
ΑΓΑ:4ΗΗΚ46ΦΕ4-81 

 

 i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9 ,  ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΥΟΤ,  157 80,  ΑΘΗ ΝΑ.  

 210-772 1348,  210-772 4181 _ e-mail: ereyna@central.ntua.gr 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ 

ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2010 



ΑΓΑ:4ΗΗΚ46ΦΕ4-81 

 

 ii 

ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ 

ΔΙΓΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ TOY   

ΔΜΠ  

Κατά τιρ διατάξειρ τος Άπθπος 3, §2 τος Ν.3027/2002 

 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

1 ΔΙΑΓΩΓΗ – ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ............................................................................ 5 

1.1 ΔΗΑΓΧΓΖ .................................................................................................................... 5 

1.2 ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΖ ΔΡΔΤΝΑ ................................................ 5 

1.3 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟ ΔΜΠ ......................... 7 

1.4 ΟΡΓΑΝΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ......................................................................... 7 

2 ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΔΡΓΑ ..................................................................................................... 9 

2.1 ΟΡΗΜΟΗ ΚΑΗ ΔΝΝΟΗΔ ................................................................................................. 9 

2.2 ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΔΡΓΧΝ .................................................................................................. 10 

2.2.1 Διζαγωγή .......................................................................................................... 10 

2.2.2 Δξωηεπικώρ Φπημαηοδοηούμενα Έπγα .............................................................. 11 

2.2.3 Δζωηεπικώρ Φπημαηοδοηούμενα Έπγα ............................................................. 12 

2.2.3.1 Έπγα από ΔπιζηποθΫρ .................................................................................. 12 

2.2.3.2 Έπγα Δνέζσςζηρ ηηρ Βαζικάρ Έπεςναρ ....................................................... 13 

2.2.3.3 Έπγα ζε εκηΫλεζη ηος Πποϋπολογιζμού ηων Γιαθεζέμων .......................... 13 

2.2.4 Διδικά Έπγα ...................................................................................................... 13 

2.2.4.1 Έπγα ΚΠ .................................................................................................... 13 

2.2.4.2 Έπγα-Πλαέζιο ............................................................................................... 14 

3 ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ, ΔΓΚΡΙΗ, ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΚΣΔΛΔΗ 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΩΝ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ................................................. 15 

3.1 ΓΔΝΗΚΑ ...................................................................................................................... 15 

3.2 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΚΑΗ ΔΓΚΡΗΖ ..................................................................... 16 

3.2.1 Γιαδικαζία ζηη Σσολή ....................................................................................... 16 

3.2.2 Γιαδικαζία ζηον Διδικό Λογαπιαζμό ................................................................ 19 

3.2.3 Υποβολή Πποηάζεων Δπεςνηηικών Έπγων ....................................................... 19 



ΑΓΑ:4ΗΗΚ46ΦΕ4-81 

 

 iii 

3.2.4 Σςμμεηοσή ζε Κοινοππαξίερ και Λοιπέρ Δνώζειρ .............................................. 20 

3.2.5 Καηάπηιζη και Υπογπαθή Σύμβαζηρ με ηο Φπημαηοδόηη .................................. 21 

3.3 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ................................................................ 22 

3.3.1 Σςμβάζειρ με ηοςρ Σςνεπγάηερ ηων Δπεςνηηικών Έπγων .................................. 22 

3.3.2 Αμοιβέρ επεςνηηών ........................................................................................... 24 

3.3.3 Δνηαλμαηοποίηζη και ςλοποίηζη πληπωμών .................................................... 25 

3.3.3.1 ΠποπληπωμΫρ ............................................................................................... 25 

3.3.3.2 Σαξέδια ......................................................................................................... 25 

3.3.3.3 Τποηποθέερ ................................................................................................... 29 

3.3.4.Ταμειακέρ Γιεςκολύνζειρ ......................................................................................... 29 

3.4 ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ........................................................................ 29 

4 ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΙΓΙΚΟΤ 

ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΟΤ ΔΙΓΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ 

ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ..................................................................................................... 31 

4.1 ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΗΓΗΚΟΤ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ...................................................... 31 

4.2 ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΗΓΗΚΟΤ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ................................. 32 

5 ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΟΤ ΔΙΓΙΚΟΤ 

ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ..................................................................... 34 

5.1 ΟΡΓΑΝΧΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΗΓΗΚΟΤ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ............. 34 

5.1.1 Τμήμα Α:  Γπαμμαηειακή Υποζηήπιξη και Έλεγσορ Δπεςνηηικών Έπγων ......... 34 

5.1.2 Τμήμα Β:  Οικονομικό ...................................................................................... 34 

5.1.3 Τμήμα Γ:  Οπγάνωζη, Ανάπηςξη και Υποζηήπιξη ............................................. 35 

5.1.4 Τμήμα Γ:  Γπαθείο Σηήπιξηρ ΚΠΣ .................................................................... 37 

5.2 ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΛΚΔ ........................................... 38 

5.3 ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΧΝ ΣΜΖΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΛΚΔ ....................................... 39 

5.4 ΓΔΝΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΣΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤ ΔΛΚΔ ...................................................... 40 

5.5 ΔΞΟΓΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ .................................................................. 40 

6 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΟΤ ΔΙΓΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ 

ΔΡΔΤΝΑ ............................................................................................................................... 42 

6.1 ΠΟΡΟΗ ........................................................................................................................ 42 

6.2 ΣΑΜΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ............................................................................................ 42 

6.3 ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ............................................................................................ 43 



ΑΓΑ:4ΗΗΚ46ΦΕ4-81 

 

 iv 

6.4 ΔΣΖΗΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ...................................................... 44 

6.5 ΓΗΑΘΔΗΜΑ ................................................................................................................ 44 

6.5.1 Πποϋπολογιζμόρ Γιαθεζίμων ........................................................................... 45 

6.5.2 Δκηέλεζη Πποϋπολογιζμού Γιαθεζίμων ............................................................ 46 

6.5.2.1 ΔπεςνηηικΪ Έπγα ......................................................................................... 46 

6.5.2.2 Έξοδα Ππςηανικού ςμβοςλέος .................................................................. 46 

6.5.2.3 Άλλα Ϋπγα .................................................................................................... 46 

6.5.3 Τποποποίηζη ηος Πποϋπολογιζμού Γιαθεζίμων ............................................... 47 

6.5.4 Απολογιζμόρ Πποϋπολογιζμού Γιαθεζίμων ...................................................... 47 

7 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΑΘΔΗ ΠΡΟΪΟΝΣΟ .............................................................. 48 

7.1 ΔΗΑΓΧΓΖ .................................................................................................................. 48 

7.2 ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΟΤ ΣΖ ΓΗΑΘΔΖ 

ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ........................................................................................................................... 49 

7.3 ΓΗΑΝΟΖΣΗΚΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ .......................................................................................... 49 

8 ΔΙΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ .................................................................................................. 50 

 

 



ΑΓΑ:4ΗΗΚ46ΦΕ4-81 

 

 5 

1 ΔΙΑΓΩΓΗ – ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

1.1 Διζαγωγή 

Βαζηθή απνζηνιή ησλ ΑΔΙ (Ν. 1268/82, άξζξν 1, παξ. 2) είλαη, εθηφο απφ ηε κεηάδνζε ηεο 

γλψζεο (εθπαίδεπζε), ε παξαγσγή λέαο γλψζεο κέζσ ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο. 

Δξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ΔΜΠ ρσξίο ή κε ρξεκαηνδφηεζε: 

α. απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ Ιδξχκαηνο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην Γεκφζην Λνγηζηηθφ, δειαδή ηνλ 

Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, ηηο Γεκφζηεο Δπελδχζεηο θαη ηηο πηζηψζεηο κηζζνδνζίαο θαη 

β. απφ νξγαληζκνχο, θνξείο ή ηδηψηεο νη νπνίνη αλαζέηνπλ άλεπ ή θαηφπηλ δηαγσληζηηθήο 

δηαδηθαζίαο ζε εξεπλεηηθέο νκάδεο ή / θαη κεκνλσκέλα κέιε ΓΔΠ ζπγθεθξηκέλα 

εξεπλεηηθά έξγα.  

γ. απφ εζσηεξηθνχο πφξνπο.  

ηε ζπλέρεηα, ζα ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο εμσηεξηθά ρξεκαηνδνηνχκελε  έξεπλα, ή απιψο 

σπημαηοδοηούμενη έπεςνα, γηα ηηο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ πεξηπηψζεσλ β θαη γ. 

1.2 Θεζμικό Πλαίζιο Υπημαηοδοηούμενηρ Έπεςναρ 

Καηά ρξνλνινγηθή ζεηξά, ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε δηαρείξηζε ηεο εμσηεξηθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο έξεπλαο ζηα Παλεπηζηήκηα ζπλίζηαηαη απφ:  

 Σν Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 432/81 "Πεξί ζπζηάζεσο Δηδηθψλ Λνγαξηαζκψλ αμηνπνηήζεσο 

θνλδπιίσλ γηα ηελ εθηέιεζε εξεπλεηηθψλ έξγσλ ζηα ΑΔΙ ηεο Φψξαο". 

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

 Σελ Τπνπξγηθή Απφθαζε Β1/819/88 "Σχζηαζε Δηδηθψλ Λνγαξηαζκψλ γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε εξεπλεηηθψλ έξγσλ θαη ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ ή δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

εθηεινχληαη ζηα ΑΔΙ ή ΤΔΙ ηεο Φψξαο". 

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

Απφθαζεο Β1/819/88". 

 Σν Νφκν 3027/2002, Άξζξν 3, παξάγξαθνο 2, πεξί "Σχληαμεο Οδεγνχ 

Φξεκαηνδφηεζεο θαη Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ". 
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χκθσλα κε ην ΠΓ 432/81, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε απφ ηηο Τπνπξγηθέο 

Απνθάζεηο Β1/819/88 θαη ΚΑ/679/96, έρνπλ ηδξπζεί ζηα Παλεπηζηήκηα θαη ηα ΣΔΙ ηεο 

Διιάδαο Διδικοί Λογαπιαζμοί Κονδςλίων Έπεςναρ (ΔΛΚΔ) κε ζθνπφ: 

"ηε δηάζεζε θαη ηε δηαρείξηζε θνλδπιίσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ νπνηαδήπνηε 

πεγή θαη πξννξίδνληαη γηα ηελ θάιπςε δαπαλψλ νπνηνπδήπνηε είδνπο, πνπ 

είλαη απαξαίηεηεο γηα ηηο αλάγθεο εξεπλεηηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ, επηκνξθσηηθψλ, 

αλαπηπμηαθψλ θαζψο θαη έξγσλ ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο θαη έξγσλ γηα ηελ 

παξνρή επηζηεκνληθψλ, ηερλνινγηθψλ θαη θαιιηηερληθψλ ππεξεζηψλ, ηελ 

εθπφλεζε εηδηθψλ κειεηψλ, ηελ εθηέιεζε δνθηκψλ κεηξήζεσλ εξγαζηεξηαθψλ 

εμεηάζεσλ θαη αλαιχζεσλ, ηελ παξνρή γλσκνδνηήζεσλ, ηε ζχληαμε 

πξνδηαγξαθψλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, σο θαη άιισλ ηερληθψλ ππεξεζηψλ ή 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηε ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

έξεπλαο κε ηελ παξαγσγή θαη εθηεινχληαη ή παξέρνληαη απφ ην επηζηεκνληθφ 

πξνζσπηθφ ησλ ΑΔΙ ή ΤΔΙ ή θαη κε ηε ζπλεξγαζία άιισλ εηδηθψλ 

επηζηεκφλσλ". 

Ωο πφξνη ησλ ΔΛΚΔ πξνζδηνξίζζεθαλ: 

α) Δπηρνξεγήζεηο  απφ ηνλ Ταθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ. 

β) Κνλδχιηα απφ ηνλ Πξνυπνινγηζκφ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. 

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

θνξείο, ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο ή ηδηψηεο, δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη δσξεέο θάζε είδνπο. 

δ) Έζνδα απφ παξνρέο ππεξεζηψλ πξνο ηξίηνπο, απφ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε 

επξεζηηερληψλ, ηερλνγλσζίαο θαη πξντφλησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ρξεκαηνδνηνχκελα 

έξγα.  

ε) Πξφζνδνη απφ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ΔΛΚΔ 

ζη) Κάζε είδνπο δάλεηα. 

δ) Έζνδν απφ θξαηήζεηο πνπ επηβάιινληαη ζε εθηεινχκελα έξγα. 

Σέινο, ν Νφκνο 3027/2002, Άξζξν 3,  παξάγξαθνο 2 νξίδεη φηη: 

"Η Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 4 ηεο 

θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο κε αξηζκφ ΚΑ/679/22.8.1996 (ΦΔΚ 826 Β’) ζπληάζζεη 

«Οδεγφ Φξεκαηνδφηεζεο θαη Γηαρείξηζεο» ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ, ν νπνίνο 
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εγθξίλεηαη απφ ηε Σχγθιεην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ή ηε Σπλέιεπζε ηνπ ΤΔΙ, θαηά 

πεξίπησζε. 

α) Σηνλ Οδεγφ Φξεκαηνδφηεζεο θαη Γηαρείξηζεο πεξηγξάθνληαη ζπλνιηθά ηα φξγαλα, 

νη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο, επηινγήο, ρξεκαηνδφηεζεο θαη νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 

αλσηέξσ θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο, θαζψο θαη ε δηάδνζε, αμηνπνίεζε θαη 

εθκεηάιιεπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη πξντφλησλ ησλ εξεπλεηηθψλ θαη άιισλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ. 

β) Με ηνλ Οδεγφ Φξεκαηνδφηεζεο θαη Γηαρείξηζεο θαζνξίδνληαη, επίζεο, νη 

αξκνδηφηεηεο, νη ππνρξεψζεηο ησλ ππεπζχλσλ ησλ έξγσλ γηα ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο 

δξαζηεξηνηήησλ, ην πιαίζην θαη ηα ζέκαηα ακνηβψλ φζσλ ζπκκεηέρνπλ ζε έξγα πνπ 

ρξεκαηνδνηεί θαη δηαρεηξίδεηαη ν Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο θαζψο θαη θάζε πεξίπησζε 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ αλσηέξσ 

θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε. " 

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

Γηαρείξηζεο (ΟΥΓ) ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο ηνπ ΔΜΠ  Ο ΟΥΓ απνηειεί 

γεληθφ θαλνληζηηθφ πιαίζην, κε βάζε ην νπνίν ε Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ 

(ΔΓΔΙΛ) εμεηδηθεχεη ηνλ Οδεγφ Δξεπλεηή, ν νπνίνο πεξηέρεη θαη φια ηα απαξαίηεηα έληππα. 

 

1.3 Δπεςνηηικόρ ηπαηηγικόρ σεδιαζμόρ και Πολιηική ζηο ΔΜΠ 

Ο εξεπλεηηθφο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο θαη πνιηηηθή ηνπ ΔΜΠ ραξάζζνληαη ζην πιαίζην ησλ 

νξηδνκέλσλ ζην Κεθάιαην Γ, Άξζξν 8 ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ 

Ιδξχκαηνο (ΤΑ Αξηζ. Φ1/232/Β1/404, ΦΔΚ Αξ. Φχιινπ 1098, 05.09.2000, ηεχρνο δεχηεξν), 

θαη εηδηθφηεξα ζηηο παξαγξάθνπο 1.2, 1.4, 1.5 θαη 3.2 : 

 

1.4 Όπγανα Γιοίκηζηρ και Γιασείπιζηρ 

χκθσλα κε ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ΚΑ/679/96 ηα φξγαλα δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο 

ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο είλαη ε ΔΓΔΙΛ θαη ε Γξακκαηεία ηνπ ΔΛΚΔ. 
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Η δηνίθεζε θαη ε δηαρείξηζε ηνπ ΔΛΚΔ είλαη αλεμάξηεηε απφ ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ 

ΔΜΠ (άξζξν 3, παξ. 1 ηεο σο άλσ ΚΑ). Η δηνίθεζε ηνπ ΔΜΠ παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηε 

ιεηηνπξγία θαη ηα πεπξαγκέλα ηνπ ΔΛΚΔ, κε βάζε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ 

παξφληα Οδεγφ Υξεκαηνδφηεζεο θαη Γηαρείξηζεο. 

χκθσλα κε ηελ αλσηέξσ ΚΤΑ, ε ΔΓΔΙΛ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Πξπηαληθνχ 

πκβνπιίνπ. Η ΔΓΔΙΛ απαξηίδεηαη απφ ηαθηηθνχο θαη αλαπιεξσκαηηθνχο εθπξνζψπνπο 

φισλ ησλ ρνιψλ ηνπ ΔΜΠ θαη έλα απφ ηνπο Αληηπξπηάλεηο πνπ νξίδεηαη απφ ην Πξπηαληθφ 

πκβνχιην, ν νπνίνο θαη πξνεδξεχεη ηεο ΔΓΔΙΛ. Σα κέιε ΓΔΠ πνπ εθπξνζσπνχλ ηηο ρνιέο 

ζηελ ΔΓΔΙΛ πξέπεη λα έρνπλ βαζκίδα θαη πξνζφληα πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ αλσηέξσ 

ΚΤΑ θαη εθιέγνληαη κε απφθαζε ηεο Γ..Δ.. θάζε ρνιήο. Η ζεηεία ησλ κειψλ ηεο ΔΓΔΙΛ 

είλαη ηξηεηήο.  ηελ πξψηε ζπλεδξίαζε ηεο ΔΓΔΙΛ, εθιέγεηαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία ν 

Αληηπξφεδξφο ηεο. Οη αλαπιεξσκαηηθνί εθπξφζσπνη κπνξνχλ λα κεηέρνπλ ζε φιεο ηηο 

ζπλεδξηάζεηο ηεο ΔΓΔΙΛ αιιά ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ εθφζνλ παξίζηαηαη θαη ην αληίζηνηρν 

ηαθηηθφ κέινο. Υξέε γξακκαηέα ηεο ΔΓΔΙΛ εθηειεί ν Πξντζηάκελνο ηεο Γξακκαηείαο ηνπ 

ΔΛΚΔ ή ν λφκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ. Δηδηθά ζηελ ΔΓΔΙΛ ηνπ ΔΜΠ, ζπκκεηέρνπλ θαη 

δηαηππψλνπλ γλψκε θαη εθιεγκέλνη εθπξφζσπνη ησλ θνξέσλ ηεο Πνιπηερλεηαθήο 

Κνηλφηεηαο ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. Σα κέιε απηά νξίδεη ε χγθιεηνο. Δπίζεο, ζηηο 

πλεδξηάζεηο ηεο ΔΓΔΙΛ κπνξεί λα πξνζθαινχληαη κέιε ηεο Πνιπηερλεηαθήο Κνηλφηεηαο 

πξνθεηκέλνπ λα δηαηππψζνπλ ηε γλψκε ηνπο ζε εηδηθά ζέκαηα. 

Σα ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο Γξακκαηείαο αλαθέξνληαη ζηα Κεθάιαηα 4 

θαη 5. 
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2 ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΔΡΓΑ 

2.1 Οπιζμοί και Έννοιερ 

Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ αλάπηπμε ησλ εξεπλεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Διιάδα θαζνξίδεηαη απφ ην Νφκν 1514/85 "Αλάπηπμε ηεο 

επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο".  

ην Νφκν απηφ εηζάγνληαη νξηζκέλνη νξηζκνί ζρεηηθνί κε ηελ έξεπλα.  

Ωο Έπεςνα νξίδεηαη "ε εξγαζία πνπ έρεη ζθνπφ λα πξνάγεη ηελ επηζηεκνληθή γλψζε, 

ζχκθσλα κε δηεζλψο απνδεθηέο επηζηεκνληθέο ζεσξίεο ή ε επεμεξγαζία λέσλ ζεσξηψλ, 

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

γηα λα ραξαθηεξηζζεί κία εξγαζία σο εξεπλεηηθή είλαη ε πξσηνηππία". 

Η έξεπλα δηαθξίλεηαη ζε 

α.   έξεπλα ειεχζεξεο επηινγήο 

θαη  

β.   ζε πξνζαλαηνιηζκέλε έξεπλα. 

Ωο Έπεςνα Δλεύθεπηρ Δπιλογήρ νξίδεηαη "ε έξεπλα, ε νπνία απνζθνπεί ζηελ αχμεζε ή 

βειηίσζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο αλεμαξηήησο ηεο δπλαηφηεηαο άκεζεο πξαθηηθήο 

εθαξκνγήο ηεο θαη ε νπνία πξνάγεη ηε δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα θαη εμππεξεηεί ηηο πλεπκαηηθέο 

αλάγθεο ησλ επηζηεκφλσλ ηεο Φψξαο". 

Ωο Πποζαναηολιζμένη Έπεςνα νξίδεηαη θπξίσο ε έξεπλα "πνπ εθηηκάηαη φηη κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε εθαξκνγέο γηα ηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκίαο, ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηεο άκπλαο 

ηεο Φψξαο". 

ηνλ ίδην λφκν εηζάγνληαη θαη άιινη ζπλαθείο πξνο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο νξηζκνί, φπσο ε 

κειέηε, ε ηερλνινγηθή αλάπηπμε, ε θαηλνηνκία θαη ε ηερλνινγηθή έξεπλα. 

Ωο Τεσνολογική Έπεςνα νξίδνληαη "νη ζπζηεκαηηθέο εξγαζίεο πνπ βαζίδνληαη ζε 

ππάξρνπζεο γλψζεηο (απφ πξνεγνχκελε 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". 

Γηα ηνλ πνηνηηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο εηζάγνληαη νη φξνη: 
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 Αξιολόγηζη πνπ νξίδεηαη σο " ε δηαδηθαζία πνπ επηηξέπεη λα δηαπηζησζεί αλ θαη θαηά 

πφζν ηα εξεπλεηηθά έξγα ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειή επηζηεκνληθή πνηφηεηα θαη 

πιεξφηεηα θαη αλ έρνπλ εμαζθαιηζζεί νη απαξαίηεηεο ζπλζήθεο γηα ηελ επηηπρή εθηέιεζε 

ηνπ έξγνπ"  

 Αποηίμηζη πνπ νξίδεηαη σο " ε δηαδηθαζία πνπ επηηξέπεη λα δηαπηζησζεί αλ θαη θαηά 

πφζν ηα επηκέξνπο θαη ηα ηειηθά απνηειέζκαηα ησλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ ραξαθηεξίδνληαη 

απφ πςειή επηζηεκνληθή πνηφηεηα θαη πιεξφηεηα". 

Πέξαλ ηεο βαζηθήο λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο γηα ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνλ 

αλσηέξσ λφκν 1514/85, θαηά θαηξνχο έρνπλ λνκνζεηεζεί θαη ζπκπιεξσκαηηθέο δηαηάμεηο. 

Υαξαθηεξηζηηθή ηέηνηα πεξίπησζε απνηειεί ε Τπνπξγηθή Απφθαζε ΚΑ/679/96 δηα ηεο 

νπνίαο  εμεηδηθεχεηαη ε ζπλαθφινπζε ηεο έξεπλαο έλλνηα ηεο παξνρήο επηζηεκνληθψλ, 

ηερλνινγηθψλ θαη θαιιηηερληθψλ ππεξεζηψλ, ε νπνία ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη απιά παξνρή 

ππεξεζηψλ. Ωο Παποσή Τπηπεζιών ραξαθηεξίδεηαη ε εθπφλεζε εηδηθψλ κειεηψλ,  ε 

εθηέιεζε δνθηκψλ, κεηξήζεσλ, εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ θαη αλαιχζεσλ, ε παξνρή 

γλσκνδνηήζεσλ, ε ζχληαμε πξνδηαγξαθψλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, θαζψο θαη θάζε άιιε 

ζπλαθήο εξγαζία ή δξαζηεξηφηεηα πνπ ζπκβάιιεη ζηε ζχλδεζε ηεο έξεπλαο κε ηελ 

παξαγσγή. 

Σέινο, επηζεκαίλεηαη φηη, πέξαλ ησλ αλσηέξσ εηζαγνκέλσλ ζηε λνκνζεζία ελλνηψλ, ζηα 

ειιεληθά Παλεπηζηήκηα αλάινγα κε ηελ πθή θαη ηα ηδηαίηεξα εζσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ  έρνπλ επηθξαηήζεη νη εμήο: 

 Βαζική έπεςνα, αλαθεξφκελε θπξίσο ζηελ έξεπλα ειεχζεξεο επηινγήο. 

 Δθαπμοζμένη έπεςνα, αλαθεξφκελε ζηελ πξνζαλαηνιηζκέλε θαη ηελ ηερλνινγηθή 

έξεπλα. 

 Παποσή ςπηπεζιών. 

Οη ηξεηο αλσηέξσ φξνη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ παξφληνο ΟΥΓ. 

2.2 Καηηγοπίερ Έπγων 

2.2.1 Διζαγωγή 

Οη δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο έξγσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ν ΔΛΚΔ ηνπ ΔΜΠ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ 

ηξφπν ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο θαη δηαθξίλνληαη δειαδή ζε: 

α.   Δμσηεξηθψο ρξεκαηνδνηνχκελα έξγα 
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θαη 

β.   Δζσηεξηθψο ρξεκαηνδνηνχκελα έξγα 

Μία ηξίηε θαηεγνξία, απηή ησλ εηδηθψλ έξγσλ, πξνθχπηεη απφ εηδηθέο πεξηπηψζεηο, φπσο 

απηέο εμεηδηθεχνληαη ζηε ζπλέρεηα (βι. § 2.2.4). 

Σελ πξσηνβνπιία γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ έξγσλ κπνξνχλ λα αλαιακβάλνπλ κέιε ΓΔΠ 

ηα νπνία, κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ έξγνπ, νξίδνληαη Δπηζηεκνληθνί Τπεχζπλνη (Δ.Τ.). Σα 

εμεξρφκελα ηεο ππεξεζίαο κέιε ΓΔΠ κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ λα είλαη Δπηζηεκνληθνί 

Τπεχζπλνη ζηα εξεπλεηηθά ηνπο έξγα πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε θαηά ηελ έμνδφ ηνπο θαη θαηά 

κέγηζην ρξνληθφ φξην ηξηψλ (3) εηψλ, αιιά δελ κπνξνχλ λα αλαιακβάλνπλ ηελ πξσηνβνπιία 

γηα ηελ ππνβνιή λέσλ πξνηάζεσλ έξγσλ νχηε λέσλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ. ηα Ιδξπκαηηθά 

έξγα, Δπηζηεκνληθνί Τπεχζπλνη απαξαίηεηα, είλαη νη ελ ελεξγεία Καζεγεηέο. 

2.2.2 Δξωηεπικώρ Φπημαηοδοηούμενα Έπγα 

Ωο εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε ελλνείηαη θάζε πφξνο εθηφο ησλ πξνεξρνκέλσλ απφ ηνλ 

Πξνυπνινγηζκφ ησλ Γηαζεζίκσλ ηνπ ΔΛΚΔ. 

Ο πξνυπνινγηζκφο θάζε εμσηεξηθψο ρξεκαηνδνηνχκελνπ έξγνπ ή έξγνπ παξνρήο 

ππεξεζηψλ επηβαξχλεηαη κε θξαηήζεηο ππέξ ΔΜΠ επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ ζε 

πνζνζηφ 15% (εθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά απφ ρξεκαηνδφηεο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ ή 

ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο). Γελ επηβαξχλνληαη κε ηηο αλσηέξσ θξαηήζεηο ν 

πξνυπνινγηζκφο ακνηβψλ κειψλ ΓΔΠ, νη πξνκήζεηεο νξγάλσλ πνπ ζα παξακείλνπλ ζην 

Ίδξπκα, νη θαηαζθεπέο θηηξίσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ εξεπλεηηθά έξγα, ηα έμνδα 

ηαμηδίσλ θαη κεηαθηλήζεσλ, ηα ηκήκαηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εξεπλεηηθψλ έξγσλ ησλ νπνίσλ 

ε δηαρείξηζε γίλεηαη εμ’ νινθιήξνπ απφ ππεξγνιάβνπο ή εξεπλεηηθνχο εηαίξνπο θηι., φπσο 

πξνζδηνξίδεηαη ζην Κεθάιαην 3. Η ρξεκαηνδφηεζε πλεδξίσλ, Δθπαηδεπηηθψλ Έξγσλ θαη 

ζεκηλαξίσλ επηβαξχλεηαη κε θξαηήζεηο ππέξ ΔΜΠ ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ.  

Σα έξγα παξνρήο ππεξεζηψλ πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπο: 

α.  πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 5% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ γηα αγνξά 

νξγάλσλ πνπ ζα παξακείλνπλ ζην ΔΜΠ, εθφζνλ ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη είλαη 

κεγαιχηεξν ησλ 2.000€. ε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε δελ είλαη ππνρξεσηηθφ.  
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β. πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 2% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ γηα αγνξά 

αλαισζίκσλ.  

γ. ην θφζηνο ρξήζεο εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ, εθφζνλ απαηηείηαη.  

Δμαίξεζε απφ ηα αλσηέξσ κπνξεί λα ππάξμεη κεηά απφ εηζήγεζε θαη ζρεηηθή απφθαζε ηεο 

ΔΓΔΙΛ . 

Η ζηειέρσζε ησλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ γίλεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ 

ΔΜΠ, ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ νπνίνπ νθείιεη λα εμαληιήζεη ν Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο πξηλ 

απεπζπλζεί ζε ηξίηνπο.  

Η ρξήζε εηαηξεηψλ σο ππεξγνιάβσλ γηα εθηέιεζε κέξνπο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα αλαθέξεηαη 

ζηε ζχκβαζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, νπφηε θαη κφλνλ ην αληίζηνηρν θνλδχιη απαιιάζζεηαη ηεο 

θξάηεζεο 15%. Γεληθά, ζηελ πεξίπησζε φπνπ ε ρξήζε ππεξγνιάβσλ δελ αλαθέξεηαη ξεηά 

ζηε ζχκβαζε, απαηηείηαη έγγξαθε άδεηα απφ ην ρξεκαηνδφηε.  Δθφζνλ ε άδεηα απηή δελ 

απαηηείηαη απφ ηε ζχκβαζε, επηηξέπεηαη θαη’ εμαίξεζε ε ρξήζε ππεξγνιάβσλ κεηά απφ 

εηδηθή αηηηνινγεκέλε έγθξηζε ηνπ Σνκέα γηα ην ηκήκα ηεο έξεπλαο ή ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

φπνπ δελ είλαη δπλαηή ε εθηέιεζή ηνπ ζην Ίδξπκα. ε θάζε πεξίπησζε, εθφζνλ ν 

πξνυπνινγηζκφο ηεο ππεξγνιαβίαο ππεξβαίλεη ην 50% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

απαηηείηαη θαη ε έγθξηζε ηεο ΔΓΔΙΛ. Η επηινγή ηνπ ππεξγνιάβνπ, εθφζνλ δελ αλαθέξεηαη 

ζην ζπκβφιαην, γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.  

2.2.3 Δζωηεπικώρ Φπημαηοδοηούμενα Έπγα 

Ωο εζσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε ελλννχληαη πφξνη πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο ηδίνπο πφξνπο 

ηνπ ΔΛΚΔ. Σα εζσηεξηθψο ρξεκαηνδνηνχκελα έξγα θαηεγνξηνπνηνχληαη πεξαηηέξσ ζηηο 

ππνπεξηπηψζεηο πνπ αθνινπζνχλ. 

Ο πξνυπνινγηζκφο θάζε εζσηεξηθψο ρξεκαηνδνηνχκελνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ δελ 

επηβαξχλεηαη κε ην αλαθεξφκελν ζηελ §2.2.2 πνζνζηφ 15%. 

2.2.3.1 Έξγα απφ Δπηζηξνθέο 

Μεηαμχ άιισλ, ζηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ νη αθφινπζεο θαηεγνξίεο έξγσλ: 

 Έξγα απφ ηελ επηζηξνθή ηκήκαηνο ηεο θξάηεζεο ππέξ ηνπ ΔΜΠ πνπ επηβάιιεηαη ζε 

εμσηεξηθά ρξεκαηνδνηνχκελα έξγα πξνο ηνπο Σνκείο θαη ηηο ρνιέο. Η επηζηξνθή 

απηή γίλεηαη κε βάζε ηνλ Πξνυπνινγηζκφ Γηαζεζίκσλ ηνπ ΔΛΚΔ (βι. §2.2.3.3). Απφ 
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ηα έξγα απηά δελ επηηξέπεηαη ε ακνηβή κειψλ ΓΔΠ, θαη επηηξέπεηαη ε ακνηβή 

Τπαιιήισλ ηνπ Ιδξχκαηνο έσο 100% ηνπ ζπλφινπ, χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε 

εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ρνιήο ή ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο 

ρνιήο πξνο ηελ Δ.Γ.ΔΙ.Λ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηα Αλαπηπμηαθά Έξγα ησλ ρνιψλ δελ 

επηηξέπεηαη ε ακνηβή ππαιιήισλ ηνπ Ιδξχκαηνο θαη κειψλ ΓΔΠ. 

 Δζσηεξηθά έξγα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηε ρξέσζε ζχκθσλα κε ηνλ νηθείν 

θαλνληζκφ θάζε ρνιήο ηνπ ρξφλνπ Η/Τ ζε εμσηεξηθά ρξεκαηνδνηνχκελα εξεπλεηηθά 

έξγα. Απφ ηα έξγα απηά επηηξέπεηαη ε αγνξά θαη ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ Η/Τ θαη 

ινγηζκηθνχ. Ακνηβέο γηα εξγαζίεο αλαβάζκηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο Η/Τ 

θαη εγθαηαζηάζεσλ επηηξέπνληαη κέρξη πνζνζηφ 20% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ εζσηεξηθνχ έξγνπ. 

 Έξγα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηε ΓΓΔΣ σο εζληθή ζπκκεηνρή ζε αληαγσληζηηθά 

εξεπλεηηθά έξγα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. 

2.2.3.2 Έξγα Δλίζρπζεο ηεο Βαζηθήο Έξεπλαο 

Πξφθεηηαη γηα έξγα ελίζρπζεο ηεο βαζηθήο έξεπλαο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα Γηαζέζηκα 

ηνπ ΔΛΚΔ (βι. §2.2.3.3 θαη 6.5), χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο πγθιεηηθήο Δπηηξνπήο Βαζηθήο 

Έξεπλαο θαη έγθξηζε ηεο πγθιήηνπ ηνπ Ιδξχκαηνο. ηα έξγα απηά, δελ είλαη επηιέμηκεο 

ακνηβέο κειψλ ΓΔΠ θαη άιισλ ππαιιήισλ ηνπ Ιδξχκαηνο. 

2.2.3.3 Έξγα ζε εθηέιεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ησλ Γηαζεζίκσλ 

Πξφθεηηαη γηα ηα έξγα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα δηάθνξα θνλδχιηα ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ησλ 

Γηαζεζίκσλ ηνπ ΔΛΚΔ (βι. §6.5).  Δπηζηεκνληθνί ππεχζπλνη ησλ έξγσλ απηψλ κπνξεί λα 

νξίδνληαη, εθηφο ησλ κειψλ ΓΔΠ, θαη ππάιιεινη ηνπ ΔΜΠ πνπ θαηέρνπλ ζέζε Γεληθνχ 

Γηεπζπληή ή Γηεπζπληή. 

2.2.4 Διδικά Έπγα 

2.2.4.1 Έξγα ΚΠΣ 

Πξφθεηηαη γηα έξγα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη ζην πιαίζην ησλ Κνηλνηηθψλ Πιαηζίσλ ηήξημεο 

ηεο ρψξαο καο θαη ησλ νπνίσλ ε δηαρείξηζε θαη ε επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ θαζνξίδνληαη 

απφ ηνπο αληίζηνηρνπο Οδεγνχο Υξεκαηνδφηεζεο ησλ Τπνπξγείσλ πνπ ρεηξίδνληαη ηα 

θνλδχιηα απηά. 
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2.2.4.2 Έξγα-Πιαίζην 

Σα έξγα-πιαίζην απνηεινχλ ηξφπν δηαρεηξηζηηθήο δηεπθφιπλζεο ησλ Δξγαζηεξίσλ θαη ησλ 

κειψλ ΓΔΠ ηνπ Ιδξχκαηνο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο πξνο ηξίηνπο, θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο 

είλαη κηθξνχ θφζηνπο (έσο ην πνιχ 10,000.00€ ζπλ ΦΠΑ), ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ 

ππάξρεη δέζκεπζε απφ ηνπο ρξεκαηνδφηεο σο πξνο ηελ θαηαλνκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

Πξφθεηηαη γηα έξγα κεγάινπ ζρεηηθά πξνυπνινγηζκνχ (έσο ην πνιχ 100,000.00€ ζπλ ΦΠΑ) 

θαη δηάξθεηαο έσο ην πνιχ πέληε (5) εηψλ. Η δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο ησλ πξνγξακκάησλ 

απηψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη έσο ην πνιχ δέθα (10) έηε κεηά απφ αίηεκα ηνπ ΔΤ.  

Δθφζνλ ε παξνρή ππεξεζηψλ γίλεηαη ηφζν ζε ηδησηηθνχο φζν θαη ζε δεκφζηνπο θνξείο, 

απαηηείηαη ην άλνηγκα δχν, θαη κφλνλ δχν, δηαθνξεηηθψλ ηέηνησλ έξγσλ-πιαίζην.  Δπίζεο, 

απαηηείηαη ην άλνηγκα ελφο θαη κφλνπ δηαθνξεηηθνχ έξγνπ-πιαηζίνπ, εθφζνλ ππάξρνπλ 

πεξηπηψζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ απαιιάζζνληαη απφ ΦΠΑ. 
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3     ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ, ΔΓΚΡΙΗ, ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΚΣΔΛΔΗ 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΩΝ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 

3.1 Γενικά 

3.1.1 Οη αξκνδηφηεηεο ηεο ΔΓΔΙΛ νξίδνληαη ζην Άξζξν 4 ηεο ΚΑ/679/96. Η ΔΓΔΙΛ, 

ζεβφκελε ηελ ειεπζεξία ησλ κειψλ ηεο Πνιπηερλεηαθήο Κνηλφηεηαο λα επηιέγνπλ ηελ 

εξεπλεηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα, δελ παξεκβαίλεη ζε αμηνινγήζεηο πξνηάζεσλ πνπ ηα 

κέιε ΓΔΠ ππνβάιινπλ ζε εμσηεξηθνχο θνξείο ρξεκαηνδφηεζεο. Σελ επζχλε σο πξνο 

ην είδνο θαη ηε κεζνδνινγία ησλ εξεπλεηηθψλ επηινγψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ έρνπλ ηα 

πιινγηθά Όξγαλα Γηνίθεζεο ησλ ρνιψλ ηα νπνία εγθξίλνπλ ηα έξγα. 

3.1.2 Η δηαδηθαζία έγθξηζεο ελφο εξεπλεηηθνχ έξγνπ αθνινπζεί ηξία ζηάδηα, φπσο 

αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο ζηηο §3.2.1 θαη 3.2.2. Η δηαδηθαζία απηή έρεη ηνπο εμήο 

ζηφρνπο: 

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

επηζηεκνληθή δενληνινγία θαη ζπλάδεη κε ηνλ αλαθεξφκελν ζηελ §1.3 εξεπλεηηθφ 

ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη πνιηηηθή ηνπ ΔΜΠ. 

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 Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ θαη νη 

εξεπλεηέο - κέιε ΓΔΠ παξαρσξνχλ ηθαλφ ρξφλν ζε απηφ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη 

ε απξφζθνπηε εμέιημή ηνπ, ρσξίο ηαπηφρξνλα λα παξαθσιχεηαη ζην ειάρηζην ε 

πξνζθνξά εθπαηδεπηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ έξγνπ ή λα πεξηνξίδεηαη ν ρξφλνο ηνλ 

νπνίν έρνπλ ήδε αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέζνπλ ζε αλεηιεκκέλα 

εξεπλεηηθά έξγα, φπνπ ην ΔΜΠ έρεη αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε αλαινγηθήο 

ζπλεηζθνξάο. 

δ) Να κεγηζηνπνηείηαη ε πξνζθνξά ελφο εξεπλεηηθνχ έξγνπ ζηελ πξνπηπρηαθή θαη 

κεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη ζην ΔΜΠ.  

ε) Να εμαζθαιίδεηαη ε παξακνλή ζην ΔΜΠ ζεκαληηθνχ κέξνπο ηεο πξνζηηζέκελεο 

αμίαο, φπσο ν απνθηεζείο εμνπιηζκφο, θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ΔΜΠ ζηα 

απνηειέζκαηα ελφο εξεπλεηηθνχ έξγνπ, φπσο π.ρ. δηθαηψκαηα δεκνζηεχζεσλ, 

δηθαηψκαηα απφ ηελ θαηνρχξσζε επξεζηηερληψλ θηι. 
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ζη) Να δηαπηζηψλεηαη φηη ην εξεπλεηηθφ έξγν είλαη ζπκβαηφ κε ηελ αθαδεκατθή  θαη 

επηζηεκνληθή δενληνινγία. 

δ) Να εμαζθαιίδεηαη φηη ε ζηειέρσζε ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο ηνπ  γίλεηαη θαηά 

θχξην ιφγν κε πξνζσπηθφ ηνπ ΔΜΠ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Τπνςεθίσλ 

Γηδαθηφξσλ. 

ε) Όπνπ απηφ απαηηείηαη, λα ειέγρεηαη ε πξφβιεςε ρξέσζεο ηνπ θφζηνπο ρξήζεσο 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΔΜΠ, γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ (βι. 

§2.2.2). 

3.1.3  Σα βηβιία θαη θάζε ινγήο δεκνζηεχζεηο ησλ νπνίσλ ε πξνκήζεηα γίλεηαη απφ 

πηζηψζεηο ηνπ ΔΛΚΔ θαηαινγνγξαθνχληαη απφ ηε Βηβιηνζήθε ηνπ Ιδξχκαηνο θαη 

θπιάζζνληαη ζηηο Βηβιηνζήθεο ησλ αληηζηνίρσλ ρνιψλ.  Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, πξνηεξαηφηεηα ζηε ρξήζε ησλ βηβιίσλ θαη ησλ δεκνζηεχζεσλ 

απηψλ έρνπλ ηα κέιε ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο. 

3.1.4 Οη δηαδηθαζίεο αγνξάο εμνπιηζκνχ (ζπκβάζεηο θαη νηθνλνκηθή δηεθπεξαίσζε) γηα 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππάγνληαη ζηελ ΔΓΔΙΛ δηεθπεξαηψλνληαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ 

ΔΛΚΔ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 7, ηεο ΚΑ/679/96. 

3.1.5 Ο Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο εξεπλεηηθψλ έξγσλ νθείιεη λα δηαζθαιίδεη φηη νη 

κεηαθηλνχκελνη ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ έρνπλ αζθαιηζζεί.  Δπίζεο, ζεσξείηαη 

επηιέμηκε, ε δαπάλε γηα ηελ αζθάιηζε κέζσλ (εμνπιηζκνχ, νξγάλσλ, θηι.) ζε 

πεξίπησζε κεηαθνξάο ηνπο εθηφο Ιδξχκαηνο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ. 

3.2 Γιαδικαζία Τποβολήρ και Έγκπιζηρ 

3.2.1 Γιαδικαζία ζηη Σσολή 

3.2.1.1 Γηα ηελ έγθξηζε εθηέιεζεο ρξεκαηνδνηνχκελνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ κέζσ ηνπ 

ΔΛΚΔ, αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία: 

(Α) Αηηηνινγεκέλε πξφηαζε-εηζήγεζε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Τπεπζχλνπ (ΔΤ) ηνπ έξγνπ γηα 

έγθξηζε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σνκέα ζηνλ νπνίν αλήθεη.  Ο ΔΤ δηαβηβάδεη ηα 

ζρεηηθά έληππα πνπ πεξηιακβάλνπλ: 

Α.1 θνπφ θαη ζεκαζία ηνπ έξγνπ θαη ραξαθηεξηζκφ ηνπ σο: 

(α) έξεπλα (βαζηθή, εθαξκνζκέλε ή ηερλνινγηθή) 

(β) παξνρή εηδηθψλ επηζηεκνληθψλ ή ηερλνινγηθψλ ή εηθαζηηθψλ ππεξεζηψλ 
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(γ) εηδηθφ έξγν (π.ρ. έξγν ΔΠΔΑΔΚ) 

(δ) ζπλέδξην ή ζεκηλάξην 

(ε) παξνρή ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο-δηαπίζηεπζεο 

 

Α.2 Φνξέα ρξεκαηνδφηεζεο θαη αηηία αλάιεςεο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ 

Α.3 Πξφγξακκα έξεπλαο 

Α.4 Πξνζσπηθφ έξεπλαο 

Α.5 Όξγαλα πνπ ζα αγνξαζζνχλ απφ ην έξγν θαζψο θαη ππάξρσλ εμνπιηζκφο πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 

Α.6 Ύςνο θνλδπιίνπ αλαισζίκσλ πνπ ζα αγνξαζζνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 

Α.7 Πνζνζηφ ρξήζεο κέζσλ ηνπ Σνκέα (πξνζσπηθφ, φξγαλα, ρψξνο θηι.). 

Α.8 Πνζνζηφ απαζρφιεζεο ηνπ ΔΤ ζην εξεπλεηηθφ έξγν 

Α.9 Πνζνζηφ απαζρφιεζεο ζε άιια εξεπλεηηθά έξγα φπνπ ζπκκεηέρεη ν 

ελδηαθεξφκελνο σο ΔΤ ή ζπλεξγάηεο 

Α.10 Υξήζηεο ησλ απνηειεζκάησλ 

Α.11 Οηθνλνκηθή αλάιπζε (πξνυπνινγηζκφ) 

Σν πξνζσπηθφ ηεο έξεπλαο θαζψο θαη νη ακνηβέο ηνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά θαηά 

θαηεγνξίεο σο εμήο: 

(α) Ακνηβέο κειψλ ηεο Πνιπηερλεηαθήο Κνηλφηεηαο (Ακνηβή ΔΤ, ακνηβέο κειψλ ΓΔΠ, 

ακνηβέο ΔΔΓΙΠ ή ΔΣΔΠ ή ΙΓΑΥ ή Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ, Ακνηβέο ΤΓ, 

κεηαπηπρηαθψλ θαη πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη ησλ εμνκνηνχκελσλ κε απηνχο 

θαζψο θαη ακνηβέο ινηπψλ εξγαδνκέλσλ ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπ ΔΜΠ (εξεπλεηέο, 

ηερληθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ) κε ζπκβάζεηο εθηέιεζεο έξγνπ ζην ίδην 

εξγαζηήξην ηνπιάρηζηνλ επί κηα δηεηία. ) 

(β) Ακνηβέο εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ: 

 Ακνηβέο κειψλ άιισλ Παλεπηζηεκίσλ 

 Ακνηβέο κε Παλεπηζηεκηαθψλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ 

(γ) Ακνηβέο Τπεξγνιάβσλ 

χλνιν ακνηβψλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ (β+γ) 
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(Β) Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ απφ ηνλ  Σνκέα, ε εηζήγεζε ηνπ Σνκέα κε ηελ 

πξφηαζε ηνπ Δ.Τ. δηαβηβάδεηαη γηα έγθξηζε ζην Γ.. ή ηε Γ.. ηεο ρνιήο. 

3.2.1.2 Ο Σνκέαο, θαη ζηε ζπλέρεηα ε ρνιή, θξίλνπλ: 

i. Σε ζπκβαηφηεηα ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ κε ηηο αξρέο ηεο πγθιήηνπ γηα ηελ 

έξεπλα ζην ΔΜΠ. 

ii. Σε ζπκβαηφηεηα ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Σνκέα. 

iii. Σν πνζνζηφ απαζρφιεζεο ησλ εξεπλεηψλ ζε ζρέζε κε ηα άιια θαζήθνληά 

ηνπο, ηδηαίηεξα ηα εθπαηδεπηηθά. 

iv. Σε δηάθξηζε κεηαμχ έξεπλαο θαη παξνρήο εηδηθψλ επηζηεκνληθψλ, 

ηερλνινγηθψλ ή εηθαζηηθψλ ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 

§2.1. 

v. Σε δπλαηφηεηα εθηέιεζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ ζηνλ Σνκέα (πξνζσπηθφ, 

ρψξν, φξγαλα θ.α.). πγθεθξηκέλα: 

 (α) Ο Σνκέαο ειέγρεη αλ έρεη πξνβιεθζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ 

επαξθέο θνλδχιην αλαισζίκσλ θαη νξγάλσλ (βι. θαη §2.2.2), εθφζνλ απηφ 

είλαη επηιέμηκε δαπάλε. 

(β) Ο Σνκέαο ειέγρεη αλ έρεη θνζηνινγεζεί ε ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Σνκέα (βι. θαη §2.3.2). 

vi. Σελ θαηαλνκή ηεο απαζρφιεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ αληίζηνηρε ακνηβή. 

3.2.1.3 ηελ πεξίπησζε φπνπ έρεη ππνβιεζεί έξγν γηα έγθξηζε θαη ν  Σνκέαο ή ην Γ.. ηεο 

ρνιήο ην απνξξίςεη, ν ΔΤ έρεη ζε δεχηεξν βαζκφ ην δηθαίσκα λα απεπζπλζεί ζηε 

Γεληθή πλέιεπζε ηεο ρνιήο θαη ζε πεξίπησζε λέαο απφξξηςεο ζηε  χγθιεην. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ε απφξξηςε απφ ηνλ Σνκέα, ηε ρνιή ή ηε χγθιεην πξέπεη λα 

ηεθκεξηψλεηαη ζχκθσλα κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ ΔΜΠ ή κε άιια θξηηήξηα πνπ ζα 

θαζνξηζζνχλ, ρσξίο απηφ λα ζηεξεί απφ ηα δηάθνξα ζπιινγηθά φξγαλα  ηηο 

λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλεο δηθαηνδνζίεο ηνπο. 

3.2.1.4 Πξνθεηκέλνπ γηα παξνρή επηζηεκνληθψλ, ηερλνινγηθψλ θαη εηθαζηηθψλ ππεξεζηψλ 

απφ λνκνζεηεκέλα Δξγαζηήξηα ηνπ Ιδξχκαηνο, ε ζρεηηθή πξφηαζε θαη εηζήγεζε 

ππνβάιιεηαη απφ ην Γηεπζπληή ηνπ Δξγαζηεξίνπ απεπζείαο πξνο ηνλ Σνκέα ή ηε 

ρνιή, αλάινγα κε ην πνχ αλήθεη ην Δξγαζηήξην. 

3.2.1.5 ηελ πεξίπησζε φπνπ κεηά ηελ πάξνδν ελφο κελφο ν Γηεπζπληήο Σνκέα αξλείηαη 

ηελ εηζαγσγή αηηήκαηνο έγθξηζεο εξεπλεηηθνχ έξγνπ ζηε Γ ηνπ Σνκέα, ν ΔΤ ηνπ 



ΑΓΑ:4ΗΗΚ46ΦΕ4-81 

 

 19 

έξγνπ ππνβάιιεη ην αίηεκα απεπζείαο ζηε ρνιή.  Αληίζηνηρα, αλ θαη ν Πξφεδξνο 

ηεο ρνιήο κεηά ηελ πάξνδν ελφο κελφο αξλεζεί ηελ εηζαγσγή ηνπ αηηήκαηνο 

έγθξηζεο ζηε Γ ηεο ρνιήο, ν ΔΤ ππνβάιιεη ην αίηεκα πξνο ηε χγθιεην κέζσ 

ηεο ΔΓΔΙΛ. 

3.2.2 Γιαδικαζία ζηον Διδικό Λογαπιαζμό 

3.2.2.1 Η απφθαζε ηεο ρνιήο, καδί κε ηελ απφθαζε ηνπ Σνκέα, ηα ζρεηηθά έληππα θαη ε 

πξνο ππνγξαθή ζχκβαζε, εθφζνλ απαηηείηαη, δηαβηβάδνληαη ζηελ ΔΓΔΙΛ, ε νπνία, 

εθηφο απφ ηε δηαρείξηζε, ειέγρεη ηε ζπκβαηφηεηα ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ κε ηηο 

δηαθεξπγκέλεο αξρέο ηνπ ΔΜΠ θαη ηα θξηηήξηα ηεο πγθιήηνπ, φπσο, επίζεο, θαη 

ηελ θάιπςε ηνπ ΔΜΠ απφ λνκηθήο πιεπξάο, πξνζθεχγνληαο, εθφζνλ ρξεηαζζεί, 

ζε Ννκηθφ χκβνπιν. ηελ πεξίπησζε φπνπ ε ΔΓΔΙΛ δηαπηζηψζεη φηη ην 

εξεπλεηηθφ έξγν δελ είλαη ζπκβαηφ κε ηηο δηαθεξπγκέλεο αξρέο ηνπ ΔΜΠ θαη ηα 

θξηηήξηα ηεο πγθιήηνπ,  θαη ζπλεπψο δελ ην εγθξίλεη, ν ΔΤ κπνξεί λα πξνζθχγεη 

ζηε χγθιεην ε νπνία θαη απνθαζίδεη ηειεζίδηθα επί ηνπ ζέκαηνο, ηξνπνπνηψληαο 

αηηηνινγεκέλα ηα θξηηήξηά ηεο. 

3.2.2.2 Δμσηεξηθψο ρξεκαηνδνηνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ηελ 

§2.1 κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηνλ ΔΛΚΔ κεηά απφ έγθξηζε ηεο Γ ηνπ νηθείνπ 

Σνκέα, εηζήγεζε ηνπ Γ.. ή ηεο Γ ηεο ρνιήο πξνο ηελ ΔΓΔΙΛ, ζρεηηθή εηζήγεζε 

ηεο ΔΓΔΙΛ θαη έγθξηζε ηεο πγθιήηνπ. 

3.2.3 Υποβολή Πποηάζεων Δπεςνηηικών Έπγων 

Όζνλ αθνξά πξνηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζηα πιαίζηα πξνθεξχμεσλ εξεπλεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη γηα ηα νπνία απαηηείηαη ππνγξαθή απφ εθπξφζσπν ηνπ Ιδξχκαηνο 

ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

α) ηελ πεξίπησζε φπνπ απαηηείηαη ππνγξαθή απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ Ιδξχκαηνο, 

απηφο είλαη ν Πξφεδξνο ηεο ΔΓΔΙΛ. Θα πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί ε ζχκθσλε γλψκε ηεο 

ρνιήο, ή έζησ κνλνκεινχο νξγάλνπ απηήο. 

β) ηελ πεξίπησζε φπνπ ππάξρεη νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή ηνπ Ιδξχκαηνο, νη πξνηάζεηο 

εγθξίλνληαη απφ ηελ ΔΓΔΙΛ, αθνχ έρεη πξνεγεζεί ε έγθξηζε ηνπ νηθείνπ Σνκέα θαη ηεο 

ρνιήο γηα ηελ θάιπςε ηεο ζπκκεηνρήο εθ κέξνπο ηνπο, θαη ππνγξάθνληαη κφλν απφ ηνλ 

Πξφεδξν ηεο ΔΓΔΙΛ. ε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο, είλαη δπλαηή ε ππνβνιή πξφηαζεο κε 
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ππνγξαθή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΔΓΔΙΛ κεηά απφ δέζκεπζε γηα θάιπςε ηεο ζπκκεηνρήο απφ ην 

Γ ηεο νηθείαο ρνιήο. 

γ) ηελ πεξίπησζε πξνηάζεσλ φπνπ δελ ππάξρεη νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή ηνπ ΔΜΠ θαη δελ 

απαηηείηαη ε ππνγξαθή ηνπο απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ Ιδξχκαηνο, απηέο 

ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο ρνιήο, κε ηελ εμαίξεζε ησλ πξνηάζεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ §3.2.4, γηα ηηο νπνίεο αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ αλαγξάθεηαη εθεί. 

δ) ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνηάζεσλ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ νη 

Δπηζηεκνληθνί Τπεχζπλνη ησλ πξνηάζεσλ ζα πξέπεη λα απνζηέιινπλ αληίγξαθν ηνπ 

νηθνλνκηθνχ κέξνπο ηεο πξφηαζεο ζηε Γξακκαηεία ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ.   

 

3.2.4 Σςμμεηοσή ζε Κοινοππαξίερ και Λοιπέρ Δνώζειρ 

Πξνηάζεηο ππνβνιήο εξεπλεηηθψλ έξγσλ πνπ ζπλνδεχνληαη απφ πκθσλεηηθφ πλεξγαζίαο 

ηχπνπ Κνηλνπξαμίαο (Κνηλνπξαμίεο θαη ινηπέο Δλψζεηο) εγθξίλνληαη ζχκθσλα κε ηε 

δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί: 

Σν επηζπεχδνλ κέινο ΓΔΠ εηνηκάδεη θάθειν κε ηα ζηνηρεία ηεο Κνηλνπξαμίαο, ν νπνίνο 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη νπσζδήπνηε: 

α. Σν λνκηθφ θαη ηερληθφ πξνθίι ησλ ηδησηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ θνηλνπξαμία. 

β. Σε κνξθή ηεο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο. 

γ. Σελ νηθνλνκηθή θαη λνκηθή επζχλε θαζελφο ησλ θνηλνπξαθηνχλησλ θαη, ηδηαίηεξα, ηε 

δήισζε ηνπ κέινπο ΓΔΠ φηη δέρεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ  θαη ζην αθέξαην φιεο ηηο 

επηζηεκνληθέο θαη νηθνλνκηθέο επζχλεο απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

δ. Σηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ. 

ε. Σηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Τπεπζχλνπ ηνπ Έξγνπ θαη ΔΜΠ. 

Ο θάθεινο απηφο εγθξίλεηαη θαηά ζεηξά: 

i. Απφ πιινγηθφ Όξγαλν ηεο ρνιήο ηνπ επηζπεχδνληνο (Γ.. Σνκέα ή Γ.. ή Γ.. 

ρνιήο) σο πξνο ηα ηερληθά θαη επηζηεκνληθά ζηνηρεία, θπξίσο. 

ii. Απφ ηελ ΔΓΔΙΛ σο πξνο ηα νηθνλνκηθά θαη δηαρεηξηζηηθά ζηνηρεία. 

iii. Απφ ην Ννκηθφ χκβνπιν ηνπ Ιδξχκαηνο σο πξνο ηα λνκηθά ζηνηρεία. 

iv. Απφ ηε χγθιεην, ε νπνία έρεη θαη ηελ επζχλε ηεο ηειηθήο έγθξηζεο ηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπ Ιδξχκαηνο ζηελ Κνηλνπξαμία. 
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Δθφζνλ ε πξφηαζε ππνβάιιεηαη πξνο ππνγξαθή ιίγν πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο 

θαη δελ ππάξρεη ρξφλνο γηα ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί, ην ΔΜΠ δελ δεζκεχεηαη γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ Κνηλνπξαμία,  αλ ε πξφηαζε εγθξηζεί κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζηελ αξρηθή 

θάζε, αιιά επηθπιάζζεηαη λα ην πξάμεη κεηά ηνλ θαζνξηζκφ φισλ ησλ φξσλ ηεο 

ελδερφκελεο ζπλεξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νηθνλνκηθψλ. Όκσο, πξνθεηκέλνπ νη 

Δξεπλεηέο ηνπ ΔΜΠ λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάινπλ ηελ πξφηαζή ηνπο, ε δηαδηθαζία 

ζπκπιεξψλεηαη σο εμήο: 

(α) ην πκθσλεηηθφ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ζεκείν φπνπ ππνγξάθεη ν αξκφδηνο 

Αληηπξχηαλεο ζα αλαθέξεηαη: “χκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία έγθξηζεο ησλ 

Δξεπλεηηθψλ Έξγσλ ηνπ ΔΜΠ” 

         θαη 

(β) Με ηε ξεηή δήισζε ηνπ επηζπεχδνληνο κέινπο ΓΔΠ ηνπ Ιδξχκαηνο φηη δέρεηαη εθ ησλ 

πξνηέξσλ θαη ζην αθέξαην φιεο ηηο επηζηεκνληθέο θαη νηθνλνκηθέο επζχλεο απφ ηελ εθηέιεζε 

ηνπ έξγνπ θαη φηη ζα αθνινπζήζεη ηελ αλαθεξφκελε ζηε ζπλέρεηα δηαδηθαζία ην ζπληνκφηεξν 

δπλαηφ, θαη πάλησο, πξηλ απφ ηελ ππνβνιή πξνο έγθξηζε ηνπ ζρεηηθνχ Δξεπλεηηθνχ Έξγνπ 

ζηελ ΔΓΔΙΛ. 

3.2.5 Καηάπηιζη και Υπογπαθή Σύμβαζηρ με ηο Φπημαηοδόηη 

Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ έξγνπ απφ ηελ ΔΓΔΙΛ, ηε ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ ΔΜΠ θαη ηνπ 

ρξεκαηνδφηε ππνγξάθεη ν Πξχηαλεο, εθηφο αλ κε Πξπηαληθή Πξάμε έρεη αλαζέζεη ηελ 

αξκνδηφηεηα απηή ζε έλα απφ ηνπο Αληηπξπηάλεηο. 

Όηαλ απαηηείηαη ππνγξαθή ζχκβαζεο: 

 Αλ ν ηχπνο ηεο ζχκβαζεο είλαη ίδηνο κε απηφλ πξνεγνπκέλσλ εγθεθξηκέλσλ έξγσλ, 

απηή δηαβηβάδεηαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ ΔΛΚΔ πξνο ππνγξαθή. 

 Αλ πξφθεηηαη γηα λένπ ηχπνπ ζχκβαζε, απαηηείηαη έγθξηζε ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ 

ΔΓΔΙΛ, ε νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ππεξεζίεο Ννκηθνχ πκβνχινπ. 



ΑΓΑ:4ΗΗΚ46ΦΕ4-81 

 

 22 

3.3 Γιαδικαζία Γιασείπιζηρ και Δκηέλεζηρ 

Σν ΔΜΠ νπδεκία επζχλε αλαιακβάλεη γηα πιεξσκέο αλ δελ θαηαηεζνχλ ηα ρξήκαηα ζην 

Σακείν ηνπ ΔΛΚΔ.  Μεηά ηελ θαηάζεζε ησλ ρξεκάησλ απφ ην ρξεκαηνδφηε, ν ΔΤ εηζπξάηηεη 

ηα έμνδα πνπ ελδερνκέλσο έρεη ήδε πξαγκαηνπνηήζεη.  Ο ΔΤ κπνξεί λα δεηήζεη ηακεηαθή 

δηεπθφιπλζε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ §3.3.4. 

Γελ απαηηείηαη έγθξηζε ησλ επηκέξνπο πξνυπνινγηζκψλ ζηαδηαθψλ θαηαβνιψλ απφ ην 

ρξεκαηνδφηε, εθφζνλ ε θαηαλνκή (ε πξψηε ή ε εθάζηνηε αζξνηζηηθή) δελ ππεξβαίλεη ην 

αληίζηνηρν πνζφ ηνπ αξρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 

Η άληιεζε κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ρσξίο πεξαηηέξσ εγθξίζεηο κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηείηαη χζηεξα απφ ηελ θαηάζεζε ησλ ρξεκάησλ απφ ην ρξεκαηνδφηε ζηνλ 

ΔΛΚΔ.  Η εληνιή γηα αλάιεςε δίδεηαη απφ ηνλ ΔΤ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηνλ εγθεθξηκέλν 

πξνυπνινγηζκφ, εθφζνλ έρεη πξνεγεζεί ν νλνκαζηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ εξεπλεηψλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη έρνπλ θαηαξηηζζεί νη ζρεηηθέο ζπκβάζεηο. 

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

εξεπλεηηθνχ έξγνπ ζηελ πεξίπησζε φπνπ ν ρξεκαηνδφηεο έρεη νξίζεη απφ ηελ αξρή ηνπο 

θαλφλεο ηξνπνπνηήζεσλ πξνυπνινγηζκνχ νη νπνίνη έρνπλ εγθξηζεί.  Όηαλ ε ηξνπνπνίεζε 

ππεξβαίλεη ην 20% ηνπ αξρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θνλδπιίνπ, απαηηείηαη έγθξηζε απφ ηνλ 

νηθείν Σνκέα. Η ΔΓΔΙΛ εμνπζηνδνηείηαη λα θαζνξίδεη θαηά πεξίπησζε ειάρηζηα ρξεκαηηθά 

φξηα ζε εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ πνζνζηψλ ζε εξεπλεηηθά έξγα κηθξψλ πξνυπνινγηζκψλ. 

ηελ πεξίπησζε φπνπ, κε επζχλε ηνπ ρξεκαηνδφηε, θαζπζηεξήζεη ε ρξεκαηνδφηεζε θαη 

κεηά ηε ιήμε ηνπ έξγνπ, κε απφθαζε ηεο ΔΓΔΙΛ παξαηείλεηαη ε ιήμε ηνπ έξγνπ κέρξη έμη (6) 

κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία απνπιεξσκήο, εθηφο αλ ε ζχκβαζε πξνβιέπεη δηαθνξεηηθά. 

Κξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ απφ ηα εξεπλεηηθά έξγα θαζνξίδνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

3.3.1 Σςμβάζειρ με ηοςρ Σςνεπγάηερ ηων Δπεςνηηικών Έπγων 

Οη ζπκβάζεηο ζηα πιαίζηα ησλ Υξεκαηνδνηνχκελσλ Δξεπλεηηθψλ Έξγσλ ή/θαη ησλ Έξγσλ 

ζε εθηέιεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Γηαζεζίκσλ ηνπ ΔΛΚΔ ζπλάπηνληαη κεηαμχ ηνπ ΔΤ θαη ηνπ 

ζπκβαιινκέλνπ θαη ζπλππνγξάθνληαη απφ ην αξκφδην Μνλνκειέο Όξγαλν Γηνίθεζεο 

(Γηεπζπληή Σνκέα, Πξφεδξν ρνιήο, Αληηπξχηαλε, Πξχηαλε) θαηά πεξίπησζε. Οη 

ππνγξάθνληεο ηε ζχκβαζε εθ κέξνπο ηνπ ΔΜΠ έρνπλ θαη ηελ έλαληη ηνπ ΔΛΚΔ επζχλε ηεο 

θαιήο εθηέιεζήο ηεο. 
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ηελ πεξίπησζε φπνπ, κεηά πάξνδν δεθαπέληε εκεξψλ, ν Γηεπζπληήο ηνπ Σνκέα αξλείηαη 

ηελ ππνγξαθή ησλ ζπκβάζεσλ, απηέο ππνβάιινληαη κε επζχλε ηνπ ΔΤ ζηνλ Πξφεδξν ηεο 

ρνιήο. Αλ κεηά πάξνδν δεθαπέληε εκεξψλ θαη ν ηειεπηαίνο αξλεζεί ηελ ππνγξαθή, ν ΔΤ 

ππνβάιιεη ηηο ζπκβάζεηο πξνο ππνγξαθή ζηνλ Πξφεδξν ηεο ΔΓΔΙΛ.  

ε πεξηπηψζεηο ζπκβάζεσλ φπνπ ν δηθαηνχρνο εκθαλίδεηαη κε ηελ ηξηπιή ηδηφηεηα ηνπ 

Γηεπζπληή Σνκέα, ηνπ ΔΤ θαη ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ εληάικαηνο, ε ζχκβαζε ππνγξάθεηαη απφ 

ηελ ακέζσο επφκελε ηεξαξρηθά δηνηθεηηθή αξρή.  

Οη ζπκβάζεηο είλαη θαηά θαλφλα ζπκβάζεηο έξγνπ.  

Οη ζπκβάζεηο θαηαηίζεληαη κε επζχλε ηνπ ΔΤ ζην Πξσηφθνιιν ηεο Γξακκαηείαο ηνπ ΔΛΚΔ 

πξνο εληαικαηνπνίεζε. Όηαλ νη ζπκβάζεηο πξνβιέπνπλ σο αζθαιηζηηθφ θνξέα ην ΙΚΑ, ν ΔΤ 

νθείιεη λα θαηαζέηεη εγθαίξσο ηελ έληππε εηζήγεζε θαη ηε ζχκβαζε γηα ηελ απαζρφιεζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ, δεθαπέληε εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο απαζρφιεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγεηαη ε επηβνιή θπξψζεσλ θαη πξνζηίκσλ απφ ην ΙΚΑ.  Οη 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο επηβαξχλνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ. 

Αλάινγα κε ην θαζεζηψο ζχκβαζεο ή αζθάιηζεο, θαη φρη κφλν, δηαθξίλνληαη νη αθφινπζεο 

θαηεγνξίεο ζπκβάζεσλ: 

χκβαζε Αλάζεζεο Έξγνπ κε αζθάιηζε ζην ΙΚΑ. ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη νη 

εηδηθέο πεξηπηψζεηο πξνζσπηθνχ πνπ νξίδνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο (Α.Ν. 1846/59).  

χκβαζε Αλάζεζεο Έξγνπ κε Απηαζθάιηζε (ΣΜΔΓΔ, ΣΔΒΔ, θ.ιπ.). ηελ πεξίπησζε απηή 

ν εξεπλεηήο ζεσξείηαη ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο, ακείβεηαη κε Γειηίν Παξνρήο Τπεξεζηψλ 

θαη αζθαιίδεηαη ζην αξκφδην αζθαιηζηηθφ ηακείν πνπ απνηειεί ηνλ  θχξην θνξέα αζθάιηζήο 

ηνπ. Οη εηζθνξέο απνδίδνληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ εξεπλεηή, ν νπνίνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

πξνζθνκίζεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ ΔΛΚΔ ζρεηηθή βεβαίσζε απφ φπνπ πξνθχπηεη ην ηακείν 

αζθάιηζήο ηνπ. Ο Φ.Π.Α. θαηαβάιιεηαη ζηνλ εξεπλεηή, ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα ηνλ απνδίδεη 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

χκβαζε Αλάζεζεο Έξγνπ κε Απφδεημε Δπαγγεικαηηθήο Γαπάλεο. Οη ζπλάπηνληεο 

ζχκβαζε αλάζεζεο έξγνπ κε ηνλ ΔΛΚΔ, ησλ νπνίσλ ην εηήζην ζπλνιηθφ εηζφδεκα απφ 

παξνρέο ππεξεζηψλ απφ φιεο ηηο πεγέο δελ ππεξβαίλεη ην εθάζηνηε πξνβιεπφκελν απφ ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία πνζφ ακείβνληαη κε απφδεημε επαγγεικαηηθήο δαπάλεο. ηελ 

πεξίπησζε απηή, δελ απαηηείηαη έλαξμε επηηεδεχκαηνο νχηε αζθάιηζεο. Σν πξνβιεπφκελν 

πνζφ ζήκεξα αλέξρεηαη ζε 4000€, ελψ ζηελ πεξίπησζε ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ 
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έξγνπ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ην πνζφ δηπιαζηάδεηαη, φηαλ ν εξεπλεηήο είλαη 

δεκφζηνο ή ηδησηηθφο ππάιιεινο ή ζπληαμηνχρνο.  

χκβαζε Δξγαζίαο. ηελ πεξίπησζε φπνπ ν ΔΤ δεηήζεη λα πξνζιάβεη εξγαδφκελν κε 

ζχκβαζε εξγαζίαο δηάξθεηαο ην πνιχ κέρξη ην πέξαο ηνπ έξγνπ, πξέπεη λα δεηήζεη λα 

θηλεζνχλ νη δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην ΑΔΠ, εθφζνλ ε πξφζιεςε 

αθνξά δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ. Οη ζρεηηθέο θξαηήζεηο θαη εηζθνξέο επηβαξχλνπλ εμ νινθιήξνπ 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ. Γηα εξεπλεηηθφ / επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, ε πξφζιεςε 

εγθξίλεηαη, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ ΔΤ, απφ  πεληακειή Δπηηξνπή κειψλ ΓΔΠ, ηελ νπνία 

νξίδεη ε χγθιεηνο. 

πκβάζεηο Αλάζεζεο Έξγνπ κε Μνλίκνπο Γεκνζίνπο Τπαιιήινπο. Η απαζρφιεζε ηνπ 

κφληκνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΔΜΠ ή ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζηα έξγα γίλεηαη κε 

ζχκβαζε έξγνπ ή κε πξφζζεηε ακνηβή εθηφο σξαξίνπ εξγαζίαο, νπφηε γηα ηελ πιεξσκή 

ηνπο δελ απαηηείηαη ε έθδνζε δειηίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ. Η εθθαζάξηζε ηεο δαπάλεο 

πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

πκβάζεηο Αλάζεζεο Έξγνπ κε πκβαζηνχρνπο ηνπ Γεκνζίνπ ή ηνπ επξχηεξνπ Γεκνζίνπ 

Σνκέα. Η απαζρφιεζε ησλ ζπκβαζηνχρσλ ππαιιήισλ ηνπ ΔΜΠ ή ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα ζηα έξγα γίλεηαη κε ζχκβαζε έξγνπ ή εξγαζίαο. Η εθθαζάξηζε ηεο δαπάλεο 

πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

ε θάζε πεξίπησζε, ε Γξακκαηεία ηνπ ΔΛΚΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα  λα εηζαγάγεη ην ζέκα ηεο  

εληαικαηνπνίεζεο κηαο ζχκβαζεο πξνο έγθξηζε ζηελ ΔΓΔΙΛ. 

3.3.2 Αμοιβέρ επεςνηηών 

Σα αλψηαηα φξηα ησλ πξφζζεησλ ζπλνιηθψλ εηήζησλ ακνηβψλ κειψλ ΓΔΠ θαη κφληκσλ 

ππαιιήισλ ηνπ Ιδξχκαηνο απφ εξεπλεηηθά έξγα είλαη απηά πνπ νξίδνληαη απφ ηελ εθάζηνηε 

ηζρχνπζα λνκνζεζία. Δπίζεο, ηα αλψηαηα φξηα εηήζησλ ακνηβψλ απφ ζπγθεθξηκέλα 

εξεπλεηηθά έξγα είλαη απηά πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ εθάζηνηε ρξεκαηνδφηε. 

Σν αλψηαην φξην ησλ ζπλνιηθψλ εηήζησλ ακνηβψλ απφ θνλδχιηα πνπ δηαρεηξίδεηαη ν ΔΛΚΔ 

γηα ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο εξεπλεηψλ (ηερληθφ πξνζσπηθφ, εξεπλεηήο θαη έκπεηξνο 

εξεπλεηήο) ηνπ ΔΜΠ είλαη απηφ πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία ζηνλ Πίλαθα 

Υξεψζεσλ ζηα Πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ. ηελ πεξίπησζε φπνπ θάπνηνο εξεπλεηήο, 

αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο, είλαη θαη ΤΓ, ην πνζνζηφ ρξφλνπ απαζρφιεζεο ζε εξεπλεηηθά 

έξγα δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 50% ζε εηήζηα βάζε. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, φπνπ ην 
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αληηθείκελν ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο ηνπ ΤΓ εκπίπηεη εμ νινθιήξνπ ζην αληηθείκελν ηνπ 

εξεπλεηηθνχ έξγνπ, ην πνζνζηφ ρξφλνπ απαζρφιεζεο κπνξεί κεηά απφ απφθαζε ηεο ΔΓΔΙΛ 

λα αλέιζεη ζην 70%.  

Με βάζε ηα αλσηέξσ, ε ΔΓΔΙΛ κε εηδηθή απφθαζή ηεο ζηελ αξρή θάζε έηνπο θαζνξίδεη 

επαθξηβψο ηα αλψηαηα φξηα ακνηβψλ.  

 

3.3.3 Δνηαλμαηοποίηζη και ςλοποίηζη πληπωμών 

3.3.3.1 Πξνπιεξσκέο 

Γηα άκεζεο αλάγθεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ θαη κε αλαισζίκσλ εηδψλ κηθξήο ζρεηηθά αμίαο 

θαζψο θαη γηα ηελ θάιπςε δαπαλψλ κεηαθίλεζεο ησλ κειψλ ελφο εξεπλεηηθνχ έξγνπ, είλαη 

δπλαηφ λα εθδίδνληαη εληάικαηα πξνπιεξσκήο ζην φλνκα ηνπ ΔΤ ή ηνπ Κχξηνπ Δξεπλεηή. 

ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, κε έγθξηζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΔΓΔΙΛ εθδίδεηαη ζην φλνκα άιινπ 

κέινπο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο κε κφληκε εξγαζηαθή ζρέζε κε ην ΔΜΠ. Πάλησο, ζε θακκηά 

πεξίπησζε δελ εθδίδεηαη λέν έληαικα, εθφζνλ ππάξρνπλ αλαπφδνηα εληάικαηα ηνπ ηδίνπ 

ππνιφγνπ. Απφ ηηο αλσηέξσ ξπζκίζεηο εμαηξνχληαη ηα εληάικαηα πξνπιεξσκήο γηα 

πξνκήζεηεο απφ ην εμσηεξηθφ.  

Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ν ΔΛΚΔ ιεηηνπξγεί ππφ θαζεζηψο ΦΠΑ, ηηκνιφγηα κε ΦΠΑ πξέπεη 

λα απνδίδνληαη εληφο κελφο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ ηηκνινγίνπ. Η πξνζεζκία 

απφδνζεο ησλ εληαικάησλ κεηαθίλεζεο είλαη δχν κήλεο. 

 

3.3.3.2 Ταμίδηα 

Ωο ηαμίδη ζεσξείηαη ε κεηάβαζε κέινπο ή κειψλ ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο εθηφο ηεο έδξαο ηνπ 

ΔΜΠ (απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 40 ρικ.) γηα ηελ εμππεξέηεζε ζθνπψλ ηνπ εξεπλεηηθνχ 

έξγνπ. Η δηάξθεηα ηεο κεηάβαζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο δχν (2) εβδνκάδεο. ηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ νη αλάγθεο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ δελ θαιχπηνληαη εληφο δχν εβδνκάδσλ, 

ν ΔΤ πξέπεη λα απεπζχλεηαη γηα έγθξηζε ζηελ ΔΓΔΙΛ. ε θάζε πεξίπησζε, πξέπεη λα 

απνδεηθλχεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ηαμηδηνχ κε αληίζηνηρα παξαζηαηηθά.  
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Α.  ΜΔΣΑΚΙΝΗΔΙ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ 

ηνπο κεηαθηλνχκελνπο εξεπλεηέο /ζπλεξγάηεο ελφο έξγνπ θαηαβάιινληαη: 

1) Οδνηπνξηθά έμνδα 

α) Καηαβάιιεηαη ην θφζηνο κεηαθνξάο κε καδηθά κέζα κεηαθνξάο (εηζηηήξην 

ιεσθνξείνπ, πινίνπ, αεξνπιάλνπ θηι.). Γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ δαπαλψλ 

κεηαθίλεζεο απαηηείηαη ε ππνβνιή ηνπ απνθφκκαηνο ηνπ εηζηηεξίνπ θαη γηα ηα 

αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νη θάξηεο επηβίβαζεο, εθφζνλ δελ ππάξρεη άιιν έγγξαθν 

πνπ λα απνδεηθλχεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ηαμηδηνχ.  

β) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο κίζζσζεο κεηαθνξηθνχ κέζνπ, νη ζρεηηθέο απνδείμεηο ζα 

αλαγξάθνπλ ην φλνκα ηνπ νδεγνχ, ηνλ αξηζκφ ηνπ απηνθηλήηνπ, ην πνζφ θαη ηνλ 

ηφπν ελνηθίαζεο. Η κίζζσζε κεηαθνξηθνχ κέζνπ δελ ζπλεπάγεηαη ζε θακία 

πεξίπησζε θαη ηε κίζζσζε πξνζσπηθνχ (νδεγνχ). 

γ) Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε ΙΥ νηθνγελεηαθνχ απηνθηλήηνπ κε ρηιηνκεηξηθή απνδεκίσζε, 

ε νπνία απφ 15/10/2010 θαζνξίδεηαη απφ ηελ ΔΓΔΙΛ, ζε 0.35€. 

δ) ε πεξίπησζε ρξήζεο Ι.Υ. απηνθηλήηνπ (ηδηφθηεηνπ ή κηζζσκέλνπ) θαηαβάιιεηαη 

ην αληίηηκν θαηαβνιήο δηνδίσλ, εθφζνλ ζπλνδεχεηαη απφ ηα αληίζηνηρα 

απνθφκκαηα. 

ε) ε πεξίπησζε ρξήζεο Ι.Υ., ν κεηαθηλνχκελνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη : 

 Τπεχζπλε δήισζε φηη κεηαθηλήζεθε κε Ι.Υ. απηνθίλεην, ζηελ νπνία  

αλαγξάθνληαη ην δξνκνιφγην πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, ν αξηζκφο θπθινθνξίαο 

ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ν αξηζκφο άδεηαο νδήγεζεο ηνπ κεηαθηλνχκελνπ. 

 Σηο απνδείμεηο ησλ ηαζκψλ Γηνδίσλ απφ φπνπ ζα πξνθχπηεη ε εκεξνκελία 

δηέιεπζεο. 

2)   Γαπάλεο δηαλπθηέξεπζεο 

Σν χςνο ηεο δαπάλεο δηαλπθηέξεπζεο ζε μελνδνρεία ή ελνηθηαδφκελα δσκάηηα πνπ 

απνδεηθλχεηαη κε ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηνινγεηηθνχ θαη κε απφθαζε ηεο 

ΔΓΔΙΛ απφ 01.04.2006 αλέξρεηαη κέρξη 150€ εκεξεζίσο. 

Γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο δαπάλεο απαηηείηαη ηηκνιφγην ή δειηίν παξνρήο ππεξεζηψλ γηα 

ηε δηαλπθηέξεπζε ζην φλνκα ηνπ κεηαθηλνπκέλνπ. Αλ ε θξάηεζε ηνπ μελνδνρείνπ γίλεη 

κέζσ πξαθηνξείνπ ή γξαθείνπ ηαμηδίσλ, καδί κε ηε ζεσξεκέλε απφδεημε πιεξσκήο  
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πξέπεη λα επηζπλάπηεηαη θαη θσηναληίγξαθν ηνπ ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ (voucher ή 

fax) απφ ην γξαθείν ηαμηδηψλ πξνο ην μελνδνρείν. 

3)   Ηκεξήζηα απνδεκίσζε   

Απφ 01.04.2006 νξίδεηαη απφ ηελ ΔΓΔΙΛ ζε 80€ αλά κεηαθηλνχκελν θαη αλεμάξηεηα 

απφ ηε ζέζε ή ην βαζκφ ηνπ. Η εκέξα επηζηξνθήο νξίδεηαη ζε 40€. 

Δπίζεο, ε απνδεκίσζε γηα ηαμίδη κηαο (1) εκέξαο αλέξρεηαη ζε 80€. 

Μαδί κε ηα σο άλσ παξαζηαηηθά ζπλππνβάιιεηαη επηθπξσκέλε απφθαζε κεηαθίλεζεο 

ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. 

Γηα ηηο κεηαθηλήζεηο εζσηεξηθνχ ησλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ ΔΜΠ ρξνληθήο δηάξθεηαο κέρξη 

ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ, δελ απαηηείηαη επηθπξσκέλε απφθαζε κεηαθίλεζεο ηνπ 

αξκνδίνπ νξγάλνπ.  

Β.  ΜΔΣΑΚΙΝΗΔΙ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ 

ηνπο ππαιιήινπο πνπ κεηαθηλνχληαη ζην εμσηεξηθφ γηα εθηέιεζε ππεξεζίαο θαηαβάιινληαη: 

1) Σν αληίηηκν ησλ εηζηηεξίσλ κεηαθίλεζεο κε ηελ ππνρξέσζε ησλ κεηαθηλνπκέλσλ λα 

ππνβάιινπλ ηα ζηειέρε ησλ εηζηηεξίσλ θαζψο θαη ηηο θάξηεο επηβίβαζεο, εθφζνλ δελ 

ππάξρεη άιιν έγγξαθν πνπ λα απνδεηθλχεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ηαμηδηνχ. Σα 

εηζηηήξηα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί ζην φλνκα ηνπ ηαμηδεχνληνο. 

Οη κεηαθηλνχκελνη απφ ην εζσηεξηθφ ζην εμσηεξηθφ θαη αληίζηξνθα θαζψο θαη νη 

κεηαθηλνχκελνη εληφο ηεο ίδηαο ή άιιεο ρψξαο ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ην ηδησηηθήο ρξήζεο επηβαηηθφ απηνθίλεην, δηθφ ηνπο ή νηθνγελεηαθφ. 

ηελ πεξίπησζε απηή, ηνπο θαηαβάιιεηαη ρηιηνκεηξηθή απνδεκίσζε ε νπνία απφ 

15/10/2010 θαζνξίδεηαη απφ ηελ ΔΓΔΙΛ ζε 0.35€. Καηά ηα ινηπά, ηζρχεη φ,ηη θαη ζηηο 

κεηαθηλήζεηο εζσηεξηθνχ. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε ελνηθίαζεο κεηαθνξηθνχ κέζνπ ηζρχεη 

φ,ηη θαη ζηηο κεηαθηλήζεηο εζσηεξηθνχ. 

2) Σν χςνο ηεο δαπάλεο δηαλπθηέξεπζεο ζε μελνδνρεία ή ελνηθηαδφκελα δσκάηηα πνπ 

απνδεηθλχεηαη κε ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηνινγεηηθνχ θαη κε απφθαζε ηεο 

ΔΓΔΙΛ απφ 01.04.2006 αλέξρεηαη κέρξη 200€. 

Αλ ε θξάηεζε ηνπ μελνδνρείνπ γίλεη κέζσ πξαθηνξείνπ ή γξαθείνπ ηαμηδηψλ, καδί κε ηε 

ζεσξεκέλε απφδεημε πιεξσκήο πξέπεη λα επηζπλάπηεηαη θαη θσηναληίγξαθν ηνπ 

ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ (voucher ή fax) απφ ην γξαθείν ηαμηδηψλ πξνο ην μελνδνρείν.  
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3)  Ηκεξήζηα απνδεκίσζε πνπ απφ 01.04.2006 κε απφθαζε ηεο ΔΓΔΙΛ νξίδεηαη ζε 150€ 

γηα ηα κέιε ΓΔΠ, 125€ γηα ην ππφινηπν πξνζσπηθφ θαη 100,00€ γηα ηνπο Τπνςήθηνπο 

Γηδάθηνξεο θαη ηνπο εξεπλεηέο. 

Μαδί κε ηα σο άλσ παξαζηαηηθά, ζπλππνβάιιεηαη επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο 

απφθαζεο κεηαθίλεζεο ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ.  

Γ. ΓΔΝΙΚΑ 

Γηα κεηαθίλεζε κε αεξνπιάλν επηηξέπεηαη ε ρξήζε κφλν νηθνλνκηθήο ζέζεο, αλεμάξηεηα απφ 

ηε ζέζε ή ην βαζκφ ηνπ κεηαθηλνχκελνπ. Η νηθνλνκηθή δηαθνξά πνπ ελδερνκέλσο πξνθχπηεη 

απφ ρξήζε άιιεο ζέζεο ή απφ αιιαγή ζέζεο θαιχπηεηαη απφ ηνλ κεηαθηλνχκελν.  

Η νλνκαζηηθή ηηκή ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο πξνθχπηεη απφ βεβαίσζε αεξνπνξηθήο εηαηξίαο γηα 

ηαμίδη ίδηαο δηαδξνκήο κε ηηο ίδηεο θιεηζηέο εκεξνκελίεο. 

Δπί ηνπ αληηηίκνπ ησλ εηζηηεξίσλ ησλ ζπγθνηλσληαθψλ κέζσλ θαηαβάιιεηαη ζηνπο 

κεηαθηλνχκελνπο πξνζαχμεζε 10% γηα κηθξνδαπάλεο ηαμηδηνχ, εθφζνλ ππάξρεη ην 

πξσηφηππν εηζηηήξην. 

ηελ πεξίπησζε φπνπ ην πξσηφηππν εηζηηήξην έρεη απσιεζζεί ππνβάιιεηαη ππεχζπλε 

δήισζε φπνπ αλαγξάθεηαη φηη ην εηζηηήξην δελ έρεη ή δελ ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ άιιε 

πεγή, ζπλνδεπφκελε απφ ηελ θάξηα επηβίβαζεο θαζψο θαη απφ νπνηνδήπνηε παξαζηαηηθφ 

πνπ απνδεηθλχεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ηαμηδηνχ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην αληίηηκν ηνπ 

απσιεζζέληνο εηζηηεξίνπ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ ειάρηζηε ηηκή νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 

αεξνπνξηθήο εηαηξείαο πνπ πξαγκαηνπνηεί ην δξνκνιφγην. 

Γηα ηελ πεξίπησζε ειεθηξνληθψλ εηζηηεξίσλ, απαηηνχληαη ππεχζπλε δήισζε, θάξηα 

επηβίβαζεο, απφδεημε πιεξσκήο θαη ην απφθνκκα ηνπ ειεθηξνληθνχ εηζηηεξίνπ. 

Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ Διιεληθνχο Φνξείο 

είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθφκηζε ηηκνινγίνπ. 
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3.3.3.3 Υπνηξνθίεο 

Η ΔΓΔΙΛ κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη ρσξίο παξαθξάηεζε γεληθψλ εμφδσλ, ππνηξνθίεο, 

πξνεξρφκελεο απφ δσξεέο ή απφ άιιεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, ζε Τπνςεθίνπο Γηδάθηνξεο 

ή κεηαδηδαθηνξηθνχο ζπλεξγάηεο ζην πιαίζην ηνπ εξεπλεηηθνχ ηνπο έξγνπ. 

Οη ακνηβέο Τπνςεθίσλ Γηδαθηφξσλ ζηα πιαίζηα εμσηεξηθψο ή εζσηεξηθψο 

ρξεκαηνδνηνχκελσλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ θαηαβάιινληαη ππφ κνξθή ππνηξνθηψλ ζηελ 

πεξίπησζε φπνπ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηελ πξνθήξπμε ησλ έξγσλ. 

3.3.4.Τακεηαθέο Γηεπθνιχλζεηο 

Η ΔΓΔΙΛ κπνξεί λα ρξεκαηνδνηήζεη απφ πφξνπο ηνπ ΔΛΚΔ ππφ κνξθή ηακεηαθήο 

δηεπθφιπλζεο εγθεθξηκέλα εξεπλεηηθά έξγα κεηά ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ ζπκβνιαίσλ 

θαη κέρξη ηελ θαηαβνιή ηεο πξψηεο δφζεο ή κεηαμχ δφζεσλ, κε εμαίξεζε ηε δφζε 

απνπιεξσκήο, εθφζνλ δηαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα επηζηξνθήο ησλ θαηαβαιινκέλσλ 

πνζψλ απφ ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο ησλ έξγσλ απηψλ. Δηδηθά γηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ 

ρξεκαηνδνηεί ε ΓΓΔΣ, ε ρξεκαηνδφηεζε θαιχπηεη θαη ηελ απνπιεξσκή ηνπο. Δπίζεο, ζε 

εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη κεηά απφ έγθξηζε ηεο πγθιήηνπ, ν ΔΛΚΔ κπνξεί λα 

ρξεκαηνδνηήζεη ππφ κνξθή ηακεηαθήο δηεπθφιπλζεο ηελ απνπιεξσκή ελφο έξγνπ, εθφζνλ 

απηφ απαηηείηαη απφ ην ρξεκαηνδφηε.  

Οη ηακεηαθέο δηεπθνιχλζεηο ζε εμσηεξηθψο ρξεκαηνδνηνχκελα εξεπλεηηθά έξγα παξέρνληαη 

κεηά απφ έγθξηζε ηεο ΔΓΔΙΛ κέρξη ηνπ 40% ηεο αλακελφκελεο δφζεο (πξνθαηαβνιή θαη 

εγθεθξηκέλνη νηθνλνκηθνί απνινγηζκνί – cost statements ). 

Γηα λα ρνξεγεζεί ηακεηαθή δηεπθφιπλζε γηα επφκελε δφζε ρξεκαηνδφηεζεο, αλαγθαζηηθή 

πξνυπφζεζε είλαη ε απνπιεξσκή ηεο πξνεγνχκελεο. 

Γηα φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο αηηήζεσλ γηα ηακεηαθή δηεπθφιπλζε έξγσλ, ε απφθαζε 

ιακβάλεηαη απφ ηελ ΔΓΔΙΛ. 

Οπνηαδήπνηε εθθξεκφηεηα δαλεηαθήο θχζεο ζα πξέπεη λα ηαθηνπνηείηαη ην αξγφηεξν εληφο 

ελφο έηνπο απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο εθθξεκφηεηαο. 

3.4 Ολοκλήπωζη Δπεςνηηικών Έπγων 

Μεηά ην πέξαο ηνπ έξγνπ, ν ΔΤ ππνβάιιεη ζε εηδηθφ έληππν γξαπηή αλαθνξά ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ζηελ ΔΓΔΙΛ.  
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Μεηά ηελ παξέιεπζε πεληαεηίαο απφ ηελ θαηάζεζε ζηνλ ΔΛΚΔ ηνπ πνζνχ ηεο 

απνπιεξσκήο ελφο έξγνπ θαη εθφζνλ ππάξρεη αθφκα ηακεηαθφ ππφινηπν ζην έξγν, απηφ 

πεξηέξρεηαη ζηα δηαζέζηκα ηνπ ΔΛΚΔ, αθνχ πξνεγεζεί ηξίκελε έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ ΔΤ 

ηνπ έξγνπ. Ο ΔΤ δηθαηνχηαη λα αηηεζεί ηε κεηαθνξά ηνπ ππνινίπνπ ζε εζσηεξηθφ ηνπ 

εξεπλεηηθφ έξγν.  
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4      ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΙΓΙΚΟΤ 

ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΟΤ ΔΙΓΙΚΟΤ 

ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ 

4.1 Δπιηποπή Γιασείπιζηρ Διδικού Λογαπιαζμού 

Οη αξκνδηφηεηεο ηεο ΔΓΔΙΛ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ΚΤΑ. Οη αξκνδηφηεηεο απηέο 

ζπλνςίδνληαη θαη εμεηδηθεχνληαη σο εμήο: 

 Δπεμεξγάδεηαη πξνηάζεηο ησλ ρνιψλ πνπ αθνξνχλ ζέκαηα εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο θαη 

εηζεγείηαη ζρεηηθά πξνο ηε χγθιεην ηνπ ΔΜΠ. 

 Δπηθνπξεί ηελ Πξπηαλεία θαη ηε χγθιεην ηνπ Ιδξχκαηνο ζην ζπληνληζκφ ησλ 

εξεπλεηηθψλ έξγσλ ηνπ ΔΜΠ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ ηνπ ΔΛΚΔ θαη εηζεγείηαη ηε 

ιήςε κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε πφξσλ ηνπ ΔΛΚΔ. 

 Πξνηείλεη ζηε χγθιεην ηνπ ΔΜΠ, ζχκθσλα κε ηηο ζεζκνζεηεκέλεο δηαδηθαζίεο, ηξφπνπο 

αμηνιφγεζεο, επηινγήο, ρξεκαηνδφηεζεο, πιεξσκήο ησλ δαπαλψλ θαη παξαιαβήο ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ ηνπ ΔΜΠ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ ηνπ 

ΔΛΚΔ. 

 πληάζζεη θαη ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ζηε χγθιεην ηνλ Οδεγφ Υξεκαηνδφηεζεο θαη 

Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΛΚΔ, φπνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη δηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο 

θαη ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ πεπξαγκέλσλ ηνπ ΔΛΚΔ απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ ΔΜΠ 

 Δγθξίλεη πξνηάζεηο γηα ρξεκαηνδφηεζε εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΔΜΠ, κε ηε 

ζπλεξγαζία ησλ ρνιψλ θαη ησλ Σνκέσλ, ζην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηνλ παξφληα Οδεγφ Υξεκαηνδφηεζεο. 

 Καηαξηίδεη εηήζην επηζηεκνληθφ θαη νηθνλνκηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη απνινγηζκφ θίλεζεο 

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

ΤπΔΠΘ, άιια Τπνπξγεία θαη ινηπνχο αξκφδηνπο θνξείο ηεο Πνιηηείαο. 

 Απνδέρεηαη 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. 
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 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. 

 Γηαηεξεί αξρείν ησλ ηειηθψλ εθζέζεσλ ησλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ ρξεκαηνδνηνχκελεο 

έξεπλαο. 

 Καηαξηίδεη πξνυπνινγηζκφ δηαρείξηζεο ησλ Γηαζεζίκσλ ηνπ ΔΛΚΔ (βι. §6.5), πνπ 

πξνθχπηνπλ είηε απφ ηηο θξαηήζεηο πνπ επηβάιινληαη ζε εθηεινχκελα έξγα είηε απφ άιια 

έζνδα απφ ηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ηνπ ΔΛΚΔ. Η ΔΓΔΙΛ έρεη ηδηαίηεξε επζχλε σο πξνο 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζθέινπο ησλ εζφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηα νπνία πξέπεη λα 

εθηηκψληαη ηνπιάρηζηνλ κε βάζε ην πιεφλαζκά ηεο (βι. §6.2) κέρξη θαη ηεο 

πξνεγνχκελεο ηνπ έηνπο ηεο θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ρξήζεο. Σν Πξπηαληθφ 

πκβνχιην ππνβάιιεη εηζήγεζε ζηελ ΔΓΔΙΛ σο πξνο ην ζθέινο ησλ εμφδσλ πνπ 

πξνβιέπεηαη λα δηαηεζεί γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΔΜΠ.  Ο πξνυπνινγηζκφο απηφο εγθξίλεηαη 

απφ ηε χγθιεην ηνπ ΔΜΠ 

4.2 Γπαμμαηεία Διδικού Λογαπιαζμού Κονδςλίων Έπεςναρ 

Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, ε Γξακκαηεία ηνπ ΔΛΚΔ ζηειερψλεηαη, είηε απφ πξνζσπηθφ ηνπ 

ΔΜΠ, πνπ δηαηίζεηαη κε απφθαζε ηεο πγθιήηνπ χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο ΔΓΔΙΛ, είηε απφ 

λέν πξνζσπηθφ πνπ πξνζιακβάλεηαη κε απφθαζε ηεο ΔΓΔΙΛ θαη ακείβεηαη απφ θνλδχιηα 

ηνπ ΔΛΚΔ. 

πλνπηηθά, ε Γξακκαηεία ηνπ ΔΛΚΔ έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 

 Παξαθνινπζεί ηε ινγηζηηθή θαη δηαρεηξηζηηθή θίλεζε ηνπ ΔΛΚΔ. Αξκφδηνο γηα ηε ζεψξεζε 

ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ ηνπ ΔΛΚΔ είλαη ν Πξφεδξνο ηεο ΔΓΔΙΛ. 

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

πξνβιέπεηαη ζηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηνπ. 

 Δμππεξεηεί γξακκαηεηαθά ηελ ΔΓΔΙΛ θαη εηζεγείηαη ζηελ ΔΓΔΙΛ γηα ζέκαηα ηεο 

αξκνδηφηεηάο ηεο. 

 Μεξηκλά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο ΔΓΔΙΛ. 
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 Τπνζηεξίδεη ηνπο ΔΤ ζηε δηαρείξηζε ησλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ.  

 Σεξεί αξρείν ησλ εθζέζεσλ νινθιήξσζεο ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ κέζσ ΔΛΚΔ 

εξεπλεηηθψλ έξγσλ.   

 Μεξηκλά γηα ηελ θαηαγξαθή ζε εηδηθφ βηβιίν δηαθίλεζεο πιηθνχ ησλ κε αλαιψζηκσλ 

πιηθψλ θάζε είδνπο, ησλ νπνίσλ ε πξνκήζεηα πξαγκαηνπνηείηαη απφ πηζηψζεηο ηνπ 

ΔΛΚΔ.  Σν αξρείν ηεξείηαη θαηά Σνκείο ζηνπο νπνίνπο αλήθνπλ ηα κε αλαιψζηκα πιηθά. 

 πληάζζεη εηεζίσο θαη θαηά κήλα Μάξηην απνινγηζκφ ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο φισλ 

ησλ εμσηεξηθά ρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο.  Μεηαμχ άιισλ, ν 

απνινγηζκφο απηφο πεξηιακβάλεη, ην ζχλνιν ησλ εηζξνψλ θαη ησλ λέσλ εξεπλεηηθψλ 

έξγσλ θαηά πεγή εμσηεξηθήο ρξεκαηνδφηεζεο θαη αλά ρνιή θαη Σνκέα, ην ζχλνιν ησλ 

αηφκσλ πνπ απαζρνιήζεθαλ ζε εξεπλεηηθά έξγα θαηά θαηεγνξία πξνζσπηθνχ θαη θαηά 

ρνιή, θαη ην ζχλνιν ησλ εμφδσλ θαηά θαηεγνξία δαπαλψλ θαη θαηά ρνιή. 
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5     ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΟΤ ΔΙΓΙΚΟΤ 

ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ 

 

5.1 Οπγάνωζη Γπαμμαηείαρ Διδικού Λογαπιαζμού Κονδςλίων Έπεςναρ 

Η Γξακκαηεία ηνπ ΔΛΚΔ απνηειείηαη απφ ηέζζεξα (4) Σκήκαηα, φπσο θαίλεηαη θαη ζην 

ζπλεκκέλν νξγαλφγξακκα.  Σα Σκήκαηα απηά θαιχπηνπλ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο σο εμήο: 

5.1.1 Τμήμα Α:  Γπαμμαηειακή Υποζηήπιξη και Έλεγσορ Δπεςνηηικών Έπγων 

Γξαζηεξηφηεηεο: 

Γξακκαηεηαθή Τπνζηήξημε ΔΓΔΙΛ 

 χγθιεζε ζπλεδξηάζεσλ ΔΓΔΙΛ 

 πγθέληξσζε ησλ ζεκάησλ γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ΔΓΔΙΛ 

 πγγξαθή ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ΔΓΔΙΛ 

 Γηεθπεξαίσζε ησλ απνθάζεσλ ηεο ΔΓΔΙΛ. 

 Τπνβνιή ησλ εηζεγήζεσλ ηεο ΔΓΔΙΛ ζηε χγθιεην θαη δηάρπζε ησλ ζρεηηθψλ 

απνθάζεσλ 

Έιεγρνο Δξεπλεηηθψλ Έξγσλ 

 Έιεγρνο εληχπσλ ΔΓΔΙΛ γηα εξεπλεηηθά έξγα 

 Έιεγρνο ζπκβάζεσλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ 

 Δηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ ησλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ ζην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα ηνπ ΔΛΚΔ 

 Αιιεινγξαθία 

5.1.2 Τμήμα Β:  Οικονομικό 

Τνκέαο 1:  Πξσηφθνιιν, Τακείν, Αξρεηνζέηεζε 

Γξαζηεξηφηεηεο: 

 Σήξεζε ηνπ πξσηνθφιινπ εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρνκέλσλ εγγξάθσλ 

 Γηαθίλεζε επηηαγψλ 

 Αξρεηνζέηεζε εληαικάησλ 
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Τνκέαο 2:  Γηαρείξηζε Δξεπλεηηθψλ Έξγσλ θαη Δληαικαηνπνίεζε 

Γξαζηεξηφηεηεο: 

 Παξαθνινχζεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ 

 Παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηε δηαρείξηζεο ησλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ 

 Παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ θαηάζηαζε ησλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ 

 Έθδνζε δειηίσλ δαπαλψλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ 

 Δληαικαηνπνίεζε 

 

Τνκέαο 3: Λνγηζηηθή Παξαθνινχζεζε, Τξάπεδα 

Γξαζηεξηφηεηεο: 

 Γεληθή Λνγηζηηθή 

 Παξαθνινχζεζε ησλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ 

 Απνδφζεηο εληαικάησλ πξνπιεξσκήο 

 Πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία θηλήζεσλ 

Τνκέαο 4: ΦΠΑ, Πξνκήζεηεο, κηζζνδνζία 

 Φ.Π.Α. 

 Γηαρείξηζε πξνκεζεηψλ 

 Μηζζνδνζία αηφκσλ κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

5.1.3 Τμήμα Γ:  Οπγάνωζη, Ανάπηςξη και Υποζηήπιξη 

Τνκέαο 1:  Σηήξημε Έξεπλαο 

Γξαζηεξηφηεηεο: 

Τπνζηήξημε Δξεπλεηψλ 

 Πξφγξακκα ππνζηήξημεο Δξεπλεηηθψλ Έξγσλ (ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Σνκέα 

Μεραλνγξάθεζεο) 

 Σερληθή βνήζεηα πξνο ηα κέιε ΓΔΠ γηα λέεο πξνηάζεηο 
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 Πεξηνδηθέο Δλεκεξσηηθέο Δθδφζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΔΛΚΔ 

Πιεξνθφξεζε Δξεπλεηψλ 

 χλδεζε ησλ Δξεπλεηψλ θαη ησλ Τπεπζχλσλ Αληαγσληζηηθψλ Πξνγξακκάησλ ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηεο Γ.Γ.Δ.Σ. θαη άιισλ θνξέσλ ρξεκαηνδφηεζεο 

 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 

 Οξγάλσζε πλεδξίσλ κε ζθνπφ ηε δηάρπζε θαη δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

έξεπλαο 

 Οξγάλσζε Θεκαηηθψλ πλεδξίσλ κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο ζηνλ ηνκέα 

ηεο έξεπλαο 

Ννκηθή Τπνζηήξημε 

 Ννκηθή ππνζηήξημε ζε ζέκαηα πκβνιαίσλ, πκθσλεηηθψλ Κνηλνπξαμίαο θαη 

πκθσλεηηθψλ Τπεξγνιαβηψλ 

 Ννκηθή ππνζηήξημε ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο θαη θαηνρχξσζεο ησλ θαηλνηνκηθψλ 

απνηειεζκάησλ ηεο Έξεπλαο 

Δθδφζεηο Απνινγηζκψλ 

Τπνζηήξημε ζε ζέκαηα πξνζιήςεσλ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ζην πιαίζην εξεπλεηηθψλ 

έξγσλ 

Τπεξεζίεο Κνζηνιφγεζεο (ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Σνκέα Μεραλνγξάθεζεο ηεο ΔΓΔΙΛ). 

 Τπνινγηζκφο σξνκηζζίσλ 

 Τπνινγηζκφο θφζηνπο ρξήζεο θεθαιαηνπρηθνχ εμνπιηζκνχ ζε επίπεδν ΔΜΠ, ρνιήο 

ή Σνκέα 

Τνκέαο 2: Μεραλνγξάθεζε 

Γξαζηεξηφηεηεο: 

Τπνζηήξημε ησλ Μεραλνγξαθηθψλ πζηεκάησλ ηνπ ΔΛΚΔ 

 Μεραλνγξαθεκέλεο Γξαζηεξηφηεηεο ΔΛΚΔ 

 Πξφγξακκα Τπνζηήξημεο Δξεπλεηηθψλ Έξγσλ (ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Σνκέα ηήξημεο      

Έξεπλαο) 

 πληήξεζε ησλ Μεραλνγξαθηθψλ πζηεκάησλ 
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 Βειηηψζεηο – Σξνπνπνηήζεηο ησλ  Μεραλνγξαθηθψλ πζηεκάησλ 

 Πξνζαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ζε λέεο απαηηήζεηο 

 Γηαζθάιηζε επηθνηλσλίαο ησλ Μεραλνγξαθηθψλ πζηεκάησλ ηνπ ΔΛΚΔ κε ηα άιια 

Μεραλνγξαθηθά πζηήκαηα ηνπ ΔΜΠ 

 Άληιεζε δεδνκέλσλ θαη παξαγσγή εμεηδηθεπκέλσλ αλαθνξψλ 

5.1.4 Τμήμα Γ:  Γπαθείο Σηήπιξηρ ΚΠΣ 

Γξαζηεξηφηεηεο: 

 Σήξεζε πιήξνπο θαθέινπ (πιελ ησλ παξαζηαηηθψλ πιεξσκψλ) γηα θάζε έξγν θαη γηα 

φιεο ηηο ελέξγεηεο ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ ζε φιεο ηηο θάζεηο εθηέιεζήο ηνπ. 

 Τπνβνήζεζε ησλ ΔΤ ησλ έξγσλ, ψζηε νη πξαγκαηνπνηνχκελεο δαπάλεο λα είλαη 

επηιέμηκεο ζχκθσλα κε ηα Σερληθά Γειηία θαη ηνπο Οδεγνχο Γηαρείξηζεο αλά Δλέξγεηα θαη 

πξνψζεζε ησλ παξαζηαηηθψλ ζην Σκήκα Β (αθνχ ζθξαγηζηνχλ κε ηε ζθξαγίδα ηνπ ΚΠ, 

ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ην Έξγν θαη ν θσδηθφο δαπάλεο, ζχκθσλα κε ην αληίζηνηρν 

Σερληθφ Γειηίν), ρσξίο απηφ λα ππνθαζηζηά ηνλ νπνηνδήπνηε ηειηθφ έιεγρν πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηνλ παξφληα Οδεγφ Υξεκαηνδφηεζεο θαη Γηαρείξηζεο. 

 Τπνζηήξημε ησλ Δπηζηεκνληθψλ Τπεπζχλσλ ζην έξγν ηνπο (π.ρ. πξνθεξχμεηο γηα 

πξνκήζεηεο, πιήξσζε ζέζεσλ πξνζσπηθνχ, ζχληαμε κεληαίσλ δειηίσλ, ζχληαμε 

νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηξηκεληαίσλ δειηίσλ, θηι.). 

 Γηα ηα Έξγα πνπ πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ ΔΣΠΑ θαη ησλ ΠΔΠ, παξαθνινχζεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ΑΔ, ζχληαμε ησλ κεληαίσλ δειηίσλ θαη 

ππνζηήξημε ησλ ΔΤ ησλ Έξγσλ ζηε ζχληαμε ησλ ηξηκεληαίσλ δειηίσλ. 

 Δληνπηζκφο ησλ θάζε είδνπο πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ πνξεία 

πινπνίεζεο ησλ Έξγσλ θαη εηζήγεζε ηξφπσλ επίιπζήο ηνπο ζηα αξκφδηα Όξγαλα. 

 πλεξγαζία κε ηνπο ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηνδφηε ησλ Έξγσλ 

(ΤπΔΠΘ, Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, Δπξσπατθή Έλσζε) θαη ησλ άιισλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ΣΔΙ 

γηα ηελ επίιπζε  ελδερνκέλσλ πξνβιεκάησλ θαηά ηε δηαρείξηζε ησλ Έξγσλ. 

 Σαθηηθή ελεκέξσζε ησλ αληίζηνηρσλ ζεκαηηθψλ πγθιεηηθψλ Δπηηξνπψλ ζρεηηθά κε ηελ 

πνξεία ησλ Έξγσλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

 Δπεμεξγαζία φισλ ησλ ππαξρφλησλ ζηνηρείσλ θαη ζρεηηθή ελεκέξσζε, φπνηε θξίλεηαη 

απαξαίηεην, ησλ Γηνηθεηηθψλ θαη πιινγηθψλ Οξγάλσλ ηνπ  ΔΜΠ. 
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 Τπνζηήξημε ηεο εθπξνζψπεζεο ηνπ ΔΜΠ ζηε χλνδν ησλ Πξπηάλεσλ θαη ζηα ζπιινγηθά 

φξγαλα ηεο Πνιηηείαο, φπνπ εθπξνζσπείηαη ην ΔΜΠ (π.ρ. Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο 

ηνπ ΔΠΔΑΔΚ θηι.). 

5.2 Απμοδιόηηηερ Πποϊζηαμένος Γπαμμαηείαρ ΔΛΚΔ 

Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γξακκαηείαο ηνπ ΔΛΚΔ θαηέρεη ζέζε πνπ αληηζηνηρεί ηεξαξρηθά ζην 

βαζκφ ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ Γηεπζχλζεσλ ηνπ ΔΜΠ.  

Δλδεηθηηθά, ηα θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο ζέζεο απηήο είλαη ηα αθφινπζα: 

 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 ΔΓΔΙΛ 

γηα ηελ θαηάιιειε αμηνπνίεζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ πξνζσπηθνχ (ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

Πξντζηακέλνπο ησλ αληίζηνηρσλ Σκεκάησλ). 

 Παξαθνινχζεζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη απφ ηελ ΔΓΔΙΛ ή/θαη ηε 

χγθιεην. 

 Απνθιεηζηηθή ππνγξαθή επηηαγψλ χςνπο κέρξη 5.900 €. Η ππνρξέσζε ππνγξαθήο 

απνξξέεη απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ απφ ηελ ΔΓΔΙΛ εξεπλεηηθνχ έξγνπ θαη ηελ 

εληνιή ηνπ ΔΤ, πνπ έρεη θαη ηελ επζχλε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο δαπάλεο ζχκθσλα κε ην 

εγθεθξηκέλν έξγν. Γηα κεγαιχηεξα πνζά, απαηηείηαη ε ζπλππνγξαθή απφ ηνλ αξκφδην 

Αληηπξχηαλε – Πξφεδξν ηεο ΔΓΔΙΛ. 

 Τπνγξαθή γηα άλνηγκα πηζηψζεσλ θαη άιισλ ζπλαιιαγψλ κε ηελ Σξάπεδα. 

 Τπνγξαθή νηθνλνκηθψλ απνινγηζκψλ πξνο ηνπο ρξεκαηνδφηεο θηι. 

 Έιεγρνο ηεο λνκηκφηεηαο θάζε αλάζεζεο πκβάζεσλ Έξγνπ ζε άηνκα πνπ ζα 

απαζρνιεζνχλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ ΔΛΚΔ θαζψο θαη θάζε πξνθήξπμεο γηα πκβάζεηο 

Δξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, παξαθνινχζεζε ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο 

θαη επηινγήο, εηζήγεζε ζηα αξκφδηα φξγαλα γηα ηηο αλαγθαίεο εγθξίζεηο, ππνγξαθή ησλ 

ηειηθψλ ζπκβάζεσλ. 

 Δθαξκνγή πνιηηηθήο ακνηβψλ. Παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ πνπ ηίζεληαη 

απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο απνθάζεηο ηεο πγθιήηνπ γηα ηηο ακνηβέο θαη ηηο 

θξαηήζεηο επί ησλ ακνηβψλ φζσλ ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ρξεκαηνδν-

ηνχληαη κέζσ ηνπ ΔΛΚΔ. 
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 Πξνυπνινγηζκφο ΔΛΚΔ. Παξαθνινχζεζε ηεο νξζήο εθηέιεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ.  

Δλεκέξσζε ηνπ αξκφδηνπ Αληηπξχηαλε – Πξνέδξνπ ηεο ΔΓΔΙΛ γηα ηηο ελδερφκελεο 

εθθξεκφηεηεο ή ππεξβάζεηο.  Δηζεγήζεηο γηα απαηηνχκελεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ.  Καηάξηηζε απνινγηζκνχ.  πκκεηνρή ηνπ ηδίνπ (ηεο ηδίαο) ή 

εθπξνζψπνπ ηνπ (ηεο) ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Πξπηαληθνχ πκβνπιίνπ, φπνηε ζπδεηνχληαη 

νηθνλνκηθά ζέκαηα ηεο ΔΓΔΙΛ. 

 Παξαθνινχζεζε ηνπ απνζεκαηηθνχ ηνπ ΔΛΚΔ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπελδπηηθή 

Δπηηξνπή. Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηεο Δπελδπηηθήο Δπηηξνπήο. 

 Έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ απνθάζεσλ ηεο πγθιήηνπ ζρεηηθά κε ην ΔΠΙΔΤ. 

 Υαξαθηεξηζκφο θαη εμαζθάιηζε ηεο έγθαηξεο δηαλνκήο ηεο εηζεξρφκελεο αιιεινγξαθίαο.  

Τπνγξαθή φιεο ηεο αιιεινγξαθίαο πνπ αλαθέξεηαη ζε δηαρεηξηζηηθά ζέκαηα.  

Πξνζππνγξαθή φισλ ησλ εγγξάθσλ, φπσο απηά θαζνξίδνληαη απφ ηνλ αξκφδην λα ηα 

ππνγξάθεη Πξφεδξν ηεο ΔΓΔΙΛ. 

5.3 Απμοδιόηηηερ Πποϊζηαμένων Σμημάηων ηος ΔΛΚΔ 

Οη Πξντζηάκελνη Σκεκάησλ ηνπ ΔΛΚΔ θαηέρνπλ ζέζε πνπ αληηζηνηρεί ηεξαξρηθά ζην βαζκφ 

ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ Σκεκάησλ ηνπ Ιδξχκαηνο.  

Σα θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ ζέζεσλ απηψλ πξνζδηνξίδνληαη σο αθνινχζσο: 

 Δμαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

 Αλάιπζε ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Σκήκαηνο, φπσο 

απηνί ηίζεληαη απφ ηελ ΔΓΔΙΛ ή/θαη ηε χγθιεην.  Λήςε ησλ απαξαίηεησλ πξσηνβνπιηψλ 

θαη κέηξσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ππνβνιή εηζεγήζεσλ ζηελ ΔΓΔΙΛ κέζσ ηνπ 

(ηεο) Πξντζηακέλνπ.  Έγθαηξνο εληνπηζκφο πξνβιεκάησλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο.  Τπνβνιή απνινγηζκνχ 

κεηά ην πέξαο ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ.  πκκεηνρή ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο ΔΓΔΙΛ κεηά 

απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΔΓΔΙΛ ή ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γξακκαηείαο. 

 Παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο κε βάζε ηα ηζρχνληα ζε 

φια ηα Σκήκαηα ηεο Γηνίθεζεο ηνπ ΔΜΠ θαη ελεκέξσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο 

Γξακκαηείαο ζε εκεξήζηα βάζε ζρεηηθά κε ηελ θαιή εθηέιεζε θαζεθφλησλ, παξνπζία, θηι. 

 χληαμε ηεο αιιεινγξαθίαο γηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην Σκήκα ηνπο. 
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5.4 Γενικοί ηόσοι ηηρ Γπαμμαηείαρ ηος ΔΛΚΔ 

 Βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ εξεπλεηψλ. Σν θάζε Σκήκα πξέπεη λα πξνηείλεη κέηξα 

γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηφζν ησλ ΔΤ ησλ Δξεπλεηηθψλ Έξγσλ φζν θαη ησλ κειψλ 

ΓΔΠ πνπ ζθνπεχνπλ λα ππνβάινπλ πξνηάζεηο εξεπλεηηθψλ έξγσλ.  Απαηηείηαη ε 

κεγαιχηεξε δπλαηή κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο. 

 Απνινγηζκνί ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ δηαζεζίκσλ ηνπ ΔΛΚΔ. 

 πλερήο παξαθνινχζεζε ηνπ απνζεκαηηθνχ ηνπ ΔΛΚΔ. 

 ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ ηνπ ΔΛΚΔ, ζπλνιηθά θαη θαηά θαηεγνξία 

(π.ρ. φξγαλα, αλαιψζηκα, ηαμίδηα, ακνηβέο, θηι.). 

 Πξνβνιή ηνπ έξγνπ ηνπ Ιδξχκαηνο (εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, έξγα ΚΠ, Δξγαζηήξηα 

Παξνρήο Τπεξεζηψλ, Ηκέξεο Σερλνινγίαο, θηι.). 

5.5 Έξοδα Λειηοςπγίαρ ηηρ Γπαμμαηείαρ 

Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ εμφδσλ ιεηηνπξγίαο ηεο Γξακκαηείαο ηνπ ΔΛΚΔ θαηά ηα 

αλαθεξφκελα ζηo άξζξν 7 ηεο ΚΑ/679/96 εγθξίλεηαη απφ ηελ ΔΓΔΙΛ ηαπηφρξνλα κε ηελ 

έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δηαζεζίκσλ θαηά κήλα Οθηψβξην θάζε έηνπο.  Αθνινχζσο, 

ηα πξαγκαηηθά έμνδα εκθαλίδνληαη ζηνλ εηήζην Απνινγηζκφ ηνπ ΔΛΚΔ. 
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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΓΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΔΜΠ 
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6     ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΟΤ ΔΙΓΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ 

ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ 

6.1 Πόποι 

χκθσλα κε ηελ ΚΤΑ ΚΑ/679/96, πφξνη ηνπ ΔΛΚΔ είλαη: 

(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. 

(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 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). 

6.2 Σαμειακή Καηάζηαζη 

Μεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ ηεο §6.1, ην ζεκαληηθφηεξν πνζνζηφ ησλ εηζξνψλ ζηνλ ΔΛΚΔ 

πξνέξρεηαη απφ εμσηεξηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο είηε κέζσ αληαγσληζηηθψλ εξεπλεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ είηε κέζσ παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηξίηνπο.  Απφ ηηο εηζξνέο απηέο, ην 

κεγαιχηεξν ηκήκα αλαιψλεηαη ζε δαπάλεο πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο 

ησλ δηαθφξσλ εγθεθξηκέλσλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ. 

Οη θξαηήζεηο ηεο §2.2 πνπ επηβάιινληαη ζε φια ηα εθηεινχκελα έξγα, νη παξαθξαηήζεηο ζηηο 

ακνηβέο κειψλ ΓΔΠ θαζψο θαη νη πξφζνδνη απφ ηελ επηηπρή δηαρείξηζε ησλ πξνθαηαβνιψλ 
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θαη δφζεσλ ησλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ (βι. θαη §6.3) κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ εμφδσλ ιεηηνπξγίαο 

ηεο Γξακκαηείαο ηνπ, απνηεινχλ ην πιεφλαζκα ηνπ ΔΛΚΔ. 

Μεηά απφ έγθξηζε ηεο πγθιήηνπ ηνπ ΔΜΠ, ην πιεφλαζκα απηφ ηνπ ΔΛΚΔ θαηαλέκεηαη απφ 

ηελ ΔΓΔΙΛ, σο εμήο: 

(α) Σκήκα ηνπ, κέρξη πνζνζηνχ 10% εηεζίσο, κεηαθέξεηαη ζην Απνζεκαηηθφ ηνπ ΔΛΚΔ. 

(β) Έλα άιιν ηκήκα ηνπ, κέρξη πνζνζηνχ 5% εηεζίσο, κεηαθέξεηαη ζην εηδηθφ Κεθάιαην 

Τακεηαθψλ Γηεπθνιχλζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεηαη ε εθηέιεζε εμσηεξηθψο 

ρξεκαηνδνηνχκελσλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο §3.3.4. 

(γ) Σν ππφινηπν ηνπ πιενλάζκαηνο νλνκάδεηαη Γηαζέζηκα θαη δηαηίζεηαη γηα ηελ θάιπςε 

εθπαηδεπηηθψλ, εξεπλεηηθψλ θαη άιισλ αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ ηνπ  ΔΜΠ, ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο §6.5. 

6.3 Δπενδςηική Δπιηποπή 

Η Δπελδπηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΔΛΚΔ είλαη επηακειήο. Σα πέληε κέιε ηεο είλαη κέιε ΓΔΠ ηνπ 

ΔΜΠ, εθ ησλ νπνίσλ έλα είλαη ν εθάζηνηε Πξχηαλεο, έλα ν εθάζηνηε Αληηπξχηαλεο 

Οηθνλνκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ & Αλάπηπμεο ηνπ Ιδξχκαηνο θαη έλα ν εθάζηνηε 

Αληηπξφεδξνο ηεο Δ.Γ.Δη.Λ., ελψ ηα άιια δχν κέιε νξίδνληαη απφ ηε χγθιεην ηνπ 

Ιδξχκαηνο. Σα ππφινηπα δχν κέιε ηεο επηηξνπήο είλαη εθπξφζσπνη ηεο Σξάπεδαο, κε ηελ 

νπνία έρεη ζπκβιεζεί ν ΔΛΚΔ κεηά απφ δεκφζην δηαγσληζκφ. Ο Πξφεδξνο ηεο Δπελδπηηθήο 

Δπηηξνπήο νξίδεηαη απφ ηε χγθιεην θαη είλαη έλα απφ ηα κέιε ΓΔΠ. 

Έξγν ηεο Δπελδπηηθήο Δπηηξνπήο είλαη ε παξαθνινχζεζε, κε ηε βνήζεηα ηεο Γξακκαηείαο 

ηνπ ΔΛΚΔ, ηεο ρξεκαηνξνήο ηνπ ΔΛΚΔ, έηζη ψζηε, αθελφο, λα ππάξρνπλ πάληα δηαζέζηκα 

γηα ηελ πιεξσκή ησλ δηαθφξσλ εληαικάησλ πνπ απνζηέιινπλ νη ΔΤ ησλ εξεπλεηηθψλ 

έξγσλ θαη, αθεηέξνπ, λα κεγηζηνπνηνχληαη νη πξφζνδνη απφ ηε δηαρείξηζε ησλ εηζξνψλ απφ 

πξνθαηαβνιέο θαη δφζεηο ησλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ.  Σν ηειεπηαίν επηηπγράλεηαη κε ηελ 

ηνπνζέηεζε ρξεκάησλ ζε νκφινγα ηνπ Γεκνζίνπ, ζχκθσλα θαη κε ηηο ππνδείμεηο ηεο 

ζπλεξγαδφκελεο Σξάπεδαο. 
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6.4 Δηήζιορ Πποϋπολογιζμόρ και Απολογιζμόρ 

Η Γξακκαηεία ηνπ ΔΛΚΔ ζπληάζζεη, θαη ε ΔΓΔΙΛ εγθξίλεη, πεξί κήλα Οθηψβξην ηνλ εηήζην 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΔΛΚΔ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πξνβιέςεηο γηα εηζξνέο θαη 

εθξνέο ηνπ επφκελνπ έηνπο.  Μεηά ηελ έγθξηζε, ν πξνυπνινγηζκφο απνζηέιιεηαη γηα ηειηθή 

έγθξηζε ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο. 

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

ειέγρεηαη απφ δχν Οξθσηνχο Διεγθηέο πνπ νξίδνληαη απφ ηε χγθιεην.  Οη Δθζέζεηο 

Διέγρνπ ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ θαηαηίζεληαη ζηελ ΔΓΔΙΛ κέρξη ην ηέινο Ινπλίνπ θάζε 

έηνπο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο, αθνχ ιάβεη ππφςε ηεο ελδερφκελεο ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο, 

ηηο απνζηέιιεη ζηε χγθιεην ηνπ ΔΜΠ.  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. 

6.5 Γιαθέζιμα 

Σα Γηαζέζηκα ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ πξνθχπηνπλ ζχκθσλα κε ηελ §6.2. 

Με απφθαζε ηεο πγθιήηνπ, απφ ηα δηαζέζηκα δηαηίζεληαη εηεζίσο, θνλδχιηα γηα ηηο εμήο 

δξαζηεξηφηεηεο: 

(α) Τπνηξνθίεο γηα Τπνςήθηνπο Γηδάθηνξεο ηνπ Ιδξχκαηνο 

(β) Πξνκήζεηα βαζηθνχ εμνπιηζκνχ ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ην ΔΜΠ θαη ηε ρψξα 

(γ) Δλίζρπζε ηεο βαζηθήο έξεπλαο 

(δ) Δλίζρπζε ηεο έξεπλαο ζε πεξηνρέο αηρκήο θαη ζε λέα εξεπλεηηθά αληηθείκελα 

(ε) Δλίζρπζε λέσλ εξεπλεηψλ 

Μεηά ηελ αθαίξεζε ησλ αλσηέξσ θνλδπιίσλ, ην θαζαξφ ππφινηπν ηνπ Λνγαξηαζκνχ 

δηαηίζεηαη, ζχκθσλα κε αιγφξηζκν πνπ εηζεγείηαη ην Πξπηαληθφ πκβνχιην ζηελ ΔΓΔΙΛ θαη 

εγθξίλεη ε χγθιεηνο, γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ ΔΜΠ θαη ζηνπο Σνκείο θαη ηηο ρνιέο 

γηα ηελ θάιπςε εξεπλεηηθψλ ή εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, πιελ ακνηβψλ κειψλ ΓΔΠ.  Οη 

ρνιέο ππνβάιινπλ εηήζηεο εθζέζεηο πξνο ηελ ΔΓΔΙΛ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ππνζηεξίδνληαη θαη ηνλ ηξφπν δηάζεζεο ησλ αληίζηνηρσλ θνλδπιίσλ. 
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6.5.1 Πποϋπολογιζμόρ Γιαθεζίμων 

Ο εηήζηνο Πξνυπνινγηζκφο ησλ Γηαζεζίκσλ ηνπ ΔΛΚΔ θαηαξηίδεηαη απφ ηελ ΔΓΔΙΛ κε ηε 

ζχκθσλε γλψκε ηνπ Πξπηαληθνχ πκβνπιίνπ θαη εγθξίλεηαη απφ ηε χγθιεην πεξί κήλα 

Οθηψβξην.  

πγθεθξηκέλα, αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία : 

1. Η ΔΓΔΙΛ πξνζδηνξίδεη ην ζθέινο ησλ εζφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, πνπ πξέπεη λα 

εθηηκψληαη ηνπιάρηζηνλ κε βάζε ην πιεφλαζκα ηεο κέρξη θαη ηεο πξνεγνχκελεο ηνπ 

έηνπο ηεο θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ρξήζεο. 

2. Σν Πξπηαληθφ πκβνχιην ππνβάιιεη εηζήγεζε ζηελ ΔΓΔΙΛ σο πξνο ην ζθέινο ησλ 

εμφδσλ πνπ πξνβιέπεηαη λα δηαηεζεί γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ιδξχκαηνο. 

3. Η ΔΓΔΙΛ δηακνξθψλεη ην ζχλνιν ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ πνπ ππνβάιιεηαη γηα έγθξηζε 

ζηε χγθιεην κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Πξπηαληθνχ πκβνπιίνπ θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 7, §2 ηεο ΚΑ/679/96. 

Ο Πξνυπνινγηζκφο δηαξζξψλεηαη ζηηο αθφινπζεο ηέζζεξηο επηκέξνπο ζπληζηψζεο: 

(α) Δθπαηδεπηηθέο Λεηηνπξγίεο, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ησλ 

ρνιψλ κέζσ, γηα παξάδεηγκα, ππνηξνθηψλ Τπνςεθίσλ Γηδαθηφξσλ, ακνηβψλ 

Τπνςεθίσλ Γηδαθηφξσλ γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ζε εξγαζηεξηαθά καζήκαηα, 

ακνηβψλ ππεπζχλσλ ησλ θαηά ρνιή Δξγαζηεξίσλ Πξνζσπηθψλ Τπνινγηζηψλ, ηεο 

ελίζρπζεο ηνπ εθδνηηθνχ κεραληζκνχ, πξνγξακκάησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, θηι.  

Σν θνλδχιη ησλ ππνηξνθηψλ Τπνςεθίσλ Γηδαθηφξσλ ζεσξείηαη πξψην θαηά ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο θαη δελ λνείηαη κείσζή ηνπ απφ ηα ζεκεξηλά επίπεδα. 

(β) Έξεπλα θαη Αλάπηπμε, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ησλ εξεπλεηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ 

ζθνπψλ ησλ ρνιψλ κέζσ, γηα παξάδεηγκα, ηεο ελίζρπζεο ηεο βαζηθήο έξεπλαο, ηεο 

πξνκήζεηαο εξεπλεηηθνχ εμνπιηζκνχ ηδηαίηεξα κεγάιεο αμίαο, ηεο ππνζηήξημεο ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ Κεληξηθνχ Η/Τ, ηνπ Κέληξνπ Γηθηχσλ, θιπ. 

(γ) Δηδηθνί ηφρνη, πνπ πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηε ζπλεξγαζία κειψλ ΓΔΠ κε 

άιιεο ρψξεο, ηελ ελίζρπζε ηεο Φνηηεηηθήο Λέζρεο θαη ησλ Φνηηεηηθψλ πιιφγσλ ηνπ 

ΔΜΠ (πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ), ζπλεξγαζίεο κε δηεζλείο νξγαληζκνχο (π.ρ. 

CERN), ηε δαπάλε πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΔΜΠ θηι. 
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(δ) Γηνηθεηηθέο Αλάγθεο ηνπ ΔΜΠ φπσο ηελ αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία θαη θχιαμε ησλ 

εξγαζηεξίσλ ηνπ ΔΜΠ, ηε ζπληήξεζε θαη θχιαμε ηεο κεγάιεο θηλεηήο πεξηνπζίαο, 

δηάθνξεο δαπάλεο ηνπ Πξπηαληθνχ πκβνπιίνπ, θηι. 

6.5.2 Δκηέλεζη Πποϋπολογιζμού Γιαθεζίμων 

Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ εηήζηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ησλ Γηαζεζίκσλ ζπληάζζνληαη θαη 

εγθξίλνληαη απφ ηελ ΔΓΔΙΛ έξγα κε ζπγθεθξηκέλε θαηαλνκή πξνυπνινγηζκνχ θαη 

ζπγθεθξηκέλν  ΔΤ. χκθσλα θαη κε ηελ §2.2.3.3, σο ΔΤ ησλ έξγσλ απηψλ κπνξεί λα 

νξίδνληαη, εθηφο ησλ κειψλ ΓΔΠ, θαη κφληκνη ππάιιεινη ηνπ ΔΜΠ πνπ θαηέρνπλ ζέζε 

Γεληθνχ Γηεπζπληή ή Γηεπζπληή. 

ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο, δηαθξίλνληαη ελδεηθηηθά νξηζκέλεο νκνεηδείο πεξηπηψζεηο 

έξγσλ ζε εθηέιεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ησλ Γηαζεζίκσλ θαη αλαθέξνληαη νη ηξφπνη κε ηνπο 

νπνίνπο γίλεηαη ε δηαρείξηζή ηνπο. 

6.5.2.1 Δξεπλεηηθά Έξγα 

Ωο εξεπλεηηθά έξγα θαζνξίδνληαη ηα έξγα εθείλα απφ ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ησλ Γηαζεζίκσλ 

πνπ αλαθέξνληαη ζε: 

(α) Αλαπηπμηαθέο θαη ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ρνιψλ 

(β) Δπηζηξνθή 15% ζηηο ρνιέο 

(γ) Βαζηθή έξεπλα 

(δ) Τπνζηήξημε ιεηηνπξγηψλ ηνπ Κεληξηθνχ Η/Τ, ηνπ Κέληξνπ Γηθηχσλ θαη ηεο Γηεχζπλζεο 

Πιεξνθνξηθήο 

6.5.2.2 Έμνδα Πξπηαληθνχ Σπκβνπιίνπ 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη εθηακίεπζε απφ ην θνλδχιη πνπ αλαθέξεηαη ζηα έμνδα ηνπ Πξπηαληθνχ 

πκβνπιίνπ απαηηείηαη ζρεηηθή απφθαζε ηνπ νξγάλνπ απηνχ. 

6.5.2.3 Άιια έξγα 

Η εθηακίεπζε απφ φια ηα έξγα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ζηε Γξακκαηεία ηνπ ΔΛΚΔ ησλ 

απαηηνχκελσλ απφ ηνλ ΚΒ δηθαηνινγεηηθψλ (π.ρ. δειηίσλ παξνρήο ππεξεζηψλ, ηηκνινγίσλ, 

θηι.).  
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6.5.3 Τποποποίηζη ηος Πποϋπολογιζμού Γιαθεζίμων 

Δπηηξέπεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δηαζεζίκσλ ηνπ ΔΛΚΔ κε ηελ ίδηα 

δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ έγθξηζε. 

6.5.4 Απολογιζμόρ Πποϋπολογιζμού Γιαθεζίμων 

Σα έξγα ζε εθηέιεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ησλ Γηαζεζίκσλ είλαη εηήζηαο δηάξθεηαο θαη 

ιήγνπλ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο.  Με ην πέξαο ησλ έξγσλ, ηα αδηάζεηα ππφινηπα 

επηζηξέθνπλ ζηα Γηαζέζηκα ηνπ ΔΛΚΔ.  Δμαίξεζε απφ ηνλ θαλφλα απηφ απνηεινχλ ηα θάζε 

είδνπο θνλδχιηα πνπ δηαηίζεληαη ζηηο ρνιέο ηνπ ΔΜΠ γηα ηηο αλαπηπμηαθέο θαη ιεηηνπξγηθέο 

ηνπο αλάγθεο. Η δηάξθεηα ησλ αληηζηνίρσλ έξγσλ είλαη ηξηεηήο. 

Σν Μάξηην θάζε έηνπο, ε Γξακκαηεία ηνπ ΔΛΚΔ πξνεηνηκάδεη ηνλ απνινγηζκφ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ δηαζεζίκσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη ηνλ ππνβάιιεη ζηελ ΔΓΔΙΛ, ε 

νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ηνλ ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ζηε χγθιεην ηνπ ΔΜΠ. 
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7 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΑΘΔΗ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 

 

7.1 Διζαγωγή 

Όπσο θάζε εξεπλεηηθφ θέληξν, ην ΔΜΠ παξάγεη γλψζε, ηερλνγλσζία θαη ηερλνινγία. Σα 

αληηθείκελα απηά πξνέξρνληαη ή δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο εκπεηξίεο, ηηο γλψζεηο θαη γεληθά ηελ 

ηθαλφηεηα ησλ κειψλ ηεο Πνιπηερλεηαθήο Κνηλφηεηαο ζηε δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή 

απνηειεζκάησλ, ηδεψλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ κεγάιεο ηερλνινγηθήο θαη θνηλσληθήο θαη 

νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο.  

Η κεηαθνξά θαη δηάζεζε εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ απφ ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπο πξνο ηα 

άιια κέιε ηνπ ΔΜΠ είλαη ειεχζεξε θαη απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε 

αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ. Όκσο, ε κεηαθνξά θαη ρξήζε απηψλ ησλ απνηειεζκάησλ ζηνλ 

νηθνλνκηθφ ρψξν είλαη απζηεξά ειεγρφκελε θαη πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία.  

Η δπλαηφηεηα δηάρπζεο εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ζηνλ νηθνλνκηθφ ρψξν θαζνξίδεηαη απφ 

ηε βαζηθή αξρή φηη ηα πξντφληα απηά πξέπεη λα έρνπλ έκκεζα ή άκεζα νθέιε (νηθνλνκηθά, 

θνηλσληθά, θηι.) γηα ηνλ ελδηαθεξφκελν θνξέα ρξήζηε. Σα νθέιε απηά κπνξνχλ λα 

πξνέιζνπλ απφ ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ δηεξγαζηψλ παξαγσγήο, απφ ηε δεκηνπξγία λέσλ 

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

παξαγσγήο θαη δηάζεζεο πξντφλησλ θαη ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη ησλ θνηλσληθψλ 

επηπηψζεσλ.  

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 εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα θαηεπζχλεη ηε κειινληηθή πνξεία ηεο ηερλνινγίαο. Η 

εθαξκνζκέλε θαη ε βαζηθή έξεπλα είλαη δχν άκεζα ζπλπθαζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

απνηεινχλ αθξνγσληαίνπο ιίζνπο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ΔΜΠ  
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7.2 Διδικόρ Λογαπιαζμόρ Κονδςλίων Έπεςναρ και η ςμβολή ηος ζηη 

Γιάθεζη Πποϊόνηων 

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

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

(βι. ΚΑ/679/96, Άξζξν 1). Η δηαρείξηζε θνλδπιίσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε δηάζεζε 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ σο απνηέιεζκα ησλ δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ κειψλ 

ηνπ ΔΜΠ απνηειεί κέξνο ηνπ ζθνπνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΛΚΔ. Η δξάζε απηή βνεζά 

ζεκαληηθά ηελ πξνζπάζεηα ηνπ ΔΜΠ λα εμεχξεη πφξνπο 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.  

Γηα ηνπ ΔΛΚΔ θαη, ζπγθεθξηκέλα, ηνπ Γξαθείνπ Γηακεζνιάβεζεο, ην ΔΜΠ ζθνπεχεη ζηελ 

φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξε ελεκέξσζε ησλ παξαγσγηθψλ θνξέσλ σο πξνο ηηο δπλαηφηεηεο 

πνπ έρεη ην ΔΜΠ γηα παξνρή ππεξεζηψλ (έξεπλα, ηερλνινγηθή αλάπηπμε, γλσκαηεχζεηο, 

αλαιχζεηο, θηι.) θαη σο πξνο ηε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο κε ηηο αθαδεκατθέο κνλάδεο ηνπ 

Ιδξχκαηνο.  

7.3 Γιανοηηική Ιδιοκηηζία  

Σα δηθαηψκαηα δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο ζηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ δηεμάγεηαη ζην 

ΔΜΠ θαζνξίδνληαη απφ ηελ ειιεληθή θαη επξσπατθή λνκνζεζία, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο 

ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ ΔΜΠ πξνο ηνπο ρξεκαηνδφηεο. Γηα ην ιφγν απηφ, νη ζπκβάζεηο 

ησλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ πξέπεη λα ζπληάζζνληαη αλάινγα.  Αξκνδηφηεηα γηα ηελ εμέηαζε 

αηηήζεσλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο απφ κέιε ηεο Πνιπηερλεηαθήο Κνηλφηεηαο έρεη ηξηκειήο 

επηζηεκνληθή επηηξνπή πνπ νξίδεηαη απφ ηε χγθιεην ηνπ ΔΜΠ, θαη ζπλεξγάδεηαη κε ην 

Γξαθείν Γηακεζνιάβεζεο. 
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8 ΔΙΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

8.1 Ο Οδεγφο Υξεκαηνδφηεζεο θαη Γηαρείξηζεο επαλεμεηάδεηαη απφ ηελ ΔΓΔΙΛ θαη 

ηξνπνπνηείηαη, εθφζνλ νη ζπλζήθεο ην απαηηνχλ, θαη ππνβάιιεηαη ζηε χγθιεην πξνο 

αλαζεψξεζε. 

8.2 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 θαηά ηα αλαθεξφκελα ζην Άξζξν 8 ηεο ΚΑ/679/96. 

8.3 Η ΔΓΔΙΛ θαηαξηίδεη εηήζην Δπηζηεκνληθφ θαη Οηθνλνκηθφ Απνινγηζκφ θαη παξέρεη θάζε 

αλαγθαία ελεκέξσζε πξνο ηε χγθιεην θαη ηνλ Πξχηαλε θαζψο θαη ηα Τπνπξγεία 

Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Αλάπηπμεο, θαη Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ. 

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

 

 

 

 

 


