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Τροποποίηση του Οδηγού ∆ιαχείρισης
Λογαριασµού του Πανεπιστηµίου Κρήτης

και

Χρηµατοδότησης

του

Ειδικού

Ο Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 Φ.Ε.Κ. 195/06-09.2011 τ.Α΄ «∆οµή, λειτουργία, διασφάλιση
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν.4076/2012 Φ.Ε.Κ. 159/10.08.2012 τ.Α΄ «Ρυθµίσεις
θεµάτων Α.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ τ.Α 112/2010) « Ενίσχυση της διαφάνειας µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ΄΄Πρόγραµµα ∆ιαύγεια΄΄ και άλλες διατάξεις ».
3. Την απόφαση της 387ης/14.12.2012 τακτικής συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Επιτροπής
Ερευνών, µε την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οδηγού Χρηµατοδότησης και
∆ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού του Πανεπιστηµίου Κρήτης.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 9, της παρ. 3 και 4 της Κ.Υ.Α. 679/22.08.96 των Υπουργών
Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΦΕΚ 826 Β), όπως κυρώθηκε µε το
άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 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).
5. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Κρήτης, συνεδρίαση αριθ. 309/20.12.2012,
για το παρόν θέµα.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ε γ κ ρ ί ν ο υ µ ε την τροποποίηση του Οδηγού Χρηµατοδότησης και ∆ιαχείρισης του Ειδικού
Λογαριασµού του Πανεπιστηµίου Κρήτης, όπως υποβλήθηκε µε την προαναφερθείσα απόφαση της
Ολοµέλειας της Επιτροπής Ερευνών και παρατίθεται αναλυτικά παρακάτω ως αναπόσπαστο µέρος
της παρούσας απόφασης:
«Ο∆ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Επιτροπή Ερευνών, Συνεδρία 387/14-12-2012
Σύγκλητος, Συνεδρία 309/20-12-2012
Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού του Πανεπιστηµίου Κρήτης έχοντας υπόψη :
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1. το άρθρο 3 παρ. 2 εδ. α του Ν. 3027/2002 «ρυθµίσεις θεµάτων οργανισµού σχολικών κτιρίων
ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α-152/28.6.02) που ορίζει: «2. α) 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. β) Στον Οδηγό Χρηµατοδότησης και ∆ιαχείρισης
περιγράφονται συνολικά τα όργανα, οι διαδικασίες αξιολόγησης, επιλογής, χρηµατοδότησης
και οικονοµικής διαχείρισης των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του
άρθρου 1 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. γ) 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 Λογαριασµός,
καθώς και κάθε περίπτωση χρηµατοδότησης και οικονοµικής διαχείρισης που δεν προβλέπεται
από την ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση»,
2. τα άρθρα 4 και 9 της Kοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων µε αριθµό ΚΑ/679/22.8.1996 (ΦΕΚ Β-826/10.9.06), η οποία
κυρώθηκε µε το άρθρο 36 του Ν. 3794, ΦΕΚ Α 156/4.9.2009, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει σήµερα µε το Ν. 3848, ΦΕΚ Α 71/19.5.2010.
3. το άρθρο 12 παρ. 1 του Ν. 3577/07 (ΦΕΚ Α 130/8.6.2007) που ορίζει: «Η αληθής έννοια των
εξουσιοδοτικών διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του Ν. 1514/1985 και του άρθρου
18 του Ν. 706/1977 είναι ότι µε την εκδιδόµενη σχετικώς κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών (ήδη Οικονοµίας και Οικονοµικών), Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και
Έρευνας και Τεχνολογίας (ήδη Ανάπτυξης) ρυθµίζονται και ζητήµατα που αφορούν τη νόµιµη
εκπροσώπηση και τη διαδικασία διάθεσης, διαχείρισης και αιτιολόγησης των κονδυλίων των
Ειδικών Λογαριασµών»,
4. τις µεταβατικές διατάξεις (άρθρο 80 παρ. 17) του Ν. 2009/11 «∆οµή, λειτουργία, διασφάλιση
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων»
(ΦΕΚ Α 195/6.9.2011) όπως ισχύει σήµερα,
προβαίνει στη σύνταξη του παρόντος «Οδηγού Χρηµατοδότησης και ∆ιαχείρισης του Ειδικού
Λογαριασµού του Πανεπιστηµίου Κρήτης», αποτελούµενου από τα ακόλουθα άρθρα:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 1
Σκοπός του Ειδικού Λογαριασµού
Σκοπός του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) [= Ειδικός Λογαριασµός
Πανεπιστηµίου Κρήτης (Ε.Λ.Π.Κ.)] είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από
οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι
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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, τη διαµόρφωση και εκτέλεση επιστηµονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και
αναπτυξιακών προγραµµάτων ως και άλλων σχετικών υπηρεσιών µε πιστώσεις από το αποθεµατικό
των Ε.Λ.Κ.Ε. προς όφελος του ιδρύµατος, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του
Ε.Λ.Κ.Ε. και απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου. (άρθρο 1, παρ. 2, Κ.Υ.Α. 679/22.8.96,
ΦΕΚ 826 τ. Β, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 36 του Ν. 3848, ΦΕΚ Α 71/19.5.2010).
Ο Ειδικός Λογαριασµός του Πανεπιστηµίου Κρήτης σε αυτό το πλαίσιο επιδιώκει κατά
προτεραιότητα (α) την προαγωγή της βασικής έρευνας, µε την παραγωγή νέας γνώσης στη διάθεση
της διεθνούς επιστηµονικής κοινότητας, (β) την εφαρµοσµένη ή στοχευµένη έρευνα και την
καινοτοµία προς όφελος της οικονοµικής ανάπτυξης και της κοινωνικής προόδου στη χώρα. Επίσης,
παρέχει υπηρεσίες σε τοµείς έντασης γνώσης προς όφελος δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων ή ιδιωτών
που επωµίζονται τη χρηµατοδότηση, και υποστηρίζει το Πανεπιστήµιο Κρήτης στην εκπλήρωση της
αποστολής του.
ΑΡΘΡΟ 2
Ισχύς οδηγού
1. Η ισχύς του παρόντος Οδηγού Χρηµατοδότησης και ∆ιαχείρισης [= Οδηγός] αρχίζει από την
έκδοση της σχετικής εγκριτικής απόφασης της Συγκλήτου. Ο Οδηγός και κάθε τροποποίησή του
κοινοποιούνται στα Υπουργεία Παιδείας, Ανάπτυξης και Οικονοµικών.
2. Ο παρών Οδηγός θα επανεξετασθεί σε 3 έτη από την πρώτη εφαρµογή του µετά την έγκριση της
Συγκλήτου. Τροποποίησή του κατά τη διάρκεια της τριετίας είναι δυνατή, εφόσον υπάρχει ανάγκη και
οι συνθήκες το απαιτούν, µε απόφαση της Ολοµέλειας της Επιτροπής Ερευνών λαµβανοµένης µε
πλειοψηφία 2/3 των µελών.
3. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του Ε.Λ.Π.Κ. και της Επιτροπής Ερευνών όλα τα
περιουσιακά στοιχεία, τα λογιστικά βιβλία και τα αρχεία της περιέρχονται στο Πανεπιστήµιο Κρήτης.
ΑΡΘΡΟ 3
Ερµηνεία Οδηγού
Για τις περιπτώσεις που δεν προβλέπονται στον Οδηγό αυτόν ή για ζητήµατα που ενδέχεται να
προκύψουν κατά την εφαρµογή του, εφόσον αυτά δεν ρυθµίζονται από την ισχύουσα Νοµοθεσία,
αρµόδιο Όργανο να αποφασίζει είναι η Επιτροπή Ερευνών.
ΑΡΘΡΟ 4
Οικονοµικός Έλεγχος Ειδικού Λογαριασµού
Ο τακτικός έλεγχος της οικονοµικής διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού είναι κατασταλτικός και
εκτελείται από ορκωτούς ελεγκτές, η επιλογή των οποίων εγκρίνεται από τη Σύγκλητο µετά από
αίτησή της προς το ∆Σ του σώµατος ορκωτών λογιστών να καταρτίσει πίνακα δέκα (10) ορκωτών
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λογιστών (άρθρο 8 παρ. 1, K.Υ.Α. 679/22.8.96, ΦΕΚ 826 τ.Β). Η έκθεσή τους κοινοποιείται στους
Υπουργούς Παιδείας, Ανάπτυξης, Οικονοµικών, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στη Σύγκλητο και στην
Επιτροπή Ερευνών (άρθρο 8 παρ. 4, K.Υ.Α. 679/22.8.96, ΦΕΚ 826 τ.Β).
ΑΡΘΡΟ 5
Όργανα διοίκησης και διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού
Α. Τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού είναι η Επιτροπή Ερευνών και
∆ιαχείρισης [= Επιτροπή Ερευνών] και η Γραµµατεία του Ειδικού Λογαριασµού, των οποίων η
σύνθεση, η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρµοδιότητες αναφέρονται στα άρθρα 4, 5 και 6 της
K.Υ.Α. 679/22.8.96, ΦΕΚ 826 τ. Β. Η Επιτροπή Ερευνών αποτελείται από τον Πρόεδρο και µέλη
εκλεγµένους εκπροσώπους (µε τους αναπληρωτές τους) όλων των Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου
Κρήτης. Σε περίπτωση κωλύµατος του προέδρου, αυτός αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο σε όλα
τα καθήκοντα του, όπως ορίζονται στην K.Υ.Α. 679/22.8.96, ΦΕΚ 826 τ. Β και στον παρόντα Οδηγό.
Β. Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών είναι ο εκάστοτε αρµόδιος Αναπληρωτής Πρύτανη, που
ορίζεται από τον Πρύτανη και εγκρίνεται από το Συµβούλιο του Ιδρύµατος. Κατά την πρώτη
συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών εκλέγεται µεταξύ των µελών της ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
και στη συνέχεια πέντε από τα τακτικά µέλη, κατ' εφαρµογή του άρθρου 4, παρ. 4 της K.Υ.Α.
679/22.8.96, ΦΕΚ 826 τ. Β, που προβλέπει τη δυνατότητα εκλογής ενός επταµελούς οργάνου µεταξύ
των µελών της Επιτροπής Ερευνών, στο οποίο µπορούν να µεταβιβασθούν µε απόφαση της
Ολοµέλειας όλες οι αρµοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών, όπως αναφέρονται παρακάτω µε εξαίρεση
τις (α) και (β).
Γ. Η Επιτροπή Ερευνών είναι αποφασιστικό όργανο και έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες:
α) Επεξεργάζεται προτάσεις προς τη Σύγκλητο, για την ερευνητική πολιτική του ιδρύµατος.
β) Επικουρεί την Πρυτανεία και τη Σύγκλητο του ΑΕΙ στον συντονισµό των ερευνητικών,
εκπαιδευτικών και επιµορφωτικών έργων των Τοµέων, των Τµηµάτων, των Σχολών κλπ. που
χρηµατοδοτούνται µέσω του Ειδικού Λογαριασµού και εισηγείται σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την
εξασφάλιση πόρων του Λογαριασµού.
γ) Προτείνει στη Σύγκλητο, σύµφωνα µε τις θεσµοθετηµένες διαδικασίες, τρόπους αξιολόγησης,
επιλογής, χρηµατοδότησης, πληρωµής των δαπανών και παραλαβής των αποτελεσµάτων των
εκπαιδευτικών, ερευνητικών και τεχνολογικών έργων και γενικά όσων αναλαµβάνονται στο πλαίσιο
της K.Υ.Α. 679/22.8.96 και των γενικών διατάξεων.
δ) Αξιολογεί, επιλέγει και εγκρίνει, σύµφωνα µε τις παραπάνω διαδικασίες, προτάσεις για
χρηµατοδότηση ερευνητικών, τεχνολογικών, εκπαιδευτικών και επιµορφωτικών έργων από τον Ειδικό
Λογαριασµό µε τη συνεργασία των Σχολών, των Τµηµάτων και των Τοµέων, και στο πλαίσιο του
Οδηγού αυτού.
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ε) Καταρτίζει ετήσιο επιστηµονικό προγραµµατισµό, οικονοµικό προϋπολογισµό και απολογισµό
κινήσεως του Ειδικού Λογαριασµού και παρέχει κάθε αναγκαία ενηµέρωση προς τον Πρύτανη, τη
Σύγκλητο, τα Υπουργεία και όλους τους ενδιαφερόµενους, µε εκθέσεις ή ειδικές εκδόσεις.
στ) Συντάσσει τον Οδηγό χρηµατοδότησης και διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού, στον οποίον
περιγράφονται τα όργανα του Ειδικού Λογαριασµού, οι διαδικασίες αξιολόγησης, επιλογής,
χρηµατοδότησης και οικονοµικής διαχείρισης, καθώς και οι τρόποι και οι διαδικασίες διάδοσης,
αξιοποίησης και εκµετάλλευσης των αποτελεσµάτων και των προϊόντων των ερευνητικών και άλλων
δραστηριοτήτων που χρηµατοδοτούνται µέσω του Ειδικού Λογαριασµού. Επίσης στον Οδηγό
καθορίζονται οι αρµοδιότητες και 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 Υ.Α. ΚΑ/679/22.8.96, ΦΕΚ 826 τ. Β.
ζ) Αναθέτει έρευνες, µελέτες και εργασίες µε αµοιβή για την εξυπηρέτηση των σκοπών της στο
προσωπικό του ιδρύµατος ή σε τρίτους, µετά από τεκµηριωµένη έκθεση της σκοπιµότητάς τους και µε
τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον Οδηγό αυτό.
η) Αποδέχεται τις κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων στον Ειδικό Λογαριασµό
και καθορίζει τους ειδικότερους όρους αποδοχής και διάθεσής τους.
θ) Αναζητεί πηγές χρηµατοδότησης του Ειδικού Λογαριασµού και ενεργεί κάθε πράξη που είναι
απαραίτητη για την εξασφάλιση χρηµατικών πόρων. Αποφασίζει ακόµη τη σύναψη δανείων και
εξουσιοδοτεί τα πρόσωπα που θα υπογράφουν τα σχετικά έγγραφα.
ι) Φροντίζει για την έγκαιρη ενηµέρωση της επιστηµονικής κοινότητας του Ιδρύµατος σχετικά µε
προγράµµατα και έργα της αρµοδιότητάς της.
ια) Χορηγεί υποτροφίες σύµφωνα µε ειδικό κανονισµό που εγκρίνει η Σύγκλητος του Πανεπιστηµίου
Κρήτης.
ιβ) Προσλαµβάνει ειδικό προσωπικό για τη στελέχωση της Γραµµατείας του Ειδικού Λογαριασµού.
ιγ) Εποπτεύει το έργο της Γραµµατείας του Ειδικού Λογαριασµού, καθορίζει το οργανόγραµµά της,
ορίζει τον Προϊστάµενό της και τον αναπληρωτή του και τους προϊσταµένους των Τµηµάτων της
Γραµµατείας.
ιδ) Καθορίζει τους όρους εργασίας και αµοιβής των απασχολουµένων για τις ανάγκες της
Γραµµατείας.
ιε) ∆ιατηρεί αρχείο των τελικών εκθέσεων των χρηµατοδοτούµενων µέσω του Ειδικού Λογαριασµού
προγραµµάτων και έργων.
ιστ) Χορηγεί από τα διαθέσιµα του Ειδικού Λογαριασµού προκαταβολές και προβαίνει σε ταµειακές
διευκολύνσεις για την οµαλή υλοποίηση των ερευνητικών προγραµµάτων που διαχειρίζεται.
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ιζ) ∆ιεκπεραιώνει υποθέσεις και εκπληρώνει υποχρεώσεις του Ιδρύµατος, που έχουν σχέση µε τις
αρµοδιότητές της, µετά από απόφαση της Συγκλήτου, σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ. 6 της Υ.Α.
ΚΑ/679/22.8.96, ΦΕΚ 826 τ. Β.
Η Επιτροπή Ερευνών µεταβιβάζει στο επταµελές Όργανό της τις αρµοδιότητες (η) έως (ιβ) και (ιδ)
έως (ιστ).
∆. 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 εγκεκριµένο προϋπολογισµό του έργου. Σε διαφορετική περίπτωση
απαιτείται η έγκριση του Προέδρου της Επιτροπής, ή άλλου οργάνου που ορίζεται από τον Οδηγό.
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.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΑΡΘΡΟ 6
Πόροι του Ειδικού Λογαριασµού – πηγές χρηµατοδότησης - παρακράτηση
Α. Πόροι του Ειδικού Λογαριασµού
Πόροι του Ειδικού Λογαριασµού είναι όσοι αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 1 της Κ.Υ.Α.679/22.8.96,
ΦΕΚ 826 τ. Β.
Β. Οι πηγές χρηµατοδότησης είναι:
1. εξωπανεπιστηµιακές, που περιλαµβάνουν ενδεικτικά :
α) Κρατικούς φορείς, δηµόσιους και δηµοτικούς Οργανισµούς (Υπουργεία, ΝΠ∆∆, ΟΤΑ
κλπ.) και διεθνείς Οργανισµούς.
β) Ιδιωτικούς φορείς (συνεταιρισµούς, ΝΠΙ∆, ιδιωτικές επιχειρήσεις, ιδιώτες). Σε περίπτωση
δωρεάς ειδικού σκοπού για συγκεκριµένο έργο, η αποδοχή της απαιτεί έγκριση της Γ.Σ. ή του
∆.Σ. του οικείου Τµήµατος και της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Ανώνυµες
εισφορές γίνονται αποδεκτές µόνο προς όφελος του αποθεµατικού του Ειδικού Λογαριασµού.
2. πανεπιστηµιακές, που προέρχονται από την κατανοµή τυχόν πλεονάσµατος του Ειδικού
Λογαριασµού. Το πλεόνασµα αυτό κατανέµεται από την Επιτροπή Ερευνών κάθε έτος ύστερα
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από έγκριση σχετικού προϋπολογισµού που υποβάλλει η Επιτροπή προς τη Σύγκλητο του ΑΕΙ,
σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 2 εδάφιο γ της K.Υ.Α. 679/22.8.96, ΦΕΚ 826 τ. Β.
Η Επιτροπή Ερευνών είναι η µόνη αρµόδια να αποφασίζει για την αποδοχή και τη διαχείριση των
χρηµατοδοτήσεων σε συµφωνία µε το χρηµατοδότη.
Γ. Παρακράτηση
Όλα τα έργα που διαχειρίζεται η Επιτροπή Ερευνών υπόκεινται σε παρακράτηση για την κάλυψη των
γενικών εξόδων, σύµφωνα µε το άρθρο 2 εδάφιο στ και το άρθρο 7 παρ. 2 της Κ.Υ.Α.679/22.8.96,
ΦΕΚ826 τ. Β. Ως γενικά έξοδα ορίζονται τα έξοδα λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασµού και το
έµµεσο λειτουργικό κόστος του Πανεπιστηµίου κατά την εκτέλεση του έργου (χρήση προσωπικού,
εγκαταστάσεων και οργάνων).
Ο υπολογισµός γίνεται στο σύνολο της χρηµατοδότησης του έργου, εκτός εάν ο χρηµατοδότης ορίζει
διαφορετικά. Η παρακράτηση πραγµατοποιείται µε την καταβολή της χρηµατοδότησης στον Ειδικό
Λογαριασµό, εκτός εάν ο χρηµατοδότης ορίζει να γίνεται η παρακράτηση επί των εξοφληµένων
δαπανών.
Το ποσοστό παρακράτησης ορίζεται ανάλογα µε την πηγή χρηµατοδότησης ως ακολούθως:
1. Χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνείς οργανισµούς, 12% ή χαµηλότερο αν
έτσι ορίζεται στον οδηγό εφαρµογής των προγραµµάτων.
2. Χρηµατοδότηση από ιδιωτικές εταιρείες και παροχή υπηρεσιών: 20%.
3. Χρηµατοδότηση από εθνικούς πόρους ή/και συγχρηµατοδότηση από Ευρωπαϊκή Ένωση: όπως
ορίζεται στον οδηγό εφαρµογής των προγραµµάτων.
4. Εκπαιδευτικά έργα αυτοχρηµατοδοτούµενα, µε µισθοδοτούµενο προσωπικό του
Πανεπιστηµίου Κρήτης: 20%.
5. Εκπαιδευτικά έργα που δεν ανήκουν σε καµιά από τις παραπάνω κατηγορίες: 5%.
6. Συνέδρια: 5%.
7. Σε αµιγώς έργα χρηµατοδότησης υποτροφιών δεν γίνεται παρακράτηση.
Για άλλες κατηγορίες που δεν προβλέπονται ανωτέρω, το ποσοστό παρακράτησης θα αποφασίζεται
από την Επιτροπή Ερευνών.
Για τις κατηγορίες των έργων (1) και (2) το ποσοστό παρακράτησης θα µπορεί να µειώνεται ή να
αυξάνεται µετά από απόφαση της Επιτροπής Ερευνών στις παρακάτω περιπτώσεις:
• Για κάθε 2 εκατοµµύρια ευρώ συνολικής εισροής στον Ειδικό Λογαριασµό, µε αίτηµα του
Επιστηµονικά Υπευθύνου το ποσοστό παρακράτησης µπορεί να µειωθεί κατά µία µονάδα. Για την
κατηγορία (1) το ποσοστό µπορεί να µειωθεί µέχρι 10%, ενώ για την κατηγορία (2) µέχρι 15%. Στον
υπολογισµό της συνολικής εισροής δεν λαµβάνονται υπόψη έργα ιδρυµατικά ή τµηµάτων, ή έργα στα
οποία δεν έγινε παρακράτηση για οποιοδήποτε λόγο.
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• Το ποσοστό παρακράτησης µπορεί να αυξάνεται µέχρι το µέγιστο 25% σε κάθε περίπτωση που
ο χρηµατοδότης το επιτρέπει και ο Ε.Υ. προκάλεσε δαπάνες σε βάρος του Ειδικού Λογαριασµού στη
διαχείριση προγενέστερων έργων.
ΑΡΘΡΟ 7
Αρµοδιότητες και αναπλήρωση Επιστηµονικού Υπευθύνου
1. Του κάθε έργου προΐσταται ένας Επιστηµονικός Υπεύθυνος [= Ε.Υ.] που έχει την ευθύνη
εκτέλεσης του φυσικού αντικειµένου του προγράµµατος. Επιστηµονικός υπεύθυνος µπορεί να είναι
οποιοσδήποτε Καθηγητής ή Λέκτορας του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Μπορούν επίσης να υποβάλουν
προτάσεις για χρηµατοδότηση και να είναι Ε.Υ. έργων µέλη του προσωπικού του Πανεπιστηµίου
Κρήτης ή συνεργαζόµενοι ερευνητές, που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος. Σε αυτή την
περίπτωση απαιτείται απόφαση ορισµού του Ε.Υ. από το αρµόδιο, κατά περίπτωση, όργανο του
Τοµέα, Τµήµατος ή Σχολής που είναι τοποθετηµένο το µέλος. Στα ιδρυµατικά έργα ο Ε.Υ. πρέπει να
είναι Καθηγητής. Ο Ε.Υ. συντάσσει και υποβάλλει προτάσεις για χρηµατοδότηση σύµφωνα µε τα
επόµενα άρθρα του Οδηγού αυτού. Ο Ε.Υ. είναι υπεύθυνος για την τήρηση όλων όσα προβλέπονται
στην απόφαση ή στη σύµβαση µεταξύ του Φορέα Χρηµατοδότησης και της Επιτροπής Ερευνών του
Πανεπιστήµιου Κρήτης. Ο Ε.Υ. έχει επίσης την ευθύνη για την επιλογή και την αξιολόγηση των
συνεργατών που συµµετέχουν στην υλοποίηση του έργου και την υποχρέωση να προβαίνει σε
επιλέξιµες δαπάνες για λογαριασµό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστήµιου Κρήτης, σύµφωνα µε
όλους τους κανόνες που περιλαµβάνονται στον Οδηγό ∆ιαχείρισης Έργων, όπως των διαδικασιών για
τη διενέργεια διαγωνισµών, όπου απαιτούνται, καθώς και των όρων της σύµβασης χρηµατοδότησης
του έργου.
2. Ο Ε.Υ. µπορεί να αναπληρωθεί για ορισµένο χρόνο, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο και
αναγκαίο. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται αιτιολογηµένη εισήγηση του Ε.Υ. του έργου και έγκριση
της Επιτροπής Ερευνών ή και του Φορέα Χρηµατοδότησης (εφόσον προβλέπεται από τη σύµβαση του
έργου).
3. Σε περίπτωση που ο Ε.Υ. αδυνατεί οριστικά να εκτελέσει τα καθήκοντα του ή παραιτηθεί από αυτά
ή τελεί σε αναστολή καθηκόντων ή αποχωρήσει από το Πανεπιστήµιο Κρήτης, εντός µηνός από τη
διαπίστωση της εκάστοτε κατάστασης αντικαθίσταται µε απόφαση της Επιτροπής Ερευνών. Μέχρις
ότου αναλάβει ο αντικαταστάτης του, εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντα του, και η ευθύνη του
έναντι της Επιτροπής Ερευνών διατηρείται για όσο διάστηµα ήταν Επιστηµονικός Υπεύθυνος.
4. Ο Ε.Υ. που συνταξιοδοτείται από το Πανεπιστήµιο Κρήτης, µπορεί να παραµείνει εφόσον το
επιθυµεί επιστηµονικός υπεύθυνος του έργου που έχει αναλάβει, µέχρι αυτό να ολοκληρωθεί ή µέχρι
να λήξει σύµφωνα µε το άρθρο 16 του παρόντος.
5. Ειδικά οι οµότιµοι καθηγητές, µέχρι την θέσπιση ειδικής ρύθµισης στον προβλεπόµενο από το
άρθρο 5 του Ν. 4009/2011 Οργανισµό, µπορεί να οριστούν υπεύθυνοι προγραµµάτων, εφόσον δίδεται
έγκριση των αρµόδιων οργάνων (του θεσµοθετηµένου Εργαστηρίου, Τοµέα, Τµήµατος ή Σχολής,
όπου ανήκε ο οµότιµος καθηγητής), για την περίπτωση που είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του
προγράµµατος η χρήση χώρων, εξοπλισµού και προσωπικού του Ιδρύµατος. Οι οµότιµοι καθηγητές
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δύνανται, επίσης, να µετέχουν, και µετά την αφυπηρέτησή τους, σε ερευνητικές οµάδες και να
λαµβάνουν αµοιβή, όπως και τα ενεργά µέλη ∆.Ε.Π.
ΑΡΘΡΟ 8
Προτάσεις για χρηµατοδότηση από εξωπανεπιστηµιακές πηγές
Η υποβολή προτάσεων στους εξωπανεπιστηµιακούς φορείς γίνεται µε µέριµνα και ευθύνη του Ε.Υ.
και ύστερα από επικοινωνία µε τη Γραµµατεία του Ειδικού Λογαριασµού. Η Γραµµατεία ενηµερώνει
το επιστηµονικό προσωπικό του Πανεπιστηµίου για τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων από τους
Φορείς Χρηµατοδότησης, ενώ ταυτόχρονα παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες, εφόσον της ζητηθούν,
σε όλες τις φάσεις υποβολής.
Κατά τη σύνταξη µιας πρότασης για υποβολή θα πρέπει να ακολουθούνται επακριβώς οι οδηγίες της
προκήρυξης του Φορέα Χρηµατοδότησης και να λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαίτεροι κανόνες και οι
διαδικασίες που θα εφαρµοστούν κατά την υλοποίηση του έργου, αν αυτό εγκριθεί.
•

•

•

•
•

Κατά τη σύνταξη του χρονοδιαγράµµατος, θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη, εκτός των άλλων,
και ο χρόνος που είναι απαραίτητος για ενέργειες που απαιτούν εγκρίσεις, όπως διαδικασίες
επιλογής προσωπικού καθώς και οι τυχόν άδειες που απαιτούνται σε ειδικές περιπτώσεις από
τα αρµόδια όργανα.
Κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού, οι υπολογισµοί των οικονοµικών µεγεθών, όπως λ.χ.
το κόστος της µονάδας εργασίας (ωριαία, µηνιαία κλπ.) για κάθε κατηγορία προσωπικού, θα
πρέπει να γίνονται µε ακρίβεια, σε πραγµατικές τιµές και όχι µε αποκλίσεις.
Στον προϋπολογισµό πρέπει να προβλέπεται το ποσό των Γενικών Εξόδων, το οποίο αφορά
στα έξοδα λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασµού και στο έµµεσο λειτουργικό κόστος του
Πανεπιστηµίου Κρήτης για την υλοποίηση των προγραµµάτων, λαµβάνοντας υπόψη τα
ποσοστά που ορίζονται στην ενότητα Γ του άρθρου 6 του Οδηγού.
Το συνολικό χρονοδιάγραµµα του έργου θα πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να
συµβαδίζουν, κατά το δυνατόν, η αναµενόµενη χρηµατοδοτική ροή και οι δαπάνες.
Υποδείγµατα συµβάσεων εκτέλεσης έργου διατίθενται από τη Γραµµατεία για τις περιπτώσεις
που δεν ακολουθείται τυποποιηµένο κείµενο σύµβασης από τον Φορέα Χρηµατοδότησης.

Τα βασικά στοιχεία, ο αναλυτικός προϋπολογισµός και η περιληπτική περιγραφή του φυσικού
αντικειµένου της προς υποβολή σε Φορέα Χρηµατοδότησης πρότασης πρέπει να κατατίθεται στη
Γραµµατεία του Ειδικού Λογαριασµού τουλάχιστον 15 ηµέρες πριν την υποβολή της πρότασης, ώστε
να είναι δυνατός ο έλεγχός τους και η συγκέντρωση των απαραίτητων εγγράφων και υπογραφών. Σε
περίπτωση που η πρόταση υποβάλλεται από ένωση εταίρων, η Επιτροπή Ερευνών πρέπει να
προεγκρίνει τη σύνθεση και τους όρους της σύµπραξης, εάν διαφοροποιούνται από το πλαίσιο του
Φορέα Χρηµατοδότησης. Μετά την υποβολή απαιτείται κατάθεση αντιγράφου της πρότασης στη
Γραµµατεία, προκειµένου να αποτελεί στοιχείο του διοικητικού φακέλου του έργου, εφόσον η
πρόταση εγκριθεί. Η παράλειψη κατάθεσης της περιληπτικής πρότασης στη Γραµµατεία είναι δυνατόν
να αποτελέσει αιτία για τη µη αποδοχή διαχείρισης του έργου από την Επιτροπή Ερευνών.
Οι προτάσεις για την παροχή υπηρεσιών ή την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που χρηµατοδοτούνται από
τους ιδιωτικούς Φορείς (άρθρο 6 § B εδ. 1β του Οδηγού αυτού) εγκρίνονται από την Επιτροπή
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Ερευνών, µετά από θετική γνώµη του οικείου Τµήµατος, αξιολογώντας τη νοµιµότητα, την
ωφελιµότητα, τις οικονοµικές δεσµεύσεις, τη δεοντολογία και τις λοιπές θετικές πλευρές της εν λόγω
χρηµατοδότησης.
ΑΡΘΡΟ 9
Προτάσεις για χρηµατοδότηση από πανεπιστηµιακές πηγές
Η χρηµατοδότηση που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 6, ενότητα Β παρ. 2 του Οδηγού
αυτού, αφορά στην υποστήριξη δραστηριοτήτων οι οποίες προάγουν την ερευνητική δραστηριότητα
του Πανεπιστηµίου Κρήτης, στην υποστήριξη του ανθρώπινου δυναµικού του σε θέµατα έρευνας, στη
δηµιουργία ή την αναβάθµιση της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδοµής, στην υποστήριξη για
συµµετοχή σε συνέδρια, στην πραγµατοποίηση δηµοσιεύσεων σε έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά,
στην παροχή υποτροφιών σε φοιτητές και σε κάθε άλλη δραστηριότητα που συµβάλλει στη διαρκή
προσπάθεια του Πανεπιστηµίου να συµβαδίζει µε τη δυναµική της επιστηµονικής έρευνας
παγκοσµίως.
Α. Προτάσεις για τη χρηµατοδότηση ερευνητικών έργων
Σε αυτή την κατηγορία χρηµατοδότησης µπορούν να υποβάλουν προτάσεις µόνο Καθηγητές ή
Λέκτορες του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Η Γραµµατεία ενηµερώνει την πανεπιστηµιακή Κοινότητα
σχετικά µε το ύψος των διαθέσιµων κονδυλίων για τη χρηµατοδότηση ερευνητικών έργων από την
Επιτροπή Ερευνών, δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα της και κοινοποιεί σε όλα τα Τµήµατα του
Πανεπιστηµίου τη σχετική προκήρυξη χρηµατοδότησης. Η περαιτέρω διάθεση της προκήρυξης στα
µέλη της πανεπιστηµιακής Κοινότητας και σε κάθε άλλο ενδιαφερόµενο ερευνητή γίνεται µε την
επιµέλεια και την ευθύνη των Τµηµάτων. Στην προκήρυξη καθορίζονται οι όροι χρηµατοδότησης, τα
ποσά και ο σκοπός διάθεσής τους, η διάρκεια του έργου, η προθεσµία ισχύος της προκήρυξης, τα
δικαιολογητικά υποβολής, οι απαιτούµενες αποφάσεις οργάνων, ο τρόπος αξιολόγησης κ.λ.π. Η
επιλογή και η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται σύµφωνα µε τον εκάστοτε εσωτερικό Κανονισµό
Συστήµατος Αξιολόγησης Έρευνας, ο οποίος έχει αποφασιστεί από την ολοµέλεια της Επιτροπής
Ερευνών και εγκριθεί από την Σύγκλητο.
Β. Προτάσεις για χρηµατοδότηση έργων γενικού ενδιαφέροντος
Οι Σχολές, τα Τµήµατα, οι υπηρεσίες ή και µεµονωµένοι Καθηγητές µπορούν να αιτηθούν
χρηµατοδότηση για την κάλυψη αναγκών του Ιδρύµατος, απαραίτητων για την οµαλή εκτέλεση του
εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού του έργου. Οι προτάσεις υποβάλλονται στην Πρυτανεία
και προωθούνται µε δική της εισήγηση στην Ολοµέλεια της Επιτροπής Ερευνών. Στη συνέχεια, η
απόφαση της Επιτροπής Ερευνών προωθείται για έγκριση από την Σύγκλητο.
Οι προτάσεις µπορούν να αφορούν σε ενίσχυση του επιστηµονικού εξοπλισµού, σε εγκαταστάσεις
υποδοµών υποστηρικτικών των ερευνητικών δραστηριοτήτων, και σε µισθώσεις εργασίας ή έργου
που συντελούν στο διοικητικό ή υποστηρικτικό έργο του Πανεπιστηµίου.
Γ. Ειδικές κατηγορίες χρηµατοδότησης
1. Η Επιτροπή Ερευνών µπορεί να χορηγήσει, αλλά και να διαχειριστεί υποτροφίες φοιτητών, να
υποστηρίξει τη δηµοσίευση ερευνητικών εργασιών σε επιστηµονικά περιοδικά υψηλού κύρους κ.α.,
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ύστερα από σχετική πρόσκληση προς την πανεπιστηµιακή κοινότητα, στην οποία θα αναφέρονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις της χρηµατοδότησης. Η σύνταξη της πρόσκλησης ανήκει στην αρµοδιότητα
της Επιτροπής Ερευνών.
2. Η Επιτροπή Ερευνών µπορεί να αναθέσει µελέτες για την εξυπηρέτηση των σκοπών της, η
χρηµατοδότηση των οποίων εντάσσεται στα λειτουργικά της έξοδα, σύµφωνα µε τη διάταξη του
άρθρου 4 παρ. 6 εδ.ζ, της Κ.Υ.Α. 679/22.8.96, ΦΕΚ 826 τ. Β.
3. Η Επιτροπή Ερευνών είναι δυνατόν να καλύψει µερικά ή εξολοκλήρου τις δαπάνες για την
απόκτηση, κατοχύρωση και υποστήριξη διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, σε περιπτώσεις εξαρτηµένων
εφευρέσεων όπου συνδικαιούχος είναι το Πανεπιστήµιο Κρήτης, και σύµφωνα µε τους όρους και τη
διαδικασία που καθορίζονται στον Κανονισµό ∆ιάθεσης Προϊόντων του Ε.Λ.Π.Κ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΘΡΟ 10
Αποδοχή διαχείρισης έργου – έγκριση προϋπολογισµού δαπανών – τροποποίηση
προϋπολογισµού δαπανών
Α. Για την αποδοχή διαχείρισης έργου, ο Ε.Υ. υποβάλλει στη Γραµµατεία του Ε.Λ.Π.Κ. τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
I.
II.

III.
IV.
V.
VI.

Αίτηση αποδοχής της διαχείρισης του έργου και έγκρισης του προϋπολογισµού του από την
Επιτροπή Ερευνών.
Σύµβαση ή απόφαση του Φορέα Χρηµατοδότησης µε το Πανεπιστήµιο Κρήτης - Επιτροπή
Ερευνών για την εκτέλεση του έργου, υπογεγραµµένη από τον Πρόεδρο της Επιτροπής
Ερευνών ή τον Πρύτανη.
Αντίγραφο της πρότασης του έργου.
Ενδεικτική σύνθεση της οµάδας του έργου.
Αίτηση έγκρισης για τη διεξαγωγή των αναγκαίων διαγωνισµών προµηθειών και ορισµού των
Επιτροπών διεξαγωγής και παραλαβής τους (εφόσον απαιτείται).
Κατάσταση µελών προσωπικού του Πανεπιστηµίου και ποσοστό συµµετοχής τους στο έργο
για την κάλυψη της ιδίας συµµετοχής (εφόσον απαιτείται).

Η απόφαση αν ένα έργο εµπίπτει στην έννοια του άρθρου 1 της Κ.Υ.Α. 679/22.8.96, ΦΕΚ 826 τ. Β,
ανήκει αποκλειστικά στην Επιτροπή Ερευνών, η οποία αποδέχεται ή όχι τη διαχείριση του έργου και
εγκρίνει τον προϋπολογισµό του.
Β. Στον προϋπολογισµό του έργου πρέπει να αναφέρονται:
α) Οι αµοιβές των Καθηγητών και των άλλων κατηγοριών προσωπικού του Πανεπιστηµίου, καθώς
και υπαλλήλων άλλων Οργανισµών και Υπηρεσιών, εφόσον συµµετέχουν και αµείβονται από το έργο.
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β) Οι αµοιβές του πρόσθετου επιστηµονικού και βοηθητικού-τεχνικού προσωπικού στο οποίο
ανατίθεται η εκτέλεση συγκεκριµένου έργου.
γ) Η οικονοµική ενίσχυση των φοιτητών που απασχολούνται στο πλαίσιο του έργου.
δ) Οι δαπάνες για µετακινήσεις των µελών της ερευνητικής οµάδας στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
ε) Οι δαπάνες για την προµήθεια εξοπλισµού και αναλωσίµων, και για την εκτέλεση εργασιών που
είναι αναγκαίες για την υλοποίηση του έργου.
στ) Λοιπές δαπάνες (για µισθώσεις ακινήτων, µεταφορικών µέσων και εξοπλισµού κ.ά.), αναγκαίες
για την εκτέλεση του έργου.
ζ) Το ποσοστό παρακράτησης επί του συνολικού προϋπολογισµού του έργου σύµφωνα µε το άρθρο 6
ενότητα Γ του Οδηγού αυτού.
η) Φορολογικές επιβαρύνσεις επί των εσόδων του Ειδικού Λογαριασµού.
Γ. Για την αποδοχή διαχείρισης συνεδρίων/σεµιναρίων από την Επιτροπή Ερευνών ο Ε.Υ.
υποβάλλει στην Γραµµατεία σχετικό έντυπο, στο οποίο αναφέρονται όλα τα ειδικά χαρακτηριστικά
του συνεδρίου/σεµιναρίου και αναλύονται οι πηγές εσόδων και οι δαπάνες του. Εάν το
συνέδριο/σεµινάριο δεν εντάσσεται σε ήδη υφιστάµενο έργο, αλλά πρόκειται για νέο έργο, τότε ο
Ε.Υ. υποβάλλει και τα προβλεπόµενα παραπάνω, στην ενότητα (Α), για ό,τι από αυτά ισχύει.
∆. Τροποποίηση Προϋπολογισµού ∆απανών: Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση του έργου
προκύψουν ανάγκες που δικαιολογούν αναµόρφωση των ποσών στις διάφορες κατηγορίες των
δαπανών του προϋπολογισµού, υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησής του, µετά από αίτηση του Ε.Υ.
και έγκριση από το επταµελές όργανο της Επιτροπής Ερευνών. Κατ’ εξαίρεση, απαιτείται µόνο η
έγκριση του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών όταν: α) η τροποποίηση ακολουθεί τους όρους που
τυχόν έχουν τεθεί στη σύµβαση που έχει υπογραφεί µε τον Φορέα Χρηµατοδότησης, β) υπάρχει η
έγκριση του Φορέα Χρηµατοδότησης.
ΑΡΘΡΟ 11
Γενικά για την οικονοµική διαχείριση των έργων
Οι δαπάνες του έργου πραγµατοποιούνται ύστερα από εντολή του Ε.Υ. σύµφωνα µε τις διατάξεις της
Κ.Υ.Α. 679/22.8.96, ΦΕΚ 826 τ. Β, του Οδηγού Χρηµατοδότησης, των όρων της σχετικής µε κάθε
έργο προκήρυξης ή σύµβασης, και τις αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών. Απαραίτητη προϋπόθεση
για την πληρωµή µιας δαπάνης είναι να είναι νόµιµη και επιλέξιµη στο πλαίσιο της σύµβασης του
έργου, να υπάρχει ταµειακό υπόλοιπο και να έχει προηγηθεί η διαδικασία ελέγχου από το αρµόδιο
τµήµα της Γραµµατείας.
Η Επιτροπή µπορεί να καλύψει από το αποθεµατικό της συµπληρωµατικά έξοδα που προέκυψαν κατά
την εκτέλεση του έργου, εντάσσονται στις κατηγορίες δαπανών του και κρίνονται απαραίτητα για την
ευόδωση του σκοπού του έργου. Για την κάλυψη τέτοιων εξόδων αποφασίζει η Ολοµέλεια της
Επιτροπής, κατόπιν σχετικού αιτήµατος του Ε.Υ.
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Α. ∆ιαδικασίες πληρωµής
Η πληρωµή των δαπανών πραγµατοποιείται:
1) από τη Γραµµατεία µε την προσκόµιση των απαραίτητων πρωτότυπων δικαιολογητικών, σύµφωνα
µε τα επόµενα άρθρα.
2) από τον Ε.Υ. στον οποίο εκδίδεται χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής (προκαταβολή). Σε ειδικές
περιπτώσεις, µε εντολή του Ε.Υ. η προκαταβολή µπορεί να εκδοθεί στο όνοµα άλλου µέλους της
ερευνητικής οµάδας.
Η προκαταβολή χορηγείται:
i.
ii.

για τα έξοδα µετακίνησης µέχρι του συνόλου της δαπάνης, και
για µικροέξοδα µέχρι του ποσού των 1.000 €.

∆εν δίνεται προκαταβολή για αµοιβές.
Ο Ε.Υ. οφείλει να προσκοµίσει τα αναγκαία παραστατικά που θα αιτιολογούν την προκαταβολή εντός
δέκα ηµερών από την εκτέλεση της δαπάνης και σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζονται στο
κεφάλαιο αυτό. Σηµειώνεται ότι η Γραµµατεία δεν εξετάζει την έκδοση προκαταβολής αν εκκρεµεί
άλλη προκαταβολή στο συγκεκριµένο έργο. Σε περίπτωση που προκύπτει διαφορά µεταξύ ποσού
προκαταβολής και παραστατικών εξόδων, το ποσό θα κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασµό της
Επιτροπής Ερευνών.
Είναι σηµαντικό να τηρούνται τα ακόλουθα:
1. Τα παραστατικά πρέπει να εκδίδονται στο όνοµα του Ειδικού Λογαριασµού του
Πανεπιστηµίου Κρήτης.
2. Τα παραστατικά θα πρέπει να συνοδεύονται µε φορολογική ενηµερότητα εφόσον η αξία της
προµήθειας είναι πάνω από 1.500 €, και ασφαλιστική ενηµερότητα από το ΙΚΑ εφόσον η αξία
της προµήθειας είναι πάνω από 3.000 €.
3. Απαιτείται γνωστοποίηση του αριθµού του τραπεζικού λογαριασµού του δικαιούχου. Σε
περίπτωση που το παραστατικό είναι ήδη εξοφληµένο, θα πρέπει να φέρει σαφή ένδειξη
εξόφλησης - µε σφραγίδα και υπογραφή του προµηθευτή.
4. Η προθεσµία υποβολής των παραστατικών στη Γραµµατεία του Ειδικού Λογαριασµού είναι
δέκα (10) µέρες από την ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της δαπάνης. Σε περίπτωση έκδοσης
από τον προµηθευτή Τιµολογίου και ∆ελτίου Αποστολής (χωριστά), πρέπει να κατατίθενται
και τα δύο στη Γραµµατεία του Ειδικού Λογαριασµού. Το ∆ελτίο Αποστολής, εκτός από
απαραίτητο συνοδευτικό του τιµολογίου, είναι και αποδεικτικό της ηµεροµηνίας παραλαβής
των ειδών και πρέπει απαραίτητα να αναφέρει ως τόπο παράδοσης το Πανεπιστήµιο Κρήτης
(Ρέθυµνο ή Ηράκλειο), ή άλλο φορέα σε περίπτωση σύµπραξης µε άλλους φορείς.
Σε περιπτώσεις συστηµατικών καθυστερήσεων στην υποβολή παραστατικών από τον Ε.Υ., η
Επιτροπή Ερευνών είναι δυνατόν να αποφασίσει την αύξηση του ποσοστού παρακράτησης του έργου
ή άλλου έργου του ιδίου Ε.Υ.
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Β. Ταµειακές διευκολύνσεις
1. Με σκοπό την απρόσκοπτη εκτέλεση των έργων ο Ε.Υ. µπορεί να υποβάλει αίτηση στην Επιτροπή
Ερευνών για τη χορήγηση ταµειακής διευκόλυνσης από τα διαθέσιµα κεφάλαια του Ε.Λ.Π.Κ., υπό
την προϋπόθεση ότι τηρείται το χρονοδιάγραµµα του έργου και το έργο δεν είναι στο στάδιο της αποπληρωµής (εκτός αν απαιτείται από τους όρους που θέτει ο χρηµατοδότης ή αποφασίσει διαφορετικά
η Επιτροπή Ερευνών µετά από αιτιολογηµένο αίτηµα του Ε.Υ.). Η επιστροφή των ταµειακών
διευκολύνσεων της Επιτροπής πραγµατοποιείται µε την εκάστοτε χρηµατοδότηση του έργου.
2. Ένα έργο που χρηµατοδοτείται από ιδιωτικούς φορείς είναι δυνατόν να προσφέρει ταµειακή
διευκόλυνση σε ένα άλλο έργο, εφόσον δεν υπάρχει περιορισµός στη σύµβασή του και επιπλέον
πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α) το επωφελούµενο έργο έχει οµαλή πορεία όσον αφορά στην υλοποίηση του φυσικού του
αντικειµένου,
β) δεν προκαλείται πρόβληµα στη ροή του έργου που παρέχει την ταµειακή διευκόλυνση και
γ) το έργο που δέχεται την ταµειακή διευκόλυνση δεν βρίσκεται στην φάση της αποπληρωµής.
3. ∆εν είναι δυνατή η ταµειακή διευκόλυνση από το αποθεµατικό του Ειδικού Λογαριασµού έργων
χωρίς συµβατικά εξασφαλισµένη χρηµατοδότηση.
ΑΡΘΡΟ 12
Απασχόληση προσωπικού
Είναι πρωταρχικής σηµασίας η εξασφάλιση αντικειµενικότητας και διαφάνειας στην επιλογή
συνεργατών στην έρευνα και κάθε άλλης κατηγορίας συνεργατών που συµβάλλουν στην εκτέλεση
διαφόρων έργων που υλοποιούνται στα πλαίσια των σκοπών του Ειδικού Λογαριασµού. Η διαδικασία
πρόσκλησης-επιλογής αυτών, όταν πρόκειται για συµβάσεις έργου, θα πρέπει να ακολουθεί τους
κανόνες του Οδηγού Σύναψης Μισθώσεων Έργου.
Οι αιτήσεις για την απασχόληση όλων των κατηγοριών των απασχολουµένων στα έργα υποβάλλονται
έγκαιρα από τον Ε.Υ. στη Γραµµατεία του Ειδικού Λογαριασµού και εγκρίνονται από την Επιτροπή
Ερευνών. ∆εν εγκρίνονται αιτήσεις µε αναδροµική ηµεροµηνία έναρξης της απασχόλησης.
Οι απασχολούµενοι σε έργα συµπληρώνουν µηνιαία φύλλα ηµερήσιου χρόνου εργασίας, όταν αυτό
αποτελεί απαίτηση του εκάστοτε χρηµατοδότη. Η µεθοδολογία υπολογισµού του ωριαίου κόστους για
κάθε κατηγορία προσωπικού, αποφασίζεται από την Επιτροπή Ερευνών και εγκρίνεται από την
Σύγκλητο. Το κόστος που βαρύνει το έργο, ή που συνιστά ιδία συµµετοχή του Πανεπιστηµίου
Κρήτης, προκύπτει από τα φύλλα χρονοχρέωσης και το υπολογιζόµενο ωριαίο κόστος.
Α. Πανεπιστηµιακό προσωπικό και προσωπικό άλλων δηµόσιων φορέων
Στο Πανεπιστηµιακό προσωπικό και στους λοιπούς δηµόσιους υπαλλήλους επιτρέπεται η
απασχόλησή τους σε έργα, εφόσον τηρούνται τα ανώτατα όρια πρόσθετης αµοιβής.
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Α1. Προσωπικό του Πανεπιστηµίου Κρήτης
Α1.1 Πρόσθετη απασχόληση
Οι όροι της πρόσθετης απασχόλησης ορίζονται λεπτοµερώς σε σύµβαση του µέλους του προσωπικού
µε τον Ειδικό Λογαριασµό, που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών. Οι κάθε
είδους πρόσθετες αποδοχές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν όποιο ανώτατο όριο κατά περίπτωση η
νοµοθεσία ορίζει, ή η Επιτροπή Ερευνών θέτει, και σε κάθε περίπτωση τις µηνιαίες τακτικές αποδοχές
από την κύρια θέση. Απαιτείται, σε κάθε περίπτωση πρόσθετης απασχόλησης, δήλωση σύµφωνα µε
το άρθρο 6 του Ν. 1256/82 στο αρµόδιο Τµήµα του Πανεπιστηµίου του ποσού της εκάστοτε
πληρωµής.
Στις αµοιβές που λαµβάνουν Καθηγητές ή Λέκτορες πλήρους απασχόλησης από ερευνητικά
προγράµµατα και κάθε άλλου είδους έργο, εφαρµόζονται τα ακόλουθα ποσοστά κράτησης υπέρ του
Ειδικού Λογαριασµού:
•
•

4% στα ερευνητικά έργα,
10% από κάθε είδους έργο.

Η Επιτροπή Ερευνών χαρακτηρίζει και εντάσσει κατά περίπτωση τις αµοιβές σε µία από τις δύο
κατηγορίες κράτησης. Οι αµοιβές αυτές εισπράττονται υποχρεωτικά µέσω του Ειδικού Λογαριασµού
και στην περίπτωση που οι αµοιβές καταβάλλονται από άλλο φορέα, εκτός Πανεπιστηµίου Κρήτης.
Όταν Καθηγητής ή Λέκτορας ασκεί ελευθέριο επάγγελµα, τότε εκδίδει τριπλότυπα δελτία παροχής
υπηρεσιών στα στοιχεία του Ειδικού Λογαριασµού, στον οποίον αποδίδεται το 15% των εισπράξεων
κατά τα οριζόµενα στη σχετική νοµοθεσία (Ν.2530/1997, όπως τροποποίθηκε και ισχύει).
Α1.2 Ιδία Συµµετοχή
Το προσωπικό του Πανεπιστηµίου Κρήτης δύναται στο πλαίσιο των καθηκόντων του να αναλαµβάνει
εργασίες σε έργα που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασµός, χωρίς να εισπράττει γι’ αυτές καµία
επιπλέον αµοιβή, πέραν των τακτικών του αποδοχών. Το κόστος αυτών των εργασιών που βαρύνει το
έργο, αποτελεί την ιδία συµµετοχή του Ιδρύµατος και επιβεβαιώνεται µε τη σύναψη σχετικού
συµφωνητικού και τη συµπλήρωση φύλλων χρονοχρέωσης.
Το µέγιστο ποσοστό του παραγωγικού χρόνου κάθε µέλους του προσωπικού που µπορεί να αφιερωθεί
σε έργα ως ιδία συµµετοχή συναρτάται µε την κατηγορία στην οποία ανήκει, καθώς και τη σχετική
νοµοθεσία, και εγκρίνεται από την Σύγκλητο.
Α2. Προσωπικό άλλων δηµόσιων φορέων
Με το προσωπικό άλλων δηµόσιων φορέων υπογράφεται σύµβαση ανάθεσης έργου. Οι πρόσθετες
αποδοχές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν όποιο ανώτατο όριο κατά περίπτωση η νοµοθεσία ορίζει και σε
κάθε περίπτωση τις µηνιαίες τακτικές αποδοχές από την κύρια θέση. Για την πληρωµή απαιτείται
δήλωση σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Ν. 1256/82 στο αρµόδιο Τµήµα του Φορέα του ποσού της
εκάστοτε πληρωµής.
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Β. Πρόσθετο προσωπικό
Προβλέπεται η απασχόληση πρόσθετου προσωπικού για την εκτέλεση συγκεκριµένου έργου. Στην
περίπτωση αυτή διακρίνονται οι εξής κατηγορίες:
Β1. Ελεύθεροι επαγγελµατίες
Συνάπτονται συµβάσεις µίσθωσης έργου. Η διαδικασία πρόσκλησης, επιλογής και ανάθεσης θα
πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες του Οδηγού Σύναψης Μισθώσεων Έργου. Για την πληρωµή
απαιτείται η έκδοση ∆ελτίου Παροχής Υπηρεσιών (∆.Π.Υ.). Η απόδοση του κατά περίπτωση
οφειλοµένου Φ.Π.Α. αποτελεί υποχρέωση και αποκλειστική ευθύνη του αντισυµβαλλοµένου.
Η συνολική µηνιαία αµοιβή ανά ανάδοχο από έργα που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασµός του
Πανεπιστηµίου Κρήτης δεν µπορεί να υπερβαίνει την εκάστοτε αµοιβή Γενικού Γραµµατέα
Υπουργείου.
Β2. Σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
Η σχέση θεωρείται εξαρτηµένη και στο ποσό που βαρύνει τον προϋπολογισµό του έργου
συνυπολογίζονται εργοδοτικές εισφορές και τυχόν καταβολή δώρου Χριστουγέννων, δώρου Πάσχα
και επιδόµατος αδείας. Προϋπόθεση σύναψης σύµβασης εργασίας είναι η ύπαρξη – δέσµευση
ταµειακού υπολοίπου επαρκούς για το διάστηµα που αφορά η σύµβαση.
Για τις συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ακολουθείται η προβλεπόµενη
διαδικασία διαγωνισµού µέσω ΑΣΕΠ και υπογράφεται σχετική σύµβαση εργασίας, κατά τη διάρκεια
της οποίας ο εργαζόµενος ασφαλίζεται στον αρµόδιο φορέα.
Β3. Μη επιτηδευµατίες
Είναι δυνατή η ανάθεση εκτέλεσης έργου µε Απόδειξη Επαγγελµατικής ∆απάνης (Α.Ε.∆.) σε
συνεργάτες που δεν είναι επιτηδευµατίες, εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα τους από παροχή µη
εξαρτηµένης εργασίας δεν υπερβαίνουν τα 5.000 € ετησίως στο σύνολο των έργων στα οποία
απασχολούνται. Όταν το έργο χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε το όριο αυτό
ανέρχεται στις 10.000 €. Είναι απαραίτητη η προσκόµιση από τον ανάδοχο του έργου υπεύθυνης
δήλωσης του Ν. 1599/1986 για την τήρηση των προϋποθέσεων της ανάθεσης έργου µε Α.Ε.∆.
∆ιευκρινίζεται ότι η πληρωµή πραγµατοποιείται εφάπαξ µε την παράδοση του έργου.
Γ. Συµµετοχή των φοιτητών
Προβλέπεται η συµµετοχή φοιτητών σε έργα, όσο διατηρούν την ιδιότητά τους, χωρίς η απασχόλησή
τους να υπερβαίνει τις 12 ώρες εβδοµαδιαίως. Απαιτείται έγκριση συµµετοχής του φοιτητή από τη
Γ.Σ. του Τµήµατος στο οποίο φοιτά. Στη σχετική απόφαση πρέπει να αναφέρεται το συγκεκριµένο
έργο και το χρονικό διάστηµα απασχόλησης.
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Η οικονοµική ενίσχυση που λαµβάνει ο φοιτητής, προκύπτει µε την αναπροσαρµογή κατά τον
επίσηµο δείκτη πληθωρισµού ετησίως του ποσού των 1.467,35€ ανά έτος, που προβλέπει η Κ.Υ.Α.
679/22.8.96 (άρθρο 7, παρ.7Αδ).
∆. Υπότροφοι
Η χορήγηση υποτροφίας, εφόσον επιτρέπεται από το Φορέα Χρηµατοδότησης, απαιτεί την έγκριση
του αρµοδίου οργάνου του Πανεπιστηµίου Κρήτης, ενώ δεν υφίσταται δέσµευση µε σύµβαση. Οι
ακαδηµαϊκές υποχρεώσεις του υποτρόφου µπορεί να καθορίζονται στην εγκριτική απόφαση του
οικείου ακαδηµαϊκού Τµήµατος.
Ε. Θέµατα Ασφάλισης
1. Τα µέλη ∆ΕΠ, οι λοιποί δηµόσιοι υπάλληλοι και οι φοιτητές καλύπτονται από την κύρια ασφάλιση
που τους παρέχει το Πανεπιστήµιο ή άλλος ∆ηµόσιος Φορέας.
2. Το προσωπικό που απασχολείται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ασφαλίζεται στο ΙΚΑ ή
σε ταµείο κύριας ασφάλισης που ορίζεται ρητά µε διάταξη νόµου.
3. Όσοι συµµετέχουν σε προγράµµατα µε συµβάσεις έργου (∆.Π.Υ.) ασφαλίζονται στο Ταµείο που
προβλέπει η νοµοθεσία για το συγκεκριµένο επάγγελµα. Στην περίπτωση αυτή η τήρηση των
ασφαλιστικών υποχρεώσεων αποτελεί υποχρέωση του συµβαλλοµένου.
ΣΤ. ∆ιακοπή Συµβάσεων
1. Σε περίπτωση συναινετικής διακοπής µιας σύµβασης, απαιτείται επιστολή του Ε.Υ. προς το
επταµελές όργανο της Επιτροπής Ερευνών µε την οποία θα γνωστοποιεί τη διακοπή της σύµβασης και
την έγγραφη παραίτηση του αναδόχου, όπου θα αναφέρεται ρητά ότι παραιτείται κάθε δικαιώµατος
που απορρέει από την υπογεγραµµένη σύµβαση. Το έντυπο πρέπει να κατατίθενται πέντε (5) µέρες το
αργότερο µετά την αιτούµενη ηµεροµηνία διακοπής της σύµβασης.
2. Σε περίπτωση καταγγελίας µιας σύµβασης, απαιτείται επιστολή του Ε.Υ. προς το επταµελές όργανο
της Επιτροπής Ερευνών µε την οποία θα ζητά τη διακοπή της σύµβασης. Στη συνέχεια συντάσσεται
δήλωση προς τον συµβαλλόµενο, που θα γνωστοποιεί και θα αναφέρει τους λόγους καταγγελίας.
ΑΡΘΡΟ 13
Μετακινήσεις
Οι µετακινήσεις εκτός έδρας των µελών της οµάδας εκτέλεσης του έργου, που είναι απαραίτητες για
την εκτέλεσή του, πραγµατοποιούνται µε κάλυψη των εξόδων κίνησης, εξόδων διαµονής, εξόδων
εγγραφής σε συνέδριο και της ηµερήσιας αποζηµίωσης, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη και
πίστωση στον εγκεκριµένο από την Επιτροπή Ερευνών προϋπολογισµό κάθε έργου, και µε µοναδικό
δικαιολογητικό την αποδοχή του έργου αυτού, χωρίς τη µεσολάβηση άλλου οργάνου (άρθρο 7 παρ.
4Βα Κ.Υ.Α. 679/22.8.96).
Για τα πρόσωπα που µετέχουν στο έργο ως έκτακτοι συνεργάτες, και πραγµατοποιούν µετακινήσεις
χωρίς να έχουν συνάψει σύµβαση ή συµφωνητικό ιδίας συµµετοχής (ή εκτός της χρονικής διάρκειας
της σύµβασης-συµφωνητικού) απαιτείται έγκριση της Επιτροπής Ερευνών, εφόσον απαιτείται από το
χρηµατοδότη.
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Για τις αποζηµιώσεις των µετακινήσεων ισχύουν τα ακόλουθα, εκτός εάν ορίζει διαφορετικά ο
χρηµατοδότης ή αποφασίσει διαφορετικά η Επιτροπή Ερευνών µετά από δικαιολογηµένο αίτηµα του
Ε.Υ. (Τα κατωτέρω οριζόµενα ποσά είναι δυνατόν να αναπροσαρµόζονται κάθε χρόνο µε απόφαση
της Επιτροπής Ερευνών).
Α. Μετακινήσεις εσωτερικού
Καλύπτονται:
•
•

•
•
•
•

το κόστος των εισιτηρίων των µέσων µαζικής µεταφοράς οικονοµικής θέσης.
η ηµερήσια αποζηµίωση µέχρι του ποσού των 70 €. Για µετακινήσεις άνω των δύο ηµερών, η
ηµερησία αποζηµίωση για τις µέρες της αναχώρησης και της επιστροφής καταβάλλεται κατά
το ήµισυ. Ηµερήσια αποζηµίωση δικαιολογείται για µετακίνηση µεγαλύτερη των 40
χιλιοµέτρων από τις πόλεις λειτουργίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης και στη νησιωτική Ελλάδα
για απόσταση µεγαλύτερη από 20 ναυτικά µίλια. Για µετακίνηση στις πόλεις λειτουργίας του
Πανεπιστηµίου Κρήτης χωρίς διανυκτέρευση η ηµερήσια αποζηµίωση ανέρχεται µέχρι 35 €.
τα έξοδα διανυκτέρευσης: µέχρι 100 € ανά ηµέρα εκτός έδρας.
χιλιοµετρική αποζηµίωση µε Ι.Χ. αυτοκίνητο: 0,45 €/χλµ. και µε µηχανή 0,25 €/χλµ., εκτός και
αν ορίζει διαφορετικά ο χρηµατοδότης.
χιλιοµετρική αποζηµίωση µε υπηρεσιακό αυτοκίνητο: 0,20 €/χλµ., εκτός και αν ορίζει
διαφορετικά ο χρηµατοδότης, εφόσον τηρείται βιβλίο κίνησης του οχήµατος.
κόστος διοδίων.

Β. Μετακινήσεις εξωτερικού
Καλύπτονται:
•
•

•
•

•

το κόστος των εισιτηρίων των µέσων µαζικής µεταφοράς οικονοµικής θέσης.
η ηµερήσια αποζηµίωση µέχρι του ποσού των 100 €. Όσον αφορά στους προπτυχιακούς ή
µεταπτυχιακούς φοιτητές ή στους υποψήφιους διδάκτορες, µέχρι του ποσού των 80 €. Για
µετακινήσεις άνω των δύο ηµερών, η ηµερησία αποζηµίωση για τις µέρες της αναχώρησης και
της επιστροφής καταβάλλεται κατά το ήµισυ.
τα έξοδα διανυκτέρευσης: µέχρι 150 € ανά ηµέρα εκτός έδρας.
χιλιοµετρική αποζηµίωση µε Ι.Χ. Αυτοκίνητο: 0,45 €/χλµ. και µε µηχανή 0,25 €/χλµ., εκτός
και αν ορίζει διαφορετικά ο χρηµατοδότης, και µε την προϋπόθεση ότι το κόστος κίνησης είναι
χαµηλότερο του αντίστοιχου κόστους µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς.
κόστος διοδίων.

Γ. ∆ιευκρινήσεις που αφορούν στις µετακινήσεις
•

Ορίζεται ως ανώτατο όριο ηµερών αποζηµίωσης εκτός έδρας, για τα µέλη του Πανεπιστηµίου,
οι δέκα (10) µέρες το µήνα ανά µετακινούµενο και για όλα τα προγράµµατα που συµµετέχει,
εκτός από τις περιπτώσεις που µπορεί να ορίζεται διαφορετικά, ή να προκύπτει από τους όρους
αποδοχής του προγράµµατος από την Επιτροπή Ερευνών, ή κατά περίπτωση ύστερα από
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•
•

•

•

αιτιολόγηση του Ε.Υ. που εγκρίνεται από το επταµελές όργανο της Επιτροπής Ερευνών, µετά
από θετική γνώµη του Προέδρου του οικείου Τµήµατος.
Οι µετακινήσεις θα πρέπει να έχουν ως αφετηρία τον τόπο (Ηράκλειο ή Ρέθυµνο) που
απασχολείται ο µετακινούµενος. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται πλήρης αιτιολόγηση.
Σε περίπτωση που δεν ζητείται η κάλυψη της δαπάνης εισιτηρίου, απαραίτητη για την κάλυψη
της ηµερησίας αποζηµίωσης και της διανυκτέρευσης είναι η προσκόµιση φωτοτυπίας των
καρτών επιβίβασης και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν καταβλήθηκαν ούτε η ηµερήσια αποζηµίωση
ούτε τα έξοδα διανυκτέρευσης για το συγκεκριµένο διάστηµα από άλλο φορέα.
Στις περιπτώσεις που δεν απαγορεύεται ρητά από τον χρηµατοδότη, δικαιολογούνται έξοδα
ταξί -µόνο από και προς τα αεροδρόµια/λιµάνια- ή τα αντίστοιχα έξοδα µετακίνησης µε ΙΧ και
στάθµευσης, αν δεν υπερβαίνουν το αντίστοιχο κόστος ταξί.
Ενοικίαση αυτοκινήτου καθώς και τα έξοδα µεταφοράς αυτοκινήτου ή µηχανής δεν
δικαιολογούνται, εκτός αν υπάρχουν έκτακτες συνθήκες ή το επιβάλλει η φύση του
προγράµµατος και ύστερα από αίτηµα του Ε.Υ. στο επταµελές όργανο της Επιτροπής
Ερευνών.

∆. ∆ικαιολογητικά πληρωµής
1. Ηµερολόγιο κίνησης, στο οποίο θα πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά ο σκοπός του ταξιδιού,
και εντολή πληρωµής σε περίπτωση που τα έξοδα είναι επί πιστώσει.
2. Αποδεικτικά της µετακίνησης
•
•
•

Πρωτότυπα εισιτήρια,
Πρωτότυπες κάρτες επιβίβασης στο αεροσκάφος, και
Πρωτότυπη απόδειξη πώλησης εισιτηρίων.
Αν η κράτηση έγινε µέσω διαδικτύου τότε απαιτούνται:

•
•

Αντίγραφο κράτησης εισιτηρίου, όπου να φαίνονται οι ηµεροµηνίες ταξιδιού, η διαδροµή και
το κόστος, και
Πρωτότυπες ή ηλεκτρονικές κάρτες κάρτες επιβίβασης στο αεροσκάφος

3. Αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ξενοδοχείων ή ενοικιαζοµένων καταλυµάτων. Αν η κράτηση
του ξενοδοχείου ή του καταλύµατος έγινε: α) µέσω γραφείου ταξιδιών, τότε απαιτείται
τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών του γραφείου και φωτοαντίγραφο του σχετικού αποδεικτικού
(voucher ή fax) από το γραφείο προς το ξενοδοχείο, ή β) µέσω διαδικτύου, τότε απαιτείται
τιµολόγιο ή απόδειξη της αντίστοιχης εταιρείας, όπου να φαίνονται οι ηµέρες διαµονής και
όλες οι χρεώσεις αναλυτικά.
4. Παραστατικό/Απόδειξη για τα έξοδα εγγραφής σε συνέδριο/σεµινάριο καθώς και βεβαίωση
συµµετοχής σε συνέδριο/σεµινάριο ή λίστα συµµετεχόντων.
ΑΡΘΡΟ 14
Προµήθειες υλικών και εκτελέσεις έργων
Οι προµήθειες αναλωσίµων ή µη υλικών, οργάνων, µηχανηµάτων, επίπλων και σκευών,
εργαστηριακού εξοπλισµού και βιβλίων καθώς και η εκτέλεση εργασιών οποιουδήποτε είδους που
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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 Ε.Υ. του έργου, µε τη µέριµνα και την ευθύνη του προσωπικού της Γραµµατείας (Τµήµα
Προµηθειών) και την επικουρία των ειδικών υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Σε περίπτωση
τεχνικών έργων ερευνητικών υποδοµών ακολουθούνται οι διαδικασίες των δηµοσίων έργων µε την
επικουρία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης.
A. ∆ιαδικασίες
1. Προµήθειες οµοειδών* προϊόντων ή εκτελέσεις οµοειδών* εργασιών δαπάνης µέχρι και
5.869,41 € ανά έτος πραγµατοποιούνται µε απευθείας ανάθεση, κατόπιν διαδικασιών
διαπραγµάτευσης χωρίς διαγωνισµό ή λήψη προσφορών, ύστερα από εκτίµηση των τιµών που
προσφέρει η αγορά µε µέριµνα και ευθύνη του Ε.Υ.
2. Προµήθειες οµοειδών* προϊόντων ή εκτελέσεις οµοειδών* εργασιών δαπάνης, από 5.869,42 €
µέχρι 20.000,00 € ανά έτος, πραγµατοποιούνται µε απευθείας ανάθεση, κατόπιν αξιολόγησης
από τον Ε.Υ. των προσφορών που θα υποβληθούν, µετά από πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος που δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Π.Κ., για διάστηµα τουλάχιστον
επτά (7) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία κατάθεσης των προσφορών. Η περίοδος
δηµοσιότητας µπορεί να ανέρχεται στις δεκαπέντε (15) ηµέρες ή/και το ανώτατο όριο του
ποσού να αναπροσαρµόζεται, στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ρητά από τον
χρηµατοδότη. Απαιτείται έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης από την Επιτροπή Ερευνών.
3. Προµήθειες οµοειδών* προϊόντων ή εκτελέσεις οµοειδών* εργασιών δαπάνης από 20.000,01 €
µέχρι και 60.000,00 € ανά έτος πραγµατοποιούνται µε πρόχειρο διαγωνισµό µε δηµοσιότητα
στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Π.Κ. και του Πανεπιστηµίου για διάστηµα δέκα πέντε (15) ηµερών
πριν από την ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών. Οι όροι του διαγωνισµού και τα κριτήρια
επιλογής ορίζονται στη σχετική διακήρυξη. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού οφείλει να παρέχει
πλήρη αιτιολόγηση της επιλογής της, ιδιαίτερα στην περίπτωση που δεν επιλέγεται ο
µειοδότης.
4. Προµήθειες οµοειδών* προϊόντων ή εκτελέσεις οµοειδών* εργασιών δαπάνης από 60.000,01 €
µέχρι και τα κατώτατα όρια που ορίζονται από την οδηγία 2004/18/ΕΚ, όπως εκάστοτε ισχύει,
ανά έτος, πραγµατοποιούνται µε ∆ιαγωνισµό σύµφωνα µε τους όρους του Π.∆. 118/07.
5. Προµήθειες οµοειδών* προϊόντων ή εκτελέσεις οµοειδών* εργασιών δαπάνης πάνω από τα
κατώτατα όρια που ορίζονται από την οδηγία 2004/18/ΕΚ, όπως εκάστοτε ισχύει, ανά έτος,
πραγµατοποιούνται µε ∆ιαγωνισµό, σύµφωνα µε τους όρους των Π.∆. 59/07 και 60/07,
εφόσον εφαρµόζονται, ή σύµφωνα µε ειδικότερους κανόνες της Κοινοτικής Νοµοθεσίας.
Τα παραπάνω όρια αφορούν την καθαρή αξία της προµήθειας (δεν συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ).
*Οι οµαδοποιήσεις και κατατάξεις σε «οµοειδή προϊόντα» ή «οµοειδείς εργασίες» πραγµατοποιούνται
από τον επιστηµονικό υπεύθυνο και εγκρίνονται από την Επιτροπή Ερευνών.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στις ακόλουθες σηµαντικές παρατηρήσεις:
i.

Τα ανωτέρω εφαρµόζονται εφόσον δεν προβλέπεται αλλιώς από τον χρηµατοδότη. ή
διαφοροποιούνται ανάλογα µε τις απαιτήσεις του χρηµατοδότη.
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ii.
iii.

iv.
v.

vi.

Η κατάτµηση προµηθειών οµοειδών προϊόντων προς αποφυγή των ανωτέρω διαδικασιών
καθιστά τη δαπάνη µη επιλέξιµη.
Σε περίπτωση που η προεκτίµηση της προµήθειας δεν είναι εφικτή λόγω της ειδικής φύσης ή
των αναγκών του έργου, ή δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν οι παραπάνω διαδικασίες για λόγους περιορισµένου χρόνου ή έγκαιρης και πληρέστερης διεξαγωγής του έργου, καθώς επίσης
και σε περιπτώσεις που η προµήθεια ή το έργο αξιολογείται µε κριτήρια ποιοτικά ή καλλιτεχνικά, ή σε περιπτώσεις που ειδικές συνθήκες απαιτούν την προµήθεια από συγκεκριµένο
προµηθευτή, ο Ε.Υ. υποβάλλει στο επταµελές όργανο της Επιτροπής Ερευνών αιτιολογηµένο
αίτηµα για τον καθορισµό και την έγκριση της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί [π.χ.
διαγωνισµός µεταξύ προεπιλεγµένων προµηθευτών – κατασκευαστών (κλειστός), διαδικασία
διαπραγµατεύσεων, ανταγωνιστικός διάλογος, απευθείας ανάθεση, κλπ].
Σε όλες τις άνω περιπτώσεις η Επιτροπή Ερευνών είναι αρµόδια να εγκρίνει τις απευθείας
αναθέσεις ή τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών προ της ανάθεσης της σύµβασης.
Επισηµαίνεται ότι για προµήθειες και εκτελέσεις εργασιών αξίας έως 20.000,00 €, το έγγραφο
της σύµβασης µπορεί να αντικατασταθεί από τις αµφίπλευρες έγγραφες δηλώσεις πρότασης
και αποδοχής των µερών, οι οποίες µπορούν να πραγµατοποιηθούν και µε ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο, εφόσον περιλαµβάνουν όλους τους ουσιώδεις όρους της συναλλαγής, εκτός αν
άλλως ορίζεται από τον φορέα χρηµατοδότησης.
Οι οριζόµενες διαδικασίες στο άρθρο αυτό εφαρµόζονται ακόµη στις µισθώσεις ακινήτων,
µεταφορικών µέσων και εξοπλισµού.

Β. Επιτροπές
1. Επιτροπές ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού
Οι ∆ιαγωνισµοί στο πλαίσιο ενός έργου διενεργούνται από µία τριµελή Επιτροπή ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµού που ορίζεται από το επταµελές όργανο της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν αιτήµατος του
Ε.Υ., κατά τη διαδικασία που ορίζεται κατωτέρω. Η επιτροπή αποτελείται από 3 τακτικά µέλη και 3
αναπληρωµατικά µέλη, προερχόµενα από το προσωπικό του αντίστοιχου µε το αντικείµενο του έργου
Τµήµατος του Π.Κ., εκ των οποίων το ένα θα είναι ο επιστηµονικός υπεύθυνος του έργου, το 2ο θα
έχει την ιδιότητα του µέλους ∆ΕΠ του Π.Κ., οποιασδήποτε βαθµίδας και το 3ο θα έχει την ιδιότητα
του µέλους ΕΕ∆ΙΠ και ΕΤΕΠ. Αναλόγως θα ορίζονται τα αναπληρωµατικά τους,
συµπεριλαµβανοµένου του Ε.Υ. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού αναλαµβάνει το άνοιγµα και
την αποσφράγιση των προσφορών, κρίνει για το παραδεκτό ή µη των προσφορών αυτών και
υπογράφει το πρακτικό αξιολόγησης, αιτιολογώντας πλήρως την επιλογή της. Ο Ε.Υ. υποβάλλει το
πρακτικό αξιολόγησης στο επταµελές όργανο της Επιτροπής Ερευνών, που είναι αρµόδιο για την
κατακύρωση του διαγωνισµού ή έχει την εξουσία να αποφασίσει:
•
•
•

την τροποποίηση των όρων της διακήρυξης και την επανάληψη της,
τη µαταίωση του διαγωνισµού,
την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης.

2. Επιτροπές Ενστάσεων
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Αρµόδιο όργανο για την κρίση των ενστάσεων είναι η Επιτροπή Ερευνών που αποφασίζει κατόπιν
εισήγησης της οικείας Επιτροπής Ενστάσεων. Τα µέλη της Επιτροπής Ενστάσεων ορίζονται από την
Ολοµέλεια της Επιτροπής Ερευνών, ανά ηµερολογιακό έτος, και απαρτίζεται από 3 µέλη ως εξής:
•
•
•

ένα µέλος, και ο αναπληρωτής αυτού, από το προσωπικό της γραµµατείας του Ε.Λ.Π.Κ.
ένα µέλος, και ο αναπληρωτής αυτού, από την νοµική υπηρεσία του Ε.Λ.Π.Κ.
το τρίτο µέλος, τακτικό και αναπληρωµατικό, θα είναι µέλος της Επιτροπής Ερευνών που
προέρχεται από τη Σχολή του Επιστηµονικού Υπευθύνου.

Η Επιτροπή θα επιλαµβάνεται όλων των ενστάσεων που αφορούν διαγωνισµούς που θα διενεργούνται
κατά την θητεία της. Τα µέλη της είναι υποχρεωτικά διάφορα από τα µέλη της Επιτροπής ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµού. Οι προϋποθέσεις άσκησης των ενστάσεων ορίζονται στη διακήρυξη κάθε ∆ιαγωνισµού.
3. Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής
Στην περίπτωση προµήθειας αγαθών ή υπηρεσιών αξίας άνω των 5.869,41 € µε απευθείας ανάθεση ή
κατόπιν διαγωνισµών, είναι απαραίτητη η παρακολούθησή της από µία τριµελή Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής που ορίζεται από το επταµελές όργανο της Επιτροπής Ερευνών
κατά την διαδικασία που ορίζεται κατωτέρω. Η τριµελής αυτή επιτροπή αποτελείται από 3 τακτικά
µέλη και 3 αναπληρωµατικά µέλη, τα οποία θα αποτελούν προσωπικό του Πανεπιστηµίου
οποιασδήποτε κατηγορίας (καθηγητές, µόνιµοι, Ι∆ΑΧ, ΕΕ∆ΙΠ και ΕΤΕΠ) και θα προέρχονται από το
προσωπικό του αντίστοιχου µε το αντικείµενο του έργου Τµήµατος του ΠΚ. Αναλόγως θα ορίζονται
τα αναπληρωµατικά τους µέλη. Τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη αυτής δεν µπορούν να
ταυτίζονται µε τα µέλη της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού για το ίδιο έργο. Η Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής παρακολουθεί την εκτέλεση της προµήθειας και συντάσσει και
υπογράφει το πρωτόκολλο παραλαβής.
4. ∆ιαδικασία συγκρότησης Επιτροπών
Όλα τα µέλη των επιτροπών ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Παρακολούθησης και Παραλαβής, πλην
του Ε.Υ., θα προκύπτουν µετά από διαδικασία κλήρωσης µεταξύ όλων όσων ορίζονται ανωτέρω κατά
περίπτωση. Σε περιπτώσεις που ένα έργο υπάγεται σε διάφορα τµήµατα της ίδιας σχολής, η κλήρωση
θα λαµβάνει χώρα µεταξύ όλου του αντίστοιχου προσωπικού (∆ΕΠ, ΕΕ∆ΙΠ, ΕΤΕΠ) όλων των
σχετιζοµένων τµηµάτων. Αν ένα έργο υπάγεται στην διοίκηση του πανεπιστηµίου ή σε
υπηρεσίες/δραστηριότητες που σχετίζονται µε όλο το πανεπιστήµιο, η κλήρωση θα λαµβάνει χώρα
µεταξύ όλου του αντίστοιχου προσωπικού (∆ΕΠ, ΕΕ∆ΙΠ, ΕΤΕΠ) όλων των τµηµάτων του
πανεπιστηµίου που εδρεύουν στην πόλη στην οποία εδρεύει το εν λόγω έργο (Ηράκλειο ή Ρέθυµνο
αντίστοιχα). Στην περίπτωση του ΜΦΙΚ, το 3ο µέλος των σχετικών επιτροπών θα κληρώνεται από το
προσωπικό των σχολών Βιολογίας και Χηµείας του ΠΚ, µε τις ιδιότητες ΕΕ∆ΙΠ, ΕΤΕΠ και
∆ιοικητικό.
Η κλήρωση είναι δηµόσια και διενεργείται ηλεκτρονικώς από την αρµόδια για τη συγκρότηση του
συλλογικού οργάνου υπηρεσία του ΕΛ, η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο της ΕΕ και σε
περίπτωση κωλύµατος αυτού από τον Αντιπρόεδρο, από τον Προϊστάµενο της Γραµµατείας του ΕΛ
και σε περίπτωση κωλύµατός του από τον αναπληρωτή του και από τον προϊστάµενο του τµήµατος
Προµηθειών του Ε.Λ.Π.Κ και σε περίπτωση κωλύµατός του από τον αναπληρωτή του ή ένα
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εργαζόµενο του ιδίου τµήµατος, αµέσως µετά την εκάστοτε συνεδρίαση της επταµελούς επιτροπής
κατά την οποία γίνεται η αποδοχή νέων προγραµµάτων και αιτηµάτων διενέργειας διαγωνισµών. Ο
χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής της κλήρωσης γνωστοποιείται τουλάχιστον δύο (2) ηµέρες νωρίτερα,
µε ανάρτηση της ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Π.Κ.
Από την κλήρωση αυτή εξάγεται ο απαιτούµενος αριθµός τακτικών και αναπληρωµατικών µελών και
τα κληρωθέντα αυτά µέλη αναγράφονται σε πίνακα, κατά τη σειρά κλήρωσής τους. Πρώτα
διενεργείται η κλήρωση για τα τακτικά µέλη και µετά για τα αναπληρωµατικά. Με ευθύνη του
προϊσταµένου του Ε.Λ.Π.Κ. ειδοποιούνται αµελλητί για την επιλογή τους τα τακτικά και τα
αναπληρωµατικά µέλη. Για τη διενέργεια της κλήρωσης και τα αποτελέσµατά της συντάσσεται
σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται και από τους τρεις (3), κατά τα ανωτέρω, υπαλλήλους. Το
πρακτικό αυτό επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της πράξης επιλογής του µέλους του
συλλογικού οργάνου. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών δύναται κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης
από την Επιτροπή, να εκδίδει τις πράξεις συγκρότησης των ως άνω οργάνων, µετά την ολοκλήρωση
της διαδικασίας κλήρωσης.
Γ. Προµήθειες και υπηρεσίες που απαλλάσσονται από το ΦΠΑ
Σύµφωνα µε την ΠΟΛ. 1128/97, τα Πανεπιστήµια δικαιούνται απαλλαγή από το Φ.Π.Α. όταν
συµβάλλονται µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πραγµατοποίηση ερευνητικών προγραµµάτων και
χρηµατοδοτούνται από αυτήν µερικά ή ολικά. Οι διατάξεις της ΠΟΛ. 1128/97, για την απαλλαγή από
το ΦΠΑ εφαρµόζονται κατά την προµήθεια µηχανολογικού ή λοιπού εξοπλισµού και την παροχή
υπηρεσιών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της σύµβασης, κατά το ποσοστό που
συµµετέχει στη χρηµατοδότηση του προγράµµατος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο ποσοστό που δεν
συµµετέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά χρηµατοδοτείται από το ∆ηµόσιο ή από άλλο φορέα
εµπεριέχεται Φ.Π.Α. Η διαδικασία για τη χορήγηση της απαλλαγής γίνεται σε συνεργασία µε τη
Γραµµατεία του Ειδικού Λογαριασµού.
∆. Προµήθειες από το Εξωτερικό
Οι προµήθειες αγαθών και υπηρεσιών από το εξωτερικό διακρίνονται σε προµήθειες από χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ενδοκοινοτικές αποκτήσεις) και σε προµήθειες από τρίτες χώρες. Πρέπει να
υπολογίζεται και να δεσµεύεται το απαιτούµενο ποσό που αφορά στη δαπάνη για την καταβολή του
αναλογούντος Φ.Π.Α. και των εξόδων εκτελωνισµού, όπου απαιτούνται.
1. Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις
Για τις προµήθειες αγαθών και υπηρεσιών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν απαιτείται
εκτελωνισµός. Μαζί µε τα τιµολόγια που κατατίθενται στην Επιτροπή Ερευνών πρέπει να
επισυνάπτονται και οποιαδήποτε άλλα παραστατικά που εκδίδονται από τον οίκο του εξωτερικού και
αφορούν την ενδοκοινοτική απόκτηση (PACKING LIST, φορτωτικά έγγραφα κ.λ.π.) καθώς και ο
πίνακας στοιχείων για αποκτήσεις από το εξωτερικό.
2. Εισαγωγή από τρίτες χώρες - Εκτελωνισµός
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Για κάθε αγαθό που εισέρχεται στην Ελλάδα από τρίτη χώρα (µη κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης) θα πρέπει να γίνεται εκτελωνισµός στο Ελληνικό κράτος. Για τον λόγο αυτό ο Ε.Υ. του
έργου ενηµερώνει τη Γραµµατεία του Ειδικού Λογαριασµού προκειµένου να προβεί στις
απαιτούµενες ενέργειες.
3. Παρακράτηση φόρου σε υπηρεσίες που παρέχονται από αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
Οι υπηρεσίες που εκτελούνται από αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα υπόκεινται σε παρακράτηση
φόρου. Τα πρόσωπα αυτά απαλλάσσονται από την παρακράτηση φόρου για τις υπηρεσίες που
παρέχουν, µόνο αν εµπίπτουν σε αντίστοιχη διακρατική σύµβαση για την αποφυγή διπλής
φορολόγησης.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν στη ∆ΟΥ Ρεθύµνης για απαλλαγή από την
παρακράτηση του φόρου είναι τα ακόλουθα:
•
•

Βεβαίωση φορολογικής κατοικίας του προµηθευτή από την αρµόδια φορολογική αρχή της
χώρας του (Certification by the Tax authority of the beneficiaries residence country).
Μεταφρασµένο τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών.

Ε. ∆ικαιολογητικά πληρωµής προµηθειών
1. Εντολή πληρωµής και Τιµολόγιο / ∆ελτίο Αποστολής ή Τιµολόγιο Παροχής υπηρεσιών / ∆ελτίο
Αποστολής. Στην περίπτωση που δεν έχει κατατεθεί στον Ειδικό Λογαριασµό το τελικό τιµολόγιο, για
να γίνει η πληρωµή απαιτείται προτιµολόγιο (proforma invoice) ή φόρµα παραγγελίας (order form)
από τον προµηθευτή µαζί µε µια αίτηση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής από τον Ε.Υ.
Η προσκόµιση του τελικού τιµολογίου και η απόδοση της προκαταβολής στον Ειδικό Λογαριασµό,
πρέπει να γίνουν µέσα σε δέκα (10) µέρες µετά την πραγµατοποίηση της δαπάνης.
2. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενηµερότητα από το ΙΚΑ (για παραστατικά συνολικής αξίας πάνω
από 1.500 € και 3.000 € αντίστοιχα) και µόνο για τις προµήθειες εσωτερικού.
ΑΡΘΡΟ 15
Απρόβλεπτα-Λοιπά έξοδα
Με εντολή του Επιστηµονικού Υπευθύνου δύναται να καλύπτονται από την Γραµµατεία του Ειδικού
Λογαριασµού οι κάτωθι δαπάνες:
•

•
•
•

∆απάνες που δεν µπορούν να ενταχθούν σε καµία από τις παραπάνω κατηγορίες, λόγω της
ιδιοµορφίας τους π.χ. δηµοσιεύσεις προκηρύξεων σε εφηµερίδες, µισθώσεις, συντηρήσεις
υπηρεσιακών οχηµάτων κ.λ.π.
∆απάνες για παροχή υπηρεσιών από µη επιτηδευµατίες κόστους µέχρι 1.000 € ανά άτοµο και
ανά έτος, µε παραστατικό την Α.Ε.∆.
∆απάνες για διαλέξεις και οµιλίες στα πλαίσια του έργου. Ανώτατο όριο αµοιβής ορίζεται το
ποσό των 300 € για κάθε πρώτη οµιλία και το ποσό των 150 € για κάθε επόµενη.
∆απάνες για έξοδα φιλοξενίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΑΡΘΡΟ 16
Χρονική διάρκεια έργου
1. Σε έργα που δεν ορίζεται η χρονική διάρκειά τους από τον χρηµατοδότη, η διάρκειά τους
καθορίζεται στα τρία έτη.
2. Σε κάθε περίπτωση µη ολοκλήρωσης των έργων εντός της καθορισµένης χρονικής τους διάρκειας,
µε τη λήξη τους ο Ε.Υ. οφείλει να υποβάλει έκθεση των πεπραγµένων, αναφορά του υπολοίπου του
προϋπολογισµού και των λοιπών προς εκτέλεση δραστηριοτήτων και ένα εφικτό χρονοδιάγραµµα
ολοκλήρωσης αυτού, το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο
χρηµατοδότης.
3. Σε περίπτωση που σε κάποιο έργο παύει η δοσοληπτική του κίνηση για διάστηµα πέραν του έτους,
θα ενηµερώνεται ο Ε.Υ. από τη Γραµµατεία του Ειδικού Λογαριασµού για τον χρόνο της λήξης του
έργου και τον χρόνο της εκταµίευσης του υπολοίπου του λογαριασµού. Αν το αδιάθετο υπόλοιπο
εκάστου έργου δεν χρησιµοποιηθεί από τον Ε.Υ. για τους σκοπούς αυτούς, ο Λογαριασµός µε
απόφαση της Επιτροπής Ερευνών θα απορροφά το κονδύλιο αυτό, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο
χρηµατοδότης.
4. Παράταση του έργου δίνεται ύστερα από αίτηση του Ε.Υ. και την έγκριση του επταµελούς οργάνου
της Επιτροπής Ερευνών. Εφόσον υπάρχει η σύµφωνη γνώµη του χρηµατοδότη δεν απαιτείται η
έγκριση της Επιτροπής Ερευνών.
ΑΡΘΡΟ 17
∆ιαχείριση µη αναλωσίµων υλικών
Τα µη αναλώσιµα υλικά κάθε είδους των οποίων η προµήθεια πραγµατοποιείται για τις ανάγκες
εκτέλεσης των έργων και σε βάρος των πιστώσεων του Ειδικού Λογαριασµού, και εγκαθίστανται ή
τοποθετούνται σε χώρους του Πανεπιστηµίου Κρήτης, καταγράφονται από τη Γραµµατεία σε Βιβλίο
∆ιακίνησης Υλικού. Μετά το πέρας των έργων, και ανάλογα µε τις συµβατικές δεσµεύσεις, τα µη
αναλώσιµα υλικά διατίθενται στο οικείο Εργαστήριο, Τοµέα ή Τµήµα του Πανεπιστηµίου Κρήτης του
Ε.Υ. του έργου. Τέλος, τηρείται πρωτόκολλο καταστροφής των µη αναλωσίµων υλικών και για τον
λόγο αυτό συστήνεται, από την Επιτροπή Ερευνών, Επιτροπή καταστροφής µη αναλωσίµων υλικών.
ΑΡΘΡΟ 18
Ολοκλήρωση – ∆ηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων των ερευνών
Με τη λήξη του έργου συντάσσεται από τον Ε.Υ. τελική έκθεση µε τα αποτελέσµατα του έργου.
Αντίτυπα της έκθεσης αποστέλλονται στον Φορέα Χρηµατοδότησης και στην Επιτροπή Ερευνών.
Κατά τακτά χρονικά διαστήµατα η Επιτροπή Ερευνών εκδίδει γενικό οικονοµικό και επιστηµονικό
απολογισµό του έργου της. Για τον σκοπό αυτόν ο Ε.Υ. υποβάλλει επίσης περιληπτική έκθεση, τα
στοιχεία της οποίας περιλαµβάνονται σε ειδική έκδοση της Επιτροπής Ερευνών.
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Τα αποτελέσµατα του έργου µπορεί να ανακοινωθούν σε συνέδρια του εσωτερικού ή του εξωτερικού,
σε σεµινάρια ή συµπόσια και να γίνουν αντικείµενο συζητήσεων σε ειδικές ηµερίδες.
ΑΡΘΡΟ 19
∆ιάθεση Προϊόντων
Η διάθεση προϊόντων που προέρχονται από ερευνητικά έργα (ευρεσιτεχνίες, προγράµµατα
λογισµικού, κατασκευές κλπ) και οι αµοιβές εκείνων που έχουν τα πνευµατικά δικαιώµατα σ’ αυτά
γίνονται µε ειδικό κανονισµό που εγκρίνει η Σύγκλητος του Πανεπιστηµίου Κρήτης και συνάδει µε
την πολιτική του Ιδρύµατος. Οι όροι εκµετάλλευσης προϊόντων ερευνητικών έργων που διαχειρίσθηκε
ο Ειδικός Λογαριασµός αποφασίζονται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστηµίου Κρήτης µετά από
πρόταση της Επιτροπής Ερευνών».
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