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327η Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Επιτροπής
Πανεπιστηµίου Κρήτης – 22.11.2010 – Ηράκλειο

Ερευνών

ΑΝΑΡΤΗΤΕΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

5.7.1. Εφαρµογή του Ν. 3861/2010 («Πρόγραµµα ∆ιαύγεια») από τον
Ειδικό Λογαριασµό Πανεπιστηµίου Κρήτης.
Η Επιτροπή Ερευνών, αφού έλαβε υπόψη την από 19.11.10 εισήγηση των νοµικών
συµβούλων του Ειδικού Λογαριασµού, κ.κ. Βοργιά Εµµανουήλ και Κατσιγιαννάκη
Καλλιόπη, µε θέµα την «Εφαρµογή προβλέψεων Ν. 2861/2010 ∆ιαύγεια, για την
ανάρτηση στο διαδίκτυο», η οποία έχει ως εξής:
«ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΡΟΣ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 22.11.2010
ΘΕΜΑ:
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ν. 3861/2010 ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ
ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ»
Έχοντας υπόψιν:
Α) τις διατάξεις του ν. Ν.3861/2010, µε τον οποίο επιβάλλεται η ανάρτηση στο
διαδίκτυο κάθε εκτελεστέας διοικητικής πράξης ως όρου της ισχύος της και µε
κυρώσεις πειθαρχικές, ο οποίος έχει τεθεί σε εφαρµογή από την 1.11.2010
Β) τις διατάξεις των σχετικών εγκυκλίων που έχουν δηµοσιευθεί από το Υπουργείο
Εσωτερικών και του οδηγού εφαρµογής
Γ) τη διαβούλευση που έχει πραγµατοποιηθεί µέχρι σήµερα µεταξύ φορέων της
πολιτείας και των ΑΕΙ της Ελλάδας αναφορικά µε την υλοποίηση των προβλέψεων του
νόµου
∆) δεδοµένου ότι δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόµενη από το άρθρο 6 παρ. 7 του νόµου
υπουργική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ούτε και καµία διευκρινιστική
εγκύκλιος από το Υπουργείο Παιδείας για την ερµηνεία ειδικότερων θεµάτων του νόµου
που προκαλούν παρερµηνείες και χρήζουν εξειδίκευσης
Εισηγούµαστε :
Α. ΠΟΙΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ:
Οι πράξεις που θα πρέπει να αναρτώνται στο διαδίκτυο καταγράφονται παρακάτω.
(τα θέµατα στα οποία γίνεται αναφορά είναι αυτά µε βάση τα οποία κωδικοποιούνται οι
Συνεδρίες της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Βλ. συνηµµένο
παράρτηµα Α «Πίνακας Θεµάτων Ηµερήσιας ∆ιάταξης»):
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1) Όλες οι πράξεις µε κανονιστικό χαρακτήρα (παρ. 4 άρθρου 2 του ν. 3861/2010)
Σε αυτές περιλαµβάνονται ενδεικτικά:
Α) οι πράξεις της συγκλήτου µε τις οποίες εγκρίνονται:
 ο εκάστοτε οδηγός χρηµατοδότησης και διαχείρισης του ΕΛ,
 ο εκάστοτε κανονισµός χορήγησης υποτροφιών του ΕΛ,
 ο εκάστοτε εσωτερικός κανονισµός συστήµατος
χρηµατοδότησης έρευνας,
 ο εκάστοτε κανονισµός διάθεσης προϊόντων
Β) το σύνολο των αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών (στην επταµελή της
σύνθεση ή κατά την ολοµέλειά της) για τα παρακάτω:
α) αποδοχές έργων:
Θέµα 2.1.: αποδοχές διαχείρισης προγραµµάτων (σε αυτές πρέπει να
περιλαµβάνεται: προϋπολογισµός έργου και ο ορισµός Ε/Υ),
Θέµα 2.2.: αποδοχή χρηµατοδότησης
Θέµα 2.3.: έγκρισης προϋπολογισµού έργων
Θέµα 2.5.: τροποποίηση – αύξηση προϋπολογισµού
Ειδικότερα για την αποδοχή κλινικών µελετών αναρτώνται µόνο: όνοµα
αντισυµβαλλόµενης εταιρίας, κωδικός αριθµός έργου (ΚΑ), χωρίς αναφορά σε ποσό.
β) αιτήσεις που αφορούν σε έργα:
Θέµα 4.5: αιτήσεις παρατάσεων χρονικής διάρκειας έργων,
Θέµα 4.6: αιτήσεις έγκρισης ολοκλήρωσης –πιστοποίησης
Θέµα 4.7: αιτήσεις αλλαγής Επιστηµονικά Υπευθύνων
γ) τα θέµατα 4.1 αιτήσεις σε θέµατα παρακράτησης και 4.2 ταµειακές διευκολύνσεις,
δεν αναρτώνται γιατί δεν αποτελούν πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα αφενός και
αφετέρου δεν εµπίπτουν σε καµία άλλη κατηγορία του Νόµου.
δ) κάθε άλλο θέµα θα κρίνεται από την ΕΕ ως αναρτητέο, κατά περίπτωση,
σύµφωνα µε το περιεχόµενό του (Θέµατα: 4.8, 4.9, 5.5, 5.7).
2) Οι προϋπολογισµοί, απολογισµοί, ισολογισµοί και όλες οι επί µέρους δαπάνες
που εκτελούνται από τον ειδικό λογαριασµό (παρ. 6 του άρθρου 2 του ν.
3861/2010).
Σε αυτή την περίπτωση περιλαµβάνονται:
α) Θέµατα 6.1 και 6.2: αποσπάσµατα των αποφάσεων της ΕΕ για την έγκριση
των προϋπολογισµών, απολογισµών, ισολογισµών της γραµµατείας και του
ειδικού λογαριασµού του ΠΚ
β) κάθε πληρωµή, προ της πραγµατοποίησής της, για κάθε είδους δαπάνη που
διενεργείται από τον ΕΛ και σύµφωνα µε το έντυπο που ακολουθεί ως
συνηµµένο παράρτηµα Β. ∆εν υπάρχει ειδική απόφαση της ΕΕ για το σκοπό
αυτό, αλλά έγκριση δαπάνης, η οποία υπογράφεται από τον Πρόεδρο της ΕΕ,
κατ’ εξουσιοδότηση της, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο Γ.
3) Πράξεις συγκρότησης της επιτροπής ερευνών καθώς και οι τροποποιήσεις
αυτών (παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010)
∆ιευκρινίζεται ότι αναρτώνται:
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α. Από το Πανεπιστήµιο η Πράξη συγκρότησης της Ολοµέλειας της Επιτροπής
Ερευνών (απόφαση Πρυτανικού Συµβουλίου) και το Πρακτικό εκλογής
των Πρυτανικών αρχών.
β. Από τον ΕΛ οι παρακάτω 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
iii. Η πράξη ορισµού προϊσταµένου γραµµατείας
γ. Από τον ΕΛ οι αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών για:
Θέµα 5.6:Πάσης φύσεως εξουσιοδοτήσεις από την ΕΕ προς άλλα πρόσωπα
4) Πράξεις αποδοχής παραίτησης, αντικατάστασης ή παύσης µελών της
Ολοµέλειας και του Επταµελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών,
αντικατάστασης του αντιπροέδρου της ΕΕ και του προϊσταµένου της γραµµατείας
(παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010)
Αναρτώνται οι αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών που αφορούν το Θέµα 5.1
5) 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 (παρ. 9 του άρθρου 2 του ν.
3861/2010)
Αναρτώνται οι αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών που αφορούν:
α. Θέµα 4.4 Στην συγκρότηση Επιτροπών διαγωνισµών (διενέργειας /
αξιολόγησης, παραλαβής)
β. Θέµα 3.9 Στην συγκρότηση Επιτροπών σε προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων
6) 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).
(παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010)
Θέµα 5.4: Πράξη καθορισµού αµοιβής µελών επιτροπής αξιολόγησης έρευνας
7) Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων µε διαγωνισµό η µε επιλογή. (παρ. 11 του
άρθρου 2 του ν. 3861/2010)
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν:
Θέµα 3.9:
α. Προκηρύξεις προσκλήσεως εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή έργου
(όπου απαιτείται).
Αναρτώνται αυτούσιες οι προκηρύξεις, οι οποίες υπογράφονται από τον Πρόεδρο
της ΕΕ, κατ’εξουσιοδότηση της ΕΕ, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο Γ.
β. Προκηρύξεις θέσεων Ι∆ΟΧ
Αναρτώνται αυτούσιες οι προκηρύξεις, οι οποίες υπογράφονται από τον Πρόεδρο
της ΕΕ, κατ’εξουσιοδότηση της ΕΕ, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο Γ.
8) Πίνακες επιτυχόντων, διοριστέων και επιλαχόντων των προκηρύξεων
επιλογής προσωπικού, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η δηµοσίευση τους
προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία (παρ. 13 του άρθρου 2 του ν.
3861/2010)
Αναρτώνται:
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Θέµα 3.9: α. Αποτελέσµατα προκήρυξης θέσεων παροχής έργου προσωπικού
(όπου απαιτείται προκήρυξη και δίχως δηµοσίευση πινάκων
επιτυχόντων)
β. Αποτελέσµατα προκηρύξεων Ι∆ΟΧ
9) Περιλήψεις πράξεων πρόσληψης και συµβάσεων έργου (παρ. 14 του άρθρου 2
του ν. 3861/2010)
Αναρτώνται:
α. Θέµα 3.9: περίληψη πράξης πρόσληψης προσωπικού Ι∆ΟΧ
Η περίληψη περιλαµβάνει : αρ. πράξης ΕΕ, όνοµα αναδόχου, διάρκεια
απασχόλησης, αντικείµενο απασχόλησης, αντιµισθία, ΚΑ και όνοµα Ε/Υ και
υπογράφεται από τον πρόεδρο της ΕΕ, κατ’εξουσιοδότηση από την ΕΕ, όπως
ορίζεται στο κεφάλαιο Γ.
β. περιλήψεις παντός είδους συµβάσεων έργου που συνάπτονται είτε για την
εξυπηρέτηση της γραµµατείας είτε στα πλαίσια έργων και συγκεκριµένα για:
Θέµα 3.1: εγκρίσεις ανάθεσης έργου σε προσωπικό του Π.Κ.
Θέµα 3.2: εγκρίσεις ανάθεσης έργου σε προσωπικό άλλων δηµοσίων φορέων
Θέµα 3.3: εγκρίσεις ανάθεσης έργου ελευθέρων επαγγελµατιών
Θέµα 3.4: εγκρίσεις ανάθεσης έργου µη επιτηδευµατιών
Θέµα 3.5: εγκρίσεις συµβάσεων εργασίας Ι∆ΟΧ
Θέµα 3.6: εγκρίσεις συµµετοχής φοιτητών (εάν δεν υπάρχει σύµβαση αναρτάται
µόνο η δαπάνη στα πλαίσια της πράξης µε αρ. 2),
Θέµα 3.7: εγκρίσεις υποτροφιών (εάν δεν υπάρχει σύµβαση αναρτάται µόνο η
δαπάνη στα πλαίσια της πράξης µε αρ. 2),
Θέµα 3.8: εγκρίσεις τροποποιήσεων/λύσεων συµβάσεων (αναρτάται η νέα
περίληψη, εφόσον έχουν τροποποιηθεί στοιχεία αυτής)
Οι περιλήψεις των συµβάσεων περιλαµβάνουν µόνο: ηµεροµηνία υπογραφής,
όνοµα εργοδότη (ΕΛΠΚ) και αναδόχου, όνοµα Ε/Υ, ΚΑ, αντικείµενο σύµβασης,
ποσό, διάρκεια, αριθµός εγκριτικής απόφασης ΕΕ, οι οποίες θα υπογράφονται από
τον Πρόεδρο της ΕΕ, κατ’ εξουσιοδότηση της ΕΕ, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο Γ.
10) Περιλήψεις διακηρύξεων, αποφάσεις και πράξεις κατακύρωσης και
ανάθεσης δηµόσιων συµβάσεων έργων, προµηθειών, υπηρεσιών και µελετών
(παρ. 16 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∆., οι οποίες θα
υπογράφονται από τον Πρόεδρο της ΕΕ, κατ’ εξουσιοδότηση της ΕΕ, όπως
ορίζεται στο κεφάλαιο Γ.
β. Θέµα 4.4: Τα πρακτικά της ΕΕ που αφορούν διαγωνισµούς (κατακύρωσης,
επανάληψης, τροποποίησης όρων διακήρυξης, µαταίωσης, επίλυσης ενστάσεων
κλπ)
γ. Θέµα 4.4: Οι αποφάσεις της ΕΕ για την εξαίρεση από τη διαδικασία των
διαγωνισµών που ορίζεται στο άρθρο 14
δ. Θέµα 4.4: Οι αποφάσεις της ΕΕ για τις απευθείας αναθέσεις για ποσά άνω των
5.869 € ή κάτω των 5.869 € εφόσον υπογράφεται σύµβαση.
11) Πράξεις αποδοχής δωρεών (παρ. 17 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010)
Αναρτώνται:
Θέµα 2.4: Οι αποφάσεις της ΕΕ µε αναφορά σε: όνοµα, ποσό δωρεάς, κωδικό
αριθµό και τίτλο του προγράµµατος. Στην περίπτωση, που επιβάλλεται από τον
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δωρητή ή από λόγους δηµοσίου συµφέροντος η ρήτρα της εµπιστευτικότητας, τότε
δηµοσιοποιείται µόνο ό,τι αποφασίζεται από την ΕΕ µετά από την έκδοση σχετικής
αιτιολογηµένης απόφασης.
12) Πράξεις
δωρεών,
επιχορηγήσεων,
παραχώρησης
χρήσης
περιουσιακών στοιχείων από τον ΕΛ σε φυσικά πρόσωπα, νοµικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (παρ. 18 του
άρθρου 2 του ν. 3861/2010)
Αναρτώνται:
Θέµα 5.7: αποφάσεις της ΕΕ µε αναφορά σε: όνοµα αντισυµβαλλοµένου, ποσό
δωρεάς/επιχορήγησης, περιουσιακό στοιχείο προς παραχώρηση και διάρκεια
παραχώρησης. ∆εν περιλαµβάνεται η παραχώρηση χρήσης περιουσιακών στοιχείων
από τον ΕΛ σε οποιοδήποτε τµήµα του ΠΚ, εφόσον έχουν ταυτόσηµη νοµική
προσωπικότητα.
Β. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Με βάση το άρθρο 5, παρ. 1 του ν. 3861/2010: «η ανάρτηση των πράξεων που
αναφέρονται στο άρθρο 2 στο ∆ιαδίκτυο και η οργάνωση της αναζήτησης πληροφοριών
πραγµατοποιείται µε την επιφύλαξη των κανόνων για την προστασία του ατόµου από την
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά ορίζονται στην κείµενη
νοµοθεσία», παρ. 2 «η ανάρτηση των πράξεων και η αναζήτηση πληροφοριών
πραγµατοποιείται µε την επιφύλαξη των κρατικών απορρήτων, των κανόνων
πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και εταιρικού ή άλλου απορρήτου που
προβλέπεται από ειδικότερες διατάξεις»
Από την άλλη πλευρά µε βάση τις διατάξεις του ν. 2472/1997 «προστασία του ατόµου
από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει σήµερα, και
συγκεκριµένα του άρθρου 2, «δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία
που αναφέρεται στο υποκείµενο των δεδοµένων» και «επεξεργασία δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγµατοποιείται από
το δηµόσιο ή νπδδ ή νπιδ ή ένωση προσώπων ή φυσικό πρόσωπο µε ή χωρίς τη βοήθεια
αυτοµατοποιηµένων µεθόδων και εφαρµόζονται σε δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα,
όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διατήρηση ή αποθήκευση, η
τροποποίηση, η εξαγωγή, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης µορφής
διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασµός, η διασύνδεση, η δέσµευση (κλείδωµα), η
διαγραφή, η καταστροφή. Και «αρχείο δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε
διαρθρωµένο σύνολο δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι προσιτά µε
γνώµονα συγκεκριµένα κριτήρια».
Ακόµη σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 1 εδ. δ του ν. 2472/1997 ισχύουν τα κάτωθι: «1.
Επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται µόνον όταν το υποκείµενο
των δεδοµένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του. 2. Κατ` εξαίρεση επιτρέπεται η
επεξεργασία και χωρίς τη συγκατάθεση, όταν:… δ) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για
την εκτέλεση έργου δηµόσιου συµφέροντος ή έργου που εµπίπτει στην άσκηση δηµόσιας
εξουσίας και εκτελείται από δηµόσια αρχή ή έχει ανατεθεί από αυτή είτε στον υπεύθυνο
επεξεργασίας είτε σε τρίτο, στον οποίο γνωστοποιούνται τα δεδοµένα.»
Στο άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 2472/1997 προβλέπεται ακόµη: «1. Ο υπεύθυνος
επεξεργασίας υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στην Αρχή τη σύσταση και
λειτουργία αρχείου ή την έναρξη της επεξεργασίας.»
Στο άρθρο 7Α παρ.1 α και β του ν. 2472/1997 προβλέπεται : «1. Ο υπεύθυνος
επεξεργασίας απαλλάσσεται από την υποχρέωση γνωστοποίησης του άρθρου 6 και από
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την υποχρέωση λήψης άδειας του άρθρου 7 του παρόντος νόµου στις ακόλουθες
περιπτώσεις: "α) Όταν η επεξεργασία πραγµατοποιείται αποκλειστικά για σκοπούς που
συνδέονται άµεσα µε σχέση εργασίας ή έργου ή µε παροχή υπηρεσιών στο δηµόσιο
τοµέα και είναι αναγκαία για την εκπλήρωση υποχρέωσης που επιβάλλει ο νόµος ή για
την εκτέλεση των υποχρεώσεων από τις παραπάνω σχέσεις και το υποκείµενο έχει
προηγουµένως ενηµερωθεί. β) Όταν η επεξεργασία αφορά πελάτες ή προµηθευτές,
εφόσον τα δεδοµένα δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους.»
Από το πλέγµα των ανωτέρω διατάξεων θεωρούµε ότι δηµιουργείται ένα εύλογο
ερώτηµα εάν η εφαρµογή κάποιων από τις διατάξεις περί διαύγειας είναι συµβατές µε
την προστασία των προσωπικών δεδοµένων των υποκειµένων, δεδοµένης της µη
ύπαρξης σχετικής ρήτρας στις υπογραφείσες µέχρι σήµερα συµβάσεις και του γεγονότος
της έλλειψης γνωστοποίησης του ΕΛ σύµφωνα µε την παρ. 6 παρ. 1 του 2472/1997
προς της Αρχή προστασίας προσωπικών δεδοµένων.
Για τον λόγο αυτό εισηγούµαστε:
α) σε όλους όσους συνδέονται άµεσα µε τον ΕΛ, µε σχέση εργασίας ή έργου ή παροχής
υπηρεσιών, να γνωστοποιήσουµε την υποχρέωση του ΕΛ να δηµοσιεύσει τα προσωπικά
τους δεδοµένα και να ζητήσουµε να υπογράφουν µία υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα
βεβαιώνουν πως γνωρίζουν ότι θα αναρτηθούν τα προσωπικά τους δεδοµένα στο
διαδίκτυο κατ’ επιταγή του ν. 3861/10, ως προϋπόθεση της εκτέλεσης κάθε πληρωµής
εφεξής, ώστε να υπαγόµαστε στην εξαίρεση του άρθρου 7α παρ. 1 στοιχ. α του ν.
2472/1999
β) να προβεί ο ΕΛ σε γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού
Χαρακτήρα σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 2472/1999 της
σύστασης και λειτουργίας αρχείου επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων για όλους
τους σκοπούς που διενεργείται αυτή (διοίκηση προσωπικού, πελατολόγιο-προµηθευτές,
διαχείριση εσόδων, και εκπαιδευτικές υπηρεσίες)
γ) την προσθήκη ρήτρας σε έντυπα του ΕΛ και σε όλες τις συµβάσεις που συνάπτονται
εφεξής, µε την οποία θα εξασφαλίζεται η συναίνεση στην επεξεργασία προσωπικών
δεδοµένων και στην ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, εφόσον αυτό επιτάσσεται από το
νόµο.
δ) την σύνταξη και αποστολή σχετικού ερωτήµατος προς την Αρχή Προστασίας
∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα και κοινοποίησή του προς το Υπουργείο
Εσωτερικών, σχετικά µε το αν υφίσταται υποχρέωσή µας για την ανάρτηση των
προσωπικών δεδοµένων πελατών/προµηθευτών/εν γένει αντισυµβαλλοµένων, σε
περίπτωση που δεν συναινούν µε την ανάρτηση των προσωπικών τους δεδοµένων στο
διαδίκτυο.
Γ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
Οι ανωτέρω πράξεις οφείλουν να αναρτώνται στο διαδίκτυο µε µέριµνα του οργάνου
που τις εξέδωσε (άρθρο 3 παρ.1 εδ. 1). Πρώτη ενέργεια είναι ο χαρακτηρισµός της
πράξης ως αναρτητέας, πράγµα που θα πρέπει να αναφέρεται στο σχέδιο του εγγράφου
της πράξης. Η δε απόφαση για τη µη ανάρτηση µίας πράξης πρέπει να γίνεται
αιτιολογηµένα µε την επίκληση των λόγων αυτών (περιορισµοί που αναφέρονται στην
ανωτέρω παράγραφο). (εγκύκλιος ∆ΙΣΚΠΟ /Φ.8/ οικ.16752/22.7.2010).
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).
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-

-

Εισηγούµαστε για τα θέµατα που κρίθηκαν ανωτέρω ως αναρτητέα, τα οποία
συµπεριλαµβάνονται και στον επισυναπτόµενο πίνακα θεµάτων ηµερήσιας
διάταξης, να µην απαιτείται κατά την συζήτηση αυτών περαιτέρω κρίση εάν
είναι αναρτητέα.
Σε περίπτωση που η ΕΕ κατά την εξέταση συγκεκριµένου θέµατος κρίνει πως
δεν είναι αναρτητέο, θα πρέπει να λαµβάνεται η απόφαση αυτή µε ειδική
αιτιολόγηση της άρνησης ανάρτησης, η οποία θα καταχωρείται στα πρακτικά.
κατά εξουσιοδότηση από την ΕΕ, ο πρόεδρος της ΕΕ.
Εισηγούµαστε ότι πρέπει να δοθεί εξουσιοδότηση υπογραφής στον πρόεδρο
των:
 αποσπασµάτων των αποφάσεων των πράξεων της παρ. Α της παρούσης µε
αρ. 1-6, 8, 10- 12
 των επί µέρους εγκρίσεων δαπανών (πράξεις µε αρ. 2),
 των περιλήψεων πράξεων ή συµβάσεων (πράξεις µε αρ. 9) και διακηρύξεων
(πράξεις µε αρ. 10)
 των προκηρύξεων προσλήψεων προσωπικού (πράξεις µε αρ. 7)
στις περιπτώσεις που το εκδίδον όργανο είναι το Πανεπιστήµιο (βλ. πράξη 1,
περίπτωση Α, πράξη 3, περίπτωση Α) αυτό φέρει την υποχρέωση ανάρτησης.
Ηράκλειο, 19.11.2010
Οι Νοµικοί σύµβουλοι του ΕΛ ΠΚ
Μάνος Βοργιάς
Πέπη Κατσιγιαννάκη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.

1.1

Έσοδα - Έξοδα Ειδικού Λογαριασµού.

2

ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ.

2.1

Αποδοχή διαχείρισης νέων έργων. - Έγκριση προϋπολογισµού.

2.2

Αποδοχή χρηµατοδότησης.

2.3

Έγκριση προϋπολογισµού.

2.4

Αποδοχή δωρεάς.

2.5

Τροποποίηση / Αύξηση προϋπολογισµού.

3

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.
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3.1

Εγκρίσεις ανάθεσης έργου σε προσωπικό του Π.Κ.

3.2

Εγκρίσεις ανάθεσης έργου σε προσωπικό άλλων δηµόσιων φορέων.

3.3

Εγκρίσεις ανάθεσης έργου ελεύθερων επαγγελµατιών.

3.4

Εγκρίσεις ανάθεσης έργου µη επιτηδευµατιών.

3.5

Εγκρίσεις συµβάσεων εργασίας.

3.6

Εγκρίσεις συµµετοχής φοιτητών.

3.7

Εγκρίσεις υποτροφιών.

3.8

Εγκρίσεις τροποποιήσεων / λύσεων συµβάσεων.

3.9

προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων α) Ι∆ΟΧ και β) έργου όταν απαιτείται

4

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΕΡΓΑ.

4.1

Αιτήσεις σε θέµατα παρακράτησης.

4.2

Ταµειακές διευκολύνσεις.

4.3

Αιτήσεις σε θέµατα µετακινήσεων.

4.4

Αιτήσεις σε θέµατα διαγωνισµών προµηθειών.

4.5

Αιτήσεις παρατάσεων χρονικής διάρκειας έργων.

4.6

Αιτήσεις έγκρισης ολοκλήρωσης / πιστοποίησης έργων.

4.7

Αιτήσεις αλλαγής Ε/Υ

4.8

Αιτήσεις που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες.

4.9

Χρηµατοδοτήσεις έργων.

5

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ.

5.1

Εκλογή Επταµελούς Επιτροπής- παραιτήσεις αναπληρώσεις µελών

5.2

Ερευνητική πολιτική Επιτροπής Ερευνών.
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5.3

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

5.4

Χρηµατοδοτήσεις από Πανεπιστηµιακές πηγές.

5.5

Θέµατα της Γραµµατείας του Ειδικού Λογαριασµού.

5.6

Εξουσιοδοτήσεις

5.7

Θέµατα που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες.

6

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ.

6.1

Έγκριση / Τροποποίηση προϋπολογισµού.

6.2

Έγκριση απολογισµού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
(Έντυπο Ανάρτησης ∆απάνης)
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Τµήµα: ∆ιαχείρισηs έργων
Πληροφορίες: Μαρία Καλυβά
Τηλ.:2810-393156
Fax:2810-393130
Email: diavgeia@elke.uoc.gr

Ηµεροµηνία:

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πληρωµής ∆απάνης του έργου µε ΚΑ .........
Συν/να.: Εντολή πληρωµής αριθµ......
Έχοντας υπόψη
1. Τον ιδρυτικό νόµο του Πανεπιστηµίου Κρήτης (N.∆.87/27.07.1973, Α 159),
2. Την υπ’ αριθµ. 679/1996 (ΦΕΚ Β΄826/1996) Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως
κυρώθηκε µε το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α) και τροποποιήθηκε µε το
άρθρ.36 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.5.2010),
3. Τον
Οδηγό Χρηµατοδότησης και ∆ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού του
Πανεπιστηµίου Κρήτης που εγκρίθηκε µε απόφαση της υπ’ αριθµ. 263/22.1.2009
συνεδρίασης της συγκλήτου, και κωδικοποιήθηκε µε απόφαση της υπ’ αρ.
281/04.11.2010 συνεδρίασης της συγκλήτου,
4. Την απόφαση της υπ’ αριθµ. ...... συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών, για την αποδοχή
διαχείρισης του έργου µε τίτλο «.............» και ΚΑ ........ (Ε.Υ.: …………).
5. Την συνηµµένη εντολή πληρωµής µε αριθµ.........
Εγκρίνεται
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η πληρωµή δαπάνης ποσού ……ευρώ η οποία θα βαρύνει την/τις κατηγορία/ες: ………………. του
έργου µε τίτλο «………………………………………………..» και ΚΑ.....
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
Εµµανουήλ Πετράκης»

εγκρίνει οµόφωνα την ως άνω εισήγηση και δεδοµένης της απουσίας ειδικότερων
διατάξεων (κατ’ εξουσιοδότηση Υπουργικής Απόφασης και Εγκυκλίου Υπουργείου
Παιδείας) αποφασίζει να εφαρµοστούν προσωρινώς και µέχρι την έκδοση
διευκρινιστικών νοµοθετικών πράξεων από την κυβέρνηση τα παρακάτω όσον αφορά
το πρόγραµµα ∆ιαύγεια:
1) 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.
2) Επιφυλάσσεται να αποφασίζει στα πλαίσια της συζήτησης των θεµάτων 4.8, 4.9,
5.5 και 5.7., καθώς και για κάθε άλλο θέµα, την µη ανάρτηση της σχετικής απόφασης
στο διαδίκτυο.
3) Εγκρίνει όλες τις εισηγήσεις των νοµικών συµβούλων που αφορούν στο θέµα της
προάσπισης των προσωπικών δεδοµένων και ειδικότερα αποφασίζει:
α) σε όλους όσους συνδέονται άµεσα µε τον ΕΛ, µε σχέση εργασίας ή έργου ή
παροχής υπηρεσιών, να γνωστοποιήσουµε την υποχρέωση του ΕΛ να
δηµοσιεύσει τα προσωπικά τους δεδοµένα και να ζητήσουµε να υπογράφουν
µία υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνουν πως γνωρίζουν ότι θα
αναρτηθούν τα προσωπικά τους δεδοµένα στο διαδίκτυο κατ’ επιταγή του ν.
3861/10, ως προϋπόθεση της εκτέλεσης κάθε πληρωµής εφεξής, ώστε να
υπαγόµαστε στην εξαίρεση του άρθρου 7α παρ. 1 στοιχ. α του ν. 2472/1999
β) να προβεί ο ΕΛ σε γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων
Προσωπικού Χαρακτήρα σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 6 παρ. 1 του ν.
2472/1999 της σύστασης και λειτουργίας αρχείου επεξεργασίας προσωπικών
δεδοµένων για όλους τους σκοπούς που διενεργείται αυτή (διοίκηση
προσωπικού, πελατολόγιο-προµηθευτές, διαχείριση εσόδων, και εκπαιδευτικές
υπηρεσίες)
γ) την προσθήκη ρήτρας σε έντυπα του ΕΛ και σε όλες τις συµβάσεις που
συνάπτονται εφεξής, µε την οποία θα εξασφαλίζεται η συναίνεση στην
επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων και στην ανάρτησή τους στο διαδίκτυο,
εφόσον αυτό επιτάσσεται από το νόµο.
δ) την σύνταξη και αποστολή σχετικού ερωτήµατος προς την Αρχή Προστασίας
∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα και κοινοποίησή του προς το Υπουργείο
Εσωτερικών, σχετικά µε το αν υφίσταται υποχρέωσή µας για την ανάρτηση των
προσωπικών δεδοµένων πελατών/προµηθευτών/εν γένει αντισυµβαλλοµένων,
σε περίπτωση που δεν συναινούν µε την ανάρτηση των προσωπικών τους
δεδοµένων στο διαδίκτυο.
4) Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών, κ. Εµµανουήλ Πετράκη, όπως:
Ι) υπογράφει τις αναρτητέες πράξεις, και συγκεκριµένα :
• τα αποσπάσµατα των αποφάσεων των πράξεων της παρ. Α της εισήγησης
µε αρ. 1-6, 8, 10- 12
• τις επί µέρους εγκρίσεις δαπανών (πράξεις µε αρ. 2),
• τις περιλήψεις πράξεων ή συµβάσεων (πράξεις µε αρ. 9) και διακηρύξεων
(πράξεις µε αρ. 10)
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τις προκηρύξεις προσλήψεων προσωπικού (πράξεις µε αρ. 7)
προκειµένου να αναρτώνται στο διαδίκτυο στα πλαίσια των επιταγών του
νόµου 3861/2010.
ΙΙ) υπογράψει τα απαιτούµενα έντυπα για την γνωστοποίηση τήρησης αρχείου /
επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων προς την Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων
Προσωπικού Χαρακτήρα.
•
•

5.7.4. Τροποποίηση της απόφασης της 312/16.4.10 Συνεδρίασης στο θέµα 5.6.1.
για τη φορολογική αντιµετώπιση των εκτός έδρας ηµερήσιων αποζηµιώσεων.
Η Επιτροπή, µετά από προφορική εισήγηση της Προϊσταµένης της Γραµµατείας, κ.
Ελ. Καρκανάκη, τροποποιεί την απόφαση της 312/16.4.10 συνεδρίασης (θέµα 5.6.1),
ως εξής:
«ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΟΣ Ε∆ΡΑΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
Σχετικά µε την φορολογική αντιµετώ%ιση των εκτός έδρας ηµερήσιων α%οζηµιώσεων,
του %ροσω%ικού %ου α%ασχολείται σε %ρογράµµατα του Ειδικού Λογαριασµού ,ισχύουν
τα εξής:
1. Ηµερήσια Α%οζηµίωση για µετακίνηση εκτός έδρας µε α%αλλαγή α%ό τη φορολογία
εισοδήµατος δικαιούνται µόνο οι έχοντες εξαρτηµένη σχέση εργασίας µε Πανε%ιστήµια
ή µε ∆ηµόσιους φορείς γενικότερα (Μέλη ∆ΕΠ, ∆ηµόσιοι Υ%άλληλοι, Υ%άλληλοι
Ι∆ΑΧ, Ι∆ΟΧ, κλ%).
2. Για όλους τους υ%ολοί%ους, ανεξαρτήτως αν είναι ε%ιτηδευµατίες ή όχι, %.χ.
ελεύθεροι ε%αγγελµατίες, φοιτητές, µη ε%ιτηδευµατίες κ.λ.%., η α%οζηµίωση %ου
λαµβάνουν για την κάλυψη των εξόδων κίνησης (Ηµερήσια Α%οζηµίωση) θεωρείται
εισόδηµα. Για το λόγο αυτό φορολογείται (υ%όκειται σε %αρακράτηση φόρου 20%) και
για την %ληρωµή της θα %ρέ%ει να εκδίδονται τα νόµιµα %αραστατικά (Α.Π.Υ. ή
Α%όδειξη Ε%αγγελµατικής ∆α%άνης).Συγκεκριµένα, η σχετική διάταξη (Εγκ. Λ.
8378/ΠΟΛ 141/3-10-1983) αναφέρει «Τα %οσά %ου καταβάλλονται σε ελεύθερους
ε%αγγελµατίες για εκτός έδρας µετακινήσεις και οδοι%ορικά έξοδα, α%οτελούν
ακαθάριστο εισόδηµα για τον ελεύθερο ε%αγγελµατία και %ρέ%ει να εισ%ράττονται µε
θεωρηµένη α%όδειξη %αροχής υ%ηρεσιών.»
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ελένη Καρκανάκη
Προϊσταµένη Γραµµατείας
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