεσης ανάλωσης
Καύσιµα και λοιπά υλικά θέρµανσης
Υλικά καθαριότητας
Υλικά φαρµακείου
Λοιπά υλικά άµεσης κατανάλωσης
Έξοδα δηµοσιεύσεων
Έξοδα δηµοσίευσης ισολογισµών και προσκλήσεων
Έξοδα δηµοσίευσης
Έξοδα δηµοσίευσης
Έξοδα συµµετοχών και χρεογράφων
Προµήθειες και λοιπά έξοδα αγοράς συµµετοχών και χρεογράφων
Προµήθειες και λοιπά έξοδα πώλησης συµµετοχών και χρεογράφων
Λοιπά έξοδα συµµετοχών και χρεογράφων
∆ιαφορές αποτίµησης συµµετοχών και χρεογράφων
∆ιαφορές (ζηµιές) από πώληση συµµετοχών και χρεογράφων
∆ιαφορές από πώληση συµµετοχών
∆ιαφορές από πώληση συµµετοχών σε λοιπές πλην Α.Ε. επιχειρήσεις
∆ιαφορές από πώληση χρεογράφων
∆ιάφορα έξοδα
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64.98.00
.01
.02
.03
.04
.05
65
65.00
65.00.00
.01
.02
.03
.04
.05
65.01
65.01.00
.01
.02
.03
.04
.05
.06
.07
.08
.09
.10
.98
.99
65.02
65.03
65.04
65.05
65.06
65.07
65.08
65.09
65.10
65.90
65.98
65.98.00
.99
66

66.00
66.00.01
.02
.03
.05

Κοινοπραξίες δαπανών
Έξοδα λειτουργίας Οργάνων διοίκησης
∆ικαστικά και έξοδα εξώδικων ενεργειών
Έξοδα συµβολαιογράφων
Έξοδα λοιπών ελευθέρων επαγγελµατιών
Έξοδα διαφόρων τρίτων
ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟ∆Α
Τόκοι και έξοδα οµολογιακών δανείων
Τόκοι και έξοδα δανείων σε δρχ. µη µετατρέψιµων σε µετοχές
Τόκοι και έξοδα δανείων σε δρχ. µετατρέψιµων σε µετοχές
Τόκοι και έξοδα δανείων µε ρήτρα Ξ.Ν. µη µετατρέψιµων σε µετοχές
Τόκοι και έξοδα δανείων µε ρήτρα Ξ.Ν. µετατρέψιµων σε µετοχές
Τόκοι και έξοδα δανείων σε Ξ.Ν. µη µετατρέψιµων σε µετοχές
Τόκοι και έξοδα δανείων σε Ξ.Ν. µετατρέψιµων σε µετοχές
Τόκοι και έξοδα λοιπών µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων
Τόκοι και έξοδα Τραπεζικών µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων σε δρχ.
Τόκοι και έξοδα Τραπεζικών µακρ/σµων υποχρ. σε δρχ. µε ρήτρα Ξ.Ν.
Τόκοι και έξοδα Τραπεζικών µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων σε Ξ.Ν.
Τόκοι και έξοδα λοιπών µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων προς Ταµιευτήρια
Τόκοι και έξοδα λοιπών µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων προς συγγενείς
(συνδεδεµένες) επιχειρήσεις σε δρχ.
Τόκοι και έξοδα λοιπών µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων προς συγγενείς
(συνδεδεµένες) επιχειρήσεις σε Ξ.Ν.
Τόκοι και έξοδα λοιπών µακρ/σµων υποχρ. προς εταίρους και διοικούντες
Τόκοι και έξοδα λοιπών µακρ/σµων γραµµατίων πληρωτέων σε δρχ
Τόκοι και έξοδα λοιπών µακρ/σµων γραµµατίων πληρωτέων σε Ξ.Ν.
Τόκοι και έξοδα λοιπών µακρ/σµων υποχρ. προς το ∆ηµόσιο από φόρους
Τόκοι και έξοδα λοιπών µακρ/σµων υποχρ. προς ασφαλιστικά ταµεία
Τόκοι και έξοδα λοιπών µακρ/σµων υποχρεώσεων σε δρχ.
Τόκοι και έξοδα λοιπών µακρ/σµων υποχρεώσεων σε Ξ.Ν.
Προεξοφλητικοί τόκοι και έξοδα Τραπεζών
Τόκοι και έξοδα χρηµατοδοτήσεων τραπεζών εγγυηµένων µε αξιόγραφα
Τόκοι και έξοδα βραχυπρόθεσµων τραπεζικών χορηγήσεων για εξαγωγές
Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσµων τραπεζικών χρηµατοδοτήσεων
Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
Χαρτόσηµα συµβάσεων δανείων και χρηµατοδοτήσεων (και ειδικός φόρος)
Έξοδα ασφαλειών (π.χ. εµπράγµατων) δανείων & χρηµατοδοτήσεων
Παροχές σε οµολογιούχους επί πλέον τόκου
Προµήθειες εγγυητικών επιστολών
Τόκοι και έξοδα εισπράξεως απαιτήσεων µε σύµβαση Factoring
Λοιπά συναφή µε τις χρηµατοδοτήσεις έξοδα
Εισπρακτικά γραµµατίων εισπρακτέων
∆ιάφορα έξοδα Τραπεζών
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
Αποσβέσεις
Αποσβέσεις
Αποσβέσεις
Αποσβέσεις
Αποσβέσεις

εδαφικών εκτάσεων
Ορυχείων
Μεταλλείων
Λατοµείων
Φυτειών
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.06
.11
.12
.13
.15
.16
66.01
66.01.00
.01
.02
.03
.07
.08
.09
.10
.14
.15
.16
.17
.21
.22
.23
.24
66.02
66.02.00
.01
.02
.03
.04
.05
.06
.07
.08
.09
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
66.03
66.03.00
.01
.02
.03
.04

Αποσβέσεις ∆ασών
Αποσβέσεις Ορυχείων εκτός εκµετάλλευσης
Αποσβέσεις Μεταλλείων εκτός εκµετάλλευσης
Αποσβέσεις Λατοµείων εκτός εκµετάλλευσης
Αποσβέσεις Φυτειών εκτός εκµετάλλευσης
Αποσβέσεις ∆ασών εκτός εκµετάλλευσης
Αποσβέσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων
Αποσβέσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων
Αποσβέσεις Τεχνικών έργων εξυπηρέτησης µεταφορών
Αποσβέσεις λοιπών τεχνικών έργων
Αποσβέσεις διαµόρφωσης γηπέδων
Αποσβέσεις κτιρίων - εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων
Αποσβέσεις Τεχνικών έργων εξυπηρέτησης µεταφορών σε ακίνητα τρίτων
Αποσβέσεις λοιπών τεχνικών έργων σε ακίνητα τρίτων
Αποσβέσεις διαµόρφωσης γηπέδων τρίτων
Αποσβέσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων εκτός εκµετάλλευσης
Αποσβέσεις Τεχνικών έργων εξυπηρ. µεταφορών εκτός εκµετάλλευσης
Αποσβέσεις λοιπών τεχνικών έργων εκτός εκµετάλλευσης
Αποσβέσεις διαµορφώσεως γηπέδων εκτός εκµετάλλευσης
Αποσβέσεις κτιρίων - εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων
εκτός εκµετάλλευσης
Αποσβέσεις Τεχνικών έργων εξυπηρέτησης µεταφορών σε ακίνητα τρίτων
εκτός εκµετάλλευσης
Αποσβέσεις λοιπών τεχνικών έργων σε ακίνητα τρίτων εκτός εκµετάλλευσης
Αποσβέσεις διαµόρφωσης γηπέδων τρίτων εκτός εκµετάλλευσης
Αποσβέσεις µηχανηµάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων - λοιπών
µηχανολογικού εξοπλισµού
Αποσβέσεις µηχανηµάτων
Αποσβέσεις τεχνικών εγκαταστάσεων
Αποσβέσεις φορητών µηχανηµάτων "χειρός"
Αποσβέσεις εργαλείων
Αποσβέσεις καλουπιών - ιδιοκατασκευών
Αποσβέσεις µηχανολογικών οργάνων
Αποσβέσεις λοιπού µηχανολογικού εξοπλισµού
Αποσβέσεις µηχανηµάτων σε ακίνητα τρίτων
Αποσβέσεις τεχνικών εγκαταστάσεων σε ακίνητα τρίτων
Αποσβέσεις λοιπού µηχανολογικού εξοπλισµού σε ακίνητα τρίτων
Αποσβέσεις µηχανηµάτων εκτός εκµετάλλευσης
Αποσβέσεις τεχνικών εγκαταστάσεων εκτός εκµετάλλευσης
Αποσβέσεις φορητών µηχανηµάτων "χειρός" εκτός εκµετάλλευσης
Αποσβέσεις εργαλείων εκτός εκµετάλλευσης
Αποσβέσεις καλουπιών - ιδιοκατασκευών εκτός εκµετάλλευσης
Αποσβέσεις µηχανολογικών οργάνων εκτός εκµετάλλευσης
Αποσβέσεις λοιπού µηχανολογικού εξοπλισµού εκτός εκµετάλλευσης
Αποσβέσεις µηχανηµάτων σε ακίνητα τρίτων εκτός εκµετάλλευσης
Αποσβέσεις τεχνικών εγκαταστάσεων σε ακίνητα τρίτων εκτός εκµετάλλευσης
Αποσβέσεις λοιπού µηχανολογικού εξοπλισµού σε ακίνητα τρίτων
εκτός εκµετάλλευσης
Αποσβέσεις µεταφορικών µέσων
Αποσβέσεις αυτοκινήτων λεωφορείων
Αποσβέσεις λοιπών επιβατικών αυτοκινήτων
Αποσβέσεις αυτοκινήτων φορτηγών - ρυµουλκών - Ειδικής χρήσης
Αποσβέσεις σιδηροδροµικών οχηµάτων
Αποσβέσεις πλωτών µέσων
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.05
.06
.09
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.19
66.04
66.04.00
.01
.02
.03
.04
.05
.06
.08
.09
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.18
.19
66.05
66.05.00
.01
.02
.03
.04
.05
.10
.11
.12
.13
.14
.16
.18
.19
68
68.00
68.01
68.09

Αποσβέσεις εναέριων µέσων
Αποσβέσεις µέσων εσωτερικών µεταφορών
Αποσβέσεις λοιπών µέσων µεταφοράς
Αποσβέσεις αυτοκινήτων λεωφορείων εκτός εκµετάλλευσης
Αποσβέσεις λοιπών επιβατικών αυτοκινήτων εκτός εκµετάλλευσης
Αποσβέσεις αυτοκινήτων φορτηγών - ρυµουλκών - Ειδικής χρήσης
εκτός εκµετάλλευσης
Αποσβέσεις σιδηροδροµικών οχηµάτων εκτός εκµετάλλευσης
Αποσβέσεις πλωτών µέσων εκτός εκµετάλλευσης
Αποσβέσεις εναέριων µέσων εκτός εκµετάλλευσης
Αποσβέσεις µέσων εσωτερικών µεταφορών εκτός εκµετάλλευσης
Αποσβέσεις λοιπών µέσων µεταφοράς εκτός εκµετάλλευσης
Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισµού
Αποσβέσεις επίπλων
Αποσβέσεις σκευών
Αποσβέσεις µηχανών γραφείων
Αποσβέσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτηµάτων
Αποσβέσεις µέσων αποθήκευσης και µεταφοράς
Αποσβέσεις επιστηµονικών οργάνων
Αποσβέσεις ζώων για πάγια εκµετάλλευση
Αποσβέσεις εξοπλισµού τηλεπικοινωνιών
Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισµού
Αποσβέσεις επίπλων εκτός εκµετάλλευσης
Αποσβέσεις σκευών εκτός εκµετάλλευσης
Αποσβέσεις µηχανών γραφείων εκτός εκµετάλλευσης
Αποσβέσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτηµάτων
εκτός εκµετάλλευσης
Αποσβέσεις µέσων αποθήκευσης και µεταφοράς εκτός εκµετάλλευσης
Αποσβέσεις επιστηµονικών οργάνων εκτός εκµετάλλευσης
Αποσβέσεις ζώων για πάγια εκµετάλλευση εκτός εκµετάλλευσης
Αποσβέσεις εξοπλισµού τηλεπικοινωνιών εκτός εκµετάλλευσης
Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισµού εκτός εκµετάλλευσης
Αποσβέσεις ασώµατων ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς απόσβεσης
Αποσβέσεις υπεραξίας επιχείρησης
Αποσβέσεις δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας
Αποσβέσεις δικαιωµάτων εκµετ/σης ορυχείων - µεταλλείων - λατοµείων
Αποσβέσεις λοιπών παραχωρήσεων
Αποσβέσεις δικαιωµάτων χρήσης ενσώµατων παγίων στοιχείων
Αποσβέσεις λοιπών δικαιωµάτων
Αποσβέσεις εξόδων ίδρυσης και α' εγκατάστασης
Αποσβέσεις εξόδων ερευνών ορυχείων - µεταλλείων - λατοµείων
Αποσβέσεις εξόδων λοιπών ερευνών
Αποσβέσεις εξόδων αύξησης κεφαλαίου και έκδοσης οµολογιακών δανείων
Αποσβέσεις εξόδων κτήσης ακινητοποιήσεων
Αποσβέσεις διαφορών έκδοσης και εξόφλησης οµολογιών
Αποσβέσεις τόκων δανείων κατασκευαστικής περιόδου
Αποσβέσεις λοιπών εξόδων πολυετούς απόσβεσης
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Προβλέψεις για υποτιµήσεις συµµετοχών και χρεογράφων
Λοιπές προβλέψεις εκµετάλλευσης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑ/679/96
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑ/679/96 (Φ.Ε.Κ. 826/10.9.96, τ. Β')
Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης µε αρ.Β1/819 «σύσταση Ειδικών Λογαριασµών
για την χρηµατοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που
εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της
Χώρας».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδαφίου γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 50 «Ειδικός λογαριασµός του
ΥΠΕΠΘ για την αξιοποίηση κονδυλίων του Κ.Π.Σ.» του Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124/Α)1.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 1 και 24 παρ. 1 και 2 περίπτωση β’ του Ν. 1558/85
«Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α 137).
3. Την απόφαση Β1/819 «σύσταση Ειδικών Λογαριασµών για την χρηµατοδότηση ερευνητικών
έργων και σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Χώρας».
4. Την οδηγία 92/50 ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 1992 για τον συντονισµό των
διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων υπηρεσιών (Αριθµός L209/1 24.7.92 της Επίσηµης
Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) και την οδηγία 89 665/ΕΟΚ της 21ης ∆εκεµβρίου
1989 που αφορά τις νοµοθετικές κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις περί της εφαρµογής των
διαδικασιών προσφυγής στον τοµέα της σύναψης συµβάσεων κρατικών προµηθειών και δηµοσίων
έργων (Αριθµός L395/33 30.12.89 της Επίσηµης Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων).
5. Το γεγονός ότι από την εφαρµογή της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιβάρυνση του
κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:
Τροποποιούµε και αντικαθιστούµε την απόφαση µε αριθµό Β1819, ως εξής:

Άρθρο 1
Σύσταση Ειδικού Λογαριασµού - Σκοπός
1.

2.

Συνίσταται σε καθένα από τα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΑΕΙ), καθώς και τα
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΤΕΙ) της χώρας Ειδικός Λογαριασµός για την
αξιοποίηση των κονδυλίων επιστηµονικής έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, τεχνολογικής
ανάπτυξης και παροχής σχετικών υπηρεσιών, ο οποίος αναφέρεται παρακάτω ως
«Λογαριασµός».
Σκοπός του Λογαριασµού είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από
οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που
είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιµορφωτικών,
αναπτυξιακών καθώς και έργων συνεχιζόµενης κατάρτισης και έργων για την παροχή
επιστηµονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών µελετών,
την εκτέλεση δοκιµών, µετρήσεων εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή
γνωµοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασµό τρίτων, ως και άλλων σχετικών
υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που συµβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της
έρευνας µε την παραγωγή και εκτελούνται ή παρέχονται από το επιστηµονικό προσωπικό των
Πανεπιστήµια ή Τ.Ε.Ι. και µε τη συνεργασία άλλων ειδικών επιστηµόνων.

Άρθρο 2
Πόροι του Λογαριασµού
1. Πόροι του Λογαριασµού είναι:
α) Ετήσια επιχορήγηση από τον Τακτικό Προϋπολογισµό του Κράτους, εντός του ύψους της
Κρατικής Επιχορήγησης.
β) Κονδύλια από τον Προϋπολογισµό ∆ηµοσίων Επενδύσεων που διατίθενται είτε µέσω των
εκάστοτε προγραµµάτων ανάπτυξης της εκπαίδευσης ή της έρευνας και της τεχνολογίας, είτε µε
οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
γ) Ειδικές εισφορές και χρηµατοδοτήσεις από δηµόσιες επιχειρήσεις, άλλους δηµόσιους φορείς,
ιδιωτικές επιχειρήσεις ή ιδιώτες, διεθνείς οργανισµούς και δωρεές κάθε είδους µε πράξεις εν ζωή
ή αιτία θανάτου.

1

Η ορθή εξουσιοδοτική διάταξη είναι εκείνη του στοιχείου (ίίί) του εδαφίου γ' της παραγράφου 10 του άρθρου 2
του Ν. 2233/94, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 50 του Ν. 2413/96.
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δ) Έσοδα από παροχές υπηρεσιών προς τρίτους, από εµπορική εκµετάλλευση Ευρεσιτεχνών,
τεχνογνωσίας και προϊόντων που προκύπτουν από χρηµατοδοτούµενα έργα και πρόσοδοι από
περιουσιακά στοιχεία του Λογαριασµού.
ε) Κάθε είδους δάνεια.
στ) Έσοδα από κρατήσεις που επιβάλλονται σε εκτελούµενα έργα.
2. Οι φορείς που εισφέρουν στο Λογαριασµό έχουν την δυνατότητα να προσδιορίσουν (α) το είδος
των δαπανών που θα καλυφθούν µε τα κονδύλια που διαθέτουν και (β) το χρόνο στον οποίο θα
αναλωθούν τα κονδύλια.

Άρθρο 3
Όργανα ∆ιοικήσεως και ∆ιαχειρίσεως του Λογαριασµού
1. Η ∆ιοίκηση και διαχείριση του Λογαριασµού πραγµατοποιείται από τα όργανα του και είναι
ανεξάρτητη από την διοίκηση και διαχείριση των Πανεπιστήµια ή ΤΕΙ. Η ∆ιοίκηση των
Πανεπιστήµια και των Τ.Ε.Ι. παρακολουθεί και ελέγχει, µε βάση τις διαδικασίες που προβλέπει ο
Οδηγός χρηµατοδότησης του άρθρου 9 κατωτέρω, τη λειτουργία και τα πεπραγµένα του Ειδικού
Λογαριασµού.
2. Όργανα διοικήσεως και διαχειρίσεως του Λογαριασµού είναι:
α) Η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών2.
β) Η Γραµµατεία του Λογαριασµού.

Άρθρο 4
Επιτροπή ∆ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού
1. Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού καλούµενη εφεξής «Η Επιτροπή»
[συγκροτείται] σε κάθε ΑΕΙ και ΤΕΙ µε απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου του Πανεπιστήµια
ή του Συµβουλίου Τ.Ε.Ι. αντίστοιχα. Η Επιτροπή απαρτίζεται από εκπροσώπους όλων των
Τµηµάτων του ΑΕΙ ή του ΤΕΙ και πλέον έναν από τους Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστήµια που
ορίζεται από το Πρυτανικό Συµβούλιο ή έναν από τους Αντιπροέδρους του ΤΕΙ που ορίζεται από
το Συµβούλιο του ΤΕΙ αντίστοιχα. Αν οι Αντιπρόεδροι δεν ικανοποιούν τα κριτήρια της
παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, στην Επιτροπή προεδρεύει ο Πρόεδρος του ΤΕΙ. Κάθε
εκπρόσωπος Τµήµατος ΑΕΙ ορίζεται µαζί µε τον αναπληρωτή του από τη Γ.Σ. του Τµήµατος, η
οποία συγκροτείται στην περίπτωση αυτή σύµφωνα µε την προβλεπόµενη στο άρθρο 12 παρ. 1
εδ. γ' του Ν. 2083/92 ειδική σύνθεση της. Για τα ΤΕΙ ο εκπρόσωπος ορίζεται σε ανάλογη
εφαρµογή του άρθρου 12 παρ. 8 του Ν. 1404/83 που αφορά το Ε.Π. και µε διαδικασίες που
προβλέπονται από το άρθρο 7 της Υ.Α. Ε5/1585/84 (ΦΕΚ 191/27.3.84 τ.Β'). Μετά τον ορισµό
των [εκπροσώπων] των Τµηµάτων, το Πρυτανικό Συµβούλιο του ΑΕΙ ή το Συµβούλιο του ΤΕΙ
εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη συγκρότησης της Επιτροπής [∆ιαχείρισης] του Ειδικού
Λογαριασµού.
2. Προκειµένου για ΑΕΙ, τα µέλη της Επιτροπής πρέπει να είναι µέλη ∆ΕΠ τα οποία κατά
προτεραιότητα θα ανήκουν στις βαθµίδες του Καθηγητή και του Αναπληρωτή Καθηγητή.
Προκειµένου για Τ.Ε.Ι. τα µέλη της Επιτροπής είναι µέλη Ε.Π., τα οποία κατά προτεραιότητα
ανήκουν στις βαθµίδες του Καθηγητή και του Επίκουρου Καθηγητή και είναι κάτοχοι
διδακτορικού διπλώµατος. Και στις δύο περιπτώσεις τα µέλη της Επιτροπής πρέπει να έχουν
εκτεταµένη εκπαιδευτική και ερευνητική πείρα που τεκµηριώνεται, από δηµοσιεύσεις σε
περιοδικά κύρους, βιβλία και µονογραφίες και από αυτοδύναµη ανάπτυξη και εκτέλεση έργων
και πείρα σε ζητήµατα, σχεδιασµού, διοίκησης και διαχείρισης έργων.
Ειδικά για τα Πανεπιστήµια τα µέλη της επιτροπής θα πρέπει να έχουν δηµοσιεύσει σε περιοδικά
διεθνούς κυκλοφορίας τα 3 τελευταία χρόνια τουλάχιστον 4 επιστηµονικές εργασίες.
3. Η θητεία των µελών της Επιτροπής είναι τριετής.
4. Τα ορισθέντα µέλη της Επιτροπής συνέρχονται σε πρώτη συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση
του Προέδρου της που είναι Αντιπρύτανης ΑΕΙ ή Αντιπρόεδρος ΤΕΙ. Στη συνεδρίαση αυτή
εκλέγεται µε µυστική •ψηφοφορία µεταξύ των νέων µελών ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.
Αν τα µέλη της Επιτροπής είναι περισσότερα από εννέα, µπορεί να συγκροτείται ειδικό επταµελές
όργανο από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, και από πέντε µέλη που εκλέγονται
από την Επιτροπή µεταξύ των µελών της. Σε περίπτωση που τα µέλη της Επιτροπής είναι [έξι ή
επτά]3, η συγκρότηση ή µη του παραπάνω ειδικού επταµελούς οργάνου αποφασίζεται από την
Επιτροπή η οποία και το εκλέγει κατά τα οριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο. Ο ορισµός των
πέντε µελών έχει προσωπικό χαρακτήρα και δεν µεταφέρεται στους αναπληρωµατικούς τους.

2

Όπως προκύπτει από το επόµενο άρθρο 4, η ορθή ονοµασία της Επιτροπής είναι «Επιτροπή ∆ιαχείρισης του
Ειδικού Λογαριασµού».
3
Το περιεχόµενο της αγκύλης πρέπει να αναγνωσθεί ως εξής: [οκτώ ή εννέα]. Προφανώς εκ παραδροµής έχει
διατηρηθεί η διατύπωση της Υ.Α. Β2/819/88, η οποία όµως αναφερόταν σε ειδικό πενταµελές όργανο και όχι
επταµελές.
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Στο ειδικό αυτό επταµελές όργανο, εφόσον έχει συγκροτηθεί, µπορεί να µεταβιβάζονται οι
αρµοδιότητες (γ) έως (ία)4 της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.
5. Τα αναπληρωµατικά µέλη µπορούν να µετέχουν σ’ όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής, αλλά
χωρίς ψήφο εφόσον παρίστανται και το αντίστοιχο τακτικό µέλος.
6. Η επιτροπή έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες:
α. Επεξεργάζεται προτάσεις προς τη Σύγκλητο του Πανεπιστήµια ή στη Συνέλευση του ΤΕΙ,
αντίστοιχα, για την ερευνητική πολιτική του ιδρύµατος.
β. Επικουρεί την Πρυτανεία του Πανεπιστήµια ή το Συµβούλιο του Τ.Ε.Ι. καθώς και τη Σύγκλητο
του Πανεπιστήµια ή τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. στο συντονισµό των ερευνητικών, εκπαιδευτικών και
επιµορφωτικών έργων των Πανεπιστήµια ή Τ.Ε.Ι. που χρηµατοδοτούνται µέσω του Ειδικού
Λογαριασµού και εισηγείται σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την εξασφάλιση πόρων του
Λογαριασµού.
γ. Προτείνει στη Σύγκλητο του Πανεπιστήµια ή στη Συνέλευση του ΤΕΙ, σύµφωνα µε τις
θεσµοθετηµένες διαδικασίες, τρόπους αξιολόγησης, επιλογής, χρηµατοδότησης, πληρωµής των
δαπανών και παραλαβής των αποτελεσµάτων των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, τεχνολογικών
έργων και γενικά των αναλαµβανοµένων στα πλαίσια της παρούσας και των γενικών διατάξεων
έργων.
δ. Εγκρίνει, σύµφωνα µε τις παραπάνω διαδικασίες, προτάσεις για χρηµατοδότηση ερευνητικών,
τεχνολογικών, εκπαιδευτικών και επιµορφωτικών έργων από το Λογαριασµό µε τη συνεργασία των
σχολών, τµηµάτων και τοµέων, και στα πλαίσια του Οδηγού χρηµατοδότησης του Ειδικού
Λογαριασµού του άρθρου 9 της απόφασης αυτής.
ε. Καταρτίζει ετήσιο επιστηµονικό και οικονοµικό προϋπολογισµό και απολογισµό κινήσεως του
Λογαριασµού και παρέχει κάθε αναγκαία ενηµέρωση προς τον Πρύτανη του Πανεπιστήµια ή τον
Πρόεδρο του ΤΕΙ, τη Σύγκλητο του Πανεπιστήµια ή τη Συνέλευση του ΤΕΙ, τα Υπουργεία Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Ανάπτυξης, Οικονοµικών και άλλους ενδιαφερόµενους, µε εκθέσεις
ή ειδικές εκδόσεις.
στ. Συντάσσει τον Οδηγό Χρηµατοδότησης του Ειδικού Λογαριασµού και τον κανονισµό για τη
διάθεση προϊόντων, που προέρχονται από ερευνητικά έργα (Ευρεσιτεχνίες, προγράµµατα
λογισµικού, κατασκευές κτλ) και τις αµοιβές των εχόντων τα πνευµατικά δικαιώµατα σ’ αυτά. Ο
κανονισµός αυτός εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστήµια ή τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. και
αποτελεί µέρους του Οδηγού Χρηµατοδότησης άρθρο 9 της παρούσης.
ζ. Αναθέτει µελέτες µε αµοιβή για εξυπηρέτηση των σκοπών της στο προσωπικό του Πανεπιστήµια
ή του Τ.Ε.Ι. ή τρίτους, µετά από τεκµηρίωση της σκοπιµότητας και µε τις διαδικασίες που
προβλέπονται από τον Οδηγό χρηµατοδότησης.
η. Αποδέχεται τις κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων στο Λογαριασµό και
καθορίζει τους ειδικότερους όρους αποδοχής και διάθεσής τους.
θ. Αναζητεί πηγές χρηµατοδοτήσεως του Λογαριασµού και ενεργεί κάθε πράξη που είναι
απαραίτητη για την εξασφάλιση χρηµατικών πόρων.
ι. Φροντίζει για την ενηµέρωση της επιστηµονικής κοινότητας του Πανεπιστήµια και Τ.Ε.Ι.
σχετικά µε προγράµµατα και έργα που έρχονται σε γνώση της.
ια. Χορηγεί υποτροφίες σύµφωνα µε ειδικό κανονισµό που εγκρίνει η Σύγκλητος του
Πανεπιστήµια ή η Συνέλευση του ΤΕΙ, στο πλαίσιο του Οδηγού Χρηµατοδότησης του άρθρου 9
της παρούσας απόφασης.
ιβ. Προσλαµβάνει ειδικό προσωπικό για τη στελέχωση της Γραµµατείας.
ιγ. Εποπτεύει το έργο της Γραµµατείας και ορίζει τον προϊστάµενό της.
ιδ. ∆ιατηρεί αρχείο των τελικών εκθέσεων των χρηµατοδοτούµενων µέσω του Λογαριασµού
προγραµµάτων και έργων.

Άρθρο 5
Λειτουργία της Επιτροπής
1. Η Επιτροπή συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου οποτεδήποτε κρίνεται αυτό
αναγκαίο, είτε αν ζητηθεί αυτό από το 1/3 των µελών της, είτε από τη Σύγκλητο του
Πανεπιστήµια ή από τη Συνέλευση του ΤΕΙ.
2. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τα µισά τουλάχιστον µέλη της. Οι
αποφάσεις της Επιτροπής λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών κατά τα
ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 12 παρ. 5, εδ. β του Ν. 1268/1982, εκτός αν ρητά
προβλέπεται διαφορετικά στις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Σε περίπτωση ισοψηφίας
υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.
3. Χρέη γραµµατέα της Επιτροπής εκτελεί ο Προϊστάµενος της Γραµµατείας της Επιτροπής ή του
Λογαριασµού ή ο αναπληρωτής αυτού.

4

Εκ παραδροµής έχει διατηρηθεί η διατύπωοη της Υ.Α..Β2/819/88, η οποία αναφέρεται σε διαφορετική αρίθµηση
των αρµοδιοτήτων της Επιτροπής. Κατά συνέπεια, δεν είναι σαφές ποιες αρµοδιότητες της Επιτροπής µπορεί να
µεταβιβάζονται στο ειδικό επταµελές όργανο.
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Άρθρο 6
Γραµµατεία
1. Η Γραµµατεία στελεχώνεται ανάλογα µε τις ανάγκες, είτε από προσωπικό - επιστηµονική ή
άλλο του Πανεπιστήµια ή του ΤΕΙ, που διατίθεται µε απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστήµια
ή της Συνέλευσης του ΤΕΙ, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής, είτε από νέο προσωπικό που
προσλαµβάνεται µε απόφαση της Επιτροπής και αµείβεται από το κονδύλιο του Λογαριασµού.
2. Η Γραµµατεία έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες.
α. Παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κίνηση του Λογαριασµού και προβαίνει στην
πληρωµή των δαπανών µετά από εντολή του Επιστηµονικού Υπεύθυνου κάθε έργου, εφόσον η
δαπάνη προβλέπεται ρητά στον εγκριµένου προϋπολογισµό του έργου. Σε διαφορετική περίπτωση
απαιτείται και η έγκριση του Προέδρου της Επιτροπής, ή άλλου οργάνου που ορίζεται από τον
Οδηγό χρηµατοδότησης.
β. Εξυπηρετεί γραµµατειακώς την Επιτροπή και εισηγείται για θέµατα της αρµοδιότητάς της.
γ. Μελετά και επεξεργάζεται, µε τα µέλη της ή σε συνεργασία µε άλλα πρόσωπα, τις κατευθύνσεις
που προδιαγράφει η Επιτροπή, ή υποβάλλει στην Επιτροπή προτάσεις για νέες κατευθύνσεις.
δ. Μεριµνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής.

Άρθρο 7
∆ιαδικασία διάθεσης, διαχείρισης και δικαιολόγησης των κονδυλίων του
Λογαριασµού
1. Τα έσοδα του Λογαριασµού που προέρχονται από οποιαδήποτε από τις πηγές που αναφέρονται
στο άρθρο 2 του παρόντος κατατίθενται σε λογαριασµό Τράπεζας µε τίτλο «Ειδικός Λογαριασµός»
και αναλαµβάνονται και διατίθενται µε ειδικές εντολές του Προέδρου της Επιτροπής ή
εξουσιοδοτούµενου απ’ αυτόν µέλους της Επιτροπής.
2. Ποσοστό µέχρι 25% του συνολικού προϋπολογισµού κάθε έργου που χρηµατοδοτείται µέσω
του λογαριασµού και ειδικότερα από οποιονδήποτε πόρο του, διατίθεται κατά προτεραιότητα σε
κάθε ίδρυµα για την ενδεχόµενη χρήση του προσωπικού του εγκαταστάσεων και οργάνων κατά
την εκτέλεση του χρηµατοδοτούµενου έργου και για τα έξοδα λειτουργίας του Λογαριασµού. Το
ποσοστό αυτό καθορίζεται µε βάση την απόφαση ή τη σύµβαση χρηµατοδότησης του έργου και
στα πλαίσια που θέτουν οι φορείς χρηµατοδότησης και ο Οδηγός χρηµατοδότησης του άρθρου 9
της απόφασης αυτής. Τυχόν πλεονάσµατα του Λογαριασµού µετά την αφαίρεση των ως άνω
δαπανών, καθώς και γενικές επιχορηγήσεις ή έσοδα από τη διαχείριση των πόρων του Ειδικός
Λογαριασµός, κατανέµεται από την Επιτροπή µετά από έγκριση προϋπολογισµού που υποβάλλει
η Επιτροπή προς τη Σύγκλητο του Πανεπιστήµια ή τη συνέλευση του ΤΕΙ. Ο προϋπολογισµός
συντάσσεται µε τη σύµφωνη γνώµη του Πρυτανικού Συµβουλίου του Πανεπιστήµια ή του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΤΕΙ.
3. Η κίνηση του Ειδικού Λογαριασµού, ο έλεγχος και η εντολή πληρωµής σε βάρος του
Λογαριασµού και υπέρ δικαιούχων ενεργούνται σύµφωνα µε την παρούσα απόφαση και των
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όπως αυτός ισχύει χωρίς καµία αναφορά ή περιορισµό από τις
διατάξεις που διέπουν τη διάθεση, κατανοµή και ανάλωση των πιστώσεων του ιδρύµατος και κατά
παρέκκλιση των διατάξεων για το ∆ηµόσιο Λογιστικό, τις κρατικές προµήθειες, τις δηµόσιες
επενδύσεις, την ανάθεση µελετών και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.
4. Η πραγµατοποίηση κάθε δαπάνης απαιτεί εντολή από τον επιστηµονικό υπεύθυνο του έργου
εφόσον η δαπάνη αυτή ρητά προβλέπεται στον προϋπολογισµό του έργου. Σε διαφορετική
περίπτωση απαιτείται και η έγκριση του Προέδρου της Επιτροπής, ή άλλου οργάνου που ορίζεται
από τον Οδηγό χρηµατοδότησης.
Ειδικότερα οι διάφορες κατηγορίες δαπανών θα πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τα ακόλουθα:
Α. Απασχόληση προσωπικού:
α. Αµοιβή για τα µέλη του προσωπικού του Πανεπιστήµια ή του Τ.Ε.Ι. που µετέχουν στην
εκτέλεση συγκεκριµένου έργου, εφόσον η σχετική πρόβλεψη περιλαµβάνεται στην εγκεκριµένη
πρόταση για την εκτέλεση του έργου αυτού, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28 παρ.
16 του Ν. 2083/93, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των, για το προβλεπόµενο
ανώτατο όριο συνολικής αµοιβής5.
β. Πρόσθετο επιστηµονικό και τεχνικό προσωπικό, που απαιτείται για την εκτέλεση κάθε
συγκεκριµένου έργου που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή και δεν είναι µέλος του προσωπικού
του Πανεπιστήµια ή του ΤΕΙ, προσλαµβάνεται µε σύµβαση ανάθεσης έργου ή εργασίας
5

Βλ. σχετικά άρθρο 28 § 16 Ν. 2083/92:
«Μέλη ∆.Ε.Π., τα οποία µετέχουν σε ερευνητικά προγράµµατα Πανεπιστήµια, Ε.Π.Ι. ή άλλων ερευνητικών
κέντρων και ινστιτούτων δικαιούνται να λαµβάνουν από τους επιµέρους φορείς πρόσθετες αποδοχές ή
αποζηµίωση ή οποιασδήποτε φύσης απολαβές, οι οποίες δεν µπορεί να υπερβαίνουν κατά µήνα το σύνολο των
πάσης φύσεως τακτικών αποδοχών τους. Το ύψος των πρόσθετων αυτών αποδοχών καθορίζεται κάθε φορά µε
απόφαση της Επιτροπής Ερευνών ή του διοικούντος το φορέα του προγράµµατος συλλογικού οργάνου,
λαµβανοµένου υπόψη και του ύψους του συνολικού κόστους του συγκεκριµένου ερευνητικού προγράµµατος».
Όλα πρέπει να συσχετισθούν µε τις διατάξεις του Ν. 2530/97.
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ορισµένου χρόνου, την οποία υπογράφει ο Προϊστάµενος της Γραµµατείας της Επιτροπής, µετά
από εξουσιοδότηση και εντολή της Επιτροπής που περιλαµβάνεται στη σχετική εγκριτική
απόφασή της.
γ. Στις περιπτώσεις προσλήψεως προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου, ή έργου καταβάλλονται σε βάρους του προϋπολογισµού του έργου και οι κάθε φύσης
εργοδοτικές εισφορές που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία.
δ. Η οικονοµική ενίσχυση για φοιτητές που απασχολούνται στα πλαίσια ερευνητικών ή άλλων
έργων ή υποστηρίξεως δραστηριοτήτων έρευνας χωρίς η απασχόλησή τους να υπερβαίνει τις 12
ώρες εβδοµαδιαίως µπορεί να ανέλθει σε ποσό µέχρι 1.467,35 € κατ’ έτος µε αναπροσαρµογή
του ποσού κατά τον επίσηµο δείκτη ετήσιου πληθωρισµού.
Β. Μετακινήσεις προσωπικού στο εσωτερικό και εξωτερικό:
α. Οι µετακινήσεις των µελών της οµάδας εκτέλεσης του έργου στο εσωτερικό και εξωτερικό, που
είναι απαραίτητες για την εκτέλεσή του πραγµατοποιούνται µέσα στα όρια που έχει εγκρίνει η
Επιτροπή και µε µοναδικό δικαιολογητικό την απόφαση της περί εγκρίσεως της προτάσεως για
εκτέλεση του έργου αυτού χωρίς τη µεσολάβηση οποιουδήποτε άλλου οργάνου. Στους
µετακινούµενους καταβάλλονται σε βάρους του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του έργου οι
δαπάνες ταξιδιού και η ηµερήσια εκτός έδρας αποζηµίωση, σε δραχµές ή σε συνάλλαγµα, που
καθορίζεται µε απόφαση της Επιτροπής κάθε χρόνο για όλο το προσωπικό και οι δαπάνες αυτές
θα καταβάλλονται σύµφωνα µε τα ισχύοντα για τους δηµοσίους υπαλλήλους.
β. Σε περίπτωση µετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό µελών της οµάδας εκτέλεσης του έργου
που ανήκουν στο επιστηµονικό προσωπικό των Πανεπιστήµια ή των Τ.Ε.Ι. και του οποίου
Προϊστάµενος δεν είναι ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος του έργου απαιτείται επίσης έγκριση του
αµέσως προϊσταµένου αυτών.
γ. Οι µέρες εκτός έδρας των µετακινουµένων για τις ανάγκες εγκεκριµένου έργου δεν
υπολογίζονται για τη συµπλήρωση του ανώτατου επιτρεπόµενου ορίου ηµερών µετακίνησης εκτός
έδρας που τυχόν ισχύει για το επιστηµονικό προσωπικό των Πανεπιστήµια καθώς και των ΤΕΙ.
δ. Το συνάλλαγµα που απαιτείται για τις µετακινήσεις των µελών της οµάδας στο εξωτερικό
χορηγείται από την Τράπεζα της Ελλάδος και τα υποκαταστήµατά της ή όπου δεν υπάρχουν από
υποκαταστήµατα Εµπορικών Τραπεζών ύστερα από ειδική εντολή του προϊσταµένου της
Γραµµατείας της Επιτροπή ή του Λογαριασµού.
Γ. Προµήθειες - εκτελέσεις εργασιών:
α. Οι προµήθειες αναλώσιµων, ή µη υλικών οργάνων, µηχανηµάτων, επίπλων και σκευών,
εργαστηριακού εξοπλισµού και βιβλίων και η εκτέλεση εργασιών οποιουδήποτε είδους που είναι
αναγκαίες για την εκτέλεση των έργων, όπως αυτές προβλέπονται στον αντίστοιχο προϋπολογισµό
που περιέχεται στην εγκριτική απόφαση της Επιτροπής πραγµατοποιούνται, µετά από εντολή του
Επιστηµονικού Υπεύθυνου του έργου, µε µέριµνα και ευθύνη του προσωπικού της Γραµµατείας
και µε τυχόν επικουρία των ειδικών υπηρεσιών του Ιδρύµατος.
β. Προµήθειες ή εκτελέσεις έργων δαπάνης µέχρι 5.869,41 € η κάθε µια, γίνονται απευθείας
χωρίς διαγωνισµό ή λήψη προσφορών ύστερα από εκτίµηση των τιµών που προσφέρει η αγορά.
γ. Προµήθειες ή εκτελέσεις εργασιών δαπάνης ποσού από 5.869,41 € και πάνω γίνονται µε
πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό και πλήρη αιτιολόγηση της επιλογής που κοινοποιείται στην
Επιτροπή, ιδιαίτερα στην περίπτωση που δεν επιλέγεται ο µειοδότης.
δ. Τα µη αναλώσιµα υλικά, κάθε είδους, των οποίων η προµήθεια πραγµατοποιείται για τις
ανάγκες εκτέλεσης των έργων και σε βάρος των πιστώσεων του Λογαριασµού, διατίθενται
σύµφωνα µε απόφαση της Επιτροπής µετά το πέρας των έργων αυτών και ανάλογα µε τις
συµβατικές δεσµεύσεις. Τα υλικά αυτά καταγράφονται από τη Γραµµατεία σε Βιβλίο ∆ιακίνησης
Υλικού.
∆. Μισθώσεις ακινήτων µεταφορικών µέσων και εξοπλισµού.
Οι µισθώσεις ακινήτων, µεταφορικών µέσων και εργαστηριακού ή µηχανικού εξοπλισµού που
είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των χρηµατοδοτούµενων έργων, όπως αυτές καθορίζονται στην
εγκριτική απόφαση της Επιτροπής µέσα στα πλαίσια του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του
έργου, πραγµατοποιούνται µε τον ακόλουθο τρόπο:
α. Μισθώσεις που για καθεµία του συνολικό ετήσιο µίσθωµα δεν υπερβαίνει τα 5.869,41 €
γίνονται απευθείας χωρίς διαγωνισµό ή λήψη προσφορών, ύστερα από εκτίµηση των τιµών που
προσφέρει η αγορά.
β. Μισθώσεις που για καθεµία του συνολικό ετήσιο µίσθωµα υπερβαίνει τα 5.869,41 € γίνονται
µε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό και πλήρη αιτιολόγηση της επιλογής που κοινοποιείται στην
Επιτροπή, ιδιαίτερα στην περίπτωση που δεν επιλέγεται ο µειοδότης.
γ. Οι παραπάνω µισθώσεις πραγµατοποιούνται µε εντολή του Επιστηµονικού Υπευθύνου του
έργου, από τον Προϊστάµενο της Γραµµατείας της Επιτροπής ή του Λογαριασµού, ο οποίος
υπογράφει και τα αναγκαία µισθωτήρια συµφωνητικά.
Ε. Φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθµίσεις.
Οι φορολογικές και ασφαλιστικές κρατήσεις επί των εσόδων και πληρωµών των Ειδικών
Λογαριασµών ρυθµίζονται µε βάση τη γενική νοµοθεσία και τις εγκυκλίους του Υπ. Οικονοµικών.
Τα έργα που χρηµατοδοτούνται από τα όργανα της ευρωπαϊκής Ένωσης απαλλάσσονται από
Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τους κανονισµούς των οργάνων αυτών.
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Άρθρο 8
Οικονοµικός Έλεγχος
1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονοµικής διαχείρισης του Λογαριασµού και ο έλεγχος του
ισολογισµού του πραγµατοποιείται κάθε χρόνο από δύο ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται µε
απόφαση της Συγκλήτου ή της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. από πίνακα δέκα ορκωτών ελεγκτών που
καταρτίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών, µετά από αίτηση της
Συγκλήτου ή της Συνέλευσης του ΤΕΙ. Οι δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν το Λογαριασµό.
2. Ο έλεγχος των δαπανών θα ενεργείται µε βάση τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, δηλαδή τα
σχετικά τιµολόγια και αποδείξεις των προµηθευτών ή δελτία παροχής υπηρεσιών, τα οποία θα
τηρεί η Γραµµατεία για κάθε πραγµατοποιούµενη δαπάνη, και χωριστά για κάθε εκτελούµενο
έργο.
3. Το διαχειριστικό έτους του Λογαριασµού συµπίπτει µε το οικονοµικό έτος. Το πρώτο
διαχειριστικό έτος κάθε Λογαριασµού αρχίζει την ηµέρα σύστασης του κάθε Λογαριασµού.
4. Οι ορκωτοί λογιστές που ασκούν τον τακτικό έλεγχο οικονοµικής διαχείρισης του Λογαριασµού
υποβάλλουν µέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε έτους, έκθεση για τη διαχείριση και τον απολογισµό του
διαχειριστικού έτους που έληξε. Οι εκθέσεις υποβάλλονται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων, τον Υπουργό Ανάπτυξης, στον Υπουργό Οικονοµικών, το Ελεγκτικό Συνέδριο, στη
Σύγκλητο του Πανεπιστήµια ή στη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. και στην Επιτροπή του Λογαριασµού.
5. Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε έκτακτους
ελέγχους της οικονοµικής διαχείρισης του Λογαριασµού. Ο Ειδικός Λογαριασµός µπορεί να
ελέγχεται οποτεδήποτε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 393/1994 (ΦΕΚ Α’ 219).

Άρθρο 9
Οδηγός χρηµατοδότησης
1. Η Επιτροπή συντάσσει και δηµοσιεύει Οδηγό χρηµατοδότησης του Ειδικού Λογαριασµού,
όπου περιγράφει αναλυτικά τα όργανα και τις διαδικασίες για την αξιολόγηση, επιλογή και
χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 για την
οικονοµική διαχείριση των έργων και για την διάδοση των αποτελεσµάτων των ερευνών και των
άλλων δραστηριοτήτων που χρηµατοδοτούνται µέσω του Λογαριασµού.
2. Με τον οδηγό καθορίζονται επίσης οι αρµοδιότητες και οι υποχρεώσεις των υπευθύνων έργου,
για τις διάφορες κατηγορίες δραστηριοτήτων (ανάπτυξη εκπαιδευτικής υποδοµής, ερευνητικά
έργα, έργα επιµόρφωσης κ.λ.π.), καθώς και θέµατα αµοιβών των συµµετεχόντων σε έργα που
χρηµατοδοτούνται µέσω του Λογαριασµού.
3. Ο Οδηγός χρηµατοδότησης εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστήµια ή τη Συνέλευση του
ΤΕΙ.
4. Ο «Οδηγός χρηµατοδότησης» µπορεί, εφόσον προκύπτει ανάγκη, να τροποποιείται και να
συµπληρώνεται. Ο Οδηγός και κάθε τροποποίησή του κοινοποιούνται στα Υπουργεία Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Ανάπτυξης και Οικονοµικών.
5. Μέχρι να δηµοσιευθεί ο Οδηγός χρηµατοδότησης τα πιο πάνω θέµατα ρυθµίζονται µε
αποφάσεις της Επιτροπής.
6. Η Σύγκλητος του Πανεπιστήµια ή η Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. µε απόφασή της αναθέτει στην
Επιτροπή και µεταβιβάζει στο Λογαριασµό τη διεκπεραίωση υποχρεώσεων που έχει αναλάβει το
ίδρυµα και που έχουν σχέση µε τις αρµοδιότητες της Επιτροπής.

Άρθρο 10
Σύσταση Ειδικού Λογαριασµού στο Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
1. Συνίσταται στο Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) Ειδικός Λογαριασµός για την
αξιοποίηση των κονδυλίων έργων που χρηµατοδοτούνται από προγράµµατα ή για ειδικούς
σκοπούς, ο οποίος εφεξής θα αναφέρεται ως «Λογαριασµός».
2. Σκοπός του Λογαριασµού είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από
οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι
απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών έργων και σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που
εκτελούνται ή παρέχονται από το κύριο προσωπικό του Ι.Τ.Ε. ή άλλους ειδικούς επιστήµονες και
εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ι.Τ.Ε.
3. Πόροι του Λογαριασµού είναι οι αναφερόµενοι στο άρθρο 2 της παρούσας.
4. Όργανα διοίκησης και διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού του Ι.Τ.Ε. είναι: Το επιστηµονικό
Συµβούλιο (Ε.Σ.) του Ι.Τ.Ε. και η Γραµµατεία του Λογαριασµού.
Α. Το Επιστηµονικό Συµβούλιο, ως όργανο διοίκησης και διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού
του Ι.Τ.Ε. αναφέρεται εφεξής ως «Συµβούλιο» και έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α) Καταρτίζει ανά έτος ή διετία το πλαίσιο της ερευνητικής δραστηριότητας του Ι.Τ.Ε. που τελεί
υπό την έγκριση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
β) Καθορίζει τις διαδικασίες αξιολόγησης, επιλογής, χρηµατοδότησης, πληρωµής των δαπανών
και παραλαβή των αποτελεσµάτων των ερευνητικών έργων.
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γ) Με βάση τις προαναφερθείσες διαδικασίες, αξιολογεί, επιλέγει και εγκρίνει προτάσεις για
χρηµατοδότηση ερευνητικών έργων από το Λογαριασµό ή αναθέτει µελέτες µε αµοιβή στο
προσωπικό του Ι.Τ.Ε. ή τρίτους.
δ) Καταρτίζει ετήσιο επιστηµονικό και οικονοµικό απολογισµό κίνησης του Λογαριασµού και
παρέχει κάθε αναγκαία ενηµέρωση προς τα Υπουργεία Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και
Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και άλλους ενδιαφερόµενους, µε εκθέσεις ή ειδικές
εκδόσεις.
ε) Συντονίζει τις διάφορες ερευνητικές δραστηριότητες και λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για την
εύρυθµη εξέλιξή τους.
ζ) Ενεργεί κάθε πράξη που είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση χρηµατικών πόρων, αποδέχεται
τις κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων στο Λογαριασµό και καθορίζει τους
ειδικότερους όρους αποδοχής και διάθεσής τους.
η) Προσλαµβάνει ειδικό προσωπικό για τη στελέχωση της Γραµµατείας, ορίζει τον Προϊστάµενό
της και εποπτεύει το έργο της.
Για την άσκηση των ανωτέρων αρµοδιοτήτων του το Συµβούλιο συγκαλείται σε ειδικές
συνεδριάσεις, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο και λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2
του Π.∆. 567/84 «Ρύθµιση θεµάτων εσωτερικής λειτουργίας κ.λ.π. του Ι.Τ.Ε.». Στις συνεδριάσεις
αυτές χρέη γραµµατέα για την τήρηση των πρακτικών ασκεί ο Προϊστάµενος της γραµµατείας του
Λογαριασµού.
Η «Γραµµατεία» στελεχώνεται, ανάλογα µε τις ανάγκες είτε από προσωπικό-επιστηµονικό ή άλλο
του Ι.Τ.Ε. που διατίθεται µε απόφαση του Ε.Σ. του Ι.Τ.Ε., είτε από νέο προσωπικό που
προσλαµβάνεται µε απόφαση του Συµβουλίου και αµείβεται από τα κονδύλια του Λογαριασµού.
Η Γραµµατεία έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) Παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κίνηση του Λογαριασµού και προβαίνει στην
πληρωµή των δαπανών µετά από εντολή του Επιστηµονικού Υπεύθυνου κάθε έργου.
β) Εξυπηρετεί γραµµατειακά το Συµβούλιο, εισηγείται για θέµατα της αρµοδιότητάς της και
επεξεργάζεται τις κατευθύνσεις που προδιαγράφει το Συµβούλιο.
γ) Μεριµνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Συµβουλίου.
Για την διαδικασία διάθεσης, διαχείρισης, δικαιολόγησης των κονδυλίων του Λογαριασµού, τον
Οικονοµικό έλεγχο καθώς και τη σύνταξη και δηµοσίευση του «Οδηγού Χρηµατοδότησης
Ερευνών» εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 7, 8 και 9 της παρούσας απόφασης.
Όπου στις διατάξεις αυτές γίνεται αναφορά σε Πανεπιστήµια ή ΤΕΙ, Σύγκλητο ή συνέλευση και
Επιτροπή νοείται, για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, το Ι.Τ.Ε., το Ε.Σ. του Ι.Τ.Ε., το
Συµβούλιο και η Γραµµατεία αντίστοιχα.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Αυγούστου 1996
Οι υπουργοί
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Α. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
1. Γενικά
Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης
µπορεί να παρέχει, για
λογαριασµό
τρίτων,
ερευνητικές,
επιστηµονικές,
τεχνολογικές
και
επιµορφωτικές υπηρεσίες, όπως µελέτες, έρευνα, συµβουλευτικές υπηρεσίες,
σεµινάρια επιµόρφωσης καθώς και προϊόντα τα οποία έχουν αναπτυχθεί από
εργαστήρια του ΤΕΙ ή µεµονωµένα άτοµα του Ε.Π. του ΤΕΙ, εφόσον
διαπιστώνεται ότι :
• ∆εν παρακωλύονται ή δυσχεραίνονται οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
• Η παρεχόµενη υπηρεσία παρουσιάζει επιστηµονικό ενδιαφέρον και
προάγει την επιστήµη στην πράξη.
• Η παρεχόµενη υπηρεσία δεν έχει ως αποκλειστικό σκοπό το κέρδος.
2. Εργαστήρια
Οι υπηρεσίες προς τρίτους παρέχονται κατά κανόνα από τα Εργαστήρια του
ΤΕΙ. Για κάθε συγκεκριµένη παρεχόµενη υπηρεσία δηµιουργείται Οµάδα
Εργασίας στην οποία ορίζεται ως επικεφαλής Επιστηµονικά Υπεύθυνος, όπως
ορίζεται στην παρ. 3 του παρόντος. Στην Οµάδα Εργασίας µπορεί να
συµπεριληφθούν και εξωτερικοί Επιστηµονικοί Συνεργάτες.
Κάθε Εργαστήριο υπόκειται στις Γενικές ∆ιατάξεις, του παρόντος
Κανονισµού Λειτουργίας του και καταρτίζει ίδια σύµβαση έργου σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Παραρτήµατος Ι.

3. ∆ιαδικασίες
Η παροχή υπηρεσιών από το ΤΕΙ γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία:
3 1. Ο ενδιαφερόµενος φορέας, ιδιώτης ή κάθε νοµικής µορφής οργανισµός ή
και το ενδιαφερόµενο µέλος Ε.Π., υποβάλλει σχετική αίτηση στο οικείο
συµβούλιο του τµήµατος ή της σχολής ή του ΤΕΙ, ανάλογα µε το αν το
αντικείµενο της ζητούµενης υπηρεσίας ανήκει στο γνωστικό αντικείµενο του
τµήµατος, της σχολής ή περισσότερων σχολών του ΤΕΙ.
3 2. Το οικείο συµβούλιο ορίζει τον Επιστηµονικά Υπεύθυνο του έργου µεταξύ
των ενδιαφερόµενων µελών του Ε.Π. Εάν η αίτηση για παροχή υπηρεσίας έχει
υποβληθεί από ενδιαφερόµενο µέλος Ε.Π., ως Επιστηµονικά Υπεύθυνος
ορίζεται το µέλος αυτό.
3 3. Ο ΕΥ υποβάλλει στο οικείο συµβούλιο, προκειµένου αυτό να εισηγηθεί
στην ΕΕ για το αξιόλογο ή µή της παροχής της υπηρεσίας µε βάση τα κριτήρια
της παρ 1, τα εξής :
[α) Το ακριβές αντικείµενο, την επιστηµονική µεθοδολογία, τις φάσεις
και το χρονοδιάγραµµα των εργασιών.
[β)Τα µέλη της οµάδας παροχής υπηρεσιών.
(γ) Το συνολικό προϋπολογισµό της εργασίας.
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Ο προϋπολογισµός αυτός αναλύεται στα παρακάτω µέρη :
i) στις προβλεπόµενες δαπάνες για αγορά εξοπλισµού, αναλωσίµων,
βιβλίων, εκδόσεις, µετακινήσεις, µισθώσεις κτλ κατά φάση και περίοδο.
ii) στις αµοιβές των µελών της οµάδας παροχής υπηρεσιών και του ΕΥ.
iii) ∆απάνες για έξοδα διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού όπως αυτές
ορίζονται
στο
άρθρο
7,
παράγραφο
2
της
ΚΑ/679/96.
iv) στο κόστος χρήσης υποδοµής σε ποσοστό 5% - 20% του
προϋπολογισµού του έργου, ανάλογα µε την χρήση της υποδοµής του
Τµήµατος ή Εργαστηρίου. Σε περίπτωση συµµετοχής περισσότερων
εργαστηρίων καθορίζεται το κόστος χρήσης υποδοµής των διαφόρων
εργαστηρίων µε την πρόταση του έργου.
3 4. Μετά την οριστική έγκριση της παροχής της υπηρεσίας από την ΕΕ, ο
Πρόεδρός της υπογράφει τη σύµβαση µε τον επίσηµο εκπρόσωπο του
ενδιαφερόµενου φορέα και τον ΕΥ. Στους όρους σύµβασης περιλαµβάνεται η
διάρκεια της εργασίας, το ύψος της δαπάνης, ο τρόπος καταβολής της, οι
απαραίτητες ρήτρες που διασφαλίζουν τα συµφέροντα του ΤΕΙ, καθώς και οι
όροι που προκύπτουν στην περίπτωση που η υπηρεσία καταλήξει σε
οποιασδήποτε µορφής εµπορική εκµετάλλευση.
3 5. Εάν η προς παροχή υπηρεσία, όπως εκπόνηση ειδικών µελετών, κατάρτιση
γνωµοδοτήσεων και εµπειρογνωµοσυνών, σύνταξη προδιαγραφών κλπ, δεν
απαιτεί χρήση χώρων, συσκευών και εργαστηρίων του Τ.Ε.Ι., το ενδιαφερόµενο
µέλος Ε.Π. µπορεί να υποβάλλει απευθείας τη σχετική αίτηση στην ΕΕ. Η
αίτηση αυτή κοινοποιείται και στο Τµήµα του.
4. Τρόπος διάθεσης Εσόδων και Κρατήσεις
Η συνολική αµοιβή για την παροχή υπηρεσίας εισπράττεται από την ΕΕ και
κατανέµεται ως ακολούθως :
 Στον ΕΛΚΕ αποδίδονται τα έξοδα διαχείρισης σύµφωνα µε τα
ορισθέντα στην προηγούµενη παρ.
 Ποσοστό 10% παρακρατείται από την ΕΕ για λογαριασµό του
Τµήµατος ή Εργαστηρίου, µε στόχο την δηµιουργία κεφαλαίου για
µελλοντική ανανέωση του εξοπλισµού ή της υποδοµής του
εργαστηρίου. Η διάθεση των κονδυλίων του κεφαλαίου αυτού
διενεργείται µε απόφαση της ΕΕ.
 Καταβάλλονται οι δαπάνες για προµήθεια υλικών, εκδόσεις,
µετακινήσεις, µισθώσεις καθώς και για αµοιβή τυχόν υπεργολαβικής
ανάθεσης µέρους του έργου σε τρίτους.
 Καταβάλλονται οι αµοιβές των µελών της οµάδας εργασίας και του
EΥ.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Α) Τιµολόγια υπηρεσιών και ∆ιαδικασία προσφορών και εκπτώσεων
Όλες οι παρεχόµενες υπηρεσίες εισπράττονται µε παραστατικό (ΤΠΥ) που
εκδίδει ο Ειδικός Λογαριασµός. Οι προσφερόµενες υπηρεσίες τιµολογούνται
ανά µονάδα παρεχόµενης υπηρεσίας ή ανά ανθρωποώρα απασχόλησης ή
µικτά, ανάλογα µε το αντικείµενο. Υπάρχει η δυνατότητα ειδικών τιµών σε
φορείς που έχουν µακροχρόνια συνεργασία µε τα εργαστήρια, καθώς και
δυνατότητα εκπτώσεων σε περιπτώσεις µεγάλου όγκου εργασιών οµοειδούς
αντικειµένου.
Β) ΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Β 1. Νοµική Ευθύνη του Εργαστηρίου
(α) Το Εργαστήριο έχει υποχρέωση έναντι των συναλλασσοµένων µαζί του,
να εφαρµόζει µε συνέπεια τους όρους, και διατάξεις που ρητά αναφέρονται
στη σύµβαση συνεργασίας. Οποιαδήποτε απόκλιση, µπορεί να εναχθεί,
σύµφωνα
µε
τις
ισχύουσες
κάθε
φορά
νοµικές
διατάξεις.
(β) Το Εργαστήριο ενάγεται στην έδρα του, για όλες τις τυχόν διαφορές µε
τρίτους, που συµβάλλονται µε αυτό, ακόµα και στις περιπτώσεις ειδικής
δωσιδικίας.
Β 2. Πνευµατικά ∆ικαιώµατα
α). Σε περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών ή έρευνας προς τρίτους, τα
πνευµατικά δικαιώµατα αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης, µεταξύ
του Εργαστηρίου και του πελάτη. Η ειδική αυτή συµφωνία εγκρίνεται από
το
συµβούλιο
του
ΤΕΙ,
ύστερα
από
εισήγηση
του
ΕΥ.
(β) Τα δικαιώµατα αυτής της πνευµατικής ιδιοκτησίας του προσωπικού του
Εργαστηρίου και τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας κατοχυρώνονται στο διεθνή
χώρο, µε έξοδα του Εργαστηρίου, µετά από έγκριση του συµβουλίου του
ΤΕΙ. Το ίδιο ισχύει και για την πνευµατική ιδιοκτησία που προέρχεται από
διεθνή
συνεργασία.
(γ) Σε περίπτωση διαφορετικής ρύθµισης από κανονισµούς ή πρακτικές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων ∆ιεθνών Οργανισµών, στα πλαίσια των οποίων
το Εργαστήριο αναλαµβάνει την εκτέλεση προγραµµάτων, χωρίς τη
δυνατότητα διαπραγµάτευσης των όρων πνευµατικής ιδιοκτησίας, δεν
ακολουθείται η παραπάνω διαδικασία, αλλά ενηµερώνεται το συµβούλιο του
ΤΕΙ, το οποίο µπορεί να αρνηθεί την υπογραφή τέτοιας σύµβασης.
Β3. ∆ιαχείριση παραπόνων και διαφορών µε τρίτους
(α) Κάθε συναλλασσόµενος, που έχει βάσιµους λόγους να πιστεύει ότι η
Οµάδα Εργασίας δεν τήρησε εν µέρει ή καθ΄ ολοκληρίαν τους συµβατικούς
όρους συνεργασίας ή τις γενικές διατάξεις λειτουργίας του εργαστηρίου που
έχει αναλάβει την παροχή της υπηρεσίας, µπορεί να καταθέσει στην
Επιτροπή Ερευνών ένσταση και να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του, µέσα
σε εύλογο χρονικό διάστηµα.
(β) Ο ΕΥ έχει υποχρέωση δια του προϊσταµένου του, να απαντήσει εγγράφως
στην ένσταση του συναλλασσόµενου, µέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιµες
ηµέρες, από την κατάθεση της ένστασης.
(γ) Σε ειδικές περιπτώσεις επιστηµονικών διαφορών, ο συναλλασσόµενος
µπορεί να ζητήσει από το Συµβούλιο του ΤΕΙ τη σύσταση ειδικής επιτροπής
εµπειρογνωµόνων, η οποία αποτελείται από τρεις (3) εκπαιδευτικούς του
Ιδρύµατος ή άλλους επιστήµονες - τεχνικούς συναφών ειδικοτήτων.
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Γ)

Υποχρεώσεις

εργαζοµένων

στην

παροχή

υπηρεσιών

Γ1.Κατηγορίες Προσωπικού
(α) Το προσωπικό της Οµάδας Εργασίας διακρίνεται σε επιστηµονικό,
τεχνικό, διοικητικό και βοηθητικό. Η συµµετοχή µόνιµου διοικητικού,
τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού σε παροχή υπηρεσιών θα απαιτεί άδεια
από το Τµήµα, η οποία θα παραχωρείται µετά από αίτηση του ΕΥ. Το
προσωπικό αυτό θα απασχολείται εκτός ωρών εργασίας και θα αµείβεται
από τις δαπάνες του έργου.
(β) Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να διατεθεί µόνιµο προσωπικό,
προσλαµβάνονται ιδιώτες µε αντίστοιχα προσόντα, µε σύµβαση ανάθεσης
έργου, αλλά µε την προϋπόθεση ότι το Εργαστήριο θα καλύψει τις δαπάνες
ανάθεσης µε τα έσοδα του έργου.

Γ 2. Σύνδεση µε την Εκπαίδευση
(α) Στις δραστηριότητες του Εργαστηρίου επιδιώκεται και η συµµετοχή
φοιτητών, κυρίως για ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους. Η αµοιβή τους,
όταν κρίνεται απαραίτητη, καθορίζεται από τον Επιστηµονικά Υπεύθυνο.
(β) Μέρος ή και ολόκληρο πρόγραµµα του Εργαστηρίου µπορεί να
συνδέεται µε το ερευνητικό έργο που έχει σχέση µε µεταπτυχιακό τίτλο.
Γ 3. Υποχρεώσεις - Συµπεριφορά
Όλο το προσωπικό του Εργαστηρίου είναι υποχρεωµένο να δείχνει τη
µεγαλύτερη δυνατή επιµέλεια κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του και να
αφιερώνει σ΄ αυτή ανεπιφύλακτα τις γνώσεις και την εµπειρία του.
∆) Ασφάλεια και υγιεινή των εργαζοµένων. Προστασία χώρου
∆ 1. Ασφάλεια της Εργασίας
(α) Το Εργαστήριο, µε ευθύνη του Επιστηµονικά Υπευθύνου, είναι
υποχρεωµένο να εξασφαλίζει όλες τις προϋποθέσεις για την ασφάλεια της
εργασίας των εργαζοµένων και των εγκαταστάσεών του. Υποχρεούται
επίσης να παρέχει στους εργαζόµενους όλα τα µέσα ασφάλειας και να
διατηρεί
τον
εξοπλισµό
του
σε
άριστη
κατάσταση.
(β) Το Εργαστήριο είναι υποχρεωµένο να διαθέτει όλα τα απαραίτητα µέσα
για την παροχή, σε περίπτωση ανάγκης, πρώτων βοηθειών στους
εργαζόµενους.
(γ) Κάθε Εργαστήριο οφείλει να έχει τον δικό του Κανονισµό ασφάλειας.
∆ 2. Υγιεινή των Εργαζοµένων - Προστασία Περιβάλλοντος
(α) Το Εργαστήριο είναι υποχρεωµένο να φροντίζει µε συνέπεια για την
τήρηση όλων των προβλεπόµενων κανόνων υγιεινής και καθαριότητας,
τόσο στις εγκαταστάσεις του, όσο και στον περιβάλλοντα χώρο.
(β) Οι εργαζόµενοι στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου υποχρεούνται, αν
η φύση του έργου τους το επιβάλλει, να φέρουν κατά τη διάρκεια της
εργασίας
τους
κατάλληλη
ενδυµασία.
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(γ) Σε περίπτωση που από τη λειτουργία του Εργαστηρίου δηµιουργούνται
ιδιαίτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, το Τ.Ε.Ι. έχει την υποχρέωση να
λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία και αποκατάσταση
του περιβάλλοντος χώρου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις των αρµόδιων
υπηρεσιών
και
τις
ισχύουσες
διατάξεις.
Ε) Ασφάλεια πληροφοριών - Επιχειρηµατικό απόρρητο

Ε 1. Ασφάλεια των Πληροφοριών
Στοιχεία που έχουν σχέση µε τους συναλλασσόµενους µε το Εργαστήριο
διασφαλίζονται µε ευθύνη του Επιστηµονικά Υπευθύνου κάθε έργου. Στα
στοιχεία αυτά µπορεί να έχει πρόσβαση περιορισµένος αριθµός προσωπικού
σύµφωνα µε την σύµβαση, και στα πλαίσια αυτά είναι δυνατή ανακοίνωση ή
δηµοσίευση στοιχείων που απορρέουν από το έργο µετά από συµφωνία των
όλων συµβαλλόµενων µερών της σύµβασης..
Ε 2. Τήρηση Επιχειρηµατικού Απορρήτου
(α) Το προσωπικό του Εργαστηρίου δεν επιτρέπεται να πληροφορεί
αναρµόδια πρόσωπα για κάθε είδους υποθέσεις και υπηρεσίες του
Εργαστηρίου, µε οποιονδήποτε τρόπο και αν του γνωστοποιήθηκαν.
(β) Για όλα τα στοιχεία των συναλλασσοµένων, το Εργαστήριο έχει την
υποχρέωση να τηρεί το επιχειρηµατικό απόρρητο, ειδικά όταν κάτι
τέτοιο ζητηθεί από τον πελάτη, αλλά πάντοτε µέσα στα πλαίσια των
διατάξεων
που
ισχύουν
γι΄
αυτό.
ΣΤ) Προµήθεια Υλικών, Εξοπλισµού και Υπεργολαβίες σε τρίτους
ΣΤ 1. Οι προµήθειες αναλώσιµων ή µη υλικών, οργάνων, µηχανηµάτων,
επίπλων και συσκευών, εργαστηριακού εξοπλισµού και βιβλίων, οι προσλήψεις
ιδιωτών καθώς επίσης και οι µισθώσεις ακινήτων, µεταφορικών µέσων και
εργαστηριακού ή µηχανολογικού εξοπλισµού και η εκτέλεση εργασιών που
είναι αναγκαίες για την παροχή υπηρεσιών και την εκτέλεση προγραµµάτων του
Εργαστηρίου, πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7,
παρ.4, της Υ.Α. ΚΑ/679/96, εφόσον δεν προβλέπεται στο παρόν άρθρο
διαφορετική ρύθµιση.
ΣΤ 2. Για την προµήθεια εξοπλισµού που αναφέρθηκαν στην προηγούµενη
παράγραφο VI1, απαιτείται διαγωνισµός, όταν το ποσό της δαπάνης υπερβαίνει
το ποσό που ισχύει κάθε φορά για την προµήθεια εξοπλισµού του Τ.Ε.Ι.
ΣΤ 3. Τα µη αναλώσιµα υλικά, κάθε είδους, των οποίων η προµήθεια
πραγµατοποιείται για τις ανάγκες εκτέλεσης έργων παροχής υπηρεσίας και σε
βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού του κάθε έργου, διατίθενται, µετά το
πέρας του έργου αυτού, στο αντίστοιχο Εργαστήριο, εφόσον δεν υφίστανται
αντίθετες συµβατικές δεσµεύσεις.
ΣΤ 4. Όσον αφορά τις λοιπές διαδικασίες των προµηθειών, εφαρµόζονται όσα
ισχύουν στον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι, από τον οποίο
θα γίνεται και η διαχείριση των εσόδων και εξόδων του Εργαστηρίου.
ΣΤ 5. Υπεργολαβική Ανάθεση Εργασιών σε Τρίτους
(α) Η Οµάδα Εργασίας, έχει το δικαίωµα να αναθέτει υπεργολαβικά τµήµατα
κάποιων εργασιών σε τρίτους, µε απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε. εφόσον δεν
προβλέπονταν στη αρχική πρόταση, µετά από τεκµηριωµένη εισήγηση του ΕΥ.
(β) Το κόστος της υπεργολαβικής ανάθεσης κάποιας εργασίας σε τρίτους δεν
µπορεί σε καµιά περίπτωση να ξεπερνά το 25% του συνολικού συµβατικού
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τιµήµατος.
(γ) Σε κάθε περίπτωση, η υπεργολαβική ανάθεση εργασιών σε τρίτους θα πρέπει
αποδεδειγµένα να εξασφαλίσει την ασφάλεια των πληροφοριών και την τήρηση
του επιχειρηµατικού απορρήτου.
ΣΤ 6. Συνεργασία µε τρίτους
Με πρόταση του ΕΥ είναι δυνατόν το έργο να αναληφθεί από κοινού µε άλλα
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα ή µε ιδιωτικούς φορείς. Στην περίπτωση αυτή, θα
πρέπει µεταξύ των εµπλεκοµένων φορέων να υπογραφεί συµφωνητικό όπου θα
καθορίζεται το έργο και η ευθύνη του κάθε φορέα, ως και η κατανοµή των
πιστώσεων. Το συµφωνητικό εγκρίνεται από το Συµβούλιο του ΤΕΙ Κρήτης και
υπογράφεται από τον Πρόεδρο της ΕΕ.
Ζ) ∆ιαχείριση και Αποθήκευση Υλικών και Πληροφοριών
Ζ 1. ∆ιαχείριση και Αποθήκευση Υλικών
(α) Τα υλικά που αγοράζονται για το έργο παρακολουθούνται µέσα από τις
διαδικασίες
αποθήκης
που
τηρούνται
στο
εργαστήριο.
(β) Το προσωπικό που έχει την ευθύνη της διαχείρισης των υλικών είναι
υποχρεωµένο να λαµβάνει µέτρα για την ασφαλή φύλαξή τους και τη
διατήρησή
τους
σε
άριστη
κατάσταση.
(γ) Αν για οποιοδήποτε λόγο το Εργαστήριο σταµατήσει να προσφέρει τις
υπηρεσίες του, όλα τα υλικά µεταβιβάζονται, µε απόφαση της Ε.Ε. στο
αντίστοιχο εργαστήριο.
Ζ 2. ∆ιαχείριση και Αποθήκευση Πληροφοριών
(α) Για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει το Εργαστήριο προς τρίτους,
διατηρεί
πλήρες
ηλεκτρονικό
αρχείο
πληροφοριών.
(β) Οι πληροφορίες αυτές, στο βαθµό που δεν παραβιάζεται το
επιχειρηµατικό απόρρητο και η ασφάλεια επαγγελµατικών στοιχείων
συναλλασσοµένων, µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως υλικό, σε διάφορα
στατιστικά, πληροφοριακά κ.λ.π. έντυπα του Τ.Ε.Ι. ή του Εργαστηρίου,
σε ενηµερωτικές εκδηλώσεις κ.α.

49

