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Η Ολοµέλεια της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστηµίου Κρήτης συνεδρίασε
σήµερα 23 Μαΐου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. στις
εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου Κρήτης στο Ρέθυµνο (αίθουσα
συνεδριάσεων Συγκλήτου) και πραγµατοποίησε την 428η συνεδρίασή της.
Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν οι κ.κ.:
-ΤΖΙΡΙΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
- ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Τακτικό µέλος – εκπρόσωπος
του Τµήµατος Βιολογίας,
- ΒΕΝΙΕΡΗ ΜΑΡΙΑ, Τακτικό µέλος – εκπρόσωπος του Τµήµατος
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών,
- ∆ΑΦΕΡΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Αναπληρωµατικό µέλος – εκπρόσωπος του
Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης,
- ΚΑΛΑΪΤΖΙ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, Τακτικό µέλος – εκπρόσωπος του
Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης,
- ΚΑΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ, Τακτικό µέλος – εκπρόσωπος του Τµήµατος Φιλολογίας,
- ΚΥΛΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Αναπληρωµατικό µέλος – εκπρόσωπος του
Τµήµατος Φυσικής,
- ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Τακτικό µέλος – εκπρόσωπος του
Παιδαγωγικού Τµήµατος Προσχολικής Εκπαίδευσης,
- ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τακτικό µέλος – εκπρόσωπος του Τµήµατος
Ψυχολογίας,
- ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Τακτικό µέλος – εκπρόσωπος του Τµήµατος
Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών,
- ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Τακτικό µέλος – εκπρόσωπος του Τµήµατος
Επιστήµης Υπολογιστών,
- ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ, Τακτικό µέλος – εκπρόσωπος του Τµήµατος
Ιστορίας και Αρχαιολογίας,
- ΣΕΡΝΤΕ∆ΑΚΙΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Τακτικό µέλος – εκπρόσωπος του Τµήµατος
Κοινωνιολογίας,
- ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Τακτικό µέλος– εκπρόσωπος του Τµήµατος
Χηµείας,
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- ΧΑΡΜΑΝ∆ΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Αναπληρωµατικό µέλος – εκπρόσωπος του
Τµήµατος Μαθηµατικών,
Απουσίαζαν οι κ.κ.:
- ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Τακτικό µέλος – εκπρόσωπος του Τµήµατος
Ιατρικής,
- ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΣ, Τακτικό µέλος – εκπρόσωπος του Τµήµατος
Οικονοµικών Επιστηµών.
Η Επιτροπή, µετά τη διαπίστωση της νόµιµης απαρτίας υπό την προεδρεία
του

κ.

Τζιρίτα

Γεωργίου,

Προέδρου

της

Επιτροπής

Ερευνών

του

Πανεπιστηµίου Κρήτης για τα θέµατα της µε αριθ. πρωτ. 5387/21.05.2014
Ηµερήσιας ∆ιάταξης αποφασίζει τα παρακάτω:
ΘΕΜΑ: 5.5.4. Επικαιροποίηση διαδικασιών για τις αναρτήσεις στη
∆ιαύγεια
Η Επιτροπή ενηµερώθηκε από την Προϊσταµένη της Γραµµατείας, κ. Ε.
Καρκανάκη για τις αλλαγές έχει επιφέρει µέχρι σήµερα η εφαρµογή του
προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ στο κύκλωµα των εγκρίσεων των νέων αναθέσεων,
των πληρωµών και των αποδοχών έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός
Λογαριασµός και τις συζητήσεις που έλαβαν χώρα στα πλαίσια της 55ης
Συνόδου Γραµµατέων των Επιτροπών Ερευνών µε τα µέλη της Οµάδας
Εργασίας που είχε οριστεί από την 54η Σύνοδο για την εφαρµογή του ν.
3861/2010, όπως αυτός τροποποιήθηκε το 2013. Σε αυτό το πλαίσιο, η
Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
α) Την υπ. αριθ. 5.6.1 απόφαση της 327ης/22-11-2010 Συνεδρίασης της
Επιτροπής Ερευνών και τις αποφάσεις της στις συνεδριάσεις 417/14.1.14
(θέµα 5.5.1), 418/24.1.14 (θέµα 5.5.1) και 421/28.2.2014 (θέµα 5.5.1),
β) Την µε ηµεροµηνία 22.05.14 γνωµοδότηση των Νοµικών Συµβούλων του
Ειδικού Λογαριασµού, .κ. Κ. Κατσιγιαννάκη και Ε. Βοργιά, η οποία έχει ως
εξής:
«ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΡΟΣ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 23.5.2014
ΘΕΜΑ:
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ του Ν. 3861/2010 ΠΕΡΙ ∆ΙΑΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ
ΤΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ»
O νόµος Ν.3861/2010 µε τον οποίο επιβλήθηκε η ανάρτηση στο διαδίκτυο κάθε εκτελεστέας διοικητικής πράξης
ως όρου της εκτελεστότητός της και µε κυρώσεις πειθαρχικές, ο οποίος έχει τεθεί σε εφαρµογή από την 1.11.2010
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 23 του ν. 4210/13 (ΦΕΚ Α 254/21.11.13) µε έναρξη ισχύος από τη δηµοσίευση
αυτού, ήτοι από την 21.11.13.
Οι σηµαντικότερες τροποποιήσεις στο καθεστώς των αναρτήσεων στο ∆ι@ύγεια που επέφερε ο ως άνω νόµος
συνοψίζονται στα κάτωθι:
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Κάθε πράξη, εκτός από όσες δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της κυβέρνησης, αποκτά ισχύ µόνο µέσω της
ανάρτησής της στο ∆ι@ύγεια και το αναρτηµένο έγγραφο υπερισχύει έναντι όλων των λοιπών
εκδόσεων της πράξης. (άρθρο 4 παρ. 2).
Ο πολίτης µπορεί πλέον να επικαλείται τα αναρτηµένα έγγραφα στις συναλλαγές του µε τις δηµόσιες
υπηρεσίες, χωρίς να απαιτείται η επικύρωσή τους. Αρκεί η επίκληση του Α∆Α της πράξης για την
αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους από τους δηµόσιους φορείς (άρθρο 4 παρ. 5)
Οι δηµόσιες υπηρεσίες µπορούν πλέον να διεκπεραιώνουν υποθέσεις χωρίς να διακινούν τα αναρτηµένα
έγγραφα και χωρίς να απαιτείται η επικύρωση των αντιγράφων. Αρκεί η επίκληση του Α∆Α των
πράξεων για την επικοινωνία µεταξύ φορέων. (άρθρο 4 παρ. 5)
Αντί της ανάρτησης όλων των δαπανών που ενεργούνται από τους φορείς που εντάσσονται στο πεδίο
εφαρµογής του νόµου (δηµόσιο και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και άλλοι δηµόσιοι φορείς που έχουν
νοµοθετική εξουσιοδότηση να εκδίδουν διοικητικές πράξεις) δέον να αναρτώνται πλέον και οι πράξεις της
ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, της απόφασης έγκρισης δαπάνης και της οριστικοποίησης της
πληρωµής για κάθε επιµέρους δαπάνη (άρθρο 2 παρ. 6α)
Αναρτούν πλέον ρητά στο πρόγραµµα τα όργανα που έχουν εκ του νόµου εξουσιοδότηση για την έκδοση
πράξεων. (άρθρο 2 παρ. 4, εδ 6α)
Ανατίθεται στην Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής (Υ.Α.Π.) του Υπουργείου ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης η αρµοδιότητα για τον επιχειρησιακό συντονισµό και τη
διαχείριση της εφαρµογής του Προγράµµατος ∆ιαύγεια (άρθρο 6 παρ. 4)
Με τις τροποποιήσεις που επήλθαν µετά την θέση σε ισχύ του νόµου αυτού χρήζουν την αναθεώρηση οι πρακτικές
και οι διαδικασίες του Ειδικού Λογαριασµού σχετικά µε τις αναρτήσεις στο ∆ι@ύγεια και η επί τη ευκαιρία
επανεξέταση της ορθότητας της εφαρµογής του νόµου από την υπηρεσία µας.
Έχοντας υπόψιν:
Α) τις διατάξεις του ν. Ν.3861/2010 και της διάταξης άρθρο 23 του ν. 4210/13 (ΦΕΚ Α 254/21.11.13) µε την
οποία τροποποιήθηκε ο νόµος αυτός
Β) τις 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.
Γ) την απόφαση της Ολοµέλειας της Επιτροπής Ερευνών επί του θέµατος 5.7.1 της υπ’αρ. 237/22.11.2010
συνεδρίασής της, µε την οποία υιοθετείται από την Επιτροπή Ερευνών η διαδικασία εφαρµογής του ν. 3861/10 και
αποφάσεις της στις συνεδριάσεις 417/14.1.14 (επταµελής, θέµα 5.5.1), 418/24.1.2014 (ολοµέλεια, θέµα 5.5.1),
421/28.2.2014 (ολοµέλεια, θέµα 5.5.1).
Εισηγούµαστε τα κάτωθι :
Α. ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΑΝΑΡΤΗΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Οι ως άνω τροποποιήσεις που επέφερε ο νόµος συνεπάγονται τους κάτωθι νεωτερισµούς στις πρακτικές που θα
πρέπει να ακολουθεί εφεξής ο ειδικός λογαριασµός του ΠΚ:
Α) Κάθε διοικητική πράξη από αυτές που χαρακτηρίζονται ως αναρτητέες δεν θα είναι ισχυρή πριν αναρτηθεί στο
∆ιαύγεια και θα πρέπει να φέρει το Α∆Α
Β) Η εκτέλεση κάθε σύµβασης στην οποία συµβάλλεται ο ειδικός λογαριασµός µε οποιαδήποτε ιδιότητα, εφόσον
ανήκει στις αναρτητέες, θα πρέπει να γίνεται πάντα µετά την ανάρτηση της περίληψής της
Γ) Εξαιτίας του ότι οι ειδικοί λογαριασµοί δεν εντάσσονται στο δηµόσιο λογιστικό, δεν υφίσταται διαδικασία
ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, κι εποµένως δεν υπάρχουν πράξεις ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης προς
ανάρτηση στα πλαίσια του νόµου. Επίσης δεν υπάρχει θεσµοθετηµένη διαδικασία έγκρισης δαπάνης.
∆) Κάθε αναρτητέα πράξη φέρει ξεχωριστό Α∆Α, ο οποίος αρκεί για την επίκλησή της και δεν χρειάζεται
επικύρωση. Άρα δεν µπορούν να αναρτώνται πλέον πολλές πράξεις µαζί
Ε) Εφόσον κάθε πράξη οφείλει να φέρει ξεχωριστό Α∆Α δεν θα πρέπει δυο διαφορετικές πράξεις να έχουν ίδιο
Α∆Α ή δύο όµοιες πράξεις να έχουν διαφορετικό Α∆Α (δηλαδή να αποφεύγεται η διπλή ανάρτηση της ίδιας
πράξης)
Συνεπεία των ανωτέρω εισηγούµαστε ότι ο Ειδικός Λογαριασµός θα πρέπει να τροποποιήσει τις τακτικές της
ανάρτησης που εφάρµοζε µέχρι σήµερα ως προς τα κάτωθι:
Α) Εξασφάλιση της ανάρτησης προ της έναρξης εκτέλεσης των συµβάσεων έργου (υποενότητα Ι),
Β) Ποιες είναι οι αναρτητέες πράξεις, που εκδίδονται από τον ειδικό λογαριασµό και ο τρόπος ανάρτησής τους
(υποενότητα ΙΙ),
Γ) Ποιες πράξεις κρίνονται µη αναρτητέες (υποενότητα ΙΙΙ),
∆) Εάν υφίσταται υποχρέωση συσχετισµού των Α∆Α (υποενότητα ΙV)
Ε) Αποφυγή διπλής ανάρτησης όταν ο χαρακτηρισµός µιας πράξης παραπέµπει σε διαφορετικά πεδία του
συστήµατος ∆ιαύγεια (υποενότητα V)
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Ι. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ/ ΕΡΓΩΝ
Επειδή σε πολλές περιπτώσεις στην πράξη παρατηρούνταν το φαινόµενο ότι συµβάσεις έργων, υπογράφονταν
µετά την έναρξη εκτέλεσής τους, οπότε και υποβάλλονταν για έγκριση στην ΕΕ, για λόγους που δεν ανάγονταν
στην σφαίρα ευθύνης των µερών, και λόγω της θέσπισης του όρου ισχύος από την ανάρτησή τους, εισηγούµαστε
ότι θα πρέπει ο Ειδικός Λογαριασµός να αναρτά ένα προγενέστερο στάδιο προ της υπογραφής της σύµβασης,
κατά το οποίο γίνεται γνωστή στα µέρη η αποδοχή χρηµατοδότησης ή η ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης έργου
προ της υπογραφής των τελικών κειµένων.
Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών περιπτώσεων, κατά τις οποίες το προγενέστερο στάδιο προ της υπογραφής της
σύµβασης θα διαφοροποιείται, προτείνουµε τα κάτωθι:
Α) στα έργα που προηγείται διαδικασία πρόσκλησης και αξιολόγησης θα πρέπει να γνωστοποιείται στην ΕΕ,
µε µέριµνα του Ε/Υ, η έγκριση της χρηµατοδότησης/θετικής αξιολόγησης από το χρηµατοδότη και να αναρτάται
αρχικά η απόφαση της ΕΕ για την αποδοχή της διαχείρισης του έργου και η έγκριση διεξαγωγής διαγωνισµών και
προσκλήσεων (αποφάσεις της ΕΕ µε θέµα 2.1). Μετά την έκδοση της απόφασης χρηµατοδότησης αναρτάται η
έγκριση ανάλυσης προϋπολογισµού και ανάλυσης οµοειδών
Β) στα έργα παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να γνωστοποιείται στην ΕΕ, µε µέριµνα του Ε/Υ, η
πρόταση/προσχέδιο σύµβασης και να αναρτάται η απόφαση της ΕΕ για την αποδοχή της διαχείρισης, έγκρισης
προϋπολογισµού και ανάλυσης οµοειδών µε την αίρεση της έκδοσης σχετικών εγκρίσεων.
Αµφότερες οι ως άνω αποφάσεις της ΕΕ, που εντάσσονται στο θέµα 2.3, θα αναρτώνται στο πλαίσιο ατοµικές
διοικητικές πράξεις, κατά το εδ. 22 της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (κατωτέρω αναφερόµενη ως
αναρτητέα πράξη υπό αρ. 14).
ΙΙ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
Προ της παράθεσης αυτών, σκόπιµο να ερευνηθεί το ερώτηµα εάν υπάρχει στις διαδικασίες του ΕΛ
θεσµοθετηµένη η διαδικασία της ανάληψης υποχρέωσης και έγκρισης δαπάνης; (νέο εδάφιο 6α παρ. 4 άρθρου 2
του ν. 3861/2010)
Σύµφωνα µε τη νέα διατύπωση του εδαφίου 6α της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 όπως προστέθηκε µε
το άρθρο 23 του ν. 4210/13 αναρτητέες είναι «οι πράξεις της ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, της απόφασης
έγκρισης δαπάνης και της οριστικοποίησης της πληρωµής που περιέχει το ακριβές ποσό που θα πληρωθεί για
κάθε επιµέρους δαπάνη των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου.»
Η ανάληψη υποχρέωσης σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρο 21 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α' 247) «Περί
∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» είναι η διοικητική πράξη, µε
την οποία γεννάται ή βεβαιώνεται υποχρέωση του ∆ηµοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
έναντι τρίτων (νοµική δέσµευση). Με την παρ. 2 ορίζεται : «Πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση
οποιασδήποτε δαπάνης του ∆ηµοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται σχετική
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του αρµόδιου διατάκτη ή του κατά νόµο εξουσιοδοτηµένου οργάνου, µε την
οποία δεσµεύεται η αναγκαία πίστωση (δηµοσιονοµική δέσµευση).»
Σε εκτέλεση δε της ως άνω ρύθµισης και κατόπιν σχετικού ερωτήµατος του Γενικού Γραµµατέα του
Υπουργείου Οικονοµικών στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους επί του οποίου εκδόθηκε η υπ’αρ. 460/2011
Γνωµοδότηση του ΝΣΚ (Α∆Α 45ΨΡΟΡΡΕ-∆ΤΚ) είχαν εκδοθεί από την Οµάδα ∆ιοίκησης Έργου για το
πρόγραµµα ∆ιαύγεια οι µε αρ. πρωτ. 270/2011 και µε ηµεροµηνία 28.12.2011 οδηγίες στις οποίες οριζόταν: «1.
Είναι υποχρεωτική η ανάρτηση στο διαδίκτυο της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του αρµόδιου διατάκτη ή του
κατά νόµου εξουσιοδοτηµένου οργάνου, µε την οποία εγκρίνεται η πραγµατοποίηση της δαπάνης και δεσµεύεται η
αναγκαία πίστωση. 2. Η ανάρτηση των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης θα πρέπει να διενεργείται από την
αρµόδια υπηρεσία του οικείου φορέα, µετά την χορήγηση βεβαίωσης των Υπηρεσιών ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου
(Υ∆Ε) για την ύπαρξη πίστωσης, καθώς η τελευταία αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της έκδοσής της».
Στην δε 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 «η απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης αναρτάται στην κατηγορία «προϋπολογισµός».
Οι ως άνω ρυθµίσεις του νόµου περί δηµοσίου λογιστικού και η σχετική ερµηνεία αυτών ως άνω παρατίθεται
θεωρούµε ότι δεν είναι εφαρµοστέα στις διαδικασίες που εφαρµόζει ο Ειδικός Λογαριασµός δεδοµένης της
ρητής εξαίρεσης εφαρµογής των διατάξεων του δηµοσίου λογιστικού που θεσπίζεται µε την παρ. 7 παρ. 3 της
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 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
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8.6.2007) και αποτελεί το ειδικό νοµοθετικό καθεστώς που διέπει τους ειδικούς λογαριασµούς των
πανεπιστηµίων.
Με την προσθήκη της ως άνω διάταξης υπ’αρ. 6(α) στο άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 3861/10 θεσµοθετήθηκε η ως
άνω υποχρέωση και µε νόµο της ανάρτησης της ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης χωριστά από τις πράξεις
έγκρισης και οριστικοποίησης αυτής. ∆εδοµένου δε ότι δεν έχουν εκδοθεί ακόµη ειδικές οδηγίες και ένας
οδηγός εφαρµογής για τον τρόπο ανάρτησης της εκάστοτε πράξεως µετά την τροποποίηση του νόµου,
διαπιστώνεται ότι στο πληροφοριακό σύστηµα της ∆ιαύγειας έχει προστεθεί η επιλογή στο πεδίο
«προϋπολογισµός» των πεδίων «ετήσιος προϋπολογισµός» και «προϋπολογισµός δαπάνης», και στο δεύτερο
πεδίο συµπεραίνεται ότι θα εντάσσονται οι πράξεις ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, στις οποίες είναι αναγκαία
η αναφορά του προϋπολογισµού της δαπάνης σε ετήσια βάση και του ΚΑΕ.
Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασµού σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 6 εδ. (η) έχει την αρµοδιότητα
να «Αποδέχεται τις κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων στο Λογαριασµό και καθορίζει τους
ειδικότερους όρους αποδοχής και διάθεσής τους» και στον Οδηγό Χρηµατοδότησης και ∆ιαχείρισης, όπως
ισχύει σήµερα, αναφέρεται στο άρθρο 10 παρ. Α «Για την αποδοχή διαχείρισης έργου, ο Ε.Υ. υποβάλλει στη
Γραµµατεία του ΕΛΠΚ τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. αίτηση αποδοχής της διαχείρισης του έργου και
έγκρισης του προϋπολογισµού του από την Επιτροπή Ερευνών…»
Λαµβάνοντας υπ’όψιν: α) τις ανωτέρω διατάξεις που αφορούν στην εξειδίκευση της αρµοδιότητας της ΕΕ για
την αποδοχή των κάθε είδους επιχορηγήσεων στο Λογαριασµό, β) της ρητής εξαίρεσής των ΕΛ από τις
διαδικασίες του δηµοσίου λογιστικού σύµφωνα µε την παρ. 7 παρ. 3 της Κ.Υ.Α. 679/22.08.96 και γ) το ότι η
Γραµµατεία του Ε.Λ.Π.Κ. δεν έχει θεσµοθετήσει διαδικασίες ανάληψης υποχρέωσης και δέσµευσης
προϋπολογισµού, µε δεδοµένο επιπλέον και τις συγκεκριµένες επιλογές που προσφέρει το ίδιο το πληροφοριακό
σύστηµα της ∆ιαύγειας, κρίνουµε ότι δεν υφίσταται η υποχρέωσή µας να αναρτούµε τις αποφάσεις αποδοχής
διαχείρισης των έργων και προϋπολογισµού, ως «πράξεις ανάληψης υποχρέωσης» στο πεδίο «προϋπολογισµός
δαπάνης» για τους κάτωθι λόγους:
α) οι δαπάνες που ενεργεί ο ΕΛ δεν φέρουν ΚΑΕ, δηλαδή δεν εντάσσονται στον κρατικό προϋπολογισµό
β) οι προϋπολογισµοί των έργων δεν γίνονται σε ετήσια βάση, αλλά για τη συνολική διάρκειά τους. Σύµφωνα
δε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του Ο∆Χ όπως ισχύει σήµερα, «σε έργα που δεν ορίζεται η χρονική
διάρκειά τους από τον χρηµατοδότη, η διάρκειά τους καθορίζεται στα τρία έτη»
γ) ο Ε/Υ ο οποίος έχει την ευθύνη της εκτέλεσης του φυσικού αντικειµένου των προγραµµάτων που
πραγµατοποιούνται µέσω των ΕΛΚΕ, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 7 της ΚΥΑ 679/96, µπορεί οποτεδήποτε µε
αίτησή του, η οποία υπόκειται στην έγκριση της ΕΕ, να τροποποιεί τον προϋπολογισµό, εάν προκύψουν
ανάγκες που δικαιολογούν την αναµόρφωση των ποσών στις διάφορες κατηγορίες των δαπανών του
προϋπολογισµού, σύµφωνα µε την παράγραφο ∆ του άρθρου 10 του Ο∆Χ.
Κατ’ αναλογία µε τα ανωτέρω κρίνεται ότι στις διαδικασίες του ΕΛ δεν υφίσταται θεσµοθετηµένο στάδιο
έγκρισης δαπάνης. Ως αποφάσεις έγκρισης δαπάνης θα µπορούσαν να θεωρηθούν ότι είναι όλες οι αποφάσεις
που αφορούν στην έγκριση σύναψης παντός είδους συµβάσεων, µε τις οποίες ο ΕΛ αναλαµβάνει υποχρέωση
πληρωµής ως εργοδότης –αναθέτουσα αρχή (συµβάσεις έργου ή εργασίας ή τροποποίησης, λύσης, διακοπής και
ακύρωσης αυτών) (θέµατα 3.1, 3.3. 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8). Ωστόσο η γραµµατεία του ΕΛ αναρτά τις περιλήψεις
των σχετικών συµβάσεων, στα πλαίσια της σχετικής υποχρέωσης σύµφωνα µε την παρ. 4, εδάφιο 14, του άρθρου
2 του ν. 3861/2010-κατωτέρω αναφερόµενη αναρτητέα πράξη υπό αρ. 10), µέσα στις οποίες περιλαµβάνεται και
ο αριθµός της απόφασης της επιτροπής για την έγκριση της σύναψης της σχετικής σύµβασης. Για το λόγο αυτό
κρίνουµε ότι η ανάρτηση της έγκρισης σύναψης σύµβασης είναι περιττή και θα συνεπαγόταν την διπλή ανάρτηση
της αυτής πράξης, αφού αναρτάται µε το ίδιο περιεχόµενο ως περίληψη σύµβασης έργου ή εργασίας.
Κατόπιν των ανωτέρω σκέψεων οι πράξεις που θα πρέπει να αναρτώνται στο διαδίκτυο καταγράφονται και
εξειδικεύονται ακολούθως και επισηµαίνεται ιδιαιτέρως ο τρόπος ανάρτησής τους δεδοµένων των επιλογών που
παρέχει το σύστηµα «διαύγεια»:
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 και οι πράξεις της Συγκλήτου µε τις οποίες εγκρίνονται (θέµα 5.2): α)
ο εκάστοτε οδηγός χρηµατοδότησης και διαχείρισης του ΕΛ, β) ο εκάστοτε κανονισµός χορήγησης υποτροφιών
του ΕΛ, γ) ο εκάστοτε εσωτερικός κανονισµός συστήµατος χρηµατοδότησης έρευνας, δ) ο εκάστοτε
κανονισµός διάθεσης προϊόντων Για αυτές τις πράξεις πρέπει να λαµβάνει χώρα καταρχήν, µε µέριµνα της ΕΕ,
η ανάρτηση της σχετικής απόφασης της ΕΕ και σε µεταγενέστερη φάση η πράξη έγκρισής της από τη
Σύγκλητο του Πανεπιστηµίου µε µέριµνα της Συγκλήτου, αλλά µε υποχρέωση συσχετισµού των Α∆Α αυτών,
όπως αναφέρεται κατωτέρω υπό κεφάλαιο IV.
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 αεδ, κανονισµός προµηθειών κλπ) (θέµα 5.3)
Γ) οι αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών για την έγκριση της υλοποίησης των έργων µε ίδια µέσα (θέµα 2.6)
Οι ανωτέρω αποφάσεις θα αναρτώνται χωριστά στο πεδίο «λοιπές κανονιστικές πράξεις»
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2)

Οι προϋπολογισµοί, απολογισµοί, 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) στο πεδίο «ισολογισµός»

3) οι πράξεις της απόφασης της οριστικοποίησης πληρωµής ανά πληρωµή χωριστά (νέο εδάφιο 6α παρ. 4
άρθρου 2 του ν. 3861/2010) (ελλείψει σχετικών πράξεων ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης και εγκρίσεων
δαπανών, ως ανωτέρω εκτίθεται)
Αποφάσεις οριστικοποίησης δαπάνης είναι έκαστο εκκαθαρισµένο ένταλµα πληρωµής, όπως θα προκύπτει
κατόπιν της εντολής πληρωµής του Ε/Υ και µετά τον έλεγχο της οικονοµικής υπηρεσίας του ΕΛ, για κάθε είδους
δαπάνη που πρόκειται να διενεργηθεί από τον ΕΛ, είτε πρόκειται για πληρωµές των οποίων έχει προηγηθεί η
έγκριση σύναψης σύµβασης είτε όχι. Γι αυτή την ανάρτηση θα πρέπει να εγκριθεί επιπλέον ο τύπος και η µορφή του
συγκεκριµένου εγγράφου που θα αναρτάται στο διαύγεια, στο οποίο θα τίθεται ο Α∆Α και δεν θα ταυτίζεται µε το
έως σήµερα χρησιµοποιούµενο «έντυπο ανάρτησης έγκρισης δαπάνης», όπως είχε εγκριθεί στην προγενέστερη
απόφαση της Ε.Ε. στην συνεδρίαση 327/22.11.2010, το οποίο εισηγούµαστε να καταργηθεί, για να αποφευχθεί η
λεκτική σύγχυση µε τις αποφάσεις που αφορούν σε εγκρίσεις σύναψης παντός είδους συµβάσεων, µε τις οποίες ο
ΕΛ αναλαµβάνει υποχρέωση πληρωµής ως εργοδότης –αναθέτουσα αρχή (συµβάσεις έργου ή εργασίας ή
τροποποίησης, λύσης, διακοπής και ακύρωσης αυτών). Οι αναρτήσεις αυτές γίνονται στο πεδίο «δαπάνη», επιλογή
«πληρωµή».
4)

Πράξεις συγκρότησης της επιτροπής ερευνών καθώς και οι τροποποιήσεις αυτών (εδ. 7 παρ. 4 του
άρθρου 2 του ν. 3861/2010) (πεδίο «συγκρότηση συλλογικού οργάνου»)
∆ιευκρινίζεται ότι:
α. Αναρτάται από το Πανεπιστήµιο η Πράξη Συγκρότησης της Ολοµέλειας της Επιτροπής Ερευνών
(απόφαση Πρυτανικού Συµβουλίου) και το Πρακτικό Εκλογής των Πρυτανικών αρχών.
β. Αναρτώνται από τον ΕΛ οι αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών (θέµα 5.1):
i. Η πράξη συγκρότησης του Επταµελούς της Επιτροπής Ερευνών
ii. Η πράξη εκλογής του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ερευνών

5)

Πράξεις αποδοχής παραίτησης, αντικατάστασης ή παύσης µελών της Ολοµέλειας και του
Επταµελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών (θέµα 5.1) (εδ 8, παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010)
(πεδία: «αντικατάσταση-παύση Γ.Γ.-µελών συλλογικών οργάνων» ή «αποδοχή παραίτησης»)

6)

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: «συγκρότηση συλλογικού οργάνου»)
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 ενστάσεων στους διαγωνισµούς προµηθειών (θέµα 4.4)
γ. για τη συγκρότηση των επιτροπών αξιολόγησης προσωπικού στις αναθέσεις έργου (θέµα 3.2)
δ. το απόσπασµα της της απόφασης αυτεπιστασίας που αναφέρεται στη συγκρότηση της επιτροπής
παραλαβής (θέµα 2.6)
Β) οι πράξεις συγκρότησης Επιτροπών διαγωνισµών (διενέργειας / αξιολόγησης, παραλαβής), οι οποίες
διενεργούνται µε κλήρωση και δεν συγκροτούνται από την ΕΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
26 του Ν. 4024/2011
Για το αν υφίσταται υποχρέωση ανάρτησης της συγκρότησης των οµάδων έργου παρατίθεται ο
σχετικός προβληµατισµός:
Η συγκρότηση των οµάδων έργου θεωρούµε ότι δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρµογής του νόµου
δεδοµένου ότι σύµφωνα µε την ΚΥΑ άρθρο 4 παρ. 7 «Υπεύθυνοι για την εκτέλεση του φυσικού
αντικειµένου των προγραµµάτων που πραγµατοποιούνται µέσω των ΕΛΚΕ είναι οι εκάστοτε
επιστηµονικοί υπεύθυνοι» και δεν γίνεται αναφορά στις οµάδες έργου που συστήνονται µε
αποκλειστική πρωτοβουλία και ευθύνη του επιστηµονικού υπευθύνου. Οι οµάδες αυτές έχουν τον
χαρακτήρα µιας άτυπης συνεργασίας για την επίτευξη του επιστηµονικού σκοπού του έργου και δεν
λειτουργούν ως συλλογικά όργανα, κατά την έννοια του διοικητικού δικαίου. Τα δε µέλη της οµάδας
έργου απασχολούνται στα πλαίσια συµβάσεων έργου ή εργασίας, οι οποίες είναι αναρτητέες και ως
εγκρίσεις δαπανών (κατά την παράγραφο 6α του άρθρου 2) και ως περιλήψεις συµβάσεων (κατά την
παράγραφο 11 του άρθρου 2 ). ∆εδοµένου δε επιπλέον ότι τα ονόµατα των µελών των οµάδων αυτών
δεν περιλαµβάνονται µέχρι τώρα στα πρακτικά της επιτροπής ερευνών, πάρα µόνο στο έντυπο 15, το
οποίο µπορούσε κατά πάγια τακτική ο Ε/Υ να τροποποιήσει οποτεδήποτε, πράγµα που αποτελεί
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έκφανση της ελευθερίας και ευθύνης που απολαµβάνει ο Ε/Υ σύµφωνα µε την προαναφερθείσα
διάταξη του άρθρου 4 παρ. 7 της ΚΥΑ, θεωρούµε ότι η σχετική απόφαση της ΕΕ που αφορά στη
συγκρότηση αυτών των επιστηµονικών οµάδων εργασίας ή στην τροποποίηση αυτών (θέµα 2.7) δεν
αποτελεί αναρτητέα πράξη.
Ωστόσο εάν τυχόν επιβάλλεται από την διαχειριστική αρχή η ανάρτηση της συγκρότησης της οµάδας
έργου, ή της τροποποίησης αυτής, τότε αυτή θα πρέπει να αναρτάται στο πεδίο «συγκρότηση
συλλογικού οργάνου» ως απόσπασµα απόφασης της ΕΕ (θέµα 2.7)
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: καθορισµός αµοιβών-αποζηµιώσεων)

7)

Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων µε διαγωνισµό ή µε επιλογή (εδ 11 παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.
3861/2010) στο πεδίο «προκήρυξη πλήρωσης θέσεων»

8)

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν:
α. οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη µισθώσεων έργου (όπου απαιτούνται)
β. προκηρύξεις για συµβάσεις εργασίας (θέµα 3.2)
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»
Αναρτώνται οι αποφάσεις της ΕΕ (θέµα 3.2) για την έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης & ανάθεσης έργου
ή σύµβασης εργασίας (όπου απαιτείται προκήρυξη και δίχως να διενεργείται δηµοσίευση των πινάκων
επιτυχόντων)

9)

Στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµανθεί ότι κατά την ανάρτηση αυτών των αποφάσεων της ΕΕ θα πρέπει να
λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα για την αποφυγή δηµοσιοποίησης προσωπικών δεδοµένων, και η ανάρτηση αυτή να
γίνεται πάντα σύµφωνα µε τα κριτήρια που θέσπισε η Γνωµοδότηση του ΝΣΚ 198/2011 (η οποία αναφέρεται
παρακάτω στην ενότητα Β): «Σε περίπτωση που στη διοικητική πράξη περιέχονται απλά δεδοµένα προσωπικού
χαρακτήρα, η διοίκηση ως υπεύθυνος επεξεργασίας, υποχρεούται να εξετάσει, εάν τα δεδοµένα αυτά: α) είναι
συναφή ή όχι προς τον επιδιωκόµενο σκοπό της διαφάνειας της κρατικής δράσης, β) σε περίπτωση που κρίνονται
συναφή, αν είναι πρόσφορα ή απρόσφορα για την εξυπηρέτηση του επιδιωκόµενου σκοπού και γ) εφόσον
κρίνονται πρόσφορα, αν είναι επιπροσθέτως και αναγκαία για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού»
10)

Περιλήψεις πράξεων διορισµού και συµβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου και συµβάσεων έργου
(εδ 14 παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010)
Αναρτώνται:
α. περιλήψεις πράξεων πρόσληψης προσωπικού Ι∆ΟΧ στο πεδίο «συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου»
(θέµατα 3.2 & 3.5)

β. 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 «συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου»
γ. περιλήψεις παντός είδους 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 τροποποιήσεών τους, στο πεδίο «συµβάσεις
έργου»
Οι περιλήψεις περιλαµβάνουν µόνο: στοιχεία εργοδότη και αναδόχου, διάρκεια, ποιοτικό και ποσοτικό
αντικείµενο σύµβασης, αριθµός απόφασης ΕΕ για την έγκριση της σύναψης της σύµβασης.

11)

Περιλήψεις
διακηρύξεων,
αποφάσεις
και
πράξεις
κατακύρωσης
και
ανάθεσης δηµόσιων συµβάσεων έργων, προµηθειών, υπηρεσιών και µελετών (εδ 16 παρ. 4 του
άρθρου 2 του ν. 3861/2010)
Αναρτώνται:
α. περιλήψεις των διακηρύξεων όλων των ειδών των διαγωνισµών που διενεργούνται από τον ΕΛ βάσει του
άρθρου 14 του ΟΧ∆ (πεδίο «συµβάσεις: διακήρυξη δηµόσιας σύµβασης»
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β. των πρακτικών της ΕΕ που αφορούν σε κατακύρωση διαγωνισµού (θέµα 4.4) (πεδίο «συµβάσεις:
κατακύρωση δηµόσιας σύµβασης»)
γ. των αποφάσεων της ΕΕ, µε τις οποίες αποφασίζεται η προσφυγή στα διαδικασία των διαπραγµατεύσεων
(θέµα 4.4) (πεδίο: «συµβάσεις: ανάθεση δηµόσιας σύµβασης»)
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
πεδίο: «συµβάσεις: ανάθεση δηµόσιας σύµβασης», κατά το εδ. 16 της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.
3861/2010 (υπό την παρούσα υποκατηγορία) και θα αναρτάται χωριστά η περίληψη της σύµβασης σύµφωνα
µε το εδ. 14 της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (υποκατηγορία 10 στην παρούσα εισήγησή µας).
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).
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 14)
12) 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 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 .
13) 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. 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)
εγκρίσεις ολοκλήρωσης –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 διαγωνιστικής διαδικασίας
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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.
III. ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
∆εδοµένων των ανωτέρω κρίνουµε ως µη αναρτητέες τις κάτωθι αποφάσεις που εκδίδονται από την ΕΕ:
- θέµα 1.1. ανακοινώσεις, εφόσον δεν αποτελούν διοικητικές πράξεις, αλλά έχουν ενηµερωτικό χαρακτήρα
- οι αποφάσεις της ΕΕ στα θέµατα:
Α) παρακράτησης (4.1.), εφόσον αναρτώνται ως αποφάσεις αποδοχής έργων στα πλαίσια της παραγράφου 6α του
άρθρου 2,
Β) που αφορούν σε ταµειακές διευκολύνσεις που παρέχονται στα πλαίσια έργων από τα αποθεµατικά της ΕΕ (4.2),
δεδοµένου ότι δεν επιφέρουν τροποποίηση προϋπολογισµού και αναρτώνται σε επίπεδο δαπανών
Γ) µετακινήσεων (4.3.) γιατί αναρτώνται σε επίπεδο δαπανών
ΙV. ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ των Α∆Α
Το σύστηµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε ανάρτηση να γίνεται µνεία των σχετιζοµένων Α∆Α.
Ειδική δε υποχρέωση συσχετισµού των Α∆Α προβλέπεται στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 6 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, που ορίζουν τα κάτωθι:
«5. Στην περίπτωση σύνθετων διοικητικών ενεργειών, ο εκάστοτε υπόχρεος για την ανάρτηση φορέας
υποχρεούται να συσχετίσει τον Α∆Α της πράξης που εκδίδει, µε τον Α∆Α της προηγούµενης κατά σειρά έκδοσης
πράξης της σύνθετης διοικητικής ενέργειας.
6. Κατά τη διαδικασία ανάρτησης πράξης που τροποποιεί αναρτηµένη διοικητική πράξη, γίνεται υποχρεωτικά
καταχώριση του Α∆Α της τροποποιούµενης πράξης. Παρόµοια ισχύουν σε περίπτωση ανάκλησης ή ορθής
επανάληψης αναρτηµένης πράξης» (βλ. και συµπληρωµατική εγκύκλιο για την ενίσχυση της διαφάνειας µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
∆ιαδίκτυο «πρόγραµµα ∆ιαύγεια» υπ’αρ. πρωτ. 20868/29.9.10) .
Με δεδοµένες τις ανωτέρω διατάξεις κατά τις οποίες µόνο σε αυτές τις περιπτώσεις επιβάλλεται εκ του νόµου ο
συσχετισµός των Α∆Α εισηγούµαστε ότι ο συσχετισµός των Α∆Α σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις καθίσταται
προαιρετική και δέον να ενεργείται εφόσον αυτό είναι εφικτό και ευχερές.
Συσχετισµός δε των Α∆Α θα πρέπει να γίνεται εποµένως όταν αναρτάται η τροποποίηση µιας προγενέστερης
αναρτηµένης πράξης (π.χ. στις περιπτώσεις των θεµάτων: 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.2, 3.5, 3.8, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.1,
5.2, 6.1)
Στις περιπτώσεις που το εκδίδον όργανο είναι το πανεπιστήµιο εάν πραγµατοποιείται ανάρτηση της
προγενέστερης απόφασης της ΕΕ, θα πρέπει να γίνεται συσχετισµός των Α∆Α κατά την ανάρτηση της πράξης από
το τελικώς εκδίδον όργανο λόγω της ρύθµισης της προαναφερθείσας παραγράφου στις παραγράφους 5 του άρθρου
6 της υπ’αρ. ΕΞ 604/2012 (Γ. Υφ.) ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.1/οικ. 10885 (ΦΕΚ Β 1476/3.5.202) που ορίζει «Στην περίπτωση
σύνθετων διοικητικών ενεργειών, ο εκάστοτε υπόχρεος για την ανάρτηση φορέας υποχρεούται να συσχετίσει τον
Α∆Α της πράξης που εκδίδει, µε τον Α∆Α της προηγούµενης κατά σειρά έκδοσης πράξης της σύνθετης
διοικητικής ενέργειας».
Όλες οι αναφερόµενες ανωτέρω στις υποενότητες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV αποφάσεις της ΕΕ καταγράφονται µε τη µορφή
πίνακα που επισυνάπτεται στο παρόν ως παράρτηµα 1.
V. Αποφυγή διπλής ανάρτησης όταν ο χαρακτηρισµός µιας πράξης παραπέµπει σε διαφορετικά πεδία του
συστήµατος ∆ιαύγεια
Ερώτηµα γεννάται εάν µια κριθείσα αναρτητέα πράξη µπορεί να χαρακτηριστεί και να αναρτηθεί η ίδια σε
διαφορετικά πεδία, τότε σε ποιο πεδίο θα πρέπει να αναρτάται, για να αποφευχθεί η διπλή ανάρτησή της.
Ως γενικός κανόνας θα πρέπει να θεσπισθεί η αρχή της ειδικότητας, δηλαδή να πραγµατοποιείται ανάρτηση στο
ειδικότερο πεδίο αντί του γενικότερου πεδίου. Υπάρχουν οι κάτωθι περιπτώσεις:

9
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Α) µια πράξη περιλαµβάνει περισσότερες ειδικότερες πράξεις αναρτητέες σε διαφορετικές κατηγορίες. Π.χ. η
απόφαση αυτεπιστασίας (θέµα 2.6) περιλαµβάνει και τις πράξεις συγκρότησης συλλογικών οργάνων. Σε αυτή την
περίπτωση δέον να αναρτώνται χωριστά οι εκάστοτε πράξεις, ως αποσπάσµατα της ίδιας πράξης
Β) η ίδια πράξη µπορεί να αναρτάται σε διαφορετικά πεδία. Λόγω του κινδύνου η ίδια πράξη να φέρει
διαφορετικό Α∆Α και να προκαλείται σύγχυση, θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα αυτό να αποφεύγεται. Γενικά όπως
αναπτύχθηκε ανωτέρω σε καµία περίπτωση δεν αναρτάται κάποια πράξη στο πεδίο «έγκριση δαπάνης», εφόσον η
ίδια πράξη µπορεί να αναρτιθεί, είτε ως «περίληψη σύµβασης» (ανωτέρω αναρτητέα υπό αρ. 10), είτε ως
κατακύρωση δηµόσιας σύµβασης (ανωτέρω αναρτητέα υπό αρ. 11).
Β. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Σχετικά µε το θέµα αυτό, όπως έχει αποφασισθεί στην απόφαση της 327/22.11.10 συνεδρίασης της ΕΕ, µε
δεδοµένες και τις οδηγίες µε αρ. πρωτ. 92/17.1.2011 του Υφυπουργού Παιδείας σχετικά µε τη συµµόρφωση µε τις
διατάξεις του Ν. 3861/10 για τη δηµοσιοποίηση στοιχείων για τα ερευνητικά προγράµµατα (που έχουν διανεµηθεί
προς όλα τα πανεπιστήµια της χώρας µε το µε αρ. πρωτ. Φ102/16/87782/Β7 και µε ηµεροµηνία 1.8.2011 έγγραφο
του Υπουργείου Παιδείας), και εφόσον έχουν ενεργηθεί οι ενέργειες που έχουν εγκριθεί, εκκρεµεί ακόµη η
απάντηση επί του ερωτήµατος µε αρ. πρωτ. 769/15.2.2011 που τέθηκε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών
∆εδοµένων, ώστε να διαλευκανθεί αν υφίσταται η υποχρέωση του Ειδικού Λογαριασµού της γνωστοποίησης του
άρθρου 6 του ν. 2472/1997. Σε αναµονή δε αυτού εισηγούµαστε να θεωρηθεί ότι εµπίπτουµε στην προβλεπόµενη
από την διάταξη της περίπτωσης Α της παραγράφου 1 του άρθρου 7α νόµου 2472/1997 απαλλαγή του υπευθύνου
επεξεργασίας από την υποχρέωση γνωστοποίησης του άρθρου 6. Σχετικά δε µε τις ρήτρες που έχουν ενταχθεί σε
όλες τις συµβάσεις µας µε τις οποίες ζητείται από τον αντισυµβαλλόµενό µας να δηλώνει την ρητή έγκρισή του
για τις αναρτήσεις που διενεργούµε τη ∆ιαύγεια θεωρούµε ότι καλώς υφίστανται, εν όψει της αναµονής του
ερωτήµατος, µε το οποίο ζητείται απάντηση και επί αυτού του θέµατος και εισηγούµαστε να διατηρηθούν ως
έχουν.
∆εδοµένο αναµφισβήτητο είναι ότι τα ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα δεν αναρτώνται.
Επίσης πρέπει να λαµβάνονται πάντα υπόψη και τα κριτήρια που θέσπισε η Γνωµοδότηση του ΝΣΚ 198/2011:
«Σε περίπτωση που στη διοικητική πράξη περιέχονται απλά δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, η διοίκηση ως
υπεύθυνος επεξεργασίας, υποχρεούται να εξετάσει, εάν τα δεδοµένα αυτά: α) είναι συναφή ή όχι προς τον
επιδιωκόµενο σκοπό της διαφάνειας της κρατικής δράσης, β) σε περίπτωση που κρίνονται συναφή, αν είναι
πρόσφορα ή απρόσφορα για την εξυπηρέτηση του επιδιωκόµενου σκοπού και γ) εφόσον κρίνονται πρόσφορα, αν
είναι επιπροσθέτως και αναγκαία για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού»
Γ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
Σχετικά µε το θέµα αυτό, σε διόρθωση και προσαρµογή της απόφασης της 327/22.11.10 συνεδρίασης της
Επιτροπής Ερευνών παραθέτουµε τα ακόλουθα:
Οι ανωτέρω πράξεις οφείλουν να αναρτώνται στο διαδίκτυο µε µέριµνα του οργάνου που τις εξέδωσε (άρθρο 3
παρ.1 εδ. 1). Το αρµόδιο όργανο για την ανάρτηση/µη ανάρτηση και για τον σχετικό χαρακτηρισµό της πράξης
ως αναρτητέας είναι εποµένως η Επιτροπή Ερευνών (στην επταµελή ή στην ολοµελή της σύνθεση). Οι
αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών στα θέµατα που αναφέρονται ανωτέρω και σύµφωνα µε την κατάσταση που
ακολουθεί την παρούσα (παράρτηµα 1) χαρακτηρίζονται όλες ως αναρτητέες, και εποµένως δεν θα πρέπει να
πραγµατοποιείται κάποιος επιπρόσθετος χαρακτηρισµός τους ως «αναρτητέας» µε την απόφαση της ΕΕ. Μόνο
για όσες αποφάσεις στην κατάσταση αυτή έχει σηµειωθεί ότι κρίνονται κατά περίπτωση αναρτητέα (θέµατα 4.8,
5.5) θα πρέπει να υπάρχει ειδική σχετική µνεία και αιτιολόγηση στην σχετική απόφαση της Επιτροπής
Ερευνών. ∆εν απαιτείται δε ειδική απόφαση ή αιτιολόγηση για τον χαρακτηρισµό µίας πράξης ως µη
αναρτητέας και η παράλειψη της ΕΕ να εφαρµόζει αυτόν τον κανόνα στις µέχρι τώρα αποφάσεις της θα πρέπει
να συγχωρηθεί.
Θα πρέπει δε να ανανεωθεί η εξουσιοδότηση υπογραφής προς τον πρόεδρο της ΕΕ:
- των αντιγράφων ή αποσπασµάτων των αποφάσεων της ΕΕ (πράξεις 1,2, 4-9, 12-15,
- των περιλήψεων πράξεων ή συµβάσεων ή διακηρύξεων (πράξεις µε αρ. 10, 11),
- των πράξεων συγκρότησης επιτροπών διαγωνισµών (πράξη 6 παρ. β)
∆. ΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
Λαµβάνοντας υπόψιν :
Α) στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Ν. 3861/10 ορίζεται «Σε κάθε φορέα που σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο
έχει υποχρέωση ανάρτησης στο ∆ιαδίκτυο δηµιουργείται και τηρείται αρχείο των νόµων, προεδρικών
διαταγµάτων, πράξεων και αποφάσεων που αναρτώνται, το οποίο είναι προσιτό σε κάθε ενδιαφερόµενο και µε
ηλεκτρονικά µέσα»
Β) στην παρ. 1 του άρθρου 9 της ΥΑ 10885/2012 ορίζεται: «Στο εθνικό Τυπογραφείο και σε κάθε φορέα που έχει
υποχρέωση ανάρτησης των πράξεων του στο διαδίκτυο δηµιουργείται και τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο-βάση
δεδοµένων, στο οποίο καταχωρίζονται οι πράξεις που αναρτώνται, σύµφωνα µε τις αρχές, τις διαδικασίες και τα
µέσα που προβλέπονται στο άρθρο 15 Ν. 3979/2011 και το οποίο είναι προσιτό σε κάθε ενδιαφερόµενο και µε
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ηλεκτρονικά µέσα, σύµφωνα µε τις προβλέψεις της παρ. 4 άρθρου 6 ν. 3861/10.

Ε. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Κατόπιν των ανωτέρω σκέψεων εισηγούµαστε τα κάτωθι:
Α) Η ΕΕ να απαλλάσσεται από την υποχρέωση χαρακτηρισµού µίας πράξης ως αναρτητέας εφόσον η πράξη
αυτή εντάσσεται στα θέµατα τα οποία θα κριθούν µε απόφαση κανονιστικού χαρακτήρα της ΕΕ ως αναρτητέα
σύµφωνα µε την κατάσταση που ακολουθεί. Η δε απόφαση που θα εκδοθεί να αναρτηθεί ως κανονιστική πράξη
στο πεδίο «λοιπές κανονιστικές πράξεις»
Β) Η ΕΕ έχει υποχρέωση να αποφασίζει κατ’ιδίαν µόνο για τα θέµατα 4.8, 5.5 εάν είναι αναρτητέα.
Γ) Να αναρτώνται τα επίσηµα αποσπάσµατα της ΕΕ για όλες τις πράξεις που αναφέρθηκαν στις ενότητες ΙΙ και
IV, όπως παρατίθενται στο παράρτηµα 1, στα οποία θα γίνεται η αναφορά του αριθµού και της ηµεροµηνίας
συνεδρίασης, του αριθµού του θέµατος και η εκάστοτε σύνθεση της επιτροπής, εκδιδοµένων και υπογραφοµένων
από τον πρόεδρο κατόπιν ειδικής εξουσιοδότησης. Να µην αναρτώνται οι αποφάσεις που κρίθηκαν µη αναρτητέες
χωρίς να απαιτείται ειδική αιτιολόγηση της παράλειψης ανάρτησης. Να γίνεται συσχετισµός των Α∆Α στις
περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω και να αποφεύγεται η διπλή ανάρτηση της ίδιας πράξης
∆) Να καταργηθεί το έντυπο ανάρτησης έγκρισης δαπάνης και να αντικατασταθεί από έτερο έντυπο ανάρτησης
εντολής οριστικοποιηµένης πληρωµής και να εξουσιοδοτηθεί ο πρόεδρος της ΕΕ και ο εκάστοτε προϊστάµενος της
οικονοµικής υπηρεσίας να υπογράφουν αυτό,
Ε) Η ΕΕ να ανανεώσει την εξουσιοδότηση που έχει παράσχει στον πρόεδρο να υπογράφει τις αναρτητέες πράξεις,
είτε πρόκειται για αντίγραφα ή αποσπάσµατα αποφάσεων της ΕΕ (πράξεις 1,2, 4-9, 12-15, είτε για περιλήψεις
πράξεων ή συµβάσεων ή διακηρύξεων (πράξεις µε αρ. 10, 11), είτε για τις πράξεις συγκρότησης επιτροπών
διαγωνισµών (πράξη 6 παρ. β)
Στ) Να καθορισθούν επακριβώς τα πρόσωπα από το προσωπικό του ΕΛ που θα είναι επιφορτισµένα µε την είσοδο
και χειρισµό του συστήµατος διαύγεια, δεδοµένης της πειθαρχικής ευθύνης που θεσµοθετείται (παρ. 5 άρθρου 3 ν.
3861/10 που προστέθηκε µε την παρ. 4 του τρίτου άρθρου του Ν. 4057/12, ΦΕΚ Α 54/14.3.12)
Ζ) Να διατηρηθούν οι ρήτρες που έχουν ενταχθεί µέσα σε όλες τις συµβάσεις, οι περιλήψεις των οποίων
αναρτώνται ως ανωτέρω, µε τις οποίες διασφαλίζεται η συναίνεση του αντισυµβαλλοµένου για τις αναρτήσεις που
λαµβάνουν χώρα συα πλαίσια της παρούσης
Η) Να επιδιώξουµε την έκδοση απάντησης από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων επί του ως άνω
αναφεροµένου ερωτήµατός µας
Θ) Να γίνεται απευθείας παραποµπή µέσα από την ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασµού στο ηλεκτρονικό αρχείο
που τηρείται για το Πανεπιστήµιο της Κρήτης από το Εθνικό Τυπογραφείο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
….
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΤΥΠΟΣ
ΕΓΓΡΑΦΟΥ

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

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

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

Αποδοχή χρηµατοδότησης & έγκριση αύξησης προϋπολογισµού

Έγκριση προϋπολογισµού / ανάλυση οµοειδών

Αποδοχή δωρεάς & έγκριση αύξησης προϋπολογισµού
Τροποποίηση / Αύξηση προϋπολογισµού.

συσχ/σµός
Α∆Α

ναι
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2.6

Αποφάσεις εκτέλεσης έργων (αυτεπιστασία)
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

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

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

3.1.

Εγκρίσεις πρόσθετης απασχόλησης σε προσωπικό του Π.Κ.

3.2.

απόφαση Ε.Ε.

περίληψη
σύµβασης

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος (έργου-εργασίας )

13

σύµβαση εργου

14
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απόφαση Ε.Ε. και
περίληψη
σύµβασης

συγκρότηση
συλλογικών
οργάνων
συγκρότηση
συλλογικών
οργάνων
Προκήρυξη
πλήρωσης θέσεων
Πίνακας
επιτυχόντων,
διοριστέων,
επιλαχόντων και
σύµβαση έργου
/εργασίας

13
14

περίληψη
σύµβασης

σύµβαση έργου

14

περίληψη
σύµβασης

σύµβαση έργου

14

περίληψη
σύµβασης

σύµβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου

14

απόφαση Ε.Ε.

ατοµική διοικητική
πράξη

22

απόφαση Ε.Ε.

ατοµική διοικητική
πράξη

22

έγκριση συγκρότησης επιτροπών προσκλήσεων
απόφαση Ε.Ε.
έγκριση τροποποίησης επιτροπών προσκλήσεων
απόφαση Ε.Ε.
έγκριση προκήρυξης για σύµβαση εργασίας

έγκριση πρακτικού αξιολόγησης & ανάθεσης έργου / σύµβασης
εργασίας

3.3.

3.4.

3.5

3.6
3.7

Εγκρίσεις ανάθεσης έργου ελεύθερων επαγγελµατιών

Εγκρίσεις ανάθεσης έργου µη επιτηδευµατιών

Εγκρίσεις συµβάσεων εργασίας

Εγκρίσεις συµµετοχής φοιτητών
Εγκρίσεις υποτροφιών

προκήρυξη

9

9

ναι

11

ναι

ναι
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3.8

Εγκρίσεις τροποποιήσεων/διακοπών/ακυρώσεων συµβάσεων
έργου

Εγκρίσεις τροποποιήσεων/διακοπών/ακυρώσεων συµβάσεων
εργασίας

Εγκρίσεις διακοπών συµβάσεων εργασίας

4

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΕΡΓΑ

4.1

Αιτήσεις σε θέµατα παρακράτησης.

4.2

Αιτήσεις ταµειακής διευκολύνσης.

4.3

Αιτήσεις σε θέµατα µετακινήσεων

4.4

Αιτήσεις σε θέµατα προµηθειών.

περίληψη
σύµβασης

σύµβαση έργου

14

ναι

περίληψη
σύµβασης

σύµβαση εργασίας
ιδ. δικαίου

14

ναι

περίληψη
σύµβασης

λύση σχέσης

14

ναι

απόφαση Ε.Ε.

συγκρότηση
συλλογικών
οργάνων

9

απόφαση Ε.Ε.

συγκρότηση
συλλογικών
οργάνων

9

µη αναρτητέο
µη αναρτητέο
µη αναρτητέο

συγκροτήσεις επιτροπών ενστάσεων

τροποποιήσεις επιτροπών ενστάσεων

15

ναι
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περιλήψεις διακηρύξεων (όταν το απαιτεί ο χρηµ/της)

περίληψη
διακήρυξης
α) απόφαση Ε.Ε.

κατακύρωση διαγωνισµού
β) περίληψη
σύµβασης έργου
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

Αιτήσεις παράτασης χρονικής διάρκειας έργων
Αιτήσεις ολοκλήρωσης / πιστοποίησης έργων
Αιτήσεις ορισµού/ αλλαγής ΕΥ

απόφαση Ε.Ε.

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

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

συµβάσεις:
διακήρυξη δηµόσιας
σύµβασης
α) συµβάσεις:
κατακύρωση
δηµόσιας σύµβασης
β) σύµβαση έργου
ατοµική διοικητική
πράξη
συµβάσεις:
διακηρύξεις
δηµοσίων
συµβάσεων
α) συµβάσεις:
ανάθεση δηµόσιας
σύµβασης
β) σύµβαση έργου
α1) σύµβαση:
ανάθεση δηµόσιας
σύµβασης
α2)ατοµική
διοικητική πράξη
β) σύµβαση έργου
γ) ατοµική διοικητική
πράξη

16

16
14
22

ναι

16

ναι

16
14

16
22
14

απόφαση Ε.Ε.

ατοµική διοικητική
πράξη

22

ναι

απόφαση Ε.Ε.

ατοµική διοικητική
πράξη

22

ναι

απόφαση Ε.Ε.

ατοµική διοικητική
πράξη

22

ναι
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4.8

Αιτήσεις που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες

4.9

Αιτήσεις χρηµατοδότησης έργων

5

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

5.1

Σύνθεση Επιτροπής Ερευνών / εκλογή αντιπροέδρου ΕΕ

ανάρτηση κατά
περίπτωση

παραιτήσεις µελών ΕΕ

απόφαση Ε.Ε.

ατοµική διοικητική
πράξη

22

απόφαση Ε.Ε.

συγκρότηση
συλλογικού οργάνου

7

απόφαση Ε.Ε.

αντικαταστάσεις-παύσεις µελών ΕΕ
απόφαση Ε.Ε.

5.2

5.3

β) πράξης
κύρωσής του από
πανεπιστήµιο

Οδηγίες/ Λοιποί Κανονισµοί
Χρηµατοδοτήσεις από Πανεπιστηµιακές πηγές (νέων έργων)

5.5

Θέµατα της Γραµµατείας του Ειδικού Λογαριασµού.

8

ναι

8

ναι

4

ναι (ανάρτηση
από εε &
πανεπιστήµιο)

α) απόφαση Ε.Ε.

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

5.4

αποδοχή
παραίτησης
αντικατάστασηπαύση µελών
συλλογικών
οργάνων

απόφαση Ε.Ε.

λοιπές κανονιστικές
πράξεις
ατοµική διοικητική
πράξη

22

ανάρτηση κατά
περίπτωση

ατοµική διοικητική
πράξη

22

απόφαση Ε.Ε.

17

λοιπές κανονιστικές
πράξεις

4
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*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

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.

ισολογισµός

6

απόφαση Ε.Ε.

ισολογισµός

6

απόφαση Ε.Ε.

απολογισµός

6

απόφαση Ε.Ε.

ισολογισµός

Ηράκλειο, 22.5.2014
Οι Νοµικοί σύµβουλοι του ΕΛ ΠΚ
Μάνος Βοργιάς
Πέπη Κατσιγιαννάκη»

6

ναι
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γ) Το σχέδιο της Οικονοµικής Υπηρεσίας της Γραµµατείας του Ε.Λ. για το «χρηµατικό ένταλµα
πληρωµής», το οποίο έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Οικονοµικό Έτος

………...

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Αριθµός Εντάλµατος

………….

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Ηµ/νία Εντάλµατος

………....

Π.∆.432/81

ΚΑ Έργου

………….

Α.Φ.Μ.: 090273059, ∆.Ο.Υ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Τραπεζικός Λογαρ.

…………

Σύνολο εντάλµατος

…………

Κρατήσεις

……….

Στον ∆ικαιούχο

………..

ΧΡΗΜΑTIKO

ENTAΛΜΑ

ΠΛΗΡΩΜΗΣ

∆ίνεται η εντολή για την πληρωµή των ………………………..€ (……….€)
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
AA

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΟΣΟ

1

1

ΦΟΡΟΣ 20% ΑΜΟΙΒΩΝ
Σύνολο κρατήσεων:

Σύνολο:

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Η πληρωµή θα βαρύνει την/τις κατηγορία/ες:
……………………………………………..
του έργου µε ΚΑ …… µε Ε.Υ. ……………… και τίτλο ………………………………………………..

ΗΡΑΚΛΕΙΟ, …./……/2014

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

19

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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ΠΑΧΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ή
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΘΕΑΝΩ

ΚΑΡΚΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ή
ΜΑΝΙΟΥ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ή
ΚΑΛΥΒΑ ΜΑΡΙΑ

εγκρίνει οµόφωνα την ως άνω εισήγηση αποφασίζει να εφαρµοστούν προσωρινώς
και µέχρι την έκδοση νεοτέρων διευκρινιστικών νοµοθετικών πράξεων σχετικά µε το
σύστηµα της ∆ιαύγειας από την κυβέρνηση τα παρακάτω όσον αφορά το πρόγραµµα
∆ιαύγεια:
1) Την ανάρτηση στο διαδίκτυο και σύµφωνα µε τις επιταγές του ν. 3861/2010 όλων
των πράξεων που ορίζονται στην ως άνω εισήγηση, τις οποίες κρίνει από σήµερα
αναρτητέες, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω αιτιολόγηση. Να γίνεται συσχετισµός των
Α∆Α στις περιπτώσεις, που αναφέρονται ανωτέρω και να αποφεύγεται η διπλή
ανάρτηση της ίδιας πράξης.
2) Τη µη ανάρτηση όσων πράξεων κρίνονται ως µη αναρτητέες, χωρίς να απαιτείται
περαιτέρω αιτιολόγηση,
3) Επιφυλάσσεται να αποφασίζει στα πλαίσια της συζήτησης των θεµάτων 4.8 και
5.5, την ανάρτηση της σχετικής απόφασης στο διαδίκτυο.
4) Εξουσιοδοτεί τον εκάστοτε Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών, όπως:
υπογράφει τις αναρτητέες πράξεις, και συγκεκριµένα :
υπογράφει τις αναρτητέες πράξεις, και συγκεκριµένα :
1. τα αντίγραφα ή αποσπάσµατα των αποφάσεων της ΕΕ (πράξεις 1,2, 4-9, 1215,
2. τις περιλήψεις πράξεων ή συµβάσεων ή διακηρύξεων (πράξεις µε αρ. 10, 11),
3. τις πράξεις συγκρότησης επιτροπών διαγωνισµών (πράξη 6 παρ. β)
προκειµένου να αναρτώνται στο διαδίκτυο στα πλαίσια των επιταγών του νόµου
3861/2010.
5) καταργεί το έντυπο «έγκρισης δαπάνης» εγκρίνει ως έντυπα οριστικοποίησης
δαπάνης τα ως άνω έντυπα «χρηµατικό ένταλµα πληρωµής», «χρηµατικό ένταλµα
προπληρωµής» και «κατάσταση πληρωµής και εξουσιοδοτεί να συνυπογράφουν
αυτά: α) για τα εντάλµατα που αφορούν τα γραφεία του ΕΛΚΕ στο Ηράκλειο, η
προϊσταµένη της γραµµατείας του ΕΛ και για τα εντάλµατα που αφορούν τα γραφεία
του ΕΛΚΕ στο Ρέθυµνο, η αναπληρώτρια της προϊσταµένης της γραµµατείας του ΕΛ,
β) ο εκάστοτε προϊστάµενος του τµήµατος, από το οποίο αυτά εκδίδονται, και γ) ο
πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
6) Να διατηρηθούν οι ρήτρες που έχουν ενταχθεί µέσα σε όλες τις συµβάσεις, οι
περιλήψεις των οποίων αναρτώνται ως ανωτέρω, µε τις οποίες διασφαλίζεται η
συναίνεση του αντισυµβαλλοµένου για τις αναρτήσεις που λαµβάνουν χώρα σύµφωνα
µε την παρούσα
7) Εξουσιοδοτεί τους κάτωθι εργαζοµένους στον ΕΛ όπως έχουν πρόσβαση και
δικαίωµα εισαγωγής ή τροποποίησης ή διαγραφής στοιχείων στην εφαρµογή
καταχώρισης πράξεων στο ∆ιαύγεια:
Κοπανάκη Βαρβάρα kopanaki@elke.uoc.gr
Καλυβά Μαρία kaliva@elke.uoc.gr
Ροκάκη Κυριακή rokaki@elke.uoc.gr
Σταθοπούλου Αικατερίνη stathopoulou@elke.uoc.gr
Θωµάκη Ζαφείριος thomakis@uoc.gr
Τζερνιαδάκη Αθανάσιος tzerniadakis@elke.uoc.gr
Γαλεράκη Νεκταρία galeraki@elke.uoc.gr
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Μυσιρλή Μάγδα misirli@elke.uoc.gr
Βεργετάκη Μανόλης vergetakis@elke.uoc.gr
Παπαδάκη Παναγιώτης papadakisp@elke.uoc.gr
Κουτσάκη Θεοδώρα koutsaki@elke.uoc.gr
Παπαδάκη Ζαχαρένια renia.papadaki@elke.uoc.gr
Παχάκη Μαρία pachaki@elke.uoc.gr
∆οξαστάκη Άννα doxastaki@elke.uoc.gr
Μαστοράκη Αικατερίνη mastorak@elke.uoc.gr
Φουκαράκη Ζαχαρένια foukaraki@elke.uoc.gr
Μαργετουσάκη Αθανασία amarge@edc.uoc.gr
8) Να επιδιωχθεί η έκδοση απάντησης από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών
∆εδοµένων επί του ως άνω αναφεροµένου ερωτήµατος της Γραµµατείας και
εξουσιοδοτεί σχετικά τους νοµικούς σύµβουλους να επικοινωνήσουν µε την Αρχή.
9) Να γίνεται απευθείας παραποµπή µέσα από την ιστοσελίδα του Ειδικού
Λογαριασµού στο ηλεκτρονικό αρχείο που τηρείται για το Πανεπιστήµιο της Κρήτης
από το Εθνικό Τυπογραφείο.
Τέλος η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ' αριθ. πρωτ. 7752/08.07.2014 επιστολή
της εταιρίας “Open Technology Sevices -ΟTS” µε θέµα: “∆ηµιουργία νέου χρήστη για τις
ανάγκες αναβάθµισης Συστήµατος Αναρτήσεων στη ∆ιαύγεια”, η οποία έχει ως εξής:

αποφασίζει τη δηµιουργία ενός νέου χρήστη µε την ονοµασία: elke_ots_api, για να
χρησιµοποιείται στις αυτοµατοποιηµένες αναρτήσεις του λογισµικού της εταιρίας
OTS.
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΖΙΡΙΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ελένη Καρκανάκη
Προϊσταµένη Γραµµατείας

