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478ης/25.01.2016 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου Κρήτης συνεδρίασε σήµερα 25 Ιανουαρίου 2016,
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ. στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου Κρήτης στο
Ρέθυµνο (αίθουσα συνεδριάσεων Συγκλήτου) και πραγµατοποίησε την 478η Συνεδρίασή της.
Σηµειώνεται ότι η διεξαγωγή της συνεδρίασης πραγµατοποιείται σε τηλεδιάσκεψη µε τις
εγκαταστάσεις του Π.Κ. στο Ρέθυµνο (αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου) σύµφωνα µε
το άρθρο 14 παρ. 13 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, η οποία προστέθηκε µε το άρθρο
6§7 του ν.3242/2004.
Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν οι κ.κ.:
- ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
- ΤΡΙΚΑΛΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
- ΓΑΓΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ, ΜΕΛΟΣ
- ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΕΛΟΣ
- ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΕΛΟΣ
- ΒΕΝΙΕΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Η Επιτροπή, µετά τη διαπίστωση της νόµιµης απαρτίας υπό την προεδρεία του κ.
Νικολακάκη Γεωργίου, Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών για τα θέµατα της µε αριθ. πρωτ.
328/21.01.2016 Ηµερήσιας ∆ιάταξης αποφασίζει τα παρακάτω:
ΘΕΜΑ: 5.5. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
5.5.1. Αναρτήσεις σε ∆ιαύγεια & ΚΗΜ∆ΗΣ. Επικαιροποίηση της µε αρ. 5.5.4. της
428ης/23.05.2014 Συνεδρίασης (Α∆Α Ω4ΡΠ469Β7Γ-ΗΘΒ)
Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
α) την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών υπ’αρ. 327/22.11.2010, θέµα 6.6.1, µε τίτλο
«Εφαρµογή του Ν. 3861/2010 («Πρόγραµµα ∆ιαύγεια») από τον Ειδικό Λογαριασµό του
Πανεπιστηµίου Κρήτης (Α∆Α 4ΙΙΕ469Β7Γ-3)
β) την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών υπ’αρ. 428/23.5.2014, θέµα 5.5.4, µε τίτλο
«Τροποποίηση του Ν. 3861/2010 περί ∆ιαύγειας και Εφαρµογή του στις ∆ιαδικασίες του
Ειδικού Λογαριασµού» (Α∆Α Ω4ΡΠ469Β7Γ-ΗΘΒ),
γ) την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών υπ’αρ. 466/08.10.2015, θέµα 5.5.1, µε τίτλο
«Γνωµοδότηση Νοµικού Συµβούλου σχετικά µε εφαρµογή ΚΗ∆ΜΗΣ και οριστικοποίηση
διαδικασίας»
δ)Τη µε ηµεροµηνία 13.1.2016 εισήγηση της νοµικής συµβούλου του Ειδικού Λογαριασµού,
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κ. Κ.Κατσιγιαννάκη, η οποία έχει ως εξής:

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΘΕΜΑ:
«ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ & ΚΗΜ∆ΗΣ
σύµφωνα µε ν. 3861/2010 & 4281/2014 ως ισχύουν)»
Λαµβάνοντας υπόψιν τις διατάξεις:
την Κ.Υ.Α. 679/22.08.96 των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων (ΦΕΚ 826 Β), η οποία τροποποίησε το Π.∆. 432/1981, και
κυρώθηκε µε το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ A 156/4.9.2009) και όπως
ισχύει σήµερα µετά την τροποποίησή της µε το άρθρο 36 του Ν. 3848/10 (ΦΕΚ Α
71/19.5.2010). Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατόπιν της νοµοθετικής εξουσιοδότησης της
παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν. 1514/1985 και του άρθρου 18 του ν. 706/1977,
για την ερµηνεία των οποίων έχει εκδοθεί το άρθρο 12 του Ν.3577/07 (ΦΕΚ Α 130
8.6.2007).
την παρ. 4 του άρθρου 201 του ν. 4281/2014 (Α' 160), που ορίζει ότι από την
08.08.2015 έχει τεθεί σε ισχύ το άρθρο 139
άρθρο 139 του ν. 4281/2014 που αφορά στο αναµορφωµένο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.). Από τη θέση σε
ισχύ του άρθρου 139, επήλθε διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής του ΚΗΜ∆ΗΣ
αναφορικά µε τους υπόχρεους φορείς αλλά και τον προϋπολογισµό των προς
καταχώριση συµβάσεων. Ειδικότερα:

-

-

•

υπόχρεοι φορείς για καταχώριση στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. θεωρούνται πλέον οι
αναθέτουσες αρχές, οι αναθέτοντες φορείς και οι κεντρικές αρχές προµηθειών,

•

καταργείται το κατώτατο όριο των 1.000 € χωρίς Φ.Π.Α.

•

Μέχρι την έκδοση της κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 139 παρ. 5 κοινής
υπουργικής απόφασης, δεν τίθεται σε ισχύ η παρ. 3 του άρθρου 139, ενώ ισχύει
και εφαρµόζεται η µε αριθµό Π1/2380/2012 (ΦΕΚ 3400/Β/2012) κοινή
υπουργική απόφαση.

-

το άρθρο 197 του Ν. 4281/2014 µε το οποίο επήλθαν σηµαντικές αλλαγές στο
Ν.3861/2010 οι οποίες επιφέρουν αλλαγές στη διαδικασία των αναρτήσεων.

-

Το άρθρο 199 παρ. 2 εδ (α) του Ν. 4281/2014, στο οποίο προβλέπεται ότι
καταργούνται οι διατάξεις: του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 (Α 204), πλην της
διατάξεως του πρώτου εδαφίου της παραγράφου β 1 του αυτού ως άνω άρθρου,
περί συστάσεως του Κεντρικού ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΚΗΜ∆ΗΣ) από την έναρξη ισχύος του άρθρου 139, σύµφωνα µε την παράγραφο
3 του άρθρου 201
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-

-

το άρθρο 198 παρ. 6 του Ν. 4281/2014, στο οποίο προβλέπεται: Μέχρι την έκδοση
της απόφασης της παραγράφου 5 του άρθρου 139, εξακολουθεί να εφαρµόζεται η
υπ’αρ. Π1/2380/2012 (Β3400) απόφαση
οι διατάξεις του ν. Ν.3861/2010, το άρθρο 23 του ν. 4210/13 (ΦΕΚ Α
254/21.11.13) µε την οποία τροποποιήθηκε ο νόµος αυτός

-

οι διατάξεις της υπ’αρ. ΕΞ 604/2012 (Γ. Υφ.) ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.1/οικ. 10885 (ΦΕΚ Β
1476/3.5.202) της υπουργικής απόφασης του Υφυπουργού ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης σχετικά µε τη ρύθµιση
λεπτοµερειακών και τεχνικών θεµάτων για την εφαρµογή του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ
Β 112) που εξεδόθηκε δυνάµει της νοµοθετικής εξουσιοδότησης δυνάµει του
άρθρου 6 παρ. 7 του νόµου και των σχετικών εγκυκλίων που έχουν δηµοσιευθεί
από το Υπουργείο Εσωτερικών και του οδηγού εφαρµογής.

-

Εγκύκλιος µε αρ. ΥΑΠ/Φ.40/3404/2.6.14 (Α∆Α ΒΙΥΚΧ-3Φ∆) µε θέµα «A.
Εφαρµογή των νέων διατάξεων του N. 3861/2010 για το πρόγραµµα «∆ιαύγεια»
όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4210/2013. B. Προετοιµασία των Φορέων στο νέο
Πληροφοριακό Σύστηµα του προγράµµατος «∆ιαύγεια»

-

Π.∆. 28/2015 (ΦΕΚΑ 34/23.3.2015) «Κώδικας διατάξεων για την πρόσβαση σε
δηµόσια έγγραφα και στοιχεία». ΥΑ ∆Η∆/17740/5.6.15 «Έκδοση του Κώδικα για
την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία» Α∆Α ΩΖΦΧ465ΦΘΕ-ΥΛΕ.
Εγκύκλιος «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και
στοιχεία» (Α∆Α 6ΨΦΤ465ΦΘΕ-Υ4Γ).

-

Υπουργική απόφαση µε αρ. ∆Η∆/Φ.40/17742/5.6.15 «Εφαρµογή των διατάξεων
του άρθρου 10Α του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε µε το άρθρα 15 του ν.
4305/2014» (Α∆Α 63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ), µε το οποίο προβλέπεται η υποχρέωση
ανάρτησης στο πρόγραµµα ∆ιαύγεια στοιχείων εκτέλεσης των προϋπολογισµών
των δηµόσιων φορέων.

-

Το άρθρο 4 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α 176/16.12.2015)

εισηγούµαι ποιες είναι οι αναρτητέες πράξεις από τη Γραµµατεία στου Ειδικού
Λογαριασµού στη ∆ιαύγεια και στο ΚΗΜ∆ΗΣ:
ΑΝΑΡΤΗΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΗΜ∆ΗΣ
από τη Γραµµατεία του Ειδικού Λογαριασµού
∆ΙΑΥΓΕΙΑ
1)
Όλες οι πράξεις µε κανονιστικό
χαρακτήρα (εδ. 4 παρ. 4 άρθρου 2 του ν.
3861/2010)
Σε αυτές περιλαµβάνονται ενδεικτικά:
Α) οι αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών
µε τις οποίες εγκρίνονται (θέµα 5.2): α) ο
εκάστοτε οδηγός χρηµατοδότησης και
διαχείρισης του ΕΛ, β) ο εκάστοτε
κανονισµός χορήγησης υποτροφιών του

ΚΗΜ∆ΗΣ
ΟΧΙ
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ΕΛ, γ) ο εκάστοτε εσωτερικός κανονισµός
συστήµατος χρηµατοδότησης έρευνας, δ)
ο
εκάστοτε
κανονισµός
διάθεσης
προϊόντων, ε) ο Κανονισµός εφαρµογής
του Κώδικα της Επιτροπής ∆εοντολογίας,
Β) οι αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών
που αφορούν στην υιοθέτηση κανόνων /
οδηγών / κανονισµών / οδηγιών για καθετί
που αφορά στο αντικείµενο αποφάσεων
της Επιτροπής Ερευνών (π.χ. οδηγός
σύναψης µισθώσεων έργου, κανονισµός
συµβάσεων έργου µε έκδοση τίτλου
κτήσης, κανονισµός προµηθειών, κλπ)
(θέµα 5.3)
Γ) οι αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών
για την έγκριση της υλοποίησης των
έργων µε ίδια µέσα (θέµα 2.6Α,Β)
Οι ανωτέρω αποφάσεις θα αναρτώνται
χωριστά στο πεδίο «κανονιστική πράξη»
2) Οι προϋπολογισµοί, απολογισµοί, ΟΧΙ
ισολογισµοί της γραµµατείας του
Ειδικού Λογαριασµού και των έργων ως
συνόλου που διαχειρίζεται αυτός (εδ. 6
παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010),
µε τη µορφή αποσπασµάτων των
αποφάσεων της ΕΕ (θέµατα 6.1., 6.2)
στα κάτωθι πεδία:
οι
προϋπολογισµοί:
«έγκριση
προϋπολογισµού»
- οι ισολογισµοί και απολογισµοί:
«ισολογισµός-απολογισµός»
3) Πράξεις ανάληψης υποχρέωσης
δαπάνης (εδάφιο 6α παρ. 4 άρθρου 2
του ν. 3861/2010, που προστέθηκε µε
την παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν.
4210/13 )
ΟΧΙ

4) αποφάσεις έγκρισης δαπάνης (εδάφιο
6α παρ. 4 άρθρου 2 του ν. 3861/2010,
που προστέθηκε µε την παρ. 3 του
άρθρου 23 του Ν. 4210/13 )
ΟΧΙ

Πρωτογενές αίτηµα για κάθε σύµβαση
µε αντικείµενο την εκτέλεση έργων,
την προµήθεια αγαθών ή την παροχή
υπηρεσιών, εφόσον ο προϋπολογισµός
τους είναι ύψους ίσου ή µεγαλύτερου
του 1 €
(η
υποχρέωση
ανάρτησης
στη
ΚΗΜ∆ΗΣ ισχύει σωρευτικά µε την
υποχρέωση
ανάρτησης
στη
∆ΙΑΥΓΕΙΑ. Θα αρκεί µόνο η
ανάρτηση στο ΚΗΜ∆ΗΣ µετά την
δηµοσίευση της απόφασης της
παραγράφου 5 του άρθρου 139 Ν.
4281/14)
Εγκεκριµένο από την Επιτροπή
Ερευνών αίτηµα για κάθε σύµβαση µε
αντικείµενο την εκτέλεση έργων, την
προµήθεια αγαθών ή την παροχή
υπηρεσιών, εφόσον ο προϋπολογισµός
τους είναι ύψους ίσου ή µεγαλύτερου
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5) πράξεις οριστικοποίησης πληρωµής
(εδάφιο 6α παρ. 4 άρθρου 2 του ν.
3861/2010, που προστέθηκε µε την παρ.
3 του άρθρου 23 του Ν. 4210/13 )
(Θα παύσει η υποχρέωση ανάρτησης στη
∆ιαύγεια µόνο όσων πράξεων δεν
αφορούν δηµόσιες συµβάσεις που
υπάγονται στη δηµοσίευση του
ΚΗΜ∆ΗΣ όταν δηµοσιευθεί η απόφαση
της παραγράφου 5 του άρθρου 139 Ν.
4281/14 (σύµφωνα µε το άρθρο 210 παρ.
6 του ν. 4281/14)
Στο πεδίο «οριστικοποίηση πληρωµής»

του 1 €
(η
υποχρέωση
ανάρτησης
στη
ΚΗΜ∆ΗΣ ισχύει σωρευτικά µε την
υποχρέωση
ανάρτησης
στη
∆ΙΑΥΓΕΙΑ. Θα αρκεί µόνο η
ανάρτηση στο ΚΗΜ∆ΗΣ µετά την
δηµοσίευση της απόφασης της
παραγράφου 5 του άρθρου 139 Ν.
4281/14)
Αναρτώνται
εντολές
πληρωµών,
δηλαδή όλες οι
εντολές για
ενταλµατοποίηση ή οι εντολές
πληρωµής καθώς και τα στοιχεία των
σχετικών τιµολογίων (ιδίως αριθµός
τιµολογίου, ηµεροµηνία, ποσό, εκδών
οικονοµικός φορέας. Επίσης, τα
διαβιβαστικά µε τα οποία το ένταλµα
πληρωµής και τα δικαιολογητικά
δαπάνης αποστέλλονται στην Υ∆Ε για
έλεγχο ή στον Υπόλογο για πληρωµή ή
στην Υπηρεσία Επιτρόπου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
(αφορά µόνο σε δηµόσιες συµβάσεις
µε αντικείµενο την εκτέλεση έργων,
την προµήθεια αγαθών ή την παροχή
υπηρεσιών, εφόσον ο προϋπολογισµός
τους είναι ύψους ίσου ή µεγαλύτερου
του 1 €)
(άρθρο 3 της µε αριθµό Π1/2380/2012
-Β' 3400- ΚΥΑ, που εκδόθηκε κατ'
εξουσιοδότηση του άρθρου 11 του ν.
4013/2011)
Μετά την έναρξη εφαρµογής των
παραγράφων 2,3,4,5 και 6 του άρθρου
139, ήτοι από τη δηµοσίευση της
απόφασης της παραγράφου 5 του
άρθρου 139 θα αναρτώνται ακόµη τα
αποδεικτικά κάθε πληρωµής
Η
υποχρέωση
ανάρτησης
στη
ΚΗΜ∆ΗΣ ισχύει σήµερα σωρευτικά
µε την υποχρέωση ανάρτησης στη
∆ΙΑΥΓΕΙΑ. Θα αρκεί µόνο η
ανάρτηση στο ΚΗΜ∆ΗΣ µετά την
δηµοσίευση της απόφασης της
παραγράφου 5 του άρθρου 139 Ν.
4281/14)

6) Πράξεις συγκρότησης της Επιτροπής
Ερευνών καθώς και οι τροποποιήσεις
αυτών (εδ. 7 παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.

ΟΧΙ
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3861/2010) (πεδίο «πράξη που αφορά
συλλογικό όργανο»)
∆ιευκρινίζεται ότι:
Αναρτώνται οι αποφάσεις της Επιτροπής
Ερευνών (θέµα 5.1):
i. Η πράξη συγκρότησης της Επιτροπής
Ερευνών
ii. Η πράξη εκλογής του Αντιπροέδρου
της Επιτροπής Ερευνών
7)
Πράξεις αποδοχής παραίτησης,
αντικατάστασης ή παύσης µελών της
Επιτροπής Ερευνών (θέµα 5.1) (εδ 8,
παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010)
(πεδίο: «πράξη που αφορά συλλογικό
όργανο»)
8) Πράξεις συγκρότησης αµειβόµενων
ή µη επιτροπών, οµάδων εργασίας,
οµάδων έργου και συναφών οργάνων
γνωµοδοτικής ή άλλης αρµοδιότητας,
ανεξαρτήτως αν τα µέλη τους αµείβονται
ή όχι (εδ 9 παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.
3861/2010) (πεδίο: «πράξη που αφορά
συλλογικό όργανο»)
Αναρτώνται:
Α) οι αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών:
α. για τη συγκρότηση επιτροπών που
ορίζονται
σε
κανονισµούς
που
εγκρίνονται από την ΕΕ (π.χ. οι επιτροπές
που ορίζονται από τους κανονισµούς
διάθεσης
προϊόντων
και
χρηµατοδότησης) και για τη συγκρότηση
ad hoc Επιτροπών / Οµάδων εργασίας
(π.χ. για την εξέταση συγκεκριµένων
θεµάτων) (θέµα 5.8)
β. για τη συγκρότηση των επιτροπών
αξιολόγησης προσωπικού στις αναθέσεις
έργου (θέµα 3.2)
γ. το απόσπασµα της της απόφασης
αυτεπιστασίας που αναφέρεται στη
συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής
(θέµα 2.6)
στο πεδίο «συγκρότηση συλλογικού
οργάνου» αναρτάται το απόσπασµα
απόφασης της ΕΕ (θέµα 2.7)
Β) οι πράξεις συγκρότησης Επιτροπών
διαγωνισµών (διενέργειας / αξιολόγησης,
παραλαβής/ενστάσεων),
οι
οποίες
διενεργούνται µε κλήρωση, σύµφωνα µε
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τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.
4024/2011
Στο πεδίο «συγκρότηση συλλογικού
οργάνου»
αναρτάται
η
πράξη
συγκρότησης
9) Πράξεις καθορισµού των αµοιβών
και
αποζηµιώσεων
των
µελών
µονοµελών και συλλογικών οργάνων
διοίκησης, (µελών επιτροπών, οµάδων
εργασίας, οµάδων έργου και συναφών
οργάνων
γνωµοδοτικής
ή
άλλης
αρµοδιότητας) (θέµα 5.8). (εδ 10 παρ. 4
του άρθρου 2 του ν. 3861/2010) (Αν και
δεν είναι συνήθης τακτική η πληρωµή
αµοιβών /αποζηµιώσεων στον ΕΛΠΚ, σε
περίπτωση που υπάρξουν) (πεδίο:
«πράξη που αφορά συλλογικό όργανο»)
10) Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων
µε διαγωνισµό ή µε επιλογή (εδ 11 παρ.
4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010) στο
πεδίο «προκήρυξη πλήρωσης θέσεων»
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν:
α.
οι
προσκλήσεις
εκδήλωσης
ενδιαφέροντος
για
την
σύναψη
µισθώσεων έργου (όπου απαιτούνται)
β. προκηρύξεις για συµβάσεις εργασίας
(θέµα 3.2)
11) Πίνακες επιτυχόντων, διοριστέων
και επιλαχόντων των προκηρύξεων
επιλογής προσωπικού, στις περιπτώσεις
κατά τις οποίες η δηµοσίευση τους
προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία
(εδ 13, παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.
3861/2010)
στο
πεδίο
«πίνακας
επιτυχόντων, διοριστέων, επιλαχόντων»
Αναρτάται µόνο απόσπασµα της
απόφασης της ΕΕ που περιλαµβάνει µόνο
τον πίνακα επιτυχόντων, διοριστέων και
επιλαχόντων, χωρίς την αναφορά σε
αξιολογικές κρίσεις (θέµα 3.2) (όχι
ολόκληρο το πρακτικό για την έγκριση
του πρακτικού αξιολόγησης & ανάθεσης
έργου ή σύµβασης εργασίας) (όπου
απαιτείται προκήρυξη και δίχως να
διενεργείται δηµοσίευση των πινάκων
επιτυχόντων)
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12) Περιλήψεις συµβάσεων εργασίας
ιδιωτικού δικαίου (εδ 14 παρ. 4 του
άρθρου 2 του ν. 3861/2010)
Αναρτώνται οι περιλήψεις παντός είδους
συµβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου
µε τον ΕΛ να συµβάλλεται ως
εργοδότης,
δεδοµένου
ότι
έτσι
αναλαµβάνει υποχρεώσεις πληρωµής
τρίτων, και όλες οι περιλήψεις
τροποποιήσεών
τους,
στο
πεδίο
«σύµβαση» (θέµα 3.5)
Οι περιλήψεις περιλαµβάνουν µόνο:
στοιχεία εργοδότη, Ε/Υ και αναδόχου,
διάρκεια, κατηγορία/κλάδος προσωπικού,
αριθµός απόφασης ΕΕ για την έγκριση
της σύναψης της σύµβασης, ΚΑ.
13) Περιλήψεις συµβάσεων έργου (εδ 14
παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010)
Αναρτώνται:
α. περιλήψεις παντός είδους ιδιωτικών
συµβάσεων έργου που συνάπτονται είτε
για την εξυπηρέτηση της γραµµατείας
είτε στα πλαίσια έργων µε τον ΕΛ να
συµβάλλεται ως εργοδότης, δεδοµένου
ότι έτσι αναλαµβάνει υποχρεώσεις
πληρωµής τρίτων, και όλες οι
περιλήψεις τροποποιήσεων / ακυρώσεων
/ διακοπών / παραιτήσεων ποσών, στο
πεδίο «σύµβαση». Σηµείωση: στις
περιπτώσεις παραίτησης ποσού, όταν δεν
συνάπτεται σύµβαση αρκεί η ανάρτηση
στο πεδίο «σύµβαση» του σχετικού
αποσπάσµατος της απόφασης ΕΕ (θέµα
3.8).
Οι
περιλήψεις
των
συµβάσεων
περιλαµβάνουν: στοιχεία εργοδότη, Ε/Υ
και αναδόχου, διάρκεια, ποιοτικό και
ποσοτικό αντικείµενο σύµβασης, αριθµός
απόφασης ΕΕ για την έγκριση της
σύναψης της σύµβασης, ΚΑ.
Το απόσπασµα της απόφασης της ΕΕ
περιλαµβάνει: όνοµα αναδόχου και Ε.Υ.
Κ.Α. και ποσό παραίτησης, καθώς και τον
αρ. της απόφασης της αρχικής ανάθεσης.
Όχι περιλήψεις αλλά ολόκληρο το
κείµενο της σύµβασης µίσθωσης έργου
που συνάπτουν οι φορείς στο πλαίσιο
επιχειρησιακών
προγραµµάτων
του
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Ε.Σ.Π.Α. ή στο πλαίσιο άλλων
ενωσιακών ή διεθνών προγραµµάτων
οφείλει να αναρτάται (σύµφωνα µε άρθρο
8 Ν. 4325/2015 «Εκδηµοκρατισµός της
∆ιοίκησης
Καταπολέµηση
Γραφειοκρατίας
και
Ηλεκτρονική
∆ιακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 47/11-052015)
β. περιλήψεις παντός είδους δηµοσίων
συµβάσεων έργου µε αντικείµενο την
εκτέλεση έργων, την προµήθεια αγαθών ή
την παροχή υπηρεσιών µε τον ΕΛ να
συµβάλλεται ως αναθέτουσα αρχή, και
όλες οι περιλήψεις τροποποιήσεών τους,
στο πεδίο «ανάθεση έργου, προµηθειών,
υπηρεσιών»
Οι περιλήψεις περιλαµβάνουν µόνο:
στοιχεία εργοδότη και αναδόχου,
διάρκεια,
ποιοτικό και ποσοτικό
αντικείµενο
σύµβασης,
αριθµός
απόφασης ΕΕ για την έγκριση της
σύναψης της σύµβασης, ΚΑ.
Προσοχή: Θα παύσει η υποχρέωση
ανάρτησης στη ∆ιαύγεια µόνο όσων
πράξεων αφορούν δηµόσιες συµβάσεις
που υπάγονται στη δηµοσίευση του
ΚΗΜ∆ΗΣ όταν δηµοσιευθεί η
απόφαση της παραγράφου 5 του
άρθρου 139 Ν. 4281/14 (σύµφωνα µε το
άρθρο 210 παρ. 6 του ν. 4281/14)

14)
Περιλήψεις
διακηρύξεων,
δηµόσιων
συµβάσεων
έργων,
προµηθειών, υπηρεσιών και µελετών
(εδ 16 παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.
3861/2010)
Αναρτώνται:
περιλήψεις
των
διακηρύξεων όλων των ειδών των
διαγωνισµών που διενεργούνται από τον
ΕΛ βάσει του άρθρου 14 του ΟΧ∆ (πεδίο
«περίληψη διακήρυξης»

Όλες
οι δηµόσιες συµβάσεις µε
αντικείµενο την εκτέλεση έργων, την
προµήθεια αγαθών ή την παροχή
υπηρεσιών (το πλήρες κείµενο),
εφόσον ο προϋπολογισµός τους είναι
ύψους ίσου ή µεγαλύτερου του 1 €
Η
υποχρέωση
ανάρτησης
στη
ΚΗΜ∆ΗΣ ισχύει σήµερα σωρευτικά
µε την υποχρέωση ανάρτησης στη
∆ΙΑΥΓΕΙΑ. Θα αρκεί µόνο η
ανάρτηση στο ΚΗΜ∆ΗΣ µετά την
δηµοσίευση της απόφασης της
παραγράφου 5 του άρθρου 139 Ν.
4281/14
Προκηρύξεις / προσκλήσεις και
ειδικότερα το πλήρες κείµενο
διακηρύξεων ή προσκλήσεων που
αφορούν σε εγκεκριµένα αιτήµατα
ανάλογα
µε
την
ακολουθητέα
διαδικασία.
(αφορά µόνο σε δηµόσιες συµβάσεις
µε αντικείµενο την εκτέλεση έργων,
την προµήθεια αγαθών ή την παροχή
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υπηρεσιών, εφόσον ο προϋπολογισµός
τους είναι ύψους ίσου ή µεγαλύτερου
του 1 €)
Προσοχή: Θα παύσει η υποχρέωση
ανάρτησης αυτών στη ∆ιαύγεια όταν
δηµοσιευθεί
η
απόφαση
της
παραγράφου 5 του άρθρου 139 Ν.
4281/14 (σύµφωνα µε το άρθρο 210
παρ. 6 του ν. 4281/14)

Η
υποχρέωση
ανάρτησης
στη
ΚΗΜ∆ΗΣ ισχύει σήµερα σωρευτικά
µε την υποχρέωση ανάρτησης στη
∆ΙΑΥΓΕΙΑ. Θα αρκεί µόνο η
ανάρτηση στο ΚΗΜ∆ΗΣ µετά την
δηµοσίευση της απόφασης της
παραγράφου 5 του άρθρου 139 Ν.
4281/14
Η δηµοσίευση της προκήρυξης στο
ΚΗΜ∆ΗΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 152
του Ν.4281/14 αντικαθιστά την
υποχρέωση δηµοσίευσης στο Τεύχος
∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων
της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως από
την 1.1.2016 (µε το άρθρο 37 παρ.2
Ν.4320/2015, ΦΕΚ Α 29/19.3.2015
παρατάθηκε η υποχρέωση σωρευτικής
δηµοσίευσης και Τεύχος ∆ιακηρύξεων
∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας
της Κυβερνήσεως και στο ΚΗΜ∆ΗΣ).

15) αποφάσεις και πράξεις κατακύρωσης
δηµόσιων
συµβάσεων
έργων,
προµηθειών, υπηρεσιών και µελετών (εδ
16 παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.
3861/2010)
Στο πεδίο: «κατακύρωση»

Μετά την έναρξη εφαρµογής των
παραγράφων 2,3,4,5 και 6 του άρθρου
139, ήτοι από τη δηµοσίευση της
απόφασης της παραγράφου 5 του
άρθρου 139 θα αναρτώνται ακόµη οι
αποφάσεις κατακύρωσης. Σήµερα δεν
υφίσταται τέτοια υποχρέωση.

Προσοχή: Θα παύσει η υποχρέωση
ανάρτησης αυτών στη ∆ιαύγεια όταν
δηµοσιευθεί
η
απόφαση
της
παραγράφου 5 του άρθρου 139 Ν.
4281/14 (σύµφωνα µε το άρθρο 210
παρ. 6 του ν. 4281/14)
16) αποφάσεις και πράξεις ανάθεσης
δηµόσιων
συµβάσεων
έργων,
προµηθειών, υπηρεσιών και µελετών (εδ
16 παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.
3861/2010)
Στο πεδίο: «ανάθεση έργου, προµηθειών,
υπηρεσιών»
Προσοχή: Θα παύσει η υποχρέωση
ανάρτησης αυτών στη ∆ιαύγεια όταν

Μετά την έναρξη εφαρµογής των
παραγράφων 2,3,4,5 και 6 του άρθρου
139, ήτοι από τη δηµοσίευση της
απόφασης της παραγράφου 5 του
άρθρου 139 θα αναρτώνται ακόµη οι
αποφάσεις ανάθεσης. Σήµερα δεν
υφίσταται τέτοια υποχρέωση.
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δηµοσιευθεί
η
απόφαση
της
παραγράφου 5 του άρθρου 139 Ν.
4281/14 (σύµφωνα µε το άρθρο 210
παρ. 6 του ν. 4281/14)
Οι δε αποφάσεις της ΕΕ µε τις οποίες
αποφασίζεται η εξαίρεση από τη
διαδικασία των διαγωνισµών που ορίζεται
στο άρθρο 14 του ΟΧ∆ (θέµα 4.4) θα
αναρτώνται ανάλογα µε το ποια εξαίρεση
αποφασίζεται.
Συγκεκριµένα, εάν αποφασίζεται η
προσφυγή
στη
διαδικασία
των
διαπραγµατεύσεων, θα αναρτάται στο
ίδιο
πεδίο:
«ανάθεση
έργου,
προµηθειών/υπηρεσιών», κατά το εδ. 16
της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010
(υπό την παρούσα υποκατηγορία) και στο
ίδιο πεδίο θα αναρτάται η περίληψη της
σύµβασης σύµφωνα µε το εδ. 14 της παρ.
4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010
(υποκατηγορία 14 στην παρούσα
εισήγησή µας, µε τις διευκρινίσεις που
γίνονται εκεί). Σηµειωτέον ότι εάν
απαιτείται η έγκριση της Ανεξάρτητης
∆ηµόσιας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
θα πρέπει να αναρτάται η απόφαση της
ΕΕ αφού έχει ληφθεί η έγκριση αυτής (µε
αναφορά στο Α∆Α της όταν έχει
αναρτηθεί).
Προσοχή: Θα παύσει η υποχρέωση
ανάρτησης αυτών στη ∆ιαύγεια όταν
δηµοσιευθεί
η
απόφαση
της
παραγράφου 5 του άρθρου 139 Ν.
4281/14 (σύµφωνα µε το άρθρο 210
παρ. 6 του ν. 4281/14)
Εάν αφορά στην έγκριση διεξαγωγής
έτερου διαγωνισµού, θα αναρτάται ως
ατοµική διοικητική πράξη κατά το εδ. 22
της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010
(κατωτέρω υπό 19)

17) Πράξεις αποδοχής δωρεών (εδ 17
παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010)
πεδίο «αποδοχή δωρεάς»
Αναρτώνται: αποφάσεις της ΕΕ (θέµα
2.4) µε αναφορά σε: στοιχεία δωρητή,
ποσό
και
σκοπός
δωρεάς
(δεν
επιβάλλεται η ανάρτηση ολόκληρων ή

ΟΧΙ
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περιλήψεων των συµβάσεων δωρεάς).
Στην περίπτωση, που επιβάλλεται από
τον δωρητή ή από λόγους δηµοσίου
συµφέροντος
η
ρήτρα
της
εµπιστευτικότητας,
τότε
δηµοσιοποιείται µόνο το ποσό και όχι τα
στοιχεία του δωρητή µετά από την
έκδοση
σχετικής
αιτιολογηµένης
απόφασης .

18) Ατοµικές διοικητικές πράξεις, η
δηµοσίευση των οποίων προβλέπεται από
ειδική διάταξη νόµου (εδ 22 παρ. 4 του
άρθρου 2 του ν. 3861/2010) πεδίο
«ατοµικές διοικητικές πράξεις»
Στην υπουργική απόφαση µε αρ. ΕΞ
604/2012
(Γ.Υφ.)
(∆ΙΣΚΠΟ/Φ.1/οικ.10885
(ΦΕΚ
Β
1476/3.5.12) «ρύθµιση λεπτοµερειακών
και τεχνικών θεµάτων για την εφαρµογή
του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Β 112)» στο
άρθρο 6 µε τίτλο «∆ιαδικασία ανάρτησης
Νόµων και Πράξεων» στην παράγραφο 4
ορίζεται «Στην κατηγορία «λοιπές
ατοµικές
διοικητικές
πράξεις»
εντάσσονται µόνο οι ατοµικές διοικητικές
πράξεις, οι οποίες δηµοσιεύονται
σύµφωνα µε ειδική διάταξη νόµου είτε
στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης είτε
στον ηµερήσιο τύπο, είτε στην ιστοσελίδα
ή στο κατάστηµα του φορέα».
Με βάση την ανωτέρω ερµηνεία
θεωρούµε ότι στην κατηγορία αυτή
εντάσσονται όλα τα πρακτικά που
αφορούν σε διαγωνισµούς, κύρωσης,
επανάληψης,
τροποποίησης
όρων
διακήρυξης,
µαταίωσης,
επίλυσης
ενστάσεων,
εφόσον
αυτά
δεν
εντάσσονται στην υποκατηγορία 12 της
παρούσης και εφόσον η ανάρτησή τους
στην ιστοσελίδα µας έχει θεσπισθεί µε το
άρθρο 14 του Ο∆Χ µας κατ’επιταγή της
Ερµηνευτικής
Ανακοίνωσης
της
Επιτροπής «σχετικά µε το κοινοτικό
δίκαιο που εφαρµόζεται στην ανάθεση
συµβάσεων, οι οποίες δεν καλύπτονται ή
καλύπτονται εν µέρει από τις οδηγίες για
τις
δηµόσιες
συµβάσεις»
(που
δηµοσιεύθηκε στην ΕΕΕΕ 179/02/1.8.06)
Στην κατηγορία αυτή προτείνουµε να
ενταχθούν και όλες οι αποφάσεις της Ε.Ε.

ΟΧΙ
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που αφορούν στα κάτωθι θέµατα:
- αποδοχή διαχείρισης νέων έργων έγκριση
προϋπολογισµού
/
ανάλυσης οµοειδών / διεξαγωγής
διαγωνισµών
/προσκλήσεων
(θέµα 2.1)
- αποδοχή χρηµατοδότησης &
έγκριση
αύξησης
προϋπολογισµού (θέµα 2.2.)
- έγκριση
προϋπολογισµού
/
ανάλυση οµοειδών (θέµα 2.3)
- τροποποίησης
–
αύξησης
προϋπολογισµού (θέµα 2.5)
- εγκρίσεις συµµετοχής φοιτητών
(θέµα 3.6)
- εγκρίσεις υποτροφιών (θέµα 3.7)
- παράτασης χρονικής διάρκειας
έργου (θέµα 4.5)
ολοκλήρωσης
–
- εγκρίσεις
πιστοποίησης έργων (θέµα 4.6)
- ορισµού / αλλαγής Ε.Υ. (θέµα
4.7)
- αιτήσεις χρηµατοδότησης έργων
(θέµα 4.9)
- χρηµατοδοτήσεις
από
Πανεπιστηµιακές πηγές (νέων
έργων) (θέµα 5.4)
- θέµατα της Γραµµατείας του
Ειδικού Λογαριασµού. (θέµα 5.5)
- εξουσιοδοτήσεις (θέµα 5.6)
- Σε αυτές εντάσσονται και οι
αποφάσεις της Ε.Ε.: για την
αποδοχή της διαχείρισης του
έργου και η έγκριση διεξαγωγής
διαγωνισµού α) στα έργα που
προηγείται
διαδικασία
πρόσκλησης και αξιολόγησης
κατά
το
στάδιο
που
γνωστοποιείται στην ΕΕ η
έγκριση
της
χρηµατοδότησης/θετικής
αξιολόγησης από το χρηµατοδότη
και β) στα έργα παροχής
υπηρεσιών κατά το στάδιο που
γνωστοποιείται στην ΕΕ η
πρόταση/προσχέδιο
σύµβασης
(ανωτέρω
αναφερόµενες
υποενότητα Α(Ι)
- Τα λοιπά πρακτικά της ΕΕ (θέµα
4.4), που αφορούν σε αποφάσεις:
Έγκρισης ενδιάµεσων σταδίων
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διαγωνιστικής διαδικασίας
επανάληψης διαγωνισµών
µαταίωσης διαγωνισµών
επίλυσης ενστάσεων
έγκριση
διεξαγωγής
έτερου
διαγωνισµού
Για τις ως άνω αποφάσεις δεν έχει
θεσπισθεί νοµοθετικά η υποχρέωση
δηµοσίευσής τους και ούτε προβλέπεται
τέτοια υποχρέωση στον Ο∆Χ µας.
Ωστόσο σε συνεννόηση µε τους λοιπούς
Ειδικούς
Λογαριασµούς
των
πανεπιστηµίων της χώρας µας έχει γίνει
αποδεκτή για λόγους διαφάνειας η
ανάρτησή τους στη ∆ιαύγεια, η οποία
µέχρι πριν την τροποποίηση του Ν.
3861/10 πραγµατοποιούνταν µαζικά µε
την ανάρτηση του συνόλου των
αποφάσεων της ΕΕ για περισσότερο από
ένα έργα µε διαφορετικά ΚΑ στο πεδίο
κανονιστικές πράξεις. Σήµερα, λόγω της
υποχρεωτικής αναφοράς του Α∆Α σε
κάθε αναρτητέα πράξη φρονούµε ότι όλες
οι ως άνω αποφάσεις της Επιτροπής
Ερευνών µπορούν αναρτώνται στο πεδίο
«ατοµικές διοικητικές πράξεις», κατά
διασταλτική ερµηνεία του νόµου και
προκειµένου να εξασφαλίσουµε την
προσδωκόµενη διαφάνεια που αποτελεί
την βούληση του νοµοθέτη.

Σηµειώσεις-∆ιευκρινίσεις:
1. Σχετικά µε την αναρτητέα πράξη «εκτέλεση προϋπολογισµού».
Με το άρθρο 10Α του ν. 3861/2010, το οποίο προστέθηκε µε το άρθρο 15 ν. 4305/2014
ΦΕΚ Α237/31.10.14, µε έναρξη ισχύος σύµφωνα µε το άρθρο 64 του νόµου αυτού από
1.12.2014, επιβλήθηκε η υποχρέωση να αναρτάται η εκτέλεση του προϋπολογισµού µε
αναλυτική περιγραφή: στο σκέλος των εσόδων τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και
εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθµό Εσόδου και στο σκέλος των εξόδων τα
προϋπολογισθέντα, τα ενταλµατοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθµό
Εξόδου το αργότερο εντός δέκα (10) ηµερών µετά το πέρας κάθε ηµερολογιακού µήνα.
Έχει δε εκδοθεί η υπουργική απόφαση µε αρ. ∆Η∆/Φ.40/17742/5.6.15 «Εφαρµογή των
διατάξεων του άρθρου 10Α του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε µε το άρθρα 15 του ν.
4305/2014» (Α∆Α 63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ), η οποία δίνει σχετικές κατευθύνσεις.
Από το γράµµα του νόµου και της σχετικής υπουργικής απόφασης συνάγεται ότι οι
Ειδικοί Λογαριασµοί των ΑΕΙ, εφόσον εξαιρούνται από τις διατάξεις του Γενικού
Λογιστικού (σύµφωνα µε την εξαίρεση της παραγράφου 3 του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α.
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679/22.08.96 των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
(ΦΕΚ 826 Β), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ A
156/4.9.2009) και όπως ισχύει σήµερα µετά την τροποποίησή της µε το άρθρο 36 του
Ν. 3848/10 (ΦΕΚ Α 71/19.5.2010), δεν εµπίπτουν σε αυτή την υποχρέωση.
2. Σχετικά µε τις αναρτητέες πράξεις ν. 4 και 5 «πράξεις ανάληψης
υποχρέωσης δαπάνης» και «απόφαση έγκρισης δαπάνης».
Στην µε αρ. 428/23.5.2014 θέµα 5.5.4 (Α∆Α Ω4ΡΠ469Β7Γ-ΗΘΒ) απόφαση της ΕΕ,
στην οποία είχε εγκριθεί η προγενέστερη επικαιροποίηση των αναρτήσεων στη
∆ιαύγεια, µετά την τροποποίηση του ν. 3861/2010 µε το άρθρο 23 του Ν. 4210/13, είχε
αποφασισθεί ότι δεν υφίσταται σχετική υποχρέωση των ειδικών λογαριασµών εξαιτίας
της ρητής εξαίρεσής µας από τις διατάξεις του δηµοσίου λογιστικού, ως άνω
αναφέρεται, κι εφόσον πραγµατοποιείται ανάρτηση όλων των περιλήψεων των
σχετικών συµβάσεων. Εφόσον δεν έχει επέλθει κάποια αλλαγή στην ερµηνεία του
σχετικού άρθρου, προτείνουµε να διατηρηθεί η ίδια τακτική µη ανάρτησης στη
∆ιαύγεια, σε ό,τι αναφέρεται στις πράξεις που δεν είναι αναρτητέες στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
Αντιθέτως, οι αντίστοιχες αναρτήσεις στο ΚΗΜ∆ΗΣ για δηµόσιες συµβάσεις ποσών
άνω του 1 € πρέπει να πραγµατοποιείται ανελιπώς από 8.8.15 σύµφωνα και µε όσα
αναφέρονται κατωτέρω υπό παρατήρηση 5.
3. Σχετικά µε τις αναρτητέες πράξεις ν. 12 «πίνακες επιτυχόντων,
διοριστέων και επιλαχόντων»
Μέχρι σήµερα αναρτώνταν ολόκληρο το πρακτικό της ΕΕ στο οποίο ενσωµατωνόταν
ολόκληρο το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων. Ωστόσο για την
διαφύλαξη των προσωπικών δεδοµένων των συµµετεχόντων προσώπων, εισηγούµαστε
να αναρτάται µόνο το απόσπασµα της απόφασης της ΕΕ που αφορά µόνο στον πίνακα
επιτυχόντων, διοριστέων και επιλαχόντων.
4. Σχετικά µε τις αναρτητέες πράξεις ν. 14 «συµβάσεις έργου».
Επειδή στον όρο αυτό περιλαµβάνονται τόσο οι ιδιωτικές συµβάσεις έργου όσο και οι
δηµόσιες συµβάσεις µε αντικείµενο την εκτέλεση έργων, την προµήθεια αγαθών ή την
παροχή υπηρεσιών κατά την έννοια των προεδρικών διαταγµάτων 59 και 60/2007, έχει
γίνει διάκριση αυτών και θεωρούµε ότι θα πρέπει να αναρτώνται σε διαφορετικά πεδία
στη ∆ιαύγεια. Από δε την έκδοση της απόφασης του άρθρου 139 παρ. 5 οι δηµόσιες
συµβάσεις θα αναρτώνται αποκλειστικά στο ΚΗΜ∆ΗΣ
Ωστόσο πρέπει να ληφθεί υπόψη η διάταξη του εδαφίου α του άρθρου 8 του Ν.
4325/2015 «Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και
Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'
47/11-05-2015) που αναφέρει: «3. Οι συµβάσεις µίσθωσης έργου που συνάπτουν οι
φορείς στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραµµάτων του Ε.Σ.Π.Α. ή στο πλαίσιο άλλων
ενωσιακών ή διεθνών προγραµµάτων, αναρτώνται υποχρεωτικά στο πρόγραµµα
«∆ιαύγεια». Σε περίπτωση σύναψης συµβάσεων κατά παράβαση των ως άνω διατάξεων,
το συµβατικό ποσό της αµοιβής καταλογίζεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον στον
λαβόντα και στο φυσικό πρόσωπο που υπογράφει τη σύµβαση για λογαριασµό της
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διοίκησης, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 15 του άρθρου 21 του
Ν.2190/1994, όπως ισχύει». Επειδή η διάταξη αυτή έχει εφαρµογή από την 11.5.2015,
θεωρούµε επιβεβληµένο να γίνει ορθή επανάληψη της ανάρτισης όλων των περιλήψεων
των συµβάσεων έργου που έχουµε συνάψει ως εργοδότες στο πλαίσιο επιχειρησιακών
προγραµµάτων του Ε.Σ.Π.Α. ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών
προγραµµάτων από 11.5.2015 µέχρι σήµερα και να συµπεριληφθεί στα µεταδεδοµένα
ολόκληρο το κείµενο της σύµβασης. Ωστόσο ενδείκνυται να υπάρξει συντονισµός σε
αυτό το ζήτηµα µε όλα τα ελληνικά πανεπιστήµια, ώστε να υπάρχει µια ενιαία στάση
µεταξύ των πανεπιστηµίων.
5. Σχετικά µε τις µη πραγµατοποιηθείσες αναρτήσεις στο ΚΗΜ∆ΗΣ
από την έναρξη λειτουργίας του (2.4.2013)
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α 176/16.12.2015) παρέχεται η
δυνατότητα καταχώρισης στο ΚΗΜ∆ΗΣ των απαιτουµένων από το νόµο πράξεων και
στοιχείων δηµοσίων συµβάσεων, που αφορούν σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα και
ενέργειες τεχνικής βοήθειας /υποστήριξης της εφαρµογής των προγραµµατικών
περιόδων 2007-2013 και 2014-2020 έως την 31.1.2016, ώστε να µην επηρεάζεται η
νοµιµότητα, κανονικότητα και επιλεξιµότητα των σχετικών δαπανών. Η δυνατότητα
αυτή παρέχεται για τα στοιχεία των δηµοσίων συµβάσεων πριν την εκτέλεση
οποιασδήποτε δαπάνης που όφειλαν να καταχωρηθούν από την έναρξη εφαρµογής του
ισχύος (2.4.2013) έως την έναρξη εφαρµογής του ως άνω άρθρου (16.12.2015).
Ωστόσο, επειδή δεν είναι δυνατή η ανάρτηση σε εκτελεσµένες δαπάνες των
πρωτογενών και εγκεκριµένων αιτηµάτων, θεωρούµε απαραίτητη την ανάρτηση όλων
των λοιπών αναρτητέων στοιχείων, ήτοι α) σύµβασης, β) προκήρυξης/διακήρυξης και
γ) εντολών πληρωµής για µεν από 2.4.2013 έως 7.8.2015 όλων των δηµοσίων
συµβάσεων ποσού άνω των 1000 € που εκτελέστηκαν και για δε το διάστηµα από
8.8.2015 έως 16.12.2015 όλων των εκτελεσθεισών δηµοσίων συµβάσεων από 1 € και
άνω. Για δε το διάστηµα από 16.12.2015 και εφεξής θα όφειλε να ενεργείται ανάρτηση
κάθε στοιχείου ήτοι και των πρωτογενών και εγκεκριµένων αιτηµάτων προ της
διενέργειας οποιασδήποτε δαπάνης δηµόσιας σύµβασης άνω του 1 €

Όσον αφορά δε τα θέµατα: α) µη αναρτητέες πράξεις, β) συσχετισµό των Α∆Α, γ)
αποφυγή διπλής ανάρτησης, δ) περιορισµοί στην ανάρτηση των πράξεων στο διαδίκτυο
σχετιζόµενες µε την προστασία προσωπικών δεδοµένων και ε) διαδικασία ανάρτησης
προτείνω να διατηρηθεί η ισχύς της απόφασης υπ’αρ. 428/23.5.2014 θέµα 5.5.4 της
Επιτροπής Ερευνών µε τίτλο «Τροποποίηση του Ν. 3861/2010 περί ∆ιαύγειας και
Εφαρµογή του στις ∆ιαδικασίες του ειδικού Λογαριασµού» (Α∆Α Ω4ΡΠ469Β7ΓΗΘΒ)
Ηράκλειο, 13.1.2016
Η Νοµικός σύµβουλος του ΕΛ ΠΚ
Πέπη Κατσιγιαννάκη»
ε) Τον επικαιροποιηµένο πίνακα θεµάτων ηµερήσιας διάταξης Επιτροπής Ερευνών, ο οποίος
συντάχθηκε από τη Γραµµατεία σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση, ο οποίος έχει ως εξής:
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

1.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

µη αναρτητέο

1.1

Επικύρωση πρακτικών Συνεδριάσεων

1.2

Έσοδα - Έξοδα Ειδικού Λογαριασµού

2

ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ

2.1

Αποδοχή διαχείρισης νέων έργων - Έγκριση
προϋπολογισµού / ανάλυσης
οµοειδών/διεξαγωγής διαγωνισµών
/προσκλήσεων

2.2

2.3

2.4
2.5

2.6

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΤΥΠΟΣ
ΕΓΓΡΑΦΟΥ

αρ. εδαφίου
άρθρου 2
παρ. 4
ν. 3861/10

συσχ/σµός
Α∆Α

απόφαση Ε.Ε.

ατοµική διοικητική πράξη

22

απόφαση Ε.Ε.

ατοµική διοικητική πράξη

22

απόφαση Ε.Ε.

ατοµική διοικητική πράξη

22

απόφαση Ε.Ε.

αποδοχή δωρεάς

17

ναι

απόφαση Ε.Ε.

ατοµική διοικητική πράξη

22

ναι

απόφαση Ε.Ε.

λοιπές κανονιστικές πράξεις

22

απόφαση Ε.Ε.

συγκρότηση συλλογικών
οργάνων

9

απόφαση Ε.Ε.

Λοιπές κανονιστικές πράξεις

22

ναι

απόφαση Ε.Ε.

συγκρότηση συλλογικών
οργάνων

9

ναι

9

ναι

Αποδοχή χρηµατοδότησης & έγκριση αύξησης
προϋπολογισµού
ναι

Έγκριση προϋπολογισµού / ανάλυση οµοειδών

Αποδοχή δωρεάς & έγκριση αύξησης
προϋπολογισµού
Τροποποίηση / Αύξηση προϋπολογισµού

Αποφάσεις εκτέλεσης έργων (αυτεπιστασία)

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής

Τροποποίηση απόφασης αυτεπιστασίας

Τροποποίηση επιτροπής παραλαβής

Επικαιροποίηση επεξηγηµατικού πίνακα
µη αναρτητέο
2.7

Τροποποίηση οµάδας έργου
µη αναρτητέο
συγκρότηση ή τροποποίηση οµάδας έργου
όταν επιβάλλεται από τη διαχειριστική αρχή

3

3.1.

απόφαση Ε.Ε.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Εγκρίσεις πρόσθετης απασχόλησης σε
προσωπικό του Π.Κ.
περίληψη σύµβασης

σύµβαση

14
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3.2.

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος (έργου
εργασίας
έγκριση συγκρότησης επιτροπών
προσκλήσεων
έγκριση τροποποίησης επιτροπών
προσκλήσεων
έγκριση προκηρύξης για σύµβαση εργασίας

έγκριση πρακτικού αξιολόγησης & ανάθεσης
έργου / συµβάσης εργασίας

3.3.

3.4.

3.5

3.6

προκήρυξη

συγκρότηση συλλογικών
οργάνων
συγκρότηση συλλογικών
οργάνων
Προκήρυξη πλήρωσης
θέσεων

11

Απόσπασµα
απόφασης Ε.Ε. &
περίληψη σύµβασης

Πίνακας επιτυχόντων,
διοριστέων, επιλαχόντων &
σύµβαση

13
14

περίληψη σύµβασης

σύµβαση

14

περίληψη σύµβασης

σύµβαση

14

περίληψη σύµβασης

σύµβαση

14

απόφαση Ε.Ε.

ατοµική διοικητική πράξη

22

απόφαση Ε.Ε.

ατοµική διοικητική πράξη

22

απόφαση Ε.Ε.
απόφαση Ε.Ε.

9
ναι

9

ναι

Εγκρίσεις ανάθεσης έργου ελεύθερων
επαγγελµατιών

Εγκρίσεις ανάθεσης έργου µη επιτηδευµατιών

Εγκρίσεις συµβάσεων εργασίας

Εγκρίσεις συµµετοχής φοιτητών

3.7

Εγκρίσεις υποτροφιών

3.8

Εγκρίσεις
τροποποιήσεων/διακοπών/ακυρώσεων
συµβάσεων έργου

περίληψη σύµβασης

Έγκριση παραίτησης ποσού

απόσπασµα
απόφασης

Εγκρίσεις
τροποποιήσεων/διακοπών/ακυρώσεων
συµβάσεων εργασίας
Έγκριση παραίτησης ποσού

σύµβαση
14

ναι

περίληψη σύµβασης
απόσπασµα
απόφασης

σύµβαση

14

ναι

περίληψη σύµβασης

Σύµβαση

14

ναι

Εγκρίσεις διακοπών συµβάσεων εργασίας

4

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΕΡΓΑ

4.1

Αιτήσεις σε θέµατα παρακράτησης.
µη αναρτητέο

4.2

Αιτήσεις ταµειακής διευκολύνσης.
µη αναρτητέο

4.3

Αιτήσεις σε θέµατα µετακινήσεων
µη αναρτητέο

4.4

Αιτήσεις σε θέµατα προµηθειών.

συγκροτήσεις επιτροπών ενστάσεων

Πράξη συγκρότησης

συγκρότηση συλλογικών
οργάνων
9
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τροποποιήσεις επιτροπών ενστάσεων

Πράξεις συγκρότησης

συγκρότηση συλλογικών
οργάνων
9

περιλήψεις διακηρύξεων (όταν το απαιτεί ο
χρηµ/της)

κατακύρωση διαγωνισµού

περίληψη διακήρυξης

Περίληψη διακήρυξης

α) απόφαση Ε.Ε.

α) κατακύρωση

β) περίληψη
σύµβασης έργου

β) ανάθεση έργου,
προµηθειών, υπηρεσιών

ναι

16

16
14

µαταίωση διαγωνισµού

τροποποίηση διαγωνισµού
συµβάσεις προµηθειών για τις οποίες δεν έχει
προηγηθεί διαγωνισµός (άνω των 5869 € ή
κάτω των 5869 €)

εξαιρέσεις από διαδικασία προβλεποµένη σε
ΟΧ∆
(ανάλογα ποια εξαίρεση αποφασίζεται)

4.5

4.6

4.7

ατοµική διοικητική πράξη

περίληψη διακήρυξης

Περίληψη διακήρυξης

περίληψη σύµβασης
έργου

ανάθεση έργου,
προµηθειών, υπηρεσιών

22

ναι

16

ναι

16
14

α) ατοµική διοικητική πράξη
22

α) απόφαση Ε.Ε.
β) περίληψη
σύµβασης έργου

β) ανάθεση έργου,
προµηθειών, υπηρεσιών

14, 16

απόφαση Ε.Ε.

ατοµική διοικητική πράξη

22

ναι

απόφαση Ε.Ε.

ατοµική διοικητική πράξη

22

ναι

απόφαση Ε.Ε.

ατοµική διοικητική πράξη

22

ναι

απόφαση Ε.Ε.

ατοµική διοικητική πράξη

22

απόφαση Ε.Ε.

συγκρότηση συλλογικού
οργάνου

7

συγκρότηση συλλογικού
οργάνου

8

ναι

συγκρότηση συλλογικού
οργάνου

8

Ναι

4

ναι
(ανάρτηση
από εε &
πανεπιστή
µιο)

Αιτήσεις παράτασης χρονικής διάρκειας έργων

Αιτήσεις ολοκλήρωσης / πιστοποίησης έργων

Αιτήσεις ορισµού/ αλλαγής ΕΥ

4.8

Αιτήσεις που δεν εντάσσονται σε άλλες
κατηγορίες

4.9

Αιτήσεις χρηµατοδότησης έργων

5

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΡΕΥΝΩΝ

5.1

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ/ΕΚΛΟΓΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΕΕ
παραιτήσεις µελών ΕΕ

5.2

απόφαση Ε.Ε.

ανάρτηση κατά
περίπτωση

απόφαση Ε.Ε.

αντικαταστάσεις-παύσεις µελών ΕΕ

απόφαση Ε.Ε.

Οδηγός Χρηµατοδότησης & ∆ιαχείρισης /
Κανονισµός διάθεσης προϊόντων / Κανονισµός
χορήγησης υποτροφιών / Κανονισµός
Χρηµατοδοτήσεων

α) απόφαση Ε.Ε.
β) πράξης κύρωσής
του από πανεπιστήµιο

λοιπές κανονιστικές πράξεις
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5.3

Οδηγίες/ Λοιποί Κανονισµοί

5.4

Χρηµατοδοτήσεις από Πανεπιστηµιακές πηγές
(νέων έργων)

5.5

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Λ.

απόφαση Ε.Ε.

λοιπές κανονιστικές πράξεις

4

απόφαση Ε.Ε.

ατοµική διοικητική πράξη

22

ανάρτηση κατά
περίπτωση

ατοµική διοικητική πράξη

22

απόφαση Ε.Ε.

ατοµική διοικητική πράξη

22

απόφαση Ε.Ε.

ατοµική διοικητική πράξη

22

ανάρτηση κατά
περίπτωση

ατοµική διοικητική πράξη

22

απόφαση Ε.Ε.

συγκρότηση συλλογικού
οργάνου

9

απόφαση Ε.Ε.

καθορισµός αµοιβών

10

απόφαση Ε.Ε.

Έγκριση προϋπολογισµού

6

απόφαση Ε.Ε.

Έγκριση ισολογισµούαπολογισµού

6

απόφαση Ε.Ε.

Έγκριση ισολογισµούαπολογισµού

6

απόφαση Ε.Ε.

Έγκριση ισολογισµούαπολογισµού

*ορισµός προϊσταµένου γραµµατείας

5.6

5.7

5.8

Εξουσιοδοτήσεις
Θέµατα που δεν εντάσσονται σε άλλες
κατηγορίες.
Συγκροτήσεις επιτροπών-οµάδων εργασίας
* καθορισµός αµοιβής µελών ερευνητικής
επιτροπής

6

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

6.1

Έγκριση προϋπολογισµού

έγκριση τροποποίησης προϋπολογισµού

6.2

Έγκριση απολογισµού

έγκριση ισολογισµού

6

εγκρίνει οµόφωνα την ως άνω εισήγηση του νοµικού συµβούλου και τον τον ως άνω
επικαιροποιηµένο πίνακα θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Γραµµατείας της Επιτροπής
Ερευνών,
αποφασίζει να διενεργούνται εφεξής οι αναρτήσεις στο σύστηµα «∆ιαύγεια» ως εξής:
1) να αναρτώνται, σύµφωνα µε τις επιταγές του ν. 3861/2010, ως ισχύει, όλες οι πράξεις που
ορίζονται στην ως άνω εισήγηση και στον ως άνω πίνακα θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της
Επιτροπής Ερευνών, τις οποίες κρίνει αναρτητέες, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω
αιτιολόγηση. Να γίνεται συσχετισµός των Α∆Α στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην
απόφαση 428/23.5.2014 θέµα 5.5.4 της Επιτροπής Ερευνών (Α∆Α Ω4ΡΠ469Β7Γ-ΗΘΒ) και
να αποφεύγεται η διπλή ανάρτηση της ίδιας πράξης.
2) Να µην αναρτώνται όσες πράξεις έχουν κριθεί στην απόφαση 428/23.5.2014 θέµα 5.5.4
της Επιτροπής Ερευνών (Α∆Α Ω4ΡΠ469Β7Γ-ΗΘΒ) ως µη αναρτητέες, χωρίς να απαιτείται
περαιτέρω αιτιολόγηση
3)
Επιφυλάσσεται να αποφασίζει στο πλαίσιο της συζήτησης των θεµάτων 4.8 και 5.5
την ανάρτηση της σχετικής απόφασης στο σύστηµα «∆ιαύγεια».
Επιφυλλάσσεται να συντονιστεί µε τα άλλα ελληνικά Πανεπιστήµια στο θέµα της ανάρτησης
(σύµφωνα µε τη διάταξη του εδαφίου α του άρθρου 8 του Ν. 4325/2015 «Εκδηµοκρατισµός
της ∆ιοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση.
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ Α' 47/11-05-2015) του πλήρους κειµένου
των (ιδιωτικών) συµβάσεων έργου που έχει συνάψει ο ΕΛΠΚ ως εργοδότης στο πλαίσιο

ναι
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επιχειρησιακών προγραµµάτων του Ε.Σ.Π.Α. ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών
προγραµµάτων από 11.5.2015 µέχρι σήµερα.
Αναθέτει στη Γραµµατεία να καταχωρήσει στο ΚΗΜ∆ΗΣ για µεν το διάστηµα από 2.4.2013
έως 7.8.2015 όλες τις εκτελεσθείσες δηµόσιες συµβάσεις ποσού άνω των 1000 € για δε το
διάστηµα από 8.8.2015 κι εφεξής όλες τις εκτελεσθείσες δηµόσιες συµβάσεις από 1 € και
άνω ως προς τα κάτωθι στοιχεία: α) σύµβαση, β) προκήρυξη/διακήρυξη και γ) εντολές
πληρωµής.
Αναθέτει στη Γραµµατεία να οργανώσει τις διαδικασίες για την ανάρτηση των
καταχωρουµένων κατά το άρθρο 139 του ν. 4281/2014 πράξεων στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
Η παρούσα να αναρτηθεί στο σύστηµα ∆ιαύγεια στο πεδίο «κανονιστική πράξη».
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

