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ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ 
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΡΔΤΝΩΝ 

 

 

 

 

 

ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 

ΔΡΔΤΝΑ  
 

ΚΑΙ 

 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

 
- Ο ηζρύσλ Οδεγόο εγθξίζεθε από ηε Σύγθιεην ζηε ζπλεδξίαζε 124/1-2-2002, κεηά από 

επεμεξγαζία θαη εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλώλ. Σύκθσλα κε ηνλ Ν. 3027/2002, άξζξν 3 

παξ. 2 (ΦΔΚ 152
 
Α), ν Οδεγόο Φξεκαηνδόηεζεο θαη Γηαρείξηζεο θαζνξίδεη θάζε πεξίπησζε 

ρξεκαηνδόηεζεο θαη νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, πνπ δελ πξνβιέπεη ε Κ.Υ.Α. ΚΑ 679/96. 

 

- Τξνπνπνηήζεθε ην άξζξν 5 ηνπ Κεθαιαίνπ IV από ηε Σύγθιεην ζηε ζπλεδξίαζε 145/22-11-

2002, κεηά από εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλώλ 

 

- Τξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε από ηε Σύγθιεην ζηε ζπλεδξίαζε 181/28-5-2004 κεηά από 

εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλώλ (ζπλεδξίαζε 187/23-12-2003) 

 

- Τξνπνπνηήζεθε από ηε Σύγθιεην ζηε ζπλεδξίαζε 254/7-3-2008 κεηά από εηζήγεζε ηεο 

Δπηηξνπήο Δξεπλώλ (ζπλεδξίαζε 246/4-3-2008) 

  

- Τξνπνπνηήζεθε από ηε Σύγθιεην ζηε ζπλεδξίαζε 263/28-11-2008 κεηά από εηζήγεζε ηεο 

Δπηηξνπήο Δξεπλώλ (ζπλεδξίαζε 256/6-11-2008) 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ι 

 Γενικέρ Απσέρ  
 

Σν βαζηθφ ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε δηαρείξηζε ηεο εμσηεξηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

έξεπλαο ζηα Παλεπηζηήκηα ζπλίζηαηαη – θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά – απφ:  

 Σν Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 432/81 "Πεξί ζπζηάζεσο Δηδηθώλ Λνγαξηαζκώλ αμηνπνηήζεσο 

θνλδπιίσλ γηα ηελ εθηέιεζε εξεπλεηηθώλ έξγσλ ζηα ΑΔΙ ηεο Φώξαο" 

 Σν Νφκν 1514/85 "Αλάπηπμε ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο" 

 Σελ Τπνπξγηθή Απφθαζε Β1/819/88 "Σύζηαζε Δηδηθώλ Λνγαξηαζκώλ γηα ηε 

ρξεκαηνδόηεζε εξεπλεηηθώλ έξγσλ θαη ζρεηηθώλ ππεξεζηώλ ή δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

εθηεινύληαη ζηα ΑΔΙ ή ΤΔΙ ηεο Φώξαο" 

 Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ΚΑ/679/96 "Τξνπνπνίεζε θαη αληηθαηάζηαζε ηεο 

Υπνπξγηθήο Απόθαζεο Β1/819/88" 

 Σν Νφκν 3027/2002, Άξζξν 3, §2, πεξί "Σύληαμεο Οδεγνύ Φξεκαηνδόηεζεο θαη 

Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ", ν νπνίνο νξίδεη φηη: 

"Η Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 4 ηεο θνηλήο 

ππνπξγηθήο απόθαζεο κε αξηζκό ΚΑ/679/22.8.1996 (ΦΔΚ 826 Β’) ζπληάζζεη «Οδεγό 

Φξεκαηνδόηεζεο θαη Γηαρείξηζεο» ηνπ Δηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ, ν νπνίνο εγθξίλεηαη από ηε 

Σύγθιεην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ή ηε Σπλέιεπζε ηνπ ΤΔΙ, θαηά πεξίπησζε. 

α) Σηνλ Οδεγό Φξεκαηνδόηεζεο θαη Γηαρείξηζεο πεξηγξάθνληαη ζπλνιηθά ηα όξγαλα, νη 

δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο, επηινγήο, ρξεκαηνδόηεζεο θαη νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο αλσηέξσ θνηλήο 

ππνπξγηθήο απόθαζεο, θαζώο θαη ε δηάδνζε, αμηνπνίεζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη πξντόλησλ ησλ εξεπλεηηθώλ θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

ρξεκαηνδνηνύληαη κέζσ ηνπ Δηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ. 

β) Με ηνλ Οδεγό Φξεκαηνδόηεζεο θαη Γηαρείξηζεο θαζνξίδνληαη επίζεο νη αξκνδηόηεηεο, νη 

ππνρξεώζεηο ησλ ππεπζύλσλ ησλ έξγσλ γηα ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο δξαζηεξηνηήησλ, ην 

πιαίζην θαη ηα ζέκαηα ακνηβώλ όζσλ ζπκκεηέρνπλ ζε έξγα πνπ ρξεκαηνδνηεί θαη 

δηαρεηξίδεηαη ν Δηδηθόο Λνγαξηαζκόο, θαζώο θαη θάζε πεξίπησζε ρξεκαηνδόηεζεο θαη 

νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο πνπ δελ πξνβιέπεηαη από ηελ αλσηέξσ θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε. " 

ε εθηέιεζε ηνπ αλσηέξσ Νφκνπ ζπληάζζεηαη θαη ν παξψλ Οδεγφο Υξεκαηνδφηεζεο θαη 

Γηαρείξηζεο (ΟΓΗΓΟ) ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο ηνπ Πνιπηερλείνπ 

Κξήηεο.  

Οη αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ έξεπλα ζην Πνιπηερλείν Κξήηεο είλαη νη αθφινπζεο: 

1. Η έξεπλα ζην Ίδξπκα είλαη ειεχζεξε ζην πιαίζην ηεο αθαδεκατθήο δενληνινγίαο. 

Όιεο νη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαθάλεηα θαη ηα 

απνηειέζκαηά ηνπο είλαη θαηά θαλφλα πξνζπειάζηuα απφ ηα κέιε ηεο 

επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο.  

 

2. Σν Ίδξπκα ελζαξξχλεη ηφζν ηε βαζηθή φζν θαη ηελ ηερλνινγηθή ή εθαξκνζκέλε 

έξεπλα. Δπίζεο, ελζαξξχλεη ηελ παξνρή επηζηεκνληθψλ, ηερλνινγηθψλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ κε εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε, εθ’ φζνλ δελ 

παξαθσιχνληαη ή δπζρεξαίλνληαη νη εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπ Ιδξχκαηνο, ε δε παξερφκελε ππεξεζία πξνάγεη ηελ επηζηήκε ή ηελ αλάπηπμε.  

 

3. Ωο εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε ελλννχληαη πφξνη εθηφο ηνπ Σαθηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ, ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, ησλ εζφδσλ απφ 
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ηελ αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Ιδξχκαηνο θαη ηνπο ίδηνπο πφξνπο ηνπ Δηδηθνχ 

Λνγαξηαζκνχ.  

 

4. Η απαζρφιεζε ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα κέινπο ΓΔΠ δελ πξέπεη λα γίλεηαη εηο 

βάξνο ησλ άιισλ ππνρξεψζεψλ ηνπ πξνο ην Ίδξπκα.  

 

5. Πξέπεη λα επηδηψθεηαη, φπνπ είλαη εθηθηφ, ε ζηειέρσζε ησλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ 

θαηά πξνηεξαηφηεηα κε κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο, ππνςεθίνπο δηδάθηνξεο θαη 

επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηνπ Ιδξχκαηνο.  

 

Η Δπηηξνπή Δξεπλψλ δχλαηαη λα εγθξίλεη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ζηνηρείσλ (απφ ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε), γηα ηελ πξνζηαζία δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο, πξσηνηχπσλ 

αλαθνηλψζεσλ ή ηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ, εθ’ φζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην 

αληίζηνηρν ζπκβφιαην εμσηεξηθήο ρξεκαηνδφηεζεο. 

 

Οξηζκνί:  

 

Βαζική, Σεσνολογική και Δθαπμοζμένη έπεςνα: Βαζηθή έξεπλα είλαη ε εξγαζία πνπ έρεη 

ζθνπφ λα πξνάγεη ηελ επηζηεκνληθή γλψζε ή ε επεμεξγαζία λέσλ ζεσξηψλ, ηθαλψλ λα 

γίλνπλ απνδεθηέο απφ ηε δηεζλή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. Αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα λα 

ραξαθηεξηζζεί κηα εξγαζία σο εξεπλεηηθή είλαη ε πξσηνηππία ηεο. Αληηζηνίρσο, 

Σερλνινγηθή ή Δθαξκνζκέλε Έξεπλα είλαη ε ζπζηεκαηηθή εξγαζία, πνπ ρξεζηκνπνηεί 

θπξίσο ππάξρνπζεο γλψζεηο (απφ έξεπλα ή απφ πξαθηηθή εκπεηξία), κε ζθνπφ ηελ 

πξνεξγαζία γηα ηελ παξαγσγή λέσλ πιηθψλ, πξντφλησλ ή δηαηάμεσλ, ηελ θαηάξηηζε λέσλ 

δηαδηθαζηψλ, ζπζηεκάησλ ή ππεξεζηψλ, ή ηελ νπζηαζηηθή βειηίσζε απηψλ πνπ ππάξρνπλ, 

γηα ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο.  

Παποσή Δπιζηημονικών Σεσνολογικών και Δκπαιδεςηικών Τπηπεζιών είλαη ε εθπφλεζε 

εηδηθψλ κειεηψλ, ε εθηέιεζε δνθηκψλ, κεηξήζεσλ, εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ, 

αλαιχζεσλ, ε παξνρή γλσκνδνηήζεσλ, ε ζχληαμε πξνδηαγξαθψλ θαη νη εθπαηδεπηηθέο 

ππεξεζίεο πξνο ηξίηνπο. 

Γιάθεζη Πποϊόνηων. Η δηάζεζε πξντφλησλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο παξαπάλσ 

δξαζηεξηφηεηεο (επξεζηηερλίεο, πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ, θαηαζθεπέο θηι), είλαη δπλαηφλ 

λα γίλεη κέζσ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ή κέζσ ηεο Δηαηξείαο Γηαρείξηζεο ηεο Πεξηνπζίαο 

ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο. Σα πνζνζηά ησλ εξεπλεηψλ γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ή 

ηηο επξεζηηερλίεο θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Γηάζεζεο ησλ Πξντφλησλ ηεο 

Έξεπλαο. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙI 

Απμοδιόηηηερ ηηρ Δπιηποπήρ Δπεςνών 
 

Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαζνξίδνληαη ζην Άξζξν 4 ηεο Κνηλήο 

Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ΚΤΑ ΚΑ/679/96. Οη αξκνδηφηεηεο απηέο ζπλνςίδνληαη θαη 

εμεηδηθεχνληαη σο εμήο: 

 Δπεμεξγάδεηαη πξνηάζεηο, πνπ αθνξνχλ ζέκαηα εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο θαη εηζεγείηαη 

πξνο ηε χγθιεην. 

 Δπηθνπξεί ηελ Πξπηαλεία θαη ηε χγθιεην ηνπ Ιδξχκαηνο ζην ζπληνληζκφ ησλ 

εξεπλεηηθψλ έξγσλ, πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ ηνπ ΔΛΚΔ θαη εηζεγείηαη ζρεηηθά κε 

ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε πφξσλ ηνπ ΔΛΚΔ. 

 Πξνηείλεη ζηε χγθιεην, ζχκθσλα κε ηηο ζεζκνζεηεκέλεο δηαδηθαζίεο, ηξφπνπο 

αμηνιφγεζεο, επηινγήο, ρξεκαηνδφηεζεο, πιεξσκήο ησλ δαπαλψλ θαη παξαιαβήο ησλ 
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απνηειεζκάησλ ησλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ ηνπ Ιδξχκαηνο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ 

ηνπ ΔΛΚΔ. 

 πληάζζεη θαη ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ζηε χγθιεην ηνλ Οδεγφ Υξεκαηνδφηεζεο θαη 

Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΛΚΔ.  

 Δγθξίλεη πξνηάζεηο γηα ρξεκαηνδφηεζε εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Ιδξχκαηνο, 

ζηα πιαίζηα ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ παξφληα Οδεγφ 

Υξεκαηνδφηεζεο. 

 Καηαξηίδεη εηήζην επηζηεκνληθφ θαη νηθνλνκηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη απνινγηζκφ 

θηλήζεσο ηνπ ΔΛΚΔ θαη παξέρεη θάζε αλαγθαία ελεκέξσζε πξνο ηνλ Πξχηαλε, ηε 

χγθιεην, ην ΤΠΔΠΘ, άιια Τπνπξγεία θαη ινηπνχο ελδηαθεξφκελνπο, κε εηδηθέο 

εθδφζεηο. 

 Απνδέρεηαη ηηο θάζε είδνπο επηρνξεγήζεηο, δσξεέο θαη εηζθνξέο ηξίησλ ζηνλ ΔΛΚΔ 

θαη θαζνξίδεη ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο απνδνρήο θαη δηάζεζήο ηνπο. 

 Αλαδεηεί πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΔΛΚΔ θαη ελεξγεί θάζε πξάμε πνπ είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ εμαζθάιηζε ρξεκαηηθψλ πφξσλ. 

 Φξνληίδεη γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο Πνιπηερλεηαθήο Κνηλφηεηαο γηα ηηο δηάθνξεο 

επθαηξίεο ρξεκαηνδφηεζεο αληαγσληζηηθψλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ. 

 Υνξεγεί ππνηξνθίεο ζχκθσλα κε εηδηθφ θαλνληζκφ πνπ εγθξίλεη ε χγθιεηνο ζηα 

πιαίζηα ηνπ Οδεγνχ Υξεκαηνδφηεζεο θαη Γηαρείξηζεο. 

 Καηαξηίδεη ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΔΛΚΔ κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Π. ν 

νπνίνο ππνβάιιεηαη ζηελ χγθιεην πξνο έγθξηζε θαζψο θαη ηνλ απνινγηζκφ.  

 Μπνξεί λα ρξεκαηνδνηήζεη απφ πφξνπο ηνπ ΔΛΚΔ, ππφ κνξθή ηακεηαθήο 

δηεπθφιπλζεο, εγθεθξηκέλα έξγα κέρξη ηελ έλαξμε θαηαβνιήο ησλ δφζεψλ ηνπο, 

εθφζνλ δηαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα επηζηξνθήο ησλ θαηαβαιινκέλσλ πνζψλ απφ ηηο 

ρξεκαηνδνηήζεηο ησλ έξγσλ απηψλ, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα. 

 Με επζχλε ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Γεκνζίσλ 

ρέζεσλ εθδίδεηαη θάζε ηξηεηία επηζηεκνληθή επεηεξίδα, ζηελ νπνία παξνπζηάδνληαη 

ζε ζπλνπηηθή κνξθή ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, αλαθέξνληαο 

πνηα πξνγξάκκαηα είλαη ρξεκαηνδνηνχκελα θαη πνηα φρη.  

 Οη δηαδηθαζίεο αγνξάο εμνπιηζκνχ (ζπκβάζεηο θαη νηθνλνκηθή δηεθπεξαίσζε) γηα 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππάγνληαη ζηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ δηεθπεξαηψλνληαη απφ ηελ 

Γξακκαηεία ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 7, παξάγξαθν 4 ηεο 

εγθπθιίνπ Γ.Α.Β1/819/89.  

 Γηα άκεζεο αλάγθεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ θαη κε αλαισζίκσλ εηδψλ είλαη δπλαηφλ 

λα εθδίδεη εληάικαηα πξνπιεξσκήο ζην φλνκα ηνπ επηζηεκνληθνχ ππεπζχλνπ ή άιινπ 

κέινπο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδνο πνπ έρεη κφληκε ζρέζε εξγαζίαο κε ην Πνιπηερλείν 

Κξήηεο. . Γηα ηηο δαπάλεο κεηαθίλεζεο ησλ κειψλ ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

εθδίδνληαη επίζεο ρξεκαηηθά εληάικαηα πξνπιεξσκήο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πνπ 

εθδίδεη κε απνθάζεηο ηεο ε Δπηηξνπή Δξεπλψλ ζρεηηθά κε ηηο δαπάλεο κεηαθηλήζεσλ, 

δηακνλήο θαη εκεξήζηαο απνδεκίσζεο Σα εθδηδφκελα ρξεκαηηθά εληάικαηα 

πξνπιεξσκήο ζα πξέπεη λα απνδίδνληαη εληφο κελφο απφ ηελ έθδνζή ηνπο θαη 

νπσζδήπνηε εληφο ηνπ έηνπο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙIΙ 

Οπγάνωζη και Λειηοςπγία ηηρ Γπαμμαηείαρ  

ηος Διδικού Λογαπιαζμού Κονδςλίων Έπεςναρ 
 

Η Γξακκαηεία ηνπ ΔΛΚΔ ζηειερψλεηαη απφ πξνζσπηθφ ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, πνπ 

δηαηίζεηαη κε απφθαζε ηεο πγθιήηνπ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ, θαη 

απφ πξνζσπηθφ πνπ πξνζιακβάλεηαη κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαη ακείβεηαη 

απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΔΛΚΔ. 

 

Α. Αξκνδηφηεηεο Γξακκαηείαο Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο 

 

Η Γξακκαηεία ηνπ ΔΛΚΔ έρεη ζπλνπηηθά ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 

 Παξαθνινπζεί ηε ινγηζηηθή θαη δηαρεηξηζηηθή θίλεζε ηνπ ΔΛΚΔ.  

 Πξνβαίλεη ζηελ πιεξσκή ησλ δαπαλψλ θάζε εξεπλεηηθνχ έξγνπ, εθφζνλ ε δαπάλε 

πξνβιέπεηαη ζηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ. 

 Δμππεξεηεί γξακκαηεηαθά ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ θαη εηζεγείηαη ζε απηήλ γηα ζέκαηα 

ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο. 

 Μεξηκλά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ. 

 Τπνζηεξίδεη ηνπο Δπηζηεκνληθνχο Τπεχζπλνπο ζηε δηαρείξηζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

έξγσλ.  

 Σεξεί αξρείν ησλ εθζέζεσλ νινθιήξσζεο ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ κέζσ ΔΛΚΔ 

έξγσλ.  

 Μεξηκλά γηα ηελ θαηαγξαθή ζε εηδηθφ «βηβιίν δηαθίλεζεο πιηθνχ» ησλ κε 

αλαιψζηκσλ πιηθψλ θάζε είδνπο, ησλ νπνίσλ ε πξνκήζεηα πξαγκαηνπνηείηαη ζε βάξνο 

ησλ πηζηψζεσλ ηνπ ΔΛΚΔ.  

 πληάζζεη θάζε ρξφλν θαηά κήλα Μάξηην απνινγηζκφ ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο 

φισλ ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο.  

  

Β. Οξγάλσζε Γξακκαηείαο Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο 

 

Η Γξακκαηεία ηνπ ΔΛΚΔ απνηειείηαη απφ ηνλ Σνκέα Γηνηθεηηθήο Γηαρείξηζεο, ηνλ Σνκέα 

Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη ηνλ Σνκέα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη Γηαζθάιηζεο 

Πνηφηεηαο, ην Γξαθείν Ννκηθήο Τπνζηήξημεο, θαη ην Γξαθείν Τπνζηήξημεο 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. 

 

Σνκέαο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο 

 

Γξαθείν Γηαρείξηζεο Δξεπλεηηθώλ Δξγσλ 

 

Αξκνδηφηεηεο : 

 

 Έιεγρνο ηεο επηιεμηκφηεηαο θαη λνκηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ  

 Έιεγρνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εθηεινχκελσλ έξγσλ (νηθνλνκηθφ αληηθείκελν), 

παξαθνινχζεζε πξνφδνπ έξγσλ (θπζηθφ αληηθείκελν) 

 Δλεκέξσζε ησλ Τπεπζχλσλ Έξγσλ θαη ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ζρεηηθά κε ηελ 

δηαρείξηζε ησλ εθηεινχκελσλ έξγσλ 
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 Έθδνζε θαηαζηάζεσλ δαπαλψλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ 

 Σήξεζε αξρείνπ δηνηθεηηθψλ ζεκάησλ εθηεινχκελσλ έξγσλ 

 Γηαδηθαζίεο νινθιήξσζεο έξγσλ 

 Αληηκεηψπηζε ειέγρσλ ρξεκαηνδνηψλ έξγσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Σνκέα 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηνο 

                  

Γξαθείν Λνγηζηεξίνπ  

 

Αξκνδηφηεηεο : 

 

 Λνγηζηηθή δηαρείξηζε εληαικάησλ (θαηαρσξήζεηο ζην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα θαη 

εθθαζάξηζε εληαικάησλ φπσο πεξηγξάθνληαη ζηε ξνή εξγαζηψλ) 

 Παξαθνινχζεζε ησλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ, θαηαζέζεηο on line  

 Απνδφζεηο εληαικάησλ πξνπιεξσκήο 

 Απνδφζεηο θξαηήζεσλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, θφξσλ, ΦΠΑ 

 πγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο πειαηψλ πξνκεζεπηψλ, βεβαηψζεηο απνδνρψλ, 

βεβαηψζεηο πξνκεζεπηψλ, νξηζηηθή Γήισζε ΦΜΤ 

 Μηζζνδνζία αηφκσλ κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

 Δλεκέξσζε θαη έιεγρνο ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ  

 πλεξγαζία κε νξθσηνχο ειεγθηέο ζηνλ εηήζην νηθνλνκηθφ έιεγρν  

 Αληηκεηψπηζε θνξνινγηθψλ ειέγρσλ 

 

Σνκέαο Πξνγξακκαηηζκνχ Αλάπηπμεο θαη Παξαθνινχζεζεο Δξγσλ 

 

Αξκνδηφηεηεο : 

 

 Καηάξηηζε εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνχ έξγσλ 

 Σερληθφο θαη ιεηηνπξγηθφο ζρεδηαζκφο έξγσλ 

 Παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ έξγσλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Γηαρείξηζεο Έξγσλ 

 Τπνζηήξημε ησλ κειψλ ΓΔΠ ζηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Γξαθείν Γηακεζνιάβεζεο 

 Πεξηνδηθέο ελεκεξσηηθέο εθδφζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΔΛΚΔ ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Γηακεζνιάβεζεο  

 Οξγάλσζε Ηκεξίδσλ κε πξνζθεθιεκέλνπο νκηιεηέο απφ ηηο Γηεπζχλζεηο ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηεο Γ.Γ.Δ.Σ. θαη άιινπο θνξείο κε ζεκαηνινγία ηηο λέεο 

θαηεπζχλζεηο ηεο ρξεκαηνδνηνχκελεο Έξεπλαο θαη ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζηα 

λέα πξνγξάκκαηα ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Γηακεζνιάβεζεο  

 Οξγάλσζε εθδειψζεσλ κε ζθνπφ ηε δηάρπζε θαη δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

έξεπλαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Γξ. Γηακεζνιάβεζεο  

 

Γξαθείν Γηακεζνιάβεζεο 

 

Αξκνδηφηεηεο : 

 

 Δλεκέξσζε ηεο Πνιπηερλεηαθήο Κνηλφηεηαο γηα ηηο δπλαηφηεηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο εξεπλεηηθψλ πξνηάζεσλ απφ εζληθνχο ή δηεζλείο θνξείο 

 Καηαγξαθή ησλ ηερλνινγηθψλ δπλαηνηήησλ ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπ Πνιπηερλείνπ 

Κξήηεο 

 Γηάγλσζε ησλ ηερλνινγηθψλ αλαγθψλ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ 

δπλεηηθά κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί κε ηηο εξεπλεηηθέο κνλάδεο ηνπ Ιδξχκαηνο 
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 Αλεχξεζε ρξεκαηνδνηηθψλ ζρεκάησλ γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο θαηλνηνκίαο 

 Δληνπηζκφο εηαίξσλ γηα δεκηνπξγία εξεπλεηηθψλ ή αλαπηπμηαθψλ ζπλεξγαζηψλ 

 Παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζε ζέκαηα δηαλνεηηθήο 

ηδηνθηεζίαο θαη κεηαθνξάο ηερλνινγίαο 

 Παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζε ζέκαηα δεκηνπξγίαο θαη 

αλάπηπμεο λέσλ επηρεηξήζεσλ (spin-off) 

 Πξνβνιή ησλ εξεπλεηηθψλ θαη κειεηεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

Πνιπηερλείνπ Κξήηεο θαη αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ δπλακηθνχ 

ηνπ Ιδξχκαηνο 

 Τπνβνήζεζε ζηνπο εξεπλεηέο ζηελ ζπγγξαθή θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ 

 

Σνκέαο Γηνηθεηηθήο Γηαρείξηζεο 

 

Γξαθείν Γξακκαηεηαθήο Υπνζηήξημεο 

 

Αξκνδηφηεηεο : 

 

 Παξνρή γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο ζηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ θαη ζηε Γξακκαηεία 

ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Δξεπλψλ 

 Τπνζηήξημε ηνπ Γξακκαηέα θαη ηνπ Αλαπιεξσηή ηνπ ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαη ζηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ 

 Δλεκέξσζε επί ησλ απνθάζεσλ ηεο πγθιήηνπ θαη ηνπΠξπηαληθνχ πκβνπιίνπ 

θαη πιεξνθφξεζε ησλ Γηνηθεηηθψλ Μνλάδσλ ηεο Γξακκαηείαο γηα ηηο απνθάζεηο 

πνπ ηηο αθνξνχλ 

 Δλεκέξσζε ησλ δηνηθεηηθψλ θαθέισλ ησλ έξγσλ πνπ ηεξνχληαη ζην Γξαθείν 

δηαρείξηζεο εξεπλεηηθψλ έξγσλ  

 Έθδνζε βεβαηψζεσλ ζπλεξγαηψλ ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ  

 Σήξεζε ηνπ πξσηνθφιινπ, δηαρείξηζε ηεο αιιεινγξαθίαο θαη ηήξεζε ηνπ αξρείνπ 

απηήο 

 Γηεθπεξαίσζε ησλ εηζεξρφκελσλ έγγξαθσλ  

 Καηαρψξεζε δηνηθεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη θηλήζεσλ έξγσλ ζην κεραλνγξαθηθφ 

ζχζηεκα  

 

Γξαθείν Πξνκεζεηώλ θαη Πξνζιήςεσο Πξνζσπηθνύ 

 

Αξκνδηφηεηεο : 

 

 Η πξνθήξπμε, δεκνζηνπνίεζε θαη δηεμαγσγή δηαγσληζκψλ θαη πξνκεζεηψλ. 

 Η δηαδηθαζία πξφζιεςεο ζπκβαζηνχρσλ Ι.Γ.Ο.Υ. (ηήξεζε 

δηνηθεηηθνχ θαθέινπ) θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ αδεηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ Ι.Γ.Ο.Υ. 

 Η παξνρή γεληθήο πιεξνθφξεζεο ζρεηηθήο κε ηνλ ΔΛΚΔ ζε ζέκαηα πξνκεζεηψλ 

πξνθεξχμεσλ αλαθνηλψζεσλ θαη ζπκβάζεσλ 

 χληαμε θαη δηεθπεξαίσζε ζπκβάζεσλ – Καηαρψξεζε ζηνηρείσλ ζπκβάζεσλ ζην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

 

Σνκέαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο 

 

Αξκνδηφηεηεο : 

 

 Καζνξηζκφο αξρψλ, θαλφλσλ θαη ηππνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηνλ έιεγρν θαη 

ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δηαρείξηζεο ησλ έξγσλ  
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 Έιεγρνο εληχπσλ ΔΛΚΔ γηα εξεπλεηηθά έξγα 

 Γηελέξγεηα εηδηθψλ ειέγρσλ θαη ε δηεξεχλεζε εηδηθψλ ζεκάησλ 

 χληαμε εθζέζεσλ, κε πεξηερφκελν ηα πνξίζκαηα ησλ ειέγρσλ θαη  

 Τπνβνιή πξνηάζεσλ βειηίσζεο ηνπ έξγνπ ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Δηδηθνχ 

Λνγαξηαζκνχ Δξεπλψλ. 

 Δπηθνηλσλία κε ηνπο Δμσηεξηθνχο Διεγθηέο γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ ειεγθηηθνχ 

έξγνπ. 

 Τπνζηήξημε ησλ Δπηζηεκνληθψλ Τπεπζχλσλ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ απφ ηνπο ρξεκαηνδφηεο. 

 Σήξεζε αξρείνπ θαθέισλ ησλ έξγσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 

Γξαθείν Ννκηθήο Τπνζηήξημεο 

 

Αξκνδηφηεηα ηνπ Γξαθείνπ Ννκηθήο Τπνζηήξημεο είλαη ε ζπλδξνκή ηνπ Δηδηθνχ 

Λνγαξηαζκνχ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο κε εθπφλεζε κειεηψλ ζε λνκηθά ζέκαηα πνπ άπηνληαη 

ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. Δλδεηθηηθά ηα ζέκαηα απηά αθνξνχλ: 

 

 ηνλ έιεγρν ηεο πάζεο θχζεσο ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηεη ν Δηδηθφο 

 Λνγαξηαζκφο Δξεπλψλ 

 ηνλ έιεγρν ησλ πξνθεξχμεσλ πνπ εθδίδεη ν Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο 

 Δξεπλψλ 

 Σελ δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ δηαγσληζκψλ, είηε απηνί δηελεξγνχληαη απφ ηνλ 

ΔΛΚΔ είηε απ’ άιιε αλαζέηνπζα αξρή θαη αθνξνχλ ηνλ ΔΛΚΔ (π.ρ. ελζηάζεηο, 

λνκηκφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο), θιπ 

 Σελ δηαηχπσζε λνκηθψλ γλσκνδνηήζεσλ ζε εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη απφ 

 ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ θαη ηε Γξακκαηεία ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ 

 Δξεπλψλ θαη πνπ αθνξνχλ ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο, ην λνκηθφ πιαίζην πνπ 

δηέπεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ, θά 

 Σελ παξνρή γλσκνδνηήζεσλ ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ππαιιειηθέο 

ζρέζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γξακκαηείαο ηνπ ΔΛΚΔ 

 

Γηα ηελ επηηέιεζε ηνπ παξαπάλσ έξγνπ ην Σκήκα Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ζπλεξγάδεηαη, 

φπνπ απαηηείηαη, κε ηηο ινηπέο νξγαληθέο Μνλάδεο ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Δηδηθνχ 

Λνγαξηαζκνχ Δξεπλψλ θαη κε ηνλ Ννκηθφ χκβνπιν ηνπ Ιδξχκαηνο θαη εθπξνζσπεί, 

θαηφπηλ εμνπζηνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο, ηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ Δξεπλψλ ελψπηνλ 

δεκφζησλ αξρψλ θαζψο θαη ζε δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηξίηνπο. 

 

Γξαθείν Τπνζηήξημεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 

 

Αξκνδηφηεηεο : 

 

 Αλάπηπμε λέσλ εθαξκνγψλ ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ή αλαπξνζαξκνγή 

ησλ ππαξρνπζψλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ 

Δξεπλψλ θαη γηα ηξίηνπο ζε ζέκαηα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηεο 

έξεπλαο  

 Τπνζηήξημε ησλ Μεραλνγξαθηθψλ πζηεκάησλ ηνπ ΔΛΚΔ 

 πληήξεζε ησλ Μεραλνγξαθηθψλ πζηεκάησλ 

 Βειηηψζεηο – Σξνπνπνηήζεηο ησλ Μεραλνγξαθηθψλ πζηεκάησλ 

 Γηαζθάιηζε επηθνηλσλίαο ησλ Μεραλνγξαθηθψλ πζηεκάησλ ηνπ ΔΛΚΔ κε ηα 

άιια Μεραλνγξαθηθά πζηήκαηα ηνπ Ιδξχκαηνο 
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 Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε ζέκαηα Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ  

 Αλάπηπμε θαη ε ζπληήξεζε ηζηνζειίδσλ ηνπ ΔΛΚΔ  

 Τπνζηήξημε ζε ζέκαηα hardware θαη software ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Δηδηθνχ 

Λνγαξηαζκνχ Δξεπλψλ. 

 

Γ. Αξκνδηφηεηεο Πξντζηακέλνπ Γξακκαηείαο ΔΛΚΔ  

Δηδηθφηεξα, ν Πξντζηάκελνο Γξακκαηείαο έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο θαη 

θαζήθνληα: 

 πληνληζκφο, έιεγρνο θαη επνπηεία ηεο νκαιήο θαη εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

Γξακκαηείαο ηνπ ΔΛΚΔ (Π.Γ. 432/81 θαη ΚΑ/679/96). Παξαθνινχζεζε θαη ηεξάξρεζε 

ησλ αλαγθψλ ηεο Γξακκαηείαο, εληνπηζκφο ησλ κεηαβνιψλ ζην θφξην εξγαζίαο θαη 

εηζήγεζε ζηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ γηα ηελ θαηάιιειε αμηνπνίεζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ (ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ αληίζηνηρσλ Σνκέσλ θαη 

Γξαθείσλ). 

 Παξαθνινχζεζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ ή/ 

θαη ηε χγθιεην. 

 Τπνγξαθή νηθνλνκηθψλ απνινγηζκψλ πξνο ηνπο ρξεκαηνδφηεο, θηι φπνπ απαηηείηαη 

 Έιεγρνο ηεο λνκηκφηεηαο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλεη ν ΔΛΚΔ θαη ζρεηηθή 

ελεκέξσζε ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Ννκηθήο 

Τπνζηήξημεο, παξαθνινχζεζε ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο θαη 

επηινγήο, εηζήγεζε ζηα αξκφδηα φξγαλα γηα ηηο αλαγθαίεο εγθξίζεηο, Παξαθνινχζεζε 

ηεο νξζήο εθηέιεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. Δλεκέξσζε ηνπ αξκφδηνπ Αληηπξχηαλε – 

Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ γηα ηηο ελδερφκελεο εθθξεκφηεηεο ή ππεξβάζεηο. 

Δηζεγήζεηο γηα απαηηνχκελεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Καηάξηηζε 

απνινγηζκνχ.  

 Παξαθνινχζεζε ηνπ απνζεκαηηθνχ ηνπ ΔΛΚΔ. 

 Υαξαθηεξηζκφο θαη εμαζθάιηζε ηεο έγθαηξεο δηαλνκήο ηεο εηζεξρφκελεο 

αιιεινγξαθίαο. Τπνγξαθή φιεο ηεο αιιεινγξαθίαο πνπ αλαθέξεηαη ζε δηαρεηξηζηηθά 

ζέκαηα.  

 Γηάξζξσζε – ζηειέρσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γξακκαηείαο. Αλάζεζε θαζεθφλησλ 

ζηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ. Αλάζεζε θαζεθφλησλ ζην ππφινηπν 

πξνζσπηθφ ηεο Γξακκαηείαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ κνλάδσλ 

απηήο



 Οξγαλφγξακκα Δ.Λ.Κ.Δ. Πνιπηερλείνπ Κξήηεο 

  

Σνκέαο 

Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο 

  

Γξαθείν Γηαρείξηζεο  

Δξεπλεηηθψλ Έξγσλ 

  

Γξαθείν Λνγηζηεξίνπ 

Δπηηξνπή Δξεπλψλ 

Πξφεδξνο 

(Αληηπξφεδξνο) 

Πξντζηάκελνο  

Γξακκαηείαο 

Σνκέαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

& Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο 

  

Γξαθείν Ννκηθήο 

Τπνζηήξημεο 

  

Γξαθείν Τπνζηήξημεο  

Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ 

Σνκέαο Πξνγξακκαηηζκνχ,  

Αλάπηπμεο θαη 

Παξαθνινχζεζεο Δξγσλ 

Παξαθνινχζεζεο Έξγσλ 

  

Γξαθείν Γηακεζνιάβεζεο  

  

Σνκέαο Γηνηθεηηθήο  

Γηαρείξηζεο 

 Γξαθείν Πξνκεζεηψλ θαη 

Πξνζιήςεσλ Πξνζσπηθνχ 

  

Γξαθείν 

Γξακκαηεηαθήο 

ΤYΤπνζηήξημεο  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙV 

 Κανόνερ Γιασείπιζηρ Δπγων  
 

1.  Ο πξνυπνινγηζκφο θάζε εξεπλεηηθνχ έξγνπ επηβαξχλεηαη κε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 

13% ππφ κνξθή γεληθψλ εμφδσλ (εθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά απφ 

ρξεκαηνδφηεο πνπ είλαη θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ ή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ, ηεο ηπρφλ παξνρήο ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη πξνο 

φθεινο ηνπ Ιδξχκαηνο. Σν πνζνζηφ απηφ παξαθξαηείηαη ζηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ 

Κνλδπιίσλ Έξεπλαο θαη δηαηίζεηαη θαηά ηξφπν, ν νπνίνο ζα πεξηγξαθεί θαησηέξσ 

Δπηζεκαίλνληαη, επίζεο, ηα αθφινπζα:  

 

1.1.Δμαηξνχληαη ηεο πξνβιεπφκελεο θξάηεζεο ππέξ ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ 

Κνλδπιίσλ Έξεπλαο (ΔΛΚΔ) ηα ηκήκαηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εξεπλεηηθψλ έξγσλ 

ησλ νπνίσλ ε δηαρείξηζε γίλεηαη εμ νινθιήξνπ απφ ππεξγνιάβνπο, νη νπνίνη είλαη 

είηε Α.Δ.Ι. ή Δξεπλεηηθά Κέληξα ή Δξεπλεηηθά Παλεπηζηεκηαθά Ιλζηηηνχηα. ε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, νη ππέξ ΔΛΚΔ θξαηήζεηο αλέξρνληαη ζε 3% επί ηνπ 

ζπλφινπ ηεο ππεξγνιαβίαο. Όηαλ νη ππεξγνιαβίεο ππεξβαίλνπλ ην 20% ηνπ 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηφηε απαηηείηαη εηδηθή αηηηνιφγεζε 

θαη απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ, πξνθεηκέλνπ λα ηχρνπλ ηεο εμαίξεζεο ηεο 

θξάηεζεο. 

 

1.2.ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε ζχκβαζε πξνβιέπεη πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ 

(overhead) κεγαιχηεξν ηνπ 13%, ηφηε ην επηπιένλ ηνπ 13% πνζνζηφ θαηφπηλ 

αίηεζεο ηνπ Τπεπζχλνπ ηνπ Έξγνπ δχλαηαη, κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Έξεπλψλ, 

λα δηαηίζεηαη απφ ηνλ ΔΛΚΔ γηα ηελ θάιπςε δηαθφξσλ εμφδσλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Τπεπζχλνπ ηνπ Έξγνπ θαη ηεο εξεπλεηηθήο ηνπ 

νκάδαο, φπσο είλαη ε πξνζέιθπζε λέσλ πξνγξακκάησλ, ε ζπκκεηνρή ζε 

επηζηεκνληθά ζπλέδξηα, ε θηινμελία επηζηεκνληθψλ εηαίξσλ, ε ακνηβή ηνπ 

επηζηεκνληθνχ ππεπζχλνπ ε θαη ζπλεξγαηψλ ηνπ κειψλ ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο 

ηνπ ή άιια έμνδα πνπ πξνάγνπλ ηελ έξεπλα κεηά απφ πξφηαζε ηνπ δηθαηνχρνπ. Σν 

επηπιένλ ηνπ 13% πνζφλ ηεξείηαη ζε ηδηαίηεξν θσδηθφ θαη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη κεηά ην πέξαο ηνπ έξγνπ γηα ηνπο αλσηέξσ ζθνπνχο. Δπίζεο, 

ηπρφλ ππφινηπα πνπ πξνθχπηνπλ κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε έξγνπ πνπ 

ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηδησηηθνχο θνξείο δχλαληαη, θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ 

Τπεπζχλνπ ηνπ Έξγνπ θαη απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Έξεπλψλ, λα ηεξνχληαη απφ ηνλ 

ΔΛΚΔ ζε εηδηθφ θσδηθφ γηα ηελ θάιπςε ησλ σο άλσ εξεπλεηηθψλ εμφδσλ. 

 

1.3.ε πεξίπησζε πνπ θαηαβάιιεηαη Φ.Π.Α., ν νπνίνο δελ ζεσξείηαη επηιέμηκε δαπάλε, 

απηή ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ ην πιένλ ηνπ 13% ππέξ ΔΛΚΔ πνζνζηνχ ησλ 

Γεληθψλ Δμφδσλ ή απφ άιινπο πφξνπο πνπ ζα ζέζεη ζηελ δηάζεζε ηνπ ΔΛΚΔ ν 

Τπεχζπλνο ηνπ Έξγνπ 

 

1.4.ε πεξίπησζε έξγνπ φπνπ πξνβιέπεηαη ίδηα ζπκκεηνρή, ν Τπεχζπλνο ηνπ Έξγνπ 

νθείιεη λα πξνηείλεη ηξφπνπο θάιπςεο ηεο ηδίαο ζπκκεηνρήο  

 

2.  Η Δπηηξνπή Δξεπλψλ δελ αλαιακβάλεη εξεπλεηηθά ή εθπαηδεπηηθά έξγα, πνπ 

δεζκεχνπλ ην Ίδξπκα κε νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο νξηζηηθήο επηβάξπλζεο ηνπ 

ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ιδξχκαηνο ή ηνπ Π.Γ.Δ. Δμαηξέζεηο ζηνλ θαλφλα απηφλ 

είλαη δπλαηφ λα γίλνπλ κεηά απφ απφθαζε ηεο πγθιήηνπ θαηφπηλ πξνηάζεσο ηεο 

Δπηηξνπήο Δξεπλψλ. Η Δπηηξνπή Δξεπλψλ δέρεηαη ηελ αλαινγηθή ζπλεηζθνξά ηνπ 

Ιδξχκαηνο ζηα έμνδα ησλ σο άλσ έξγσλ απφ ρξήζε θαη απφζβεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ 



 

13 

θαη ηνπ εμνπιηζκνχ θαη απφ ην θφζηνο εξγαζίαο ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πξνζσπηθνχ. 

  

3. Σα έξγα, ηα νπνία αθνξνχλ ζε παξνρή ππεξεζηψλ, κε ηα νπνία γίλεηαη εθηεηακέλε 

ρξήζε ηνπ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ, ζα πξέπεη λα επηβαξχλνληαη κε ην θφζηνο 

ρξήζεο ηνπ εμνπιηζκνχ απηνχ. Σν θφζηνο ζα θαζνξίδεηαη κε εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή 

ηνπ αληηζηνίρνπ Δξγαζηεξίνπ θαη απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαη ζα πηζηψλεηαη 

ππέξ ηνπ ΔΛΚΔ, πέξαλ ησλ γεληθψλ εμφδσλ. Σν θφζηνο απηφ, σο πνζνζηφ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγν ηεο ρξήζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ 

Ιδξχκαηνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε. Σα έζνδα, ηα νπνία πξνθχπηνπλ 

θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, δηαηίζεληαη ππέξ ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Κνλδπιίσλ 

Έξεπλαο. 

 

4. Ο Τπεχζπλνο εξεπλεηηθνχ ή αλαπηπμηαθνχ έξγνπ είλαη θαη ππεχζπλνο πξνο ην Ίδξπκα 

αιιά θαη πξνο ηνλ ρξεκαηνδφηε ηφζν γηα ηελ ηήξεζε ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ φζν θαη γηα ηελ πςειή επηζηεκνληθή πνηφηεηα ηνπ 

εθηεινχκελνπ έξγνπ. Αληηζηνίρσο, ε Δπηηξνπή Δξεπλψλ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ 

απξφζθνπηε θαη έγθαηξε δηαρεηξηζηηθή δηεθπεξαίσζε θαη ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ.  

 

5. Δπηζηεκνληθνί ππεχζπλνη εξεπλεηηθψλ έξγσλ κπνξνχλ λα είλαη ηα κέιε ΓΔΠ ηνπ 

Ιδξχκαηνο. Αθφκε κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ σο επηζηεκνληθνί ππεχζπλνη έξγνπ 

δηδάθηνξεο ππάιιεινη ηνπ Ιδξχκαηνο ή ζπλεξγαδφκελνη κε ην Ίδξπκα κε ζχκβαζε 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα δηδαζθαιία ή έξεπλα, εθ’ φζνλ εγθξηζεί ην έξγν απφ ηελ 

Δπηηξνπή Δξεπλψλ, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο 

θαη ηνπ Γηεπζπληνχ ηνπ εκπιεθφκελνπ εξγαζηεξίνπ, εθ’ φζνλ ρξεζηκνπνηνχληαη νη 

εμνπιηζκνί απηνχ, ή ηνπ Πξπηαληθνχ πκβνπιίνπ, εθ’ φζνλ ν εξεπλεηήο δελ 

ζπλεξγάδεηαη κε ζπγθεθξηκέλν Σκήκα. Αληηζηνίρσο, ππεχζπλνη δηαρείξηζεο 

εζσηεξηθψλ πξνγξακκάησλ κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ν Πξντζηάκελνο Γξακκαηείαο ηνπ 

Ιδξχκαηνο θαη Γηεπζπληέο ππεξεζηψλ θαηφπηλ εγθξίζεσο ηνπ Πξπηαληθνχ πκβνπιίνπ. 

 

6. Σα έξγα πνπ ζα αλαιάβεη λα εθηειέζεη ζηα πιαίζηα ηεο 4
εο

 Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ 

(ΔΠΑ) ζα ηα δηαρεηξηζηεί ν ΔΛΚΔ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

έρνπλ πεξηγξαθεί ζηελ πηζηνπνίεζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηεο επάξθεηαο.  

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ V 

 Γιαδικαζία Ένηαξηρ Γιασείπιζηρ και 

 Δκηέλεζηρ Δπεςνηηικών Ππογπαμμάηων 
 

 

Α.  ηφρνη ηεο Γηαδηθαζίαο Έληαμεο:  

Η δηαδηθαζία έληαμεο ελφο εξεπλεηηθνχ έξγνπ έρεη ηνπο εμήο ζηφρνπο: 

α) Να δηαπηζηψλεηαη φηη ην εξεπλεηηθφ έξγν είλαη ζπκβαηφ κε ηελ αθαδεκατθή 

θαη επηζηεκνληθή δενληνινγία  

β) Να θαζνξίδεηαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ 

ρξεκαηνδφηε θαη ηνπο θαλφλεο ηνπ παξφληνο Οδεγνχ Υξεκαηνδφηεζεο θαη 

Γηαρείξηζεο. 

γ) Να δηαζθαιίδεηαη φηη ν Τπεχζπλνο ηνπ έξγνπ θαη νη εξεπλεηέο - κέιε ΓΔΠ 

δχλαληαη λα παξαρσξνχλ ηθαλφ ρξφλν ζε απηφ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

απξφζθνπηε εμέιημή ηνπ, ρσξίο ηαπηφρξνλα λα παξαθσιχεηαη ε πξνζθνξά 

εθπαηδεπηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ έξγνπ ή λα πεξηνξίδεηαη ν ρξφλνο ηνλ νπνίν 
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έρνπλ ήδε αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέζνπλ ζε αλεηιεκκέλα εξεπλεηηθά 

έξγα, ζηα νπνία ην Ίδξπκα έρεη αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε αλαινγηθήο 

ζπλεηζθνξάο. 

δ) Να ειέγρεηαη, φπνπ απηφ απαηηείηαη, φηη πξνβιέπεηαη λα γίλεηαη ε ρξέσζε ηνπ 

θφζηνπο ρξήζεσο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο φπνπ απηφ 

επηβάιιεηαη.  

 

Β. Γηαδηθαζία έληαμεο θαη δηαρείξηζεο έξγνπ: 

 

1. Γηα ηελ έγθξηζε εθηέιεζεο πξνγξάκκαηνο κέζσ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. απαηηείηαη ε ππνβνιή 

ζηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ ησλ αθφινπζσλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ Τπεχζπλν ηνπ έξγνπ:  

 

(α) Πξφηαζε-εηζήγεζε ηνπ Τπεπζχλνπ ηνπ έξγνπ, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη 

δηαβεβαίσζε φηη δελ ζα παξαθσιχεηαη ην εθπαηδεπηηθφ έξγν ηνπ Ιδξχκαηνο 

απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνο έγθξηζε έξγνπ, θαζψο θαη νη εθπαηδεπηηθέο, 

δηνηθεηηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ κειψλ ΓΔΠ πξνο ην 

Ίδξπκα. 

  

(β)  Σερληθφ Γειηίν ηνπ έξγνπ, απφ ην νπνίν ζα πξέπεη λα ζπλάγνληαη ηα 

αθφινπζα:  

 

 Ο ζθνπφο θαη ε ζεκαζία ηνπ έξγνπ θαη ραξαθηεξηζκφο ηνπ αλ είλαη έξεπλα 

(βαζηθή, εθαξκνζκέλε ή ηερλνινγηθή) ή παξνρή εηδηθψλ επηζηεκνληθψλ ή 

ηερλνινγηθψλ ή εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ.  

 Ο θνξέαο θαη ην πιαίζην ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ. 

 Σν πξνζσπηθφ, ην νπνίν ζα απαζρνιεζεί ζην έξγν. εκεηψλεηαη φηη ε 

ηδηφηεηα ή ε δξαζηεξηφηεηα θάζε κέινπο ηεο νκάδαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 

πξέπεη λα είλαη ζπκβαηή κε ηνλ ξφιν (εηδηθφηεξε απαζρφιεζε) πνπ έρεη 

αλαιάβεη ζην έξγν. 

 Ο εμνπιηζκφο Δξγαζηεξίσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, εθφζνλ πξνβιέπεηαη, 

γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.  

 Η νηθνλνκηθή αλάιπζε (πξνυπνινγηζκφο) ηνπ έξγνπ.  

 Σν πνζφλ ηπρφλ πξνβιεπνκέλεο ηδίαο ζπκκεηνρήο θαη ηνλ ηξφπν θάιπςήο 

ηνπ 

 

(γ) χκβαζε ή απφθαζε (αλάινγα κε ηνλ Φνξέα) ηνπ Φνξέα Υξεκαηνδφηεζεο κε 

ην Πνιπηερλείν Κξήηεο /Δπηηξνπή Δξεπλψλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

 

(δ) Αληίγξαθν ηεο πξφηαζεο ηνπ έξγνπ φπσο ππνβιήζεθε ζηνλ Φνξέα 

Υξεκαηνδφηεζεο.  

 

2. Η Δπηηξνπή Δξεπλψλ, πξνθεηκέλνπ λα εγθξίλεη ηε δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θξίλεη 

αλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ Κεθάιαην Ι ηνπ παξφληνο  

 

3. Η ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο θαη ηνπ ρξεκαηνδφηε ππνγξάθεηαη απφ 

ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ή ηνλ Πξχηαλε ζηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη 

απφ ηνλ ρξεκαηνδφηε. 

 

4. Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν ΔΛΚΔ δαλεηνδνηεί ην έξγν θαη’ αλψηαην φξην 

ζην 20% ησλ πξνβιεπνκέλσλ δαπαλψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε αλψηαην φξην ην πνζφλ 

ησλ 30.000€ αλά έξγν γηα ακνηβέο εμσηεξηθψλ εξγαδνκέλσλ, γηα πξνβιεπφκελεο απφ ην 

έξγν κεηαθηλήζεηο εθηφο έδξαο θαζψο θαη γηα αγνξέο νξγάλσλ θαη αλαισζίκσλ,. Σν 
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φξην απηφ θαζψο θαη νη θαηεγνξίεο δαπαλψλ κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηνχληαη κε απφθαζε 

ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο αίηεζεο ηνπ επηζηεκνληθνχ ππεπζχλνπ 

θαη εθ’ φζνλ είλαη εμαζθαιηζκέλε ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ.  

 

5. Οη εληνιέο πιεξσκψλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ επηζηεκνληθφ ππεχζπλν ηνπ έξγνπ, 

ζχκθσλα κε ηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ θαη θαηαηίζεληαη ζηελ Γξακκαηεία ηνπ 

ΔΛΚΔ. Οη εληνιέο δελ ζα εθηεινχληαη εθφζνλ δελ έρνπλ πξνεγνπκέλσο ππνγξαθεί 

ζπκβάζεηο, φπνπ απηφ απαηηείηαη.  

 

6.  Απφ θάζε ζηαδηαθή θαηάζεζε ρξεκάησλ εθ κέξνπο ηνπ ρξεκαηνδφηε παξαθξαηείηαη ην 

πνζφλ, πνπ έρεη πξνβιεθζεί, ππέξ ηνπ ΔΛΚΔ, αθνχ πξψηα αθαηξεζεί ην πνζφλ πνπ ζα 

δνζεί ζε ππεξγνιάβνπο, νη νπνίνη εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 

Κεθαιαίνπ Ι. 

 

7. Γελ απαηηείηαη έγθξηζε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε (νιηθή ή κεξηθή) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζε πεξίπησζε εθφζνλ νη πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο 

θαιχπηνληαη απφ ηπρφλ θαλφλεο πνπ είραλ εμ αξρήο ζπκθσλεζεί κε ηνλ ρξεκαηνδφηε. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί θαλφλεο ηξνπνπνηήζεσλ, θάζε ηξνπνπνίεζε 

ηνπ αξρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ απαηηεί έγθξηζε απφ ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ θαη ηελ 

ζπγθαηάζεζε ηνπ ρξεκαηνδφηε. 

 

8. Ο Τπεχζπλνο ηνπ έξγνπ ππνβάιιεη, κεηά ην πέξαο ηεο εθηέιεζήο ηνπ, έθζεζε 

πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ ζηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ. Eθ’ φζνλ ππάξρεη ζπκβαηηθή 

ππνρξέσζε πξνο ηνλ ρξεκαηνδφηε, ε Δπηηξνπή Δξεπλψλ παξαιακβάλεη ην έξγν θαη 

αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ή ηεο 

κειέηεο, ζπγθξνηψληαο Δπηηξνπή Δκπεηξνγλσκφλσλ. Η επηηξνπή απηή απνηειείηαη απφ 

κέιε ΓΔΠ ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο ή θαη απφ κέιε ΓΔΠ άιισλ παλεπηζηεκίσλ ή θαη 

απφ εξεπλεηέο Δξεπλεηηθψλ Κέληξσλ. Η Δπηηξνπή Δκπεηξνγλσκφλσλ ππνβάιιεη 

έθζεζε πξνο ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ ε νπνία θνηλνπνηείηαη θαη ζηνλ ρξεκαηνδφηε ηνπ 

έξγνπ Σα εθηφο Ιδξχκαηνο κέιε ηεο Δπηηξνπήο Δκπεηξνγλσκφλσλ ακείβνληαη γηα ηελ 

εξγαζία ηνπο, ε δε δαπάλε βαξχλεη ηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ VI 

 ςμβάζειρ 
 

Μεηά ηελ έγθξηζε δηαρείξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ, ν 

Τπεχζπλνο ηνπ έξγνπ εηζεγείηαη ηελ αλάιεςε ππνρξεψζεσλ πξνο ηξίηνπο, γηα ηηο νπνίεο 

φκσο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο. Ο ΔΛΚΔ δελ αλαιακβάλεη ηελ ζχλαςε ζπκβάζεσλ ή 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε πιεξσκψλ αλ δελ έρεη ππνγξαθεί ε ζχκβαζε κε ηνλ ρξεκαηνδφηε 

ηνπ έξγνπ. Ο Τπεχζπλνο ηνπ έξγνπ νθείιεη λα θαηαζέηεη εγθαίξσο ηελ έληππε εηζήγεζε 

θαη ηε ζχκβαζε γηα ηελ απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, δεθαπέληε εκέξεο πξν ηεο έλαξμεο 

απαζρφιεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγεηαη ε επηβνιή θπξψζεσλ θαη 

πξνζηίκσλ απφ ην ΙΚΑ ή απφ ηα ινηπά ηακεία. Σν πνζφλ, ην νπνίν αθνξά ζηηο 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο βαξχλεη ην έξγν. Οη ζπκβάζεηο πνπ θαηαξηίδνληαη κεηαμχ ηεο 

Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαη ησλ κειψλ ηεο νκάδαο έξγνπ είλαη θαηά θαλφλα ζπκβάζεηο έξγνπ. 

 

Αλάινγα κε ην θαζεζηψο ζχκβαζεο ή αζθάιηζεο πξνβιέπνληαη νη αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

 

1. ύμβαζη Ανάθεζηρ Έπγος με Αςηαζθάλιζη (ΣΜΔΓΔ, ΣΔΒΔ, κ.ιπ.). ηελ 

πεξίπησζε απηή ν απαζρνινχκελνο ζην έξγν ζεσξείηαη ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο, 

ακείβεηαη κε Γειηίν Παξνρήο Τπεξεζηψλ θαη αζθαιίδεηαη ζην αξκφδην 
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αζθαιηζηηθφ ηακείν σο θχξην θνξέα αζθάιηζεο. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα 

επηζηεκνληθφ, εξεπλεηηθφ ή εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ απαξαίηεην γηα ηελ 

δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο απαηηείηαη εηζήγεζε ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ έξγνπ θαη έγθξηζε 

ηεο επηηξνπήο πνπ έρεη νξίζεη ε χγθιεηνο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 11 ηνπ 

Ν.2640/1998. Οη εηζθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ακνηβή ηνπ απνδίδνληαη απφ 

ηνλ ίδην ηνλ δηθαηνχρν, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ 

ΔΛΚΔ ζρεηηθή βεβαίσζε απφ φπνπ λα πξνθχπηεη ην ηακείν αζθάιηζήο ηνπ, θαζψο 

θαη βεβαίσζε έλαξμεο εξγαζηψλ ηεο ΓΟΤ ζηελ νπνία αλήθεη. Ό Φ.Π.Α, 

θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ ΔΛΚΔ ζηνλ ειεχζεξν επαγγεικαηία ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα 

ηνλ απνδίδεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1642/86, εθηφο ησλ εηδηθψλ 

πεξηπηψζεσλ, φπνπ ε δξαζηεξηφηεηα απαιιάζζεηαη ηνπ Φ.Π.Α. (Γείηε ηελ 

Υπνπξγηθή Απόθαζε ηνπ Υθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 1040588/1700/528/0014/23-4-

97, βάζεη ηεο νπνίαο νη αλαζέζεηο έξγνπ θαη νη αγνξέο εμνπιηζκνύ ησλ Δπξσπατθώλ 

Πξνγξακκάησλ απαιιάζζνληαη ηνπ ΦΠΑ). Σν πνζφλ ηνπ Φ.Π.Α. βαξχλεη ην 

πξφγξακκα. 

  

2. ύμβαζη Ανάθεζηρ Έπγος με Απόδειξη Δπαγγελμαηικήρ Γαπάνηρ. ηελ 

πεξίπησζε απηή νη ζπλάπηνληεο ζχκβαζε αλάζεζεο έξγνπ κε ηνλ ΔΛΚΔ, είλαη κε 

επηηεδεπκαηίεο, δελ έρνπλ ππνρξέσζε ηήξεζεο βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ ΚΒ θαη 

ηα εηήζηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπο απφ παξνρέο ππεξεζηψλ δελ ππεξβαίλνπλ 

ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ην 2008 ηα 5.000€ εηεζίσο. Όηαλ Φνξέαο 

Υξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ είλαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ην φξην απηφ αλέξρεηαη 

ζην πνζφ ησλ 10.000€ εηεζίσο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ην 2008. ηελ πεξίπησζε 

ηεο ζχκβαζεο απηήο δελ απαηηείηαη έλαξμε επηηεδεχκαηνο νχηε αζθάιηζεο. Η 

θαηαβνιή ηεο ακνηβήο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ηνπ έηνπο πνπ παξήρζε ην 

έξγν απφ ηνπο κε επηηεδεπκαηίεο. 

 

3. ύμβαζη Δπγαζίαρ. ε πεξίπησζε πνπ ν Τπεχζπλνο ηνπ έξγνπ δεηήζεη λα 

πξνζιάβεη εξγαδφκελν κε ζχκβαζε εξγαζίαο δηαξθείαο ην πνιχ έσο ην πέξαο ηνπ 

έξγνπ, ηφηε ζα πξέπεη λα δεηήζεη λα θηλεζνχλ νη δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο, νη νπνίεο 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο (ΑΔΠ), εθ’ φζνλ ε πξφζιεςε αθνξά ζε 

δηνηθεηηθφ ή ηερληθφ πξνζσπηθφ, νη δε θξαηήζεηο θαη εηζθνξέο βαξχλνπλ εμ 

νινθιήξνπ ην πξφγξακκα.  

 

4. ςμβάζειρ ζε Μέλη ΓΔΠ. Η απαζρφιεζε ησλ κειψλ ΓΔΠ ζηα εθηεινχκελα έξγα 

γίλεηαη κε ζχκβαζε έξγνπ θαη ε εθθαζάξηζε ηεο δαπάλεο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ 

εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 

ςμβάζειρ ζε Τπαλλήλοςρ ηος Πολςηεσνείος Κπήηηρ. Η απαζρφιεζε ηνπ κνλίκνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο ζηα εθηεινχκελα έξγα γίλεηαη κε ζχκβαζε 

έξγνπ, σο ζπκκεηνρή ζε νκάδα εξγαζίαο ή κε πξφζζεηε ακνηβή εθηφο σξαξίνπ 

εξγαζίαο, θαηφπηλ πξνηάζεσο ηνπ Τπεπζχλνπ ηνπ έξγνπ θαη έγθξηζεο ηνπ 

ζπιινγηθνχ νξγάλνπ (ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο Σκήκαηνο, εθ’ φζνλ ν ππάιιεινο 

αλήθεη νξγαληθά ζε Σκήκα, ή ηνπ Πξπηαληθνχ πκβνπιίνπ, εθ’ φζνλ ν ππάιιεινο 

αλήθεη ζηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο). Η εθθαζάξηζε ηεο δαπάλεο πξαγκαηνπνηείηαη 

ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία.  

 

5. ςμβάζειρ ζε ςμβαζιούσοςρ ηος Γημοζίος ή ηος εςπύηεπος Γημοζίος Σομέα. Η 

απαζρφιεζε ησλ ζπκβαζηνχρσλ ππαιιήισλ ηνπ δεκφζηνπ ή ηνπ επξχηεξνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα ζηα πξνγξάκκαηα γίλεηαη κε ζχκβαζε έξγνπ σο ζπκκεηνρή ζε 

νκάδα εξγαζίαο ή κε πξφζζεηε ακνηβή εθηφο σξαξίνπ εξγαζίαο, θαηφπηλ 

πξνηάζεσο ηνπ Τπεπζχλνπ ηνπ έξγνπ θαη έγθξηζεο ηεο ππεξεζίαο ζηελ νπνία 
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αλήθνπλ φηη ηνπο επηηξέπεη λα απαζρνιεζνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα πέξαλ 

ηνπ σξαξίνπ απαζρφιεζήο ηνπο απφ ηελ θχξηα ζέζε ηνπο θαη φηη δελ παξαθσιχεηαη 

ε εξγαζία ηνπο. Η εθθαζάξηζε ηεο δαπάλεο πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ 

γλσζηνπνίεζε ζηελ Γξακκαηεία επηθπξσκέλνπ αληίγξαθνπ ηεο κηζζνδνηηθήο 

θαηάζηαζεο ηεο θχξηαο ζέζεο ηνπο.  

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ VII 

Αμοιβέρ Πποζωπικού 

 
1) Ακνηβέο κειψλ Γ.Δ.Π. Σν αλψηαην φξην πξφζζεησλ κεληαίσλ ακνηβψλ ησλ κειψλ 

ΓΔΠ ηνπ Ιδξχκαηνο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο παξαγξάθνπ Ι.6 

θαζνξίδεηαη απφ ηηο εθάζηνηε θείκελεο δηαηάμεηο. Οη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ην 2008 είλαη 

ην 100% ησλ ηαθηηθψλ κεληαίσλ αθαζάξηζησλ απνδνρψλ, πνπ ιακβάλνπλ απφ ηε ζέζε 

ηνπο ζην Πνιπηερλείν Κξήηεο, πιελ ησλ ακνηβψλ, νη νπνίεο εηζπξάηηνληαη κε Γειηίν 

Παξνρήο Τπεξεζηψλ απφ άζθεζε ειεπζεξίνπ επαγγέικαηνο (Άξζξν 104 §.2 ηνπ 

πληάγκαηνο θαη Ν. 2083/92, άξζξν 28, §16 Σν πνζφλ απηφ ηζρχεη αζξνηζηηθά γηα φιεο 

ηηο πηζαλέο πεγέο, απφ ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη πξφζζεηεο ακνηβέο (π.ρ. άιια 

πξνγξάκκαηα, παξνρή ππεξεζηψλ, ζπκκεηνρή ζε ζπκβνχιηα θ.ιπ.).  

Οη Τπεχζπλνη ησλ έξγσλ ζα πξέπεη λα ειέγρνπλ ηα πνζά ησλ πξφζζεησλ ακνηβψλ ηνπο 

ψζηε λα κελ ππεξβαίλνπλ αζξνηζηηθά ην φξην ηνπ 100% αλά κήλα. Αλαθνξηθά κε ηηο 

ακνηβέο ησλ κειψλ ΓΔΠ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ άζθεζε ειεπζεξίνπ επαγγέικαηνο 

θαζψο θαη ηηο πξφζζεηεο ακνηβέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ εξεπλεηηθά έξγα ηζρχνπλ ηα 

θαζνξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 8 θαη 9 ηνπ κφλνπ άξζξνπ ηεο ΚΤΑ αξηζκ. 

Φ35/10506/ΙΒ/19.02.2002 (ΦΔΚ 178Β). χκθσλα κε απηή, γηα ηελ είζπξαμε ησλ 

παξαπάλσ ακνηβψλ, ηα κέιε ΓΔΠ ζα πξέπεη λα εθδίδνπλ ηξηπιφηππε Απφδεημε 

Παξνρήο Τπεξεζηψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα κέιε ΓΔΠ δελ δηαζέηνπλ Απφδεημε 

Παξνρήο Τπεξεζηψλ, ηφηε νη ακνηβέο εηζπξάηηνληαη κέζσ θαηάζηαζεο θαη ζεσξνχληαη 

πξφζζεηεο ακνηβέο. Δηδηθφηεξα, ηα κέιε ΓΔΠ ησλ Α.Δ.Ι. έρνπλ ηηο εμήο δπλαηφηεηεο:  

 

 Να ακείβνληαη απφ ρξεκαηνδνηνχκελα εξεπλεηηθά ή αλαπηπμηαθά έξγα ή απφ 

Δξεπλεηηθά Ιλζηηηνχηα ή Κέληξα ππφ ηελ επνπηεία ηεο Γ.Γ.Δ.Σ. ή ππφ ηελ 

επνπηεία άιισλ Τπνπξγείσλ ή απφ Δξεπλεηηθά Παλεπηζηεκηαθά Ιλζηηηνχηα 

(Δ.Π.Ι.) ππφ ηελ επνπηεία ή ζπλεπνπηεία ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ. Σν πνζνζηφ, πνπ 

πεξηέξρεηαη ζην Πνιπηερλείν Κξήηεο απφ ηηο σο άλσ ακνηβέο ησλ κειψλ 

Γ.Δ.Π. πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη νη νπνίεο εηζπξάηηνληαη κέζσ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ 

ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο αιιά ε δηαρείξηζε ησλ έξγσλ γίλεηαη απφ άιια 

Ιδξχκαηα, θαζνξίδεηαη ζην 3% ησλ αθαζαξίζησλ απνδνρψλ αλά ακνηβή 

(απφθαζε Δπηηξνπήο Δξεπλψλ 146/25-6-2001). Όζνλ αθνξά ζηηο ακνηβέο απφ 

έξγα πνπ δηαρεηξίδεηαη ν Δ.Λ.Κ.Δ. ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, ηφηε ην πνζνζηφ 

θαζνξίδεηαη ζε 0%.  

 Να ακείβνληαη απφ πάζεο θχζεσο έξγα. Σν πνζνζηφ πνπ πεξηέξρεηαη ζην 

Πνιπηερλείν Κξήηεο απφ ηηο σο άλσ ακνηβέο ησλ κειψλ Γ.Δ.Π. πιήξνπο 

απαζρφιεζεο θαη νη νπνίεο εηζπξάηηνληαη κέζσ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ., νξίδνληαη 

ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 2817/2000 Άξζξν 15, παξ. 1, ζε πνζνζηφ 10% ησλ 

αθαζαξίζησλ απνδνρψλ αλά ακνηβή. 

 Να αζθνχλ ειεπζέξην επάγγεικα. ηελ πεξίπησζε απηή ηα κέιε Γ.Δ.Π. 

απνδίδνπλ ην 15% ησλ αθαζαξίζησλ εηζπξάμεψλ ηνπο ζηνλ Δ.Λ.Κ.Δ 

(Ν.2817/2000 Άξζξν 15, παξ. 1). Απφ ηηο αθαζάξηζηεο ακνηβέο αθαηξνχληαη νη 

δαπάλεο πνπ πξννξίδνληαη γηα αγνξά αλαισζίκσλ πιηθψλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ 

πειαηψλ ηνπο. 
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   Η Δπηηξνπή Δξεπλψλ ραξαθηεξίδεη θαη εληάζζεη θαηά πεξίπησζε ηηο ακνηβέο 

ησλ κειψλ ΓΔΠ ζηηο θαηεγνξίεο ησλ πνζνζηψλ θξάηεζεο πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2530/97.  

   Η δηαδηθαζία είζπξαμεο θαη βεβαίσζεο ησλ αλσηέξσ πνζψλ ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλελλφεζε κε ηε Γξακκαηεία ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. 

 

2) Ακνηβέο κνλίκσλ ππαιιήισλ ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο. Η απαζρφιεζε ηνπ 

θάζε είδνπο κνλίκνπ θαη κε ζπκβάζεηο ανξίζηνπ ρξφλνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ιδξχκαηνο ζε 

πξνγξάκκαηα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Σν ηζρχνλ θαζεζηψο 

έρεη σο αθνινχζσο: Η απαζρφιεζε απηή δελ κπνξεί λα γίλεηαη ζε ψξεο εξγαζίαο. Βάζεη 

ηνπ Άξζξνπ 104 §.2 ηνπ πληάγκαηνο θαη ηνπ Ν. 2683/99, άξζξν 41, § 2, νη παληφο είδνπο 

πξφζζεηεο κεληαίεο ακνηβέο (ππεξσξίεο θαζνξηζκέλεο απφ ηελ ππεξεζία, ζπκκεηνρή ζε 

ζπκβνχιηα, νκάδεο εξγαζίαο θαη επηηξνπέο) δελ κπνξνχλ λα ππεξβνχλ ην 100% ησλ 

αθαζαξίζησλ ηαθηηθψλ κεληαίσλ απνδνρψλ ηνπ ππαιιήινπ. Σν πνζφλ απηφ ηζρχεη 

αζξνηζηηθά γηα φιεο ηηο πηζαλέο πεγέο, απφ ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη πξφζζεηεο ακνηβέο (π.ρ. 

άιια πξνγξάκκαηα, παξνρή ππεξεζηψλ, ππεξσξίεο, ζπκκεηνρή ζε ζπκβνχιηα θ.ιπ.).  

 

3) Ακνηβέο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ. Μεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ηνπ Ιδξχκαηνο 

κπνξνχλ λα απαζρνινχληαη, σο εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ, ζε έξγν κφλνλ κε ζχκβαζε έξγνπ. 

Δπίζεο, είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ ζε κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο, εθ’ φζνλ απηφ 

επηηξέπεηαη απφ ην Σερληθφ Γειηίν ηνπ έξγνπ. Οη ππνηξνθίεο απηέο απαιιάζζνληαη απφ ηε 

θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ζχκθσλα κε ηνλ Ν.2238/94, άξζξν 6, παξ. 6γ,) εθφζνλ έρνπλ 

αθνινπζεζεί νη δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ απνλνκή ησλ ππνηξνθηψλ. Οη 

ππνηξνθίεο απηέο επηβαξχλνληαη κε ηέιε ραξηνζήκνπ. Σν αλψηαην φξην ησλ ζπλνιηθψλ 

εηήζησλ ακνηβψλ Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ θαη Τπνςεθίσλ Γηδαθηφξσλ απφ θνλδχιηα 

πνπ δηαρεηξίδεηαη ν ΔΛΚΔ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 100% ησλ εηήζησλ αθαζάξηζησλ 

απνδνρψλ ηνπ πξσηνδηνξηδφκελνπ Λέθηνξα. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, χζηεξα απφ 

ηεθκεξησκέλε εηζήγεζε ηνπ Δ.Τ. ηνπ έξγνπ θαη απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ, είλαη 

δπλαηφλ απηφ ην αλψηαην φξην λα απμεζεί. 

 

4) Ακνηβέο πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ. χκθσλα κε ηελ Κ.Τ.Α. 679/96, βάζεη ηεο 

νπνίαο ιεηηνπξγνχλ νη Δηδηθνί Λνγαξηαζκνί, ε απαζρφιεζε πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ είλαη 

δπλαηή ζε έξγα. Βάζεη ηνπ άξζξνπ 7, παξ. 4, θεθ. Α, εδάθην δ ηεο Κ.Τ.Α. 679/96, ε 

απαζρφιεζε απηή ζεσξείηαη νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε 

εξεπλεηηθά ή αλαπηπμηαθά έξγα ή ζε έξγα ππνζηήξημεο δξαζηεξηνηήησλ έξεπλαο ρσξίο ε 

απαζρφιεζε απηή λα κπνξεί λα ππεξβεί ηηο 12 ψξεο εβδνκαδηαίσο. Σν αλψηαην εηήζην 

πνζφλ ακνηβήο γηα ηε ζπκκεηνρή θνηηεηή ζε έλα ή πεξηζζφηεξα έξγα αλέξρεηαη ζε 1.820€,  

 

5) Ακνηβέο άιισλ θαηεγνξηψλ εξεπλεηψλ. Σν αλψηαην φξην ησλ ζπλνιηθψλ 

εηήζησλ ακνηβψλ ησλ ππνινίπσλ θαηεγνξηψλ εξεπλεηψλ απφ θνλδχιηα πνπ δηαρεηξίδεηαη ν 

ΔΛΚΔ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο εηήζηεο αθαζάξηζηεο απνδνρέο ηνπ πξσηνδηνξηδφκελνπ 

Δπίθνπξνπ Καζεγεηή. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, χζηεξα απφ ηεθκεξησκέλε εηζήγεζε 

ηνπ Δ.Τ. ηνπ έξγνπ θαη απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ, είλαη δπλαηφλ απηφ ην αλψηαην 

φξην λα απμεζεί. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ VIII 

Ππομήθειερ και εκηελέζειρ επγαζιών 

 
Γηα ηελ πξνκήζεηα αγαζψλ (αλαισζίκσλ ή κε πιηθψλ νξγάλσλ, κεραλεκάησλ, επίπισλ 

θαη ζθεπψλ, εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ θαη βηβιίσλ, θιπ) θαη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ 

νπνηνπδήπνηε είδνπο, ν Τπεχζπλνο ηνπ έξγνπ ππνβάιιεη πξνο ηελ Δπηηξνπή  
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Δξεπλψλ αίηεκα δηεμαγσγήο δηαγσληζκνχ, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη απφ Πίλαθα Σερληθψλ 

Πξνδηαγξαθψλ φπνπ απαηηείηαη. Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνκεζεηψλ ηζρχνπλ ηα 

αθφινπζα:  

 

- ζε πεξίπησζε πνπ ε αμία ηεο πξνκήζεηαο αγαζψλ ή ηεο εθηέιεζεο εξγαζηψλ είλαη 

χςνπο κέρξη 5.869,40€ (2.000.000 δξρ.) ε θάζε κηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

αλαινγνχληνο Φ.Π.Α., ε πξνκήζεηα δχλαηαη λα γίλεη απ’ επζείαο, ρσξίο 

δηαγσληζκφ ή ιήςε πξνζθνξψλ, κε πξφηαζε ηνπ Τπεπζχλνπ ηνπ Έξγνπ 

- ζε πεξίπησζε πνπ ε αμία ηεο πξνκήζεηαο ή ηεο εθηέιεζεο εξγαζηψλ ππεξβαίλεη 

ηηο 5.869,40€ θαη είλαη κέρξη θαη 45.000€ ε πξνκήζεηα γίλεηαη κε πξφρεηξν 

κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ. ηελ πεξίπησζε απηή απαηηείηαη ε ηήξεζε ηεο ειάρηζηεο 

πξνβιεπφκελεο απφ ηελ λνκνζεζία δεκνζηφηεηαο  
- ζε πεξίπησζε πνπ ε αμία ηεο πξνκήζεηαο ή ηεο εθηέιεζεο εξγαζηψλ ππεξβαίλεη 

ηηο 45.000 € θαη είλαη κέρξη θαη 137.234 € απαηηείηαη ε δηεμαγσγή ηαθηηθνχ 

δηαγσληζκνχ 

- ζε πεξίπησζε πνπ ε αμία ηεο πξνκήζεηαο ή ηεο εθηέιεζεο εξγαζηψλ ππεξβαίλεη ην 

πνζφλ ησλ 137.234€, απαηηείηαη ε δηεμαγσγή δηεζλνχο δηαγσληζκνχ. 

 

Γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ δηαγσληζκψλ, ε Δπηηξνπή Δξεπλψλ νξίδεη Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, 

ε νπνία απνηειείηαη απφ ηξία κέιε γηα ηνπο πξφρεηξνπο δηαγσληζκνχο θαη πέληε κέιε γηα 

ηνπο ηαθηηθνχο θαη ηνπο δηεζλείο δηαγσληζκνχο. Δπηπιένλ νξίδεηαη θαη πεληακειήο 

Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ γηα ηνπο ηαθηηθνχο θαη ηνπο δηεζλείο δηαγσληζκνχο Οη Δπηηξνπέο 

απηέο απαξηίδνληαη απφ πξνζσπηθφ πνπ έρεη κφληκε ζρέζε εξγαζίαο κε ην Ίδξπκα (κέιε 

ΓΔΠ, ΔΔΓΙΠ, ΔΣΔΠ, κφληκνη, ανξίζηνπ θιπ) εμαηξνπκέλνπ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί 

ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ θαη Πξνζιήςεσλ Πξνζσπηθνχ. Σν Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνχ ππνβάιιεηαη ζηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ γηα ηειηθή έγθξηζε θαη θαηαθχξσζε 

ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΥ 

Γιεκπεπαίωζη δαπανών 

 
Α. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΑΜΟΗΒΩΝ 

 

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο απαηηνχληαη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:  

 

1. Δνηολή Πληπωμήρ - Απόδοζη Αμοιβών Τπνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ εληχπνπ πιήξσο 

ζπκπιεξσκέλνπ απφ ηνλ Τπεχζπλν ηνπ έξγνπ  

2. Ημεπολόγιο απαζσόληζηρ (time sheets) όπος απαιηείηαι. πκπιεξψλεηαη απφ ηνλ 

δηθαηνχρν θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ επηζηεκνληθφ ππεχζπλν, ηνλ δηθαηνχρν θαη ηνλ 

Πξφεδξν ηεο Δ.Δ. ή εμνπζηνδνηεκέλν κέινο ηεο, φπνπ αλαγξάθεηαη εθηφο απφ ην 

εξεπλεηηθφ πξφγξακκα θαη κηα ζχληνκε αλαθνξά ηνπ έξγνπ πνπ έρεη εθηειεζηεί 

θαη γηα ην νπνίν δεηείηαη ε θαηαβνιή ηεο ακνηβήο 

3. Απόδειξη παποσήρ Τπηπεζιών/Απόδειξη επαγγελμαηικήρ δαπάνηρ/Μιζθοδοηική 

καηάζηαζη. Αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε ηζρχνπλ η’ αθφινπζα: 

 

A. ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ (AΠΤ) 

ηελ αηηηνινγία ηνπ ΑΠΤ αλαγξάθεηαη πέξα ησλ άιισλ θαη ην πξφγξακκα. 

ηε πεξίπησζε πνπ ην πξφγξακκα είλαη Κνηλνηηθφ ζην ΑΠΤ αλαθέξεηαη ε 

εμήο αηηηνινγία «απαιιάζζεηαη απφ ην ΦΠΑ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

ππ.αξηζκ.1040588/1700/528/0014 ππνπξγηθήο απφθαζεο». 
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ε πεξίπησζε εμφθιεζεο ΑΠΤ ζπλνιηθνχ πνζνχ άλσ ησλ 1.500 επξψ 

απαηηείηαη θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα, ελψ ζηε πεξίπησζε εμφθιεζεο ΑΠΤ 

πνζνχ άλσ ησλ 3.000 επξψ απαηηείηαη θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα 

b. ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ. Τπνβάιιεηαη ζε ηξία 

αληίηππα ππνγεγξακκέλα απφ ηνλ δηθαηνχρν, πιήξσο ζπκπιεξσκέλα κε ηα 

ζηνηρεία ηνπ 

c. ΜΙΘΟΓΟΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ. Δθδίδεηαη απφ ην Σνκέα Οηθνλνκηθήο 

Γηαρείξηζεο ηεο Γξακκαηείαο ηνπ ΔΛΚΔ. 

    

4. Γήλωζη ηος Ν. 1256/82 όπος απαιηείηαι 

 

ημείωζη: Μεηά από έιεγρν, ε Γξακκαηεία ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλώλ επηθπιάζζεηαη λα 

επηζηξέςεη ζηνλ Υπεύζπλν ηνπ Έξγνπ, δηθαηνινγεηηθά δαπαλώλ, ηα νπνία έρνπλ 

πξνβιήκαηα λνκηκόηεηαο, επηιεμηκόηεηαο θαη θαλνληθόηεηαο.  

 

Β. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ 
 

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο απαηηνχληαη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:  

 

1. Δνηολή Δπιζηημονικού Τπεςθύνος: Τπνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ εληχπνπ πιήξσο 

ζπκπιεξσκέλνπ απφ ηνλ Τπεχζπλν ηνπ έξγνπ  

2. Σιμολόγιο / Γεληίο Αποζηολήρ ή Σιμολόγιο Παποσήρ ςπηπεζιών / Γεληίο Αποζηολήρ 

ζηελ επσλπκία: "Δπηηξνπή Δξεπλψλ ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο" (νλνκαηεπψλπκν Δ.Τ. & 

θσδηθφο έξγνπ) - ΑΦΜ: 090087411, Γ.Ο.Υ: Α’ ΦΑΝΙΩΝ. Απαηηείηαη γλσζηνπνίεζε ηνπ 

αξηζκνχ ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ πξνκεζεπηή, ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηάζεζε 

ηνπ πνζνχ πνπ αθνξά ζηελ αγνξά. ε πεξίπησζε πνπ ην ηηκνιφγην είλαη ήδε εμνθιεκέλν 

απαηηείηαη Δμνθιεηηθή Απφδεημε ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε 

εμφθιεζε ή αληίγξαθν ηεο πηζησηηθήο θάξηαο ψζηε λα απνδεηθλχεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε 

ηεο εμφθιεζεο ησλ παξαζηαηηθψλ, ή ζαθή έλδεημε εμφθιεζεο (ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή 

πξνκεζεπηή ζην παξαζηαηηθφ). 

3. Ππακηικό παπαλαβήρ γηα φια ηα είδε πξνκήζεηαο (εμνπιηζκφ, αλαιψζηκα, ινηπέο 

δαπάλεο) πιήξσο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγξακκέλν απφ 3 εξγαδφκελνπο πνπ έρνπλ κφληκε 

ζρέζε εξγαζίαο κε ην Πνιπηερλείν Κξήηεο. 

4. Φοπολογική ενημεπόηηηα εθφζνλ ε αμία ηεο πξνκήζεηαο είλαη πάλσ απφ 1500 € (κε 

επζχλε ηεο Γξακκαηείαο ηνπ ΔΛΚΔ)  

5. Αζθαλιζηική ενημεπόηηηα εθφζνλ ε αμία ηεο πξνκήζεηαο είλαη πάλσ απφ 3.000 € (κε 

επζχλε ηεο Γξακκαηείαο ηνπ ΔΛΚΔ)  

 

ημείωζη: Μεηά από έιεγρν, ε Γξακκαηεία ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλώλ επηθπιάζζεηαη λα 

επηζηξέςεη ζηνλ Δπηζηεκνληθό Υπεύζπλν, δηθαηνινγεηηθά δαπαλώλ, ηα νπνία 

έρνπλ πξνβιήκαηα λνκηκόηεηαο, επηιεμηκόηεηαο θαη θαλνληθόηεηαο.  

 

Φσηναληίγξαθα παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ, έζησ θαη ζεσξεκέλα γηα ην γλήζην, δελ γίλνληαη 

απνδεθηά. εθηφο θη αλ ππάξμεη απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ 

Τπεχζπλνπ ηνπ Έξγνπ.  

 

Δπίζεο : 

 Οη επηζηεκνληθνί ππεχζπλνη ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη ηα ΣΠ-ΓΑ θαη ηα ΣΠΤ 

βαξχλνληαη απφ ηνλ θφξν ηηκνινγίσλ 4% θαη 8% αληίζηνηρα φηαλ ε θαζαξή αμία 

ππεξβαίλεη ηα 143,73 € 

 ε πεξίπησζε πνπ ηα παξαζηαηηθά είλαη εμνθιεκέλα απφ ηνπ ίδηνπο ζα πξέπεη λα 

γλσξίδνπλ φηη ην πνζφ πνπ ζα εθθαζαξηζηεί απφ ηνλ ΔΛΚΔ ζα είλαη κεησκέλν θαηά 
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4 ή 8 % επί ηεο θαζαξήο αμίαο ησλ παξαζηαηηθψλ. Σν 4% θαη 8% (θφξνο 

Σηκνινγίσλ) απνδίδεηαη ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ κε επζχλε ηνπ ΔΛΚΔ. 

 

Ό η αλ  ν η  πξ νκ ήζ ε η ε ο  γ ί λ ν λη α η  απφ  ην  εμσ η εξ η θφ  απαηηνχληαη ηα αθφινπζα 

δηθαηνινγεηηθά :  

 

1. Δνηολή Τπεςθύνος ηος έπγος για ππομήθεια από ηο εξωηεπικό: Τπνβνιή ηνπ 

ζρεηηθνχ εληχπνπ πιήξσο ζπκπιεξσκέλνπ απφ ηνλ Τπεχζπλν ηνπ έξγνπ.  

2. Σιμολόγιο (INVOICE ηος Οίκος ηος εξωηεπικού) ην νπνίν ζα πξέπεη λα έρεη 

εθδνζεί ζηελ επσλπκία:  

 

"RESEARCH COMMITTEE-TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE "  

(νλνκαηεπψλπκν Δ.Τ.) – VAT NUMBER EL 090087411,  

Address: Ag. TITOY Sq. Chania GREECE. 73132 

ην παξαζηαηηθφ απαηηείηαη ε αλαγξαθή ησλ θάησζη ζηνηρείσλ ηνπ 

πξνκεζεπηή  

Δπσλπκία /δηεχζπλζε/ VAT /,  

Αλαιπηηθά ηνηρεία Σξάπεδαο ζηελ νπνία ζα γίλεη ε θαηάζεζε ηνπ πνζνχ 

πνπ αθνξά ζηελ αγνξά κε ηξαπεδηθφ έκβαζκα : Όλνκα, δηεχζπλζε, ΙΒΑΝ, 

Swift code 

ή 

 

φηαλ πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ Τπεχζπλν ηνπ Έξγνπ Πξνηηκνιφγην (PROFORMA 

INVOICE) ή Φφξκα Παξαγγειίαο (ORDER FORM) ηνπ Οίθνπ ηνπ εμσηεξηθνχ 

απαηηείηαη ζπγρξφλσο αίηεζε έθδνζεο ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο 

(ΥΔΠ) απφ ηνλ Τπεχζπλν ηνπ έξγνπ. ηε ζπλέρεηα ν Τπεχζπλνο ηνπ έξγνπ 

ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ην INVOICE ζηνλ ΔΛΚΔ κέρξη ηελ 10ε ηνπ επφκελνπ 

κήλα απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπ θαζψο θαη ηελ εληνιή απφδνζεο ηεο 

πξνθαηαβνιήο. ην Πξνηηκνιφγην ή ζηε Φφξκα Παξαγγειίαο (Order Form) ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη φια ηα ζηνηρεία πνπ ηζρχνπλ γηα ην Σηκνιφγην θαη 

πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ.  

 

ε πεξίπησζε πνπ ην ηηκνιφγην είλαη ήδε εμνθιεκέλν απαηηείηαη Δμνθιεηηθή Απφδεημε 

ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε εμφθιεζε ή αληίγξαθν ηεο θίλεζεο ηεο 

πηζησηηθήο θάξηαο ψζηε λα απνδεηθλχεηαη ε εμφθιεζε ηνπ παξαζηαηηθνχ. 

 

3. Ππακηικό παπαλαβήρ γηα φια ηα είδε πξνκήζεηαο (εμνπιηζκφ, αλαιψζηκα, ινηπέο 

δαπάλεο) πιήξσο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγξακκέλν απφ 3 εξγαδνκέλνπο ηνπ Πνιπηερλείνπ 

Κξήηεο κε κφληκε ζρέζε εξγαζίαο. 

 

Πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο: 

 

 Οη πξνκήζεηεο αγαζψλ απφ ην εμσηεξηθφ δηαθξίλνληαη ζε εηζαγσγέο απφ ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (ελδνθνηλνηηθέο απνθηήζεηο) θαη ζε εηζαγσγέο απφ ηξίηεο 

ρψξεο 

 ηηο πεξηπηψζεηο πξνκήζεηαο απφ ρψξεο εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα 

γίλεη εθηεισληζκφο. Γηα ην ιφγν απηφ ν Τπεχζπλνο ηνπ Έξγνπ ζα πξέπεη εγθαίξσο 

λα ελεκεξψζεη ηελ ππεξεζία ηνπ ΔΛΚΔ φηη έρεη πξνβεί ζε παξαγγειία αγαζψλ απφ 

ρψξεο εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο ψζηε λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο 

εθηεισληζκνχ 

 ηηο πεξηπηψζεηο πξνκήζεηαο απφ ρψξεο εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ νη αθίμεηο 

γίλνληαη είηε κε απνζηνιή κηθξνχ δέκαηνο κέζσ Σαρπδξνκείνπ (ΔΛΣΑ) ή κέζσ 
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Δηαηξείαο Σαρπκεηαθνξψλ, ν Τπεχζπλνο ηνπ Έξγνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ίδηνο 

είλαη παξαιήπηεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηνλ 

εθηεισληζκφ ηνπ κηθξνχ δέκαηνο. πγθεθξηκέλα ππνρξενχηαη λα ην επηζηξέςεη ζην 

ηαρπδξνκείν θαη λα επηζεκάλεη φηη αθνξά εηζαγσγή γηα λα πξνρσξήζεη ε 

δηαδηθαζία ηνπ εθηεισληζκνχ πξνζθνκίδνληαο θαη ην αληίζηνηρν INVOICE. Μεηά 

ηνλ εθηεισληζκφ ηνπ δέκαηνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη φια ηα έγγξαθα 

εθηεισληζκνχ θαζψο θαη ην INVOICE εληφο ηνπ κήλα έθδνζήο ηνπ ή κέρξη ηηο 10 

ηνπ επφκελνπ κήλα, ζην Σνκέα Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηεο Γξακκαηείαο ηνπ 

ΔΛΚΔ. ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο ην έξγν ζα 

επηβαξπλζεί, κε επζχλε ηνπ Τπεχζπλνπ ηνπ Έξγνπ, κε φπνηεο πξνζαπμήζεηο ηπρφλ 

πξνθχςνπλ.  

 

Γ. ΜΔΣΑΚΗΝΖΔΗ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ 

 

 Μεηαθηλήζεηο ζην εζσηεξηθφ δηθαηνινγνχληαη γηα ηνλ Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλν θαη 

θάζε άιινλ ζπλεξγάηε πνπ κεηαθηλείηαη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 Με απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαζνξίδεηαη ην κέγηζην πνζφλ εκεξήζηαο 

απνδεκίσζεο θαη ηα έμνδα δηαλπθηέξεπζεο κε απφδεημε ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 4Β ηνπ Άξζξνπ 7 ηεο Κ.Τ.Α. 679/96. Γηα ην έηνο 2008, ηα πνζφλ απην 

έρεη θαζνξηζζεί ζε 60€ θαη 120€, αληηζηνίρσο. πγθεθξηκέλα, ε εκεξεζία 

απνδεκίσζε νξίδεηαη θαη’ αλψηαην φξην ζε 60€ γηα ηα κέιε ΓΔΠ θαη ζε 40€ γηα 

ηνπο επηζηεκνληθνχο ζπλεξγάηεο.  

 

ημείωζη: (1) Τα έμνδα δηαλπθηέξεπζεο κε απόδεημε κπνξεί λα ππεξβνύλ ηα 120€ 

ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο θαη κεηά από αηηηνινγεκέλν αίηεκα ηνπ Υπεύζπλνπ ηνπ 

Έξγνπ. πξνο ηελ Δπηηξνπή Δξεπλώλ θαη ζρεηηθή έγθξηζε.  

(2) Τα πξναλαθεξζέληα πνζά ηζρύνπλ επίζεο θαη γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ κειώλ ηεο 

Δπηηξνπήο Δξεπλώλ θαη ησλ Υπαιιήισλ ηεο Γξακκαηείαο ηεο, νη νπνίνη ζα 

κεηαθηλεζνύλ κεηά από εμνπζηνδόηεζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία. 

 

 Καηαβάιιεηαη ρηιηνκεηξηθή απνδεκίσζε εθφζνλ ε κεηαθίλεζε γίλεηαη κε Ι.Υ. 

απηνθίλεην ή κεραλή. Η δαπάλε αλέξρεηαη ζε 0,20€ /ρικ. θαη ζε 0,09€ /ρικ., 

αληηζηνίρσο. Δθφζνλ θαηά ηελ δηαδξνκή πξνθχςνπλ άιιεο επηβαξχλζεηο (π.ρ 

πιεξσκή δηνδίσλ ή ηέιε ζηάζκεπζεο, θιπ) ε δαπάλε θαιχπηεηαη κε ηελ 

πξνζθφκηζε ησλ αληίζηνηρσλ πξσηφηππσλ δηθαηνινγεηηθψλ δαπαλψλ, ηα νπνία 

απνηεινχλ δηθαηνινγεηηθφ απφδεημεο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ ηαμηδηνχ. 

 Γχλαηαη λα θαηαβιεζεί ε δαπάλε κεηαθνξάο ΙΥ απηνθηλήηνπ κε πινίν εθφζνλ ε 

κεηαθίλεζε γίλεη εθηφο Κξήηεο γηα ηηο αλάγθεο έξγνπ κε αηηηνιφγεζε ηνπ 

Τπεχζπλνπ Έξγνπ 

 Ηκεξήζηα απνδεκίσζε δηθαηνινγείηαη γηα κεηαθίλεζε κεγαιχηεξε ησλ 40 

ρηιηνκέηξσλ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο θαη 

ππνινγίδεηαη γηα θάζε κέξα απνπζίαο πνπ απαηηείηαη ζηα πιαίζηα ηεο εθηέιεζεο 

ηνπ έξγνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκεξψλ κεηάβαζεο θαη επηζηξνθήο.  

 Γηθαηνινγείηαη ε δαπάλε γηα ηαμί ή θαη ελνηθίαζε απηνθηλήηνπ θαηφπηλ 

αηηηνιφγεζεο εθ κέξνπο ηνπ Τπεπζχλνπ ηνπ Έξγνπ. ηελ πεξίπησζε ελνηθίαζεο 

απηνθηλήηνπ δελ θαηαβάιιεηαη ρηιηνκεηξηθή απνδεκίσζε αιιά δχλαηαη λα 

εμνθινχληαη ηηκνιφγηα πψιεζεο θαπζίκσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζην φλνκα ηνπ 

κεηαθηλνχκελνπ.  

 

Σα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ζα πξέπεη λα εθδίδνληαη ζην φλνκα ηνπ κεηαθηλνχκελνπ 

εθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά απφ ην έξγν) θαη είλαη ηα αθφινπζα : 
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1. Ηκεξνιφγην θίλεζεο ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ Τπεχζπλν ηνπ Έξγνπ θαη ηνλ 

δηθαηνχρν. ε πεξίπησζε θαηαβνιήο ρηιηνκεηξηθήο απνδεκίσζεο ν δηθαηνχρνο 

ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη αληίγξαθν ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ  

2. Δηζηηήξηα κεηαθίλεζεο (κεηάβαζεο θαη επηζηξνθήο) - ζρεηηθέο απνδείμεηο 

πιεξσκήο (πξσηφηππα παξαζηαηηθά) θαζψο θαη ηα απνθφκκαηα ησλ θαξηψλ 

επηβίβαζεο (boarding passes) θαη ε απφδεημε πψιεζεο εηζηηεξίσλ ηφζν γηα ηα 

αεξνπνξηθά φζν θαη γηα ηα αθηνπιντθά εηζηηήξηα.  

3. Απνδείμεηο μελνδνρείσλ. Καιχπηεηαη ε δαπάλε δηακνλήο ζε κνλφθιηλν δσκάηην. ε 

εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο πνπ ζα απαηηεζεί ε θάιπςε ηεο δηακνλήο ζε δίθιηλν 

δσκάηην ην αίηεκα ζα πξέπεη λα αηηηνινγείηαη. ε πεξίπησζε πνπ ν κεηαθηλνχκελνο 

επηζπκεί λα δηακείλεη ζε δίθιηλν δσκάηην ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ζηνλ ΔΛΚΔ 

ζρεηηθφ έγγξαθν απφ ην μελνδνρείν πνπ λα ηεθκαίξεηαη ε ηηκή ηνπ ρξέσζε ηνπ 

κνλφθιηλνπ. 

4. Δηζηηήξηα κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο (κεηξφ, ηξακ , ιεσθνξεία, θ.ι.π) 

5. Απνδεηθηηθά ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα / ζεκηλάξηα, εθφζνλ ε κεηαθίλεζε γίλεηαη 

γηα ηνλ ιφγν απηφ θαη είλαη επηιέμηκε δαπάλε απφ ην πξφγξακκα.  

 

ην εκεξνιφγην θίλεζεο είλαη αλαγθαίν λα ζεκεηψλεηαη κε ζπγθεθξηκκέλε αηηηνιφγεζε ν 

ζθνπφο ηεο κεηαθίλεζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε κεηαθίλεζε δελ ζπλδέεηαη άκεζα κε 

ζπγθεθξηκκέλν έξγν πνπ εθηειείηαη, ν κεηαθηλνχκελνο ππνρξενχηαη λα επηζπλάπηεη 

απνδεηθηηθφ έγγξαθν ζρεηηθφ κε ηελ αηηηνινγία ηεο κεηαθίλεζεο (π.ρ γξάκκα/email/fax 

πξφζθιεζεο, πξφγξακκα ζπλάληεζεο θιπ). ηα έξγα, πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ 

εμσηεξηθνχο θνξείο ηζρχνπλ ηα πξναλαθεξζέληα εθηφο θαη αλ ζηε ζχκβαζε ν 

ρξεκαηνδφηεο πξνβιέπεη θάηη δηαθνξεηηθφ.  

 

 

Γ. ΜΔΣΑΚΗΝΖΔΗ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ 
 

Μεηαθηλήζεηο ζην εμσηεξηθφ δηθαηνινγνχληαη γηα ηνλ Τπεχζπλν ηνπ Έξγνπ θαη γηα θάζε 

άιινλ ζπλεξγάηε πνπ κεηαθηλείηαη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο φπσο επίζεο θαη γηα 

επηζηεκνληθνχο ζπλεξγάηεο πνπ ε θχξηα ζέζε ηνπο είλαη ζε Ίδξπκα ηεο αιινδαπήο 

(κεηαθίλεζε απφ ην εμσηεξηθφ πξνο ηελ Διιάδα) θαη εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ 

ρξεκαηνδφηε.  

 

Με απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαζνξίδεηαη γηα θάζε έηνο ην κέγηζην πνζφλ 

εκεξήζηαο απνδεκίσζεο θαη ηα έμνδα δηαλπθηέξεπζεο κε απφδεημε ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 4Β ηνπ άξζξνπ 7 ηεο Κ.Τ.Α. 679/96. Γηα ην έηνο 2008 ηα ηζρχνληα έρνπλ σο 

αθνινχζσο: 

 Γηα θάζε εκέξα παξακνλήο ζην εμσηεξηθφ αλεμαξηήησο ρψξαο ζηα κέιε ΓΔΠ θαη 

ζηνπο επηζηεκνληθνχο ζπλεξγάηεο ησλ έξγσλ θαηαβάιινληαη θαη’ αλψηαην φξην 

100€ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκεξψλ ηαμηδίνπ θαζψο θαη ηα έμνδα 

δηαλπθηέξεπζεο, εθφζνλ ππάξρεη απφδεημε μελνδνρείνπ. Σν φξην απηφ ηζρχεη 

επίζεο θαη γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαη ησλ 

Τπαιιήισλ ηεο Γξακκαηείαο ηεο, νη νπνίνη ζα κεηαθηλεζνχλ κεηά απφ 

εμνπζηνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία. ηνπο κεηαπηπρηαθνχο 

& πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαηαβάιιεηαη σο εκεξήζηα απνδεκίσζε θαη’ αλψηαην 

φξην 60€. 

 

6. Γηα ηε δαπάλε ηνπ μελνδνρείνπ ζην εμσηεξηθφ πξνζθνκίδεηαη ην παξαζηαηηθφ ηνπ 

μελνδνρείνπ (invoice) θαη ηα έμνδα δηακνλήο ζην μελνδνρείν θαηαβάιινληαη κε 

αλψηαην φξην 235€ εκεξεζίσο. Καιχπηεηαη ε δαπάλε δηακνλήο ζε κνλφθιηλν 

δσκάηην. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο πνπ ζα απαηηεζεί ε θάιπςε ηεο δηακνλήο ζε 
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δίθιηλν δσκάηην ην αίηεκα ζα πξέπεη λα αηηηνινγείηαη. ε πεξίπησζε πνπ ν 

κεηαθηλνχκελνο επηζπκεί λα δηακείλεη ζε δίθιηλν δσκάηην ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκίζεη ζηνλ ΔΛΚΔ ζρεηηθφ έγγξαθν απφ ην μελνδνρείν πνπ λα ηεθκαίξεηαη ε 

ηηκή ηνπ ρξέσζε ηνπ κνλφθιηλνπ. 

 

 Δθ’ φζνλ ε κεηαθίλεζε πξαγκαηνπνηεζεί κε ίδηνλ κέζνλ, ε απνδεκίσζε πνπ ζα 

ιάβεη ν κεηαθηλνχκελνο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηελ ηηκή ηνπ αεξνπνξηθνχ 

εηζηηεξίνπ νηθνλνκηθήο ζέζεσο. 

 

 Γηθαηνινγείηαη ε δαπάλε γηα ηαμί ή θαη ελνηθίαζε απηνθηλήηνπ θαηφπηλ 

αηηηνιφγεζεο εθ κέξνπο ηνπ Τπεπζχλνπ ηνπ Έξγνπ. ηελ πεξίπησζε ελνηθίαζεο 

απηνθηλήηνπ δελ θαηαβάιιεηαη ρηιηνκεηξηθή απνδεκίσζε αιιά δχλαηαη λα 

εμνθινχληαη ηηκνιφγηα πψιεζεο θαπζίκσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζην φλνκα ηνπ 

κεηαθηλνχκελνπ.  

 

 ηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ άιινπο θνξείο εθηφο ηεο 

Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηζρχνπλ ηα πξναλαθεξζέληα εθηφο θαη αλ ζηε ζχκβαζε ν 

ρξεκαηνδφηεο πξνβιέπεη θάηη δηαθνξεηηθφ.  

 

ημειώζειρ: (1) Τα έμνδα δηαλπθηέξεπζεο κε απόδεημε κπνξεί λα ππεξβνύλ ηα 235€ 

ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο θαη κεηά από αηηηνινγεκέλν αίηεκα ηνπ 

Δπηζηεκνληθνύ Υπεπζύλνπ πξνο ηελ Δπηηξνπή Δξεπλώλ θαη ζρεηηθή 

έγθξηζε. 

(2) Τα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο είλαη ηα ίδηα κε απηά 

πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηηο κεηαθηλήζεηο εζσηεξηθνύ. 

 

Παξαηεξήζεηο γηα ηηο κεηαθηλήζεηο εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ:  

 

 ε πεξίπησζε πνπ νη κεηαθηλήζεηο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ πξαγκαηνπνηνχληαη 

κε πξνθαηαβνιή, ηφηε γηα ηελ απφδνζε ηεο ππνβάιινληαη ζηε Γξακκαηεία ηα 

πξναλαθεξζέληα δηθαηνινγεηηθά.  

 Δίλαη απνιχησο απαξαίηεην λα θαηαγξάθεηαη ζην εκεξνιφγην θίλεζεο ν 

ζπγθεθξηκέλνο ζθνπφο ηεο κεηαθίλεζεο. Η γεληθφηεηα "γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο" δελ είλαη απνδεθηή.  

 ηα κέιε ΓΔΠ θαη ηνπο ινηπνχο δηδάζθνληεο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο νξίδεηαη 

σο αλψηαην επηηξεπηφ φξην θαηαβνιήο εκεξεζίαο απνδεκίσζεο γηα κεηαθηλήζεηο 

εθηφο έδξαο ηνλ κήλα ν αξηζκφο ησλ επηά (7) εκεξψλ αλά άηνκν θαη γηα ην ζχλνιν 

ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ζπκκεηέρεη, εθηφο θαη αλ ην εξεπλεηηθφ 

πξφγξακκα νξίδεη δηαθνξεηηθά. ε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε εθηφο έδξαο 

απνπζία είλαη γηα ζαθψο ηεθκεξησκέλνπο ιφγνπο κεγαιχηεξε απφ ην θαζνξηζκέλν 

φξην, ε θαηαβνιή ηεο εκεξήζηαο απνδεκίσζεο απαηηεί έγθξηζε θαηφπηλ αηηήκαηνο 

ηνπ Τπεπζχλνπ ηνπ έξγνπ απφ ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ  

 Η εθθαζάξηζε ησλ δαπαλψλ κεηαθίλεζεο πνπ ππνβάιινληαη ζε μέλν λφκηζκα 

γίλεηαη κε βάζε ηελ ηζνηηκία ηεο πξψηεο κέξαο (εκέξα αλαρψξεζεο) ηεο 

κεηαθίλεζεο. 

 Όηαλ ε κεηαθίλεζε αθνξά ζε κφληκνπο ππαιιήινπο (π.ρ ΔΣΔΠ, ΔΔΓΙΠ, ΙΓΑΥ) 

απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ζρεηηθήο άδεηαο απνπζίαο ηνπο απφ ην αξκφδην φξγαλν 

ζην νπνίν ππάγνληαη. 

 Ηκεξήζηα Απνδεκίσζε γηα κεηαθίλεζε εθηφο έδξαο κε απαιιαγή απφ ηελ 

θνξνινγία εηζνδήκαηνο δηθαηνχληαη κφλν νη έρνληεο εμαξηεκέλε ζρέζε εξγαζίαο 

κε Παλεπηζηήκηα ή Γεκφζηνπο Φνξείο γεληθφηεξα (Μέιε ΓΔΠ, Γεκφζηνη 

Τπάιιεινη, ΔΣΔΠ, ΔΔΓΙΠ ,Τπάιιεινη ΙΓΑΥ, ΙΓΟΥ, θιπ). Γηα φινπο ηνπο 



 

25 

ππφινηπνπο αλεμαξηήησο αλ είλαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, θνηηεηέο, 

ζπληαμηνχρνη θιπ ε εκεξήζηα απνδεκίσζε πνπ ζα ιακβάλνπλ γηα ηελ θάιπςε ησλ 

εμφδσλ θίλεζεο ζεσξείηαη εηζφδεκα. Γηα ην ιφγν απηφ θνξνινγείηαη (ππφθεηηαη ζε 

παξαθξάηεζε θφξνπ 20%) θαη γηα ηελ πιεξσκή ηεο εθδίδεηαη Απφδεημε Παξνρήο 

Τπεξεζηψλ ή Απφδεημε Δπαγγεικαηηθήο Γαπάλεο.ε πεξίπησζε πνπ δελ αηηεζεί ε 

θαηαβνιή εκεξήζηαο απνδεκίσζεο απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο πνπ 

κεηαθηλήζεθαλ, ηφηε επηηξέπεηαη λα ηνπο θαηαβιεζνχλ ηα πνζά, βάζεη 

απνδείμεσλ, πνπ δαπάλεζαλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο κεηαθίλεζεο θαη κέρξη ηνπ νξίνπ 

ηεο εκεξήζηαο απνδεκίσζεο πνπ δηθαηνχληαη. 

 

Δ. ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ – ΑΝΑΛΩΗΜΑ - ΛΟΗΠΑ ΔΞΟΓΑ 

 

ηελ θαηεγνξία απηή θαηαρσξνχληαη:  

 

 Γαπάλεο πνπ δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε θακία απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο, 

ιφγσ ηεο ηδηνκνξθίαο ηνπο π.ρ. δεκνζηεχζεηο πξνθεξχμεσλ ζε εθεκεξίδεο, 

κηζζψζεηο, δαπάλεο θηινμελίαο, (π,ρ παξάζεζε γεχκαηνο ή κπνπθέ ηα παξαζηαηηθά 

ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα ζπλνδεχνληαη απφ ηε ιίζηα ζπλδαηηπκφλσλ) 

θ.ι.π.  

 Γαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη δελ έρνπλ εθ ησλ 

πξνηέξσλ πξνβιεθζεί θαηά ηελ ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.  

 Αλαιψζηκα γηα ηε δηεμαγσγή ησλ πξνγξακκάησλ, φπσο είλαη ε γξαθηθή χιε, 

αλαιψζηκα ππνινγηζηψλ θαη εθηππσηψλ, ρεκηθά δηαιχκαηα, θαη φ,ηη άιιν δελ 

εκπίπηεη ζε πάγην εμνπιηζκφ. Δπίζεο, ζηα αλαιψζηκα εληάζζνληαη ηα βηβιία θαη νη 

ζπλδξνκέο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, ηα νπνία θξίλνληαη αλαγθαία γηα ηε 

δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 

Ε. ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΗΔ 

 

Η Δπηηξνπή Δξεπλψλ δελ εγθξίλεη ππεξγνιαβίεο πξνο ηδησηηθέο εηαηξείεο, ζηηο νπνίεο 

ζπκκεηέρνπλ κε νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ν επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο ή κέιε ηεο 

εξεπλεηηθήο νκάδαο ή ζχδπγνη ή ζπγγεληθά ηνπο πξφζσπα κέρξη ηεηάξηνπ βαζκνχ ή 

πξφζσπα έρνληα πλεπκαηηθή ζπγγέλεηα.. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ X 

Γιασείπιζη ηων Πόπων ηος Δ.Λ.Κ.Δ. 
 

Σα έζνδα ηνπ ΔΛΚΔ πξνέξρνληαη απφ ηηο παξαθάησ πεγέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ΚΤΑ 

ΚΑ/679/96: 

 

(α) Δηήζηα επηρνξήγεζε απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Κξάηνπο, εληφο ηνπ 

χςνπο ηεο Κξαηηθήο Δπηρνξήγεζεο. 

(β) Κνλδχιηα απφ ηνλ Πξνυπνινγηζκφ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ πνπ δηαηίζεληαη είηε 

κέζσ ησλ εθάζηνηε πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο ηεο εθπαίδεπζεο ή ηεο έξεπλαο 

θαη ηεο ηερλνινγίαο είηε κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν. 

(γ) Δηδηθέο εηζθνξέο θαη ρξεκαηνδνηήζεηο απφ δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, άιινπο 

δεκφζηνπο θνξείο, ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο ή ηδηψηεο, δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη 

δσξεέο θάζε είδνπο κε πξάμεηο ελ δσή ή αηηία ζαλάηνπ. 
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(δ) Έζνδα απφ παξνρέο ππεξεζηψλ πξνο ηξίηνπο, απφ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε 

επξεζηηερληψλ, ηερλνγλσζίαο θαη πξντφλησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ρξεκαηνδνηνχκελα έξγα θαη πξφζνδνη απφ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ 

Λνγαξηαζκνχ. 

(ε)    Κάζε είδνπο δάλεηα. 

(ζη) Έζνδα απφ θξαηήζεηο ππφ κνξθή γεληθψλ εμφδσλ πνπ επηβάιινληαη ζε 

εθηεινχκελα έξγα. 

 

ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο πξνζηίζεληαη θαη νη παξαθξαηήζεηο απφ ηηο ακνηβέο κειψλ ΓΔΠ, 

ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ/Φ35/10506/ΙΒ/19.02.2002 (ΦΔΚ 178Β) θαη ηπρφλ κεηαθνξέο άιισλ 

πφξσλ κεηά απφ απφθαζε ηεο πγθιήηνπ.  

 

Η Γξακκαηεία ηνπ ΔΛΚΔ ζπληάζζεη θάζε έηνο ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 31
ε
 Οθησβξίνπ ηνλ 

εηήζην πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΔΛΚΔ ν νπνίνο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πξνβιέςεηο γηα εηζξνέο 

θαη εθξνέο ηνπ επνκέλνπ έηνπο. πγθεθξηκκέλα, θαηαξηίδεηαη «Πξνυπνινγηζκφο 

Υξεκαηνδνηνχκελσλ Έξγσλ γηα ηελ Δμππεξέηεζε Αλαγθψλ ησλ Πξνγξακκάησλ θαη ηε 

Λεηηνπξγία ηεο Γξακκαηείαο» ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα θνλδχιηα πνπ 

πξνυπνινγίδνληαη λα απαηηεζνχλ γηα λα εμππεξεηεζνχλ θαηά ην επφκελν έηνο νη 

γξακκαηεηαθέο, δηνηθεηηθέο, ηερληθέο, βνεζεηηθέο θαη άιιεο θχζεσο αλάγθεο πνπ ζα 

πξνθχςνπλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ εξεπλεηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ έξγσλ πνπ έρεη 

αλαιάβεη ν ΔΛΚΔ.  

 

Μεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ «Πξνυπνινγηζκφ 

Υξεκαηνδνηνχκελσλ Έξγσλ γηα ηελ Δμππεξέηεζε Αλαγθψλ ησλ Πξνγξακκάησλ θαη ηε 

Λεηηνπξγία ηεο Γξακκαηείαο» απφ ηα πξνβιεπφκελα έζνδα πξνθχπηνπλ ηα Γηαζέζηκα ηνπ 

ΔΛΚΔ γηα ην επφκελν έηνο. Κάζε έηνο ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 31
ε
 Οθησβξίνπ θαηαξηίδεηαη 

«Πξνυπνινγηζκφο Γηαζεζίκσλ» γηα λα θαηαλεκεζνχλ ηα δηαζέζηκα ππφ κνξθή έξγσλ 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο 

 

Οη αλσηέξσ πξνυπνινγηζκνί Δζφδσλ, Υξεκαηνδνηνχκελσλ Έξγσλ γηα ηελ Δμππεξέηεζε 

Αλαγθψλ ησλ Πξνγξακκάησλ θαη ηε Λεηηνπξγία ηεο Γξακκαηείαο θαη Γηαζεζίκσλ 

εγθξίλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ θαη απφ ηελ χγθιεην ηνπ Ιδξχκαηνο θαη 

αθνινχζσο απνζηέιινληαη γηα ηειηθή έγθξηζε ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο. 

 

Α.  Πξνυπνινγηζκφο Υξεκαηνδνηνχκελσλ Έξγσλ γηα ηελ Δμππεξέηεζε Αλαγθψλ 

ησλ Πξνγξακκάησλ θαη ηε Λεηηνπξγία ηεο Γξακκαηείαο 

 

χκθσλα κε ηα δηεζλψο ηζρχνληα θαη ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο πνπ ππνγξάθεη ν ΔΛΚΔ, ηα 

γεληθά έμνδα εηζπξάηηνληαη γηα λα θαιχπηνληαη νη δηάθνξεο δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ ππνζηήξημε ησλ έξγσλ θαη ηα νπνία δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ γηα λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ αλαιπηηθά ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ. Δπίζεο ε εθπφλεζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ έξγσλ απαηηεί δαπάλεο γηα έξγα ππνδνκήο, γηα ιεηηνπξγηθά έμνδα, γηα 

ζπληήξεζε ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμνπιηζκψλ, γηα αγνξά νξγάλσλ, γηα ηε 

ρξήζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, γηα ηελ πγηεηλή θαη θχιαμε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ 

εξεπλεηψλ, θιπ. Ο Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο επνκέλσο νθείιεη λα 

δαπαλά γηα λα ππνζηεξίμεη ηα πξνγξάκκαηα θαη λα ηηκήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρεη 

αλαιάβεη ππνγξάθνληαο δηεζλείο ζπκβάζεηο θαη ζχκθσλα κε ην πλεχκα θαη ην γξάκκα ηνπ 

Άξζξνπ 7, Παξ.2 ηεο ΚΤΑ ΚΑ 679/96 φηη δειαδή «...πξέπεη λα δηαηίζεηαη κέξνο ηνπ 25% 

από ηα γεληθά έμνδα ησλ έξγσλ ζε θάζε Ίδξπκα γηα ελδερόκελε ρξήζε ηνπ πξνζσπηθνύ, ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη νξγάλσλ...». 
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Σν Πνιπηερλείν Κξήηεο είλαη έλα ηερλνινγηθφ Ίδξπκα κε κεγάιν εχξνο γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ θαη κεγάινο αξηζκφο ησλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ πνπ αλαιακβάλεη 

πεξηιακβάλνπλ εξγαζηεξηαθά πεηξάκαηα ή θαη πηινηηθέο δηαηάμεηο, αξθεηά πνιχπινθα θαη 

πνιιέο θνξέο ζεκαληηθήο επηθηλδπλφηεηαο πνπ ζπρλά δηαξθνχλ γηα πνιιέο κέξεο ή 

εβδνκάδεο ή θαη κήλεο επί 24σξνπ βάζεσο. Δθφζνλ πξνθχπηνπλ θαη ηεθκαίξνληαη 

ειιείςεηο ζηελ ζηειέρσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ, ηερληθνχ ή βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Πνιπηερλείνπ Κξήηεο νη νπνίεο έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα έιιεηκα νιηθφ ή κεξηθφ 

ππνζηήξημεο ησλ αλαγθψλ ησλ πξνγξακκάησλ πνπ έρεη αλαιάβεη ν ΔΛΚΔ ηφηε ε Δπηηξνπή 

Δξεπλψλ ζηα πιαίζηα ηνπ αλσηέξσ πξνυπνινγηζκνχ δχλαηαη λα ρξεκαηνδνηεί έξγα γηα λα 

εμαζθαιίδεηαη ε παξνρή ηεο απαηηνχκελεο ππνζηήξημεο (π.ρ ινγηζηηθή ππνζηήξημε 

δηαρείξηζε, ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ δειηίσλ, κεραλνγξάθεζε, επαθέο κε 

ρξεκαηνδφηεο, αζθάιεηα ησλ πεηξακάησλ, ησλ ρψξσλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ, ζπλζήθεο 

πγηεηλήο, εμαζθάιηζε παξνρήο ειεθηξηθήο ηζρχνο πςειψλ πξνδηαγξαθψλ, κεηαηξνπψλ θαη 

πξνζαξκνγήο ησλ εξγαζηεξηαθψλ ρψξσλ, αδηάιεηπηεο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ πςειψλ 

ηαρπηήησλ ηνπ δηαδηθηχνπ, ησλ πδξαπιηθψλ θαη ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θιπ.) 

 

Β.  Πξνυπνινγηζκφο Γηαζεζίκσλ  

 

Σα δηαζέζηκα ηνπ ΔΛΚΔ θαηαλέκνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Π.., κεηά απφ έγθξηζε ηεο πγθιήηνπ ηνπ Ιδξχκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 

θαη ελδεηθηηθά δχλαληαη λα δηαηίζεληαη σο εμήο: 

 

α)  Πξνκήζεηα θαη ζπληήξεζε εξεπλεηηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ Ιδξχκαηνο  

 

β)  Δλίζρπζε ηεο έξεπλαο κε ρξεκαηνδφηεζε εξεπλεηηθψλ έξγσλ πνπ ππνβάιινπλ 

κέιε ΓΔΠ ηνπ Ιδξχκαηνο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη δηαδηθαζίεο πνπ 

θαζνξίδνπλ ε Δπηηξνπή Δξεπλψλ θαη ε χγθιεηνο  

 

δ)  Υξεκαηνδφηεζε ηεο ζπκκεηνρήο κειψλ ΓΔΠ θαη άιισλ εξεπλεηψλ ζε 

ζπλέδξηα θαζψο θαη ελίζρπζε ηεο πξνζπάζεηαο πξνζέιθπζεο εξεπλεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ. 

 

ε)  Γηάζεζε ππνηξνθηψλ ζε κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαη ππνςεθίνπο δηδάθηνξεο 

θαη βξαβεία επίδνζεο θαη αξηζηείαο ζε πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο 

θνηηεηέο κε αθαδεκατθά θξηηήξηα. Σν χςνο θάζε ππνηξνθίαο θαη ηα θξηηήξηα 

θαζνξίδνληαη θαη’ έηνο απφ ηε χγθιεην. 

  

ζη) Δθπφλεζε κειεηψλ, γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ Ιδξχκαηνο, 

κεηά απφ απφθαζε ηεο πγθιήηνπ ή ηνπ Πξπηαληθνχ πκβνπιίνπ (άξζξν 4, 

παξ. δ ηεο ΚΤΑ ΚΑ 679/96).  

 

δ)  Υξεκαηνδφηεζε επηζθέςεσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζε εξγαζηήξηα θαη 

εξεπλεηηθά θέληξα ζην εζσηεξηθφ ή ζην εμσηεξηθφ κε δηαδηθαζίεο πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ.  

 

 ε) Δλίζρπζε θνηηεηψλ, νη νπνίνη επηηεινχλ βνεζεηηθφ έξγν ζηελ έξεπλα ή 

ηάρζεθαλ ζηελ επηθνπξία ηεο, θαζψο θαη ε ελίζρπζε ζπιινγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ δηνξγαλψλνπλ νη θνηηεηέο θαη απνζθνπνχλ, δηα ηεο 

νξγαλψζεσο εθδειψζεσλ, ζηελ πξνβνιή ηνπ επηηεινπκέλνπ εξεπλεηηθνχ θαη 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηνπ Ιδξχκαηνο. 
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ζ) Κάιπςε ησλ νηθνλνκηθψλ, πιηθνηερληθψλ θαη ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ, πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ επηβάξπλζε ησλ αθαδεκατθψλ κνλάδσλ, ησλ ππεξεζηψλ 

θαη ησλ ππνδνκψλ, ιφγσ ηεο εθπφλεζεο ησλ εξεπλεηηθψλ, αλαπηπμηαθψλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ έξγσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ν ΔΛΚΔ (δείηε άξζξν 4, παξ. δ ηεο 

ΚΤΑ ΚΑ679/96). 

 

Δπίζεο ηκήκα ηνπ αλσηέξσ πξνυπνινγηζκνχ, κέρξη πνζνζηνχ 20% εηεζίσο, κπνξεί λα 

δηαηίζεηαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ηακεηαθήο ξεπζηφηεηαο ηνπ ΔΛΚΔ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπθνιχλεηαη ε εθηέιεζε εμσηεξηθψο ρξεκαηνδνηνχκελσλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ, ζχκθσλα 

κε ηνπο θαλφλεο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ έρνπλ ήδε πεξηγξαθεί ή γηα ηελ θάιπςε εθηάθησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ Ιδξχκαηνο. 

 

Γ. χληαμε Απνινγηζκνχ  

 

Ο εηήζηνο νηθνλνκηθφο απνινγηζκφο ηνπ ΔΛΚΔ ζπληάζζεηαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ θαη 

ειέγρεηαη απφ δχν Οξθσηνχο Διεγθηέο, νη νπνίνη νξίδνληαη απφ ηε χγθιεην. Οη Δθζέζεηο 

Διέγρνπ ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ θαηαηίζεληαη ζηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ κέρξη ην ηέινο 

Ινπλίνπ θάζε έηνπο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο, αθνχ ιάβεη ππφςε ηεο ζρεηηθέο ηπρφλ 

παξαηεξήζεηο, ηηο απνζηέιιεη ζηε χγθιεην ηνπ Ιδξχκαηνο. Οη Δθζέζεηο απνζηέιινληαη 

επίζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8, παξ. 5 ηεο ΚΑ/679/1996, ζηνλ Τπνπξγφ Δζληθήο 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο, ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ θαη ην Διεγθηηθφ πλέδξην. 

 

Σπρφλ αδηάζεηα ππφινηπα απφ ηελ εθηέιεζε ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ κε ίδηνπο πφξνπο 

έξγσλ επηζηξέθνπλ ζηα Γηαζέζηκα ηνπ ΔΛΚΔ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο. 

 

Γ. Σξνπνπνίεζε ησλ Πξνυπνινγηζκψλ 

 

Δπηηξέπεηαη ε ηξνπνπνίεζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπ ΔΛΚΔ κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία πνπ 

πξνβιέπεηαη γηα ηελ έγθξηζε θαη πνπ πεξηγξάθηεθε αλσηέξσ 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΥΙ 

 Κανονιζμόρ διάθεζηρ πποϊόνηων 

 
1. Δηζαγσγή 

 

Σν Πνιπηερλείν Κξήηεο, φπσο θάζε εξεπλεηηθφ θέληξν, δεκηνπξγεί θαη παξάγεη γλψζε, 

ηερλνγλσζία θαη ηερλνινγία. Σα αληηθείκελα απηά πξνέξρνληαη ή δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο 

εκπεηξίεο, ηηο γλψζεηο θαη γεληθά ηελ ηθαλφηεηα ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο ζηελ 

δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή απνηειεζκάησλ, ηδεψλ, θαη παξνρή ππεξεζηψλ κεγάιεο 

ηερλνινγηθήο θαη γεληθά θνηλσληθννηθνλνκηθήο ζεκαζίαο πνπ ελδηαθέξνπλ θαη πξνάγνπλ 

ην Π.Κ.  

 

Η κεηαθνξά θαη δηάζεζε ησλ πξντφλησλ απφ ηνπο δεκηνπξγνχο πξνο ηα άιια κέιε ηνπ 

Π.Κ. γηα λα βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε λέσλ ηέηνησλ πξντφλησλ είλαη ειεχζεξε θαη 

απαξαίηεηε. Η κεηαθνξά θαη ρξήζε φκσο απηψλ ησλ πξντφλησλ ζηνλ νηθνλνκηθφ ρψξν 

είλαη απζηεξά ειεγρφκελε, θαη πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Π.Γ. 

159/1984 θαη ηνλ παξφληα θαλνληζκφ.  

 

Η δπλαηφηεηα δηάρπζεο πξντφλησλ ζηνλ νηθνλνκηθφ ρψξν θαζνξίδεηαη απφ κία βαζηθή 

αξρή. Σα πξντφληα απηά λα έρνπλ έκκεζα ή άκεζα νθέιε (νηθνλνκηθά, θνηλσληθά, θιπ.) 
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γηα ηνλ ελδηαθεξφκελν θνξέα ρξήζηε. Σα νθέιε απηά κπνξνχλ λα πξνέιζνπλ απφ ηελ 

βειηηζηνπνίεζε ησλ δηεξγαζηψλ παξαγσγήο, απφ ηελ δεκηνπξγία λέσλ θαηαλαισηηθψλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, θαη γεληθά απφ ηνλ εθζπγρξνληζκφ ζηνλ ηνκέα παξαγσγήο θαη 

δηάζεζεο πξντφλησλ, ζπλζεθψλ εξγαζίαο, θνηλσληθψλ παξνρψλ θαη επηπηψζεσλ. Η έλαξμε 

ηεο κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ ηφζν γηα ηνλ ηνκέα ηεο βειηηζηνπνίεζεο ζηελ παξαγσγή, 

φζν γηα ηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ κπνξεί λα γίλεη απφ δχν θεληξηθνχο παξάγνληεο: 

ηελ βηνκεραλία θαη ηνπο δεκηνπξγνχο.  

 

Η γλψζε ησλ αλαγθψλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ θνξέα ρξήζηε (π.ρ. ηεο βηνκεραλίαο) 

θαηεπζχλεη ηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα. Απφ ηε άιιε πιεπξά, ε δπλαηφηεηα ησλ εξεπλεηψλ 

λα παξάγνπλ λέα Δξεπλεηηθά Απνηειέζκαηα (Δ.Α.) θαηεπζχλεη ηελ κειινληηθή πνξεία ηεο 

ηερλνινγίαο. Η εθαξκνζκέλε θαη ε βαζηθή έξεπλα είλαη δχν άκεζα ζπλπθαζκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο, θαη απνηεινχλ ηελ βάζε γηα ηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Π.Κ. Γηα 

ηελ δηάζεζε ησλ Δ.Α. ππάξρνπλ δχν ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο. Η ρξήζε ππαξρφλησλ 

Δ.Α. θαη ε δεκηνπξγία λέσλ Δ.Α κεηά απφ αλάζεζε έξγνπ. Οη δχν πεξηπηψζεηο απηέο είλαη 

εληειψο δηαθνξεηηθέο, θαη πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη δηαθνξεηηθά, φζνλ αθνξά ηα 

νηθνλνκηθά θαη λνκηθά ζηνηρεία.  

 

2. Οξηζκνί 

 

Πξντφληα Έξεπλαο είλαη ηα πξντφληα πνπ πξνέξρνληαη απφ δξαζηεξηφηεηεο βαζηθήο ή 

εθαξκνζκέλεο έξεπλαο ή παξνρή ππεξεζηψλ θαη έρνπλ ζπλήζσο άκεζα 

θνηλσληθννηθνλνκηθά νθέιε.  

Δθεχξεζε είλαη ην απνηέιεζκα γηα κία λέα νινθιεξσκέλε δηαδηθαζία έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο (Δ&Α) πνπ μεπεξλά ηελ ήδε γλσζηή ζηάζκε ηερληθήο θαη είλαη επηδεθηηθή 

βηνκεραληθήο εθαξκνγήο. Σα απνηειέζκαηα κηαο εθεχξεζεο, γηα λα έρνπλ εκπνξηθή αμία, 

πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη λνκηθά (άκεζε αίηεζε θαηνρχξσζεο επξεζηηερλίαο).  

Καηλνηνκία είλαη ε κεηαθνξά ελφο απνηειέζκαηνο έξεπλαο ζε λέν ή βειηησκέλν πξντφλ 

θαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ ρξήζε ζε εκπνξηθφ ή θνηλσληθφ επίπεδν, φπσο επίζεο ε αλάπηπμε 

λέαο δηαδηθαζίαο, λένπ ηξφπνπ ζθέςεο, αληηκεηψπηζεο κηαο θαηάζηαζεο, αλαγλψξηζε λέαο 

αλάγθεο ή ηάζεο ηεο αγνξάο βαζηζκέλε ζε πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο πξνεξρφκελεο απφ 

βαζηθή ή εθαξκνζκέλε έξεπλα. Σα θαηλνηφκα πξντφληα ζπλήζσο δελ απνηεινχλ βάζεηο 

γηα αίηεζε επξεζηηερλίαο, θαζψο νη βάζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδνληαη πξέπεη λα έρνπλ 

πξνζηαηεπηεί ζην πξνεγνχκελν ζηάδην ηνπ εξεπλεηηθνχ απνηειέζκαηνο. Δάλ δελ κπνξνχλ 

λα θαηνρπξσζνχλ λνκηθά, πξέπεη λα κπνξνχλ λα ππνζηεξίδνληαη λνκηθά κε ζηνηρεία απφ 

ηα αξρεία ησλ εξεπλεηψλ ή ησλ δεκηνπξγψλ (πνηληθφο θψδηθαο άξζξν 370 Β θαη Γ).  

Πξντφληα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο είλαη ηα πλεπκαηηθά δεκηνπξγήκαηα ηεο αλζξψπηλεο 

δηάλνηαο πνπ παξνπζηάδνληαη κε νξηζκέλε κνξθή πξνζηηή ζηηο αηζζήζεηο, φπσο ηα έξγα 

ιφγνπ, ηέρλεο θαη επηζηήκεο (θείκελα, ζρέδηα, ινγηζκηθφ, θιπ.) 

Αληαγσληζηηθά πξνγξάκκαηα είλαη ηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηα νπνία ε 

ρξεκαηνδφηεζε έγηλε κεηά απφ αλνηθηή πξνθήξπμε ελφο θνξέα, δίρσο λα θαζνξίδεη 

επαθξηβψο ην αληηθείκελν θαη ην απνηέιεζκα.  

Με αληαγσληζηηθά πξνγξάκκαηα είλαη εθείλα ηα νπνία αλαηίζεληαη ζηνλ θνξέα 

πινπνίεζεο άκεζα ή κέζσ δηαγσληζκψλ κε ζχκβαζε γηα ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν 

(θνηλνηηθή νδεγία 92/50 άξζξα ηα, ηβ, ηγ).  

 

3. Ο Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο θαη ε πκβνιή ηνπ ζηελ Γηάζεζε Πξντφλησλ 

 

Ο Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ έρεη ζαλ 

ζθνπφ ηελ «δηάζεζε θαη δηαρείξηζε θνλδπιίσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ νπνηαδήπνηε πεγή» 

(δεο Κ.Τ.Α.679/22.8.96, Άξζξν 1). Η δηαρείξηζε θνλδπιίσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ 

δηάζεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ιφγσ ησλ δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ κειψλ 
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ηνπ Π.Κ απνηειεί κέξνο ηνπ ζθνπνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΛΚΔ. Η δξάζε απηή βνεζάεη 

ζεκαληηθά ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ Π.Κ. γηα εμεχξεζε πφξσλ πξνθεηκέλνπ λα αληεπεμέιζεη 

ζηηο απμαλφκελεο αλάγθεο ππνζηήξημεο έξγσλ εξεπλεηηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο, θαζψο επίζεο θαη ηελ πινπνίεζε ππνδνκήο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

αιιά θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ.  

 

Σν Π.Κ. δηα ηνπ ΔΛΚΔ ή δηα ηεο Δηαηξείαο Αμηνπνίεζεο ηεο Πεξηνπζίαο ζθνπεχεη ζηελ 

φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξε ελεκέξσζε ησλ παξαγσγηθψλ θνξέσλ, φζνλ αθνξά ζηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ έρεη ην Π.Κ. γηα παξνρή ππεξεζηψλ (έξεπλα, ηερλνινγηθή αλάπηπμε, 

γλσκαηεχζεηο, αλαιχζεηο, θιπ) θαη γηα ηε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο κε ηηο αθαδεκατθέο 

κνλάδεο ηνπ Ιδξχκαηνο.  

 

4. Πλεπκαηηθή Βηνκεραληθή Ηδηνθηεζία θαη Κπξηφηεηα ησλ Πξντφλησλ 

 

Γηα ηελ ζσζηή αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο ησλ εζηθψλ δηθαησκάησλ θαη ηεο θπξηφηεηαο 

ησλ απνηειεζκάησλ είλαη απαξαίηεην λα δνζνχλ νη παξαθάησ νξηζκνί γηα ηα παξαγφκελα 

πξντφληα:  

 

Τύπνη πξντόλησλ 

 

1. Πξντφληα ζπκβαηηθήο εξγαζίαο (άξζξν 6 § 5 Ν 1733/1987): Οη εξγαδφκελνη κε 

ζχκβαζε είλαη εθείλνη, νη νπνίνη εξγάδνληαη γηα ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλνπ 

έξγνπ, φπσο είλαη ην κφληκν πξνζσπηθφ, ηα άηνκα κε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ ή 

κε ζχκβαζε έξγνπ θαη έρνπλ δεδνκέλεο εξγαζηαθέο ππνρξεψζεηο βάζεη ηεο 

ζχκβαζήο ηνπο. Σν έξγν πνπ παξάγνπλ αλήθεη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία. Δπίζεο 

έξγα πνπ παξάγνληαη ζηα πιαίζηα ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο, αιιά κε ππεξσξίεο ηνπ 

εξγαδνκέλνπ πνπ θαιχπηνληαη κηζζνινγηθά, ζχκθσλα κε ηηο ππάξρνπζεο 

λνκνζεηηθέο κηζζνινγηθέο δηαηάμεηο, αλήθνπλ ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία.  

 

2. Πξντφληα απφ εμαξηεκέλε εξγαζία (άξζξν 6 § 6 Ν 1733/1987). Σν πξντφλ ή έξγν 

πνπ παξάγεηαη απφ εξγαδφκελν (εθηφο σξαξίνπ ρσξίο πιεξσκή ππεξσξηψλ, εάλ 

αλήθεη ζηελ παξαπάλσ θαηεγνξία), ρξεζηκνπνηψληαο πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ 

εξγνδφηε. Παξαδείγκαηα είλαη ηα απνηειέζκαηα πνπ παξάγνληαη απφ 

επηζηεκνληθνχο ζπλεξγάηεο, επηζθέπηεο εξεπλεηέο, θιπ. πνπ θαιχπηνληαη 

κηζζνινγηθά απφ άιινπο, εμσ-παλεπηζηεκηαθνχο θνξείο.  

 

3. Πξντφληα απφ ειεχζεξν εξγαδφκελν (άξζξν 6 § 4 Ν 1733/1987). Σα πξντφληα ηεο 

θαηεγνξίαο απηήο πξνέξρνληαη απφ εξγαδφκελνπο πνπ εθηέιεζαλ ηελ εξγαζία θαη 

νινθιήξσζαλ ην πξντφλ αλεμάξηεηα απφ εξγνδφηε (Π.Κ., ΔΛΚΔ).  

 

5. Πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία θαη θπξηφηεηα πξντφλησλ 

 

Ηζηθά δηθαηώκαηα 

 

Σα εζηθά δηθαηψκαηα κίαο πλεπκαηηθήο δεκηνπξγίαο θαη γεληθά θάζε πξντφληνο αλήθνπλ 

ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο. ε πεξίπησζε δεκνζίεπζεο 

κέξνπο ή νιφθιεξεο ηεο εξγαζίαο, ζε νπνηαδήπνηε κνξθή πξέπεη λα αλαθέξεη ηα νλφκαηα 

φισλ ησλ εξεπλεηψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία ηεο εξγαζίαο θαζψο 

επίζεο θαη ηνλ ηφπν δηεμαγσγήο ηεο δεκηνπξγίαο. ηελ πεξίπησζε έξγνπ πνπ 

δεκηνπξγήζεθε εμνινθιήξνπ ή ελ κέξεη ζην Π.Κ., πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε δηεχζπλζε ηνπ 

Π.Κ.  
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Πεξηνπζηαθά δηθαηώκαηα ησλ Πξντόλησλ 

 

Σα πεξηνπζηαθά δηθαηψκαηα επί ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξντφληνο πνπ δεκηνπξγήζεθε ζε 

εθηέιεζε ζχκβαζεο εξγαζίαο κεηαβηβάδνληαη απηνδηθαίσο ζην Π.Κ. ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 8 θαη 40 ηνπ λ. 2121/1993, εθηφο εάλ ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα 

νξίδεη ξεηά δηαθνξεηηθή θαηαλνκή ησλ δηθαησκάησλ. Γηα ηελ ηζρχ απηήο ηεο δηάηαμεο 

απαηηείηαη ε αλαιπηηθή αλαθνξά ηνπ ζέκαηνο απηνχ ζηνλ θαλνληζκφ παξαθνινχζεζεο ή 

ζην ηερληθφ δειηίν ηνπ έξγνπ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θνξείο 

 

Δηδηθά σο πξνο ηα κέιε ΓΔΠ θαη ηα πξντφληα ηεο έξεπλάο ηνπο, πνπ παξάγνληαη ζην 

πιαίζην πξνγξάκκαηνο ρξεκαηνδνηνχκελνπ απφ ηνλ ΔΛΚΔ θαη ηπγράλνπλ πξνζηαζίαο 

θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2121/1993, πξνβιέπεηαη φηη ηα κέιε ΓΔΠ δηαηεξνχλ θαηά ηελ 

νηαδήπνηε αμηνπνίεζε – εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ησλ πλεπκαηηθψλ ηνπο δεκηνπξγεκάησλ 

δηθαηψκαηα ζην 70 % ηνπ έξγνπ, ην δε Π.Κ. ζην ππφινηπν 30 %, εθηφο εάλ ην 

ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα νξίδεη ξεηά δηαθνξεηηθή θαηαλνκή ησλ δηθαησκάησλ. 

 

6. Βηνκεραληθή ηδηνθηεζία θαη θπξηφηεηα πξντφλησλ 

 

Η εθεχξεζε πνπ δεκηνπξγήζεθε ζε εθηέιεζε ζχκβαζεο εξγαζίαο αλήθεη εμ νινθιήξνπ 

ζην Π.Κ (Αξζξν 6, παξ. 4, λ.1733/1987) εθηφο εάλ ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα νξίδεη 

ξεηά δηαθνξεηηθή θαηαλνκή ησλ δηθαησκάησλ. Αλ πξφθεηηαη γηα εμαξηεκέλε εθεχξεζε 

ηφηε ε θπξηφηεηα ηνπ πξντφληνο αλήθεη θαηά 40% ζην Π.Κ θαη θαηά 60% ζηνλ εξεπλεηή. 

 

Δηδηθά σο πξνο ηα κέιε ΓΔΠ θαη ηηο εθεπξέζεηο ηνπο πνπ παξάγνληαη ζην πιαίζην 

πξνγξάκκαηνο ρξεκαηνδνηνχκελνπ απφ ηνλ ΔΛΚΔ θαη ηπγράλνπλ πξνζηαζίαο θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 1733/1987 , πξνβιέπεηαη φηη ηα πεξηνπζηαθά ηνπο δηθαηψκαηα αλέξρνληαη 

ζε πνζνζηφ 70% ζην δε Π.Κ. αληηζηνηρεί ην ππφινηπν 30 %, εθηφο εάλ ην ζπγθεθξηκέλν 

πξφγξακκα νξίδεη ξεηά δηαθνξεηηθή θαηαλνκή ησλ δηθαησκάησλ. 

 

7. Υξήζε θαη Γηάζεζε Τπάξρνληνο Πξντφληνο 

 

Σα πεξηνπζηαθά δηθαηψκαηα επί ησλ απνηειεζκάησλ θαηαλέκεηαη ζηνπο εκπιεθφκελνπο 

θνξείο φπσο νξίδεη ν θαλνληζκφο παξαπάλσ. Σν πνζνζηφ θπξηφηεηαο, πνπ θαηέρεη έλα 

θπζηθφ πξφζσπν ή έλαο θνξέαο, κπνξεί λα δηαπξαγκαηεπηεί θαη λα δηαηεζεί φπσο νξίδεη ν 

θάζε δηθαηνχρνο. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ζπγθπξηφηεηα (θαηαλνκή θπξηφηεηαο (έλα 

πξφζσπν ή θνξέαο θαηέρεη ιηγφηεξν απφ ην 100%) είλαη απαξαίηεην λα ππάξμεη γξαπηή 

ελεκέξσζε ησλ άιισλ θαηφρσλ θπξηφηεηαο-ζπλδηθαηνχρσλ πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζπκθσλίαο ρξήζεο πξντφλησλ απφ ηξίηα πξφζσπα. Οη θνξείο ή ηα πξφζσπα πνπ θαηέρνπλ 

ηελ ππφινηπε θπξηφηεηα, θαη έρνπλ πνζνζηφ ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ 30%, πξέπεη λα 

δειψζνπλ εγγξάθσο ηελ ζπκθσλία ηνπο γηα ηελ ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ. Η 

εθκεηάιιεπζε ηνπ Πξντφληνο Έξεπλαο ή ηνπ Δξεπλεηηθνχ Απνηειέζκαηνο δελ είλαη 

δπλαηή εάλ δελ ππάξρεη ζχκθσλε γλψκε ηνπ 51% ηνπ πνζνζηνχ ησλ θπξίσλ. Σα θέξδε 

απφ ηελ ρξήζε ηεο θπξηφηεηαο θαηαλέκεηαη ζχκθσλα κε ην πνζνζηφ, ε ζχκθσλα κε 

ζπκθσλεηηθφ κεηαμχ ησλ θαηφρσλ. Η θαηαλνκή ησλ δηθαησκάησλ αλαθέξεηαη αλαιπηηθά 

ζην Έληππν Τπνδείγκαηνο 1 πνπ ζπκπιεξψλεηαη θαη ππνβάιιεηαη ζηελ Δπηηξνπή 

Δξεπλψλ.  

 

ε πεξίπησζε πνπ θάηνρνη θπξηφηεηαο-ζπλδηθαηνχρνη επηζπκνχλ ηελ πξνζηαζία ησλ 

απνηειεζκάησλ πνπ παξήγαγαλ κε δίπισκα επξεζηηερλίαο δχλαληαη : 

 

1. λα απεπζπλζνχλ πξψηα ζηνλ ΔΛΚΔ θαη λα δεηήζνπλ απφ ηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ 

λα θαιχςεη ην θφζηνο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ απνηειέζκαηνο ην νπνίν πεξηιακβάλεη: 
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- ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ ΔΛΚΔ απνπεξάησζεο ηεο ελ ιφγσ δηαδηθαζίαο.  

- ην θφζηνο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ απνηειεζκάησλ απφ ην Π.Κ. ή απφ άιιν 

θνξέα (θφζηνο θαηάζεζεο θαη ζπληήξεζεο επξεζηηερλίαο) 

- θφζηνο δηαθήκηζεο θαη δηαρείξηζεο  

 

Η Δπηηξνπή Δξεπλψλ πξέπεη λα εμεηάζεη ηελ πξφηαζε θαη λα απνθαλζεί εάλ 

ελδηαθέξεηαη ή δχλαηαη λα αλαιάβεη ηα έμνδα θαηνρχξσζεο θαη ππνζηήξημεο 

απηήο. Η απφθαζε απηή (είηε είλαη ζεηηθή ή αξλεηηθή) πξέπεη λα θνηλνπνηείηαη 

πξνο ηνλ θάηνρν θπξηφηεηαο-ζπλδηθαηνχρν εληφο 3 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο. ε πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο θαη θάιπςεο ηνπ 

θφζηνπο πξνζηαζίαο ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηνλ ΔΛΚΔ, κφιηο ππάξμνπλ έζνδα 

απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ απνηειέζκαηνο ζα επηζηξαθνχλ ηα παξαπάλσ έμνδα 

εληφθσο ζηνλ ΔΛΚΔ πέξαλ ησλ αλαινγνχλησλ πνζνζηψλ ζπληδηνθηεζίαο 

 

2  λα πξνρσξήζνπλ, ππφ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ, ζηελ 

πξνζηαζία ησλ απνηειεζκάησλ πνπ παξήγαγαλ θαιχπηνληαο εμ ηδίσλ πφξσλ ην 

θφζηνο. ηελ πεξίπησζε απηή, κφιηο ππάξμνπλ έζνδα απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ 

απνηειέζκαηνο, ηα ηπρφλ έμνδα ζα επηζηξαθνχλ εληφθσο ζηνπο θαηφρνπο 

θπξηφηεηαο-ζπλδηθαηνχρνπο πέξαλ ησλ αλαινγνχλησλ πνζνζηψλ ζπληδηνθηεζίαο 
 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΥIΙ 

Διδικέρ διαηάξειρ 
 

 

1. Η Δπηηξνπή Δξεπλψλ κπνξεί λα δηαρεηξηζζεί ρσξίο παξαθξάηεζε γεληθψλ εμφδσλ, 

ππνηξνθίεο, πξνεξρφκελεο απφ δσξεέο ή απφ άιιεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, ζε 

ππνςεθίνπο δηδάθηνξεο ή κεηαδηδαθηνξηθνχο ζπλεξγάηεο ζην πιαίζην ηνπ 

εξεπλεηηθνχ ηνπο έξγνπ. 

 

2. Ο Οδεγφο Υξεκαηνδφηεζεο επαλεμεηάδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ, 

ηξνπνπνηείηαη, εάλ θαη εθφζνλ νη ζπλζήθεο ην απαηηνχλ, θαη ππνβάιιεηαη ζηε 

χγθιεην πξνο αλαζεψξεζε. 

 

3. Ο έιεγρνο ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ ΔΛΚΔ είλαη θαηαζηαιηηθφο θαη γίλεηαη 

απφ νξθσηνχο ειεγθηέο, ε επηινγή ησλ νπνίσλ γίλεηαη απφ ηε χγθιεην. Η έθζεζή 

ηνπο θνηλνπνηείηαη ζηνπο Τπνπξγνχο Παηδείαο θαη Αλάπηπμεο θαζψο θαη ζηε 

χγθιεην. 

 

4. Η ηζρχο ηνπ παξφληνο αξρίδεη απφ ηελ εκέξα ςήθηζήο ηνπ απφ ηε χγθιεην. 

 

 

 

 

 

 

 

 


