ΚΥΑ ΚΑ/679/22.08.96 (ΦΕΚ 826,Β) - Σύζηαζη Ειδικών Λογαριαζμών
(Τροποποίηζη και ανηικαηάζηαζη ηης απόθαζης με αρ. Β1/819).
Οη ππνπξγνί νηθνλνκηθψλ θαη εζληθήο παηδείαο θαη ζξεζθεπκάησλ
Έρνληαο ππφςε :
1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ γ' ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 50 "Δηδηθφο
Λνγαξηαζκφο ηνπ ΥΠΔΠΘ γηα ηελ αμηνπνίεζε θνλδπιίσλ ηνπ Κ.Π.Σ." ηνπ Ν.
2413/1996 (ΦΔΚ 124/Α).
2. Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 23 παξ. 1 θαη 24 παξ. 1 θαη 2 πεξίπησζε β' ηνπ
Ν.1538/85 "Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά φξγαλα" (ΦΔΚ Α137).
3. Τελ απφθαζε Β1/819 "ζχζηαζε Δηδηθψλ Λνγαξηαζκψλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε
εξεπλεηηθψλ έξγσλ θαη ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ ή δξαζηεξηνηήησλ πνπ εθηεινχληαη ζηα
Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα ή Τερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα ηεο
Φψξαο".
4. Τελ νδεγία 92/50 ΔΟΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 18εο Ινπλίνπ 1992 γηα ηνλ ζπληνληζκφ
ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ππεξεζηψλ (Αξηζκφο L209/1
24.7.92 ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ) θαη ηελ νδεγία 89
665/ΔΟΚ ηεο 21εο Γεθεκβξίνπ 1989 πνπ αθνξά ηηο λνκνζεηηθέο θαλνληζηηθέο θαη
δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο πεξί ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ πξνζθπγήο ζηνλ ηνκέα
ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη δεκνζίσλ έξγσλ (Αξηζκφο
L395/33 30.12.89 ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ).
5. Τν γεγνλφο φηη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο απφθαζεο απηήο δελ πξνθαιείηαη
επηβάξπλζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, απνθαζίδνπκε :
Τξνπνπνηνχκε θαη αληηθαζηζηνχκε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ ΒΙ/819, σο εμήο :
Αξζξν 1
Σχζηαζε Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ-Σθνπφο.
1. Σπληζηάηαη ζε θαζέλα απφ ηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα (ΑΔΙ) θαη ζηα
Τερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα (ΤΔΙ) ηεο ρψξαο, Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο γηα ηελ
αμηνπνίεζε ησλ θνλδπιίσλ επηζηεκνληθήο έξεπλαο, εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο,
ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη παξνρήο ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ, ν νπνίνο αλαθέξεηαη
παξαθάησ σο "Λνγαξηαζκφο".
2. Σθνπφο ηνπ Λνγαξηαζκνχ είλαη ε δηάζεζε θαη 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 ζρεηηθψλ
ππεξεζηψλ ή δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηε ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο
έξεπλαο κε ηελ παξαγσγή θαη εθηεινχληαη ή παξέρνληαη απφ ην επηζηεκνληθφ
πξνζσπηθφ ησλ A.E.Ι. ή T.E.Ι. θαη κε ηε ζπλεξγαζία άιισλ εηδηθψλ επηζηεκφλσλ.
Αξζξν 2
Πφξνη ηνπ Λνγαξηαζκνχ
1. Πφξνη ηνπ Λνγαξηαζκνχ είλαη :

α) Δηήζηα επηρνξήγεζε απφ ηνλ Ταθηηθφ 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
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 θαη πξφζνδνη απφ πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία ηνπ Λνγαξηαζκνχ.
ε) Κάζε είδνπο δάλεηα.
ζη) Έζνδα απφ θξαηήζεηο πνπ επηβάιινληαη ζε εθηεινχκελα έξγα.
2. Οη θνξείο πνπ εηζθέξνπλ ζην Λνγαξηαζκφ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζδηνξίζνπλ
(α) ην είδνο ησλ δαπαλψλ πνπ ζα θαιπθζνχλ κε ηα θνλδχιηα πνπ δηαζέηνπλ θαη (β) ην
ρξφλν ζηνλ νπνίνλ ζα αλαισζνχλ ηα θνλδχιηα.
Αξζξν 3
Όξγαλα Γηνηθήζεσο θαη Γηαρείξηζεο ηνπ Λνγαξηαζκνχ.
1. Η Γηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ Λνγαξηαζκνχ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα φξγαλα ηνπ
θαη είλαη αλεμάξηεηε απφ ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ ΑΔΙ ή ΤΔΙ. Η Γηνίθεζε ησλ
ΑΔΙ θαη ησλ ΤΔΙ παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη, κε βάζε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπεη ν
Οδεγφο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ άξζξνπ 9 θαησηέξσ, ηε ιεηηνπξγία θαη ηα πεπξαγκέλα
ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ. 2. Όξγαλα δηνηθήζεσο θαη δηαρεηξίζεσο ηνπ Λνγαξηαζκνχ
είλαη:
α) Η Δπηηξνπή Δθπαίδεπζεο θαη Δξεπλψλ.
β) Η Γξακκαηεία ηνπ Λνγαξηαζκνχ.
Αξζξν 4
Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ
1. Η Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ, θαινχκελε εθεμήο "Η
Δπηηξνπή" ζπγθξνηείηαη ζπγθεθξηκέλα ζε θάζε ΑΔΙ θαη ΤΔΙ κε απφθαζε ηνπ
Πξπηαληθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ ΑΔΙ ή ηνπ Σπκβνπιίνπ ηνπ ΤΔΙ αληίζηνηρα. Η Δπηηξνπή
απαξηίδεηαη απφ εθπξνζψπνπο φισλ ησλ Τκεκάησλ ηνπ ΑΔΙ ή ηνπ ΤΔΙ θαη πιένλ
έλαλ απφ ηνπο Αληηπξπηάλεηο ηνπ ΑΔΙ πνπ νξίδεηαη απφ ην Πξπηαληθφ Σπκβνχιην ή
έλαλ απφ ηνπο Αληηπξνέδξνπο ηνπ ΤΔΙ πνπ νξίδεηαη απφ ην Σπκβνχιην ηνπ ΤΔΙ
αληίζηνηρα. Αλ νη αληηπξφεδξνη δελ ηθαλνπνηνχλ ηα θξηηήξηα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ
άξζξνπ απηνχ, ζηελ Δπηηξνπή πξνεδξεχεη ν Πξφεδξνο ηνπ ΤΔΙ. Κάζε εθπξφζσπνο
Τκήκαηνο ΑΔΙ νξίδεηαη καδί κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ Γ.Σ. ηνπ Τκήκαηνο, ε νπνία
ζπγθξνηείηαη ζηελ πεξίπησζε απηή ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε ζην άξζξν 12
παξ. 1 εδάθην γ' ηνπ Ν. 2083/92 εηδηθή ζχλζεζή ηεο. Γηα ηα ΤΔΙ ν εθπξφζσπνο
νξίδεηαη ζε αλάινγε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 12 παξαγξ. 8 ηνπ Ν .1404/83 πνπ αθνξά
ην Δ.Π. θαη κε δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 7 ηεο Υ.Α. Δ5/1585/84
(ΦΔΚ 191/27.3.84 η. Β'). Μεηά ηνλ νξηζκφ ησλ εθπξνζσπνχκελσλ ησλ ηκεκάησλ, ην
πξπηαληθφ Σπκβνχιην ηνπ ΑΔΙ ή ην Σπκβνχιην ηνπ ΤΔΙ εθδίδεη ηε δηαπηζησηηθή
πξάμε ζπγθξφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ.
2. Πξνθεηκέλνπ γηα ΑΔΙ, ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο πξέπεη λα είλαη κέιε ΓΔΠ ηα νπνία
θαηά πξνηεξαηφηεηα ζα αλήθνπλ ζηηο βαζκίδεο ηνπ Καζεγεηή θαη ηνπ Αλαπιεξσηή
Καζεγεηή. Πξνθεηκέλνπ γηα ΤΔΙ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο είλαη κέιε Δ.Π. ηα νπνία

θαηά πξνηεξαηφηεηα αλήθνπλ ζηηο βαζκίδεο ηνπ Καζεγεηή θαη ηνπ Δπίθνπξνπ
Καζεγεηή θαη είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ηα
κέιε ηεο Δπηηξνπήο πξέπεη λα έρνπλ εθηεηακέλε εθπαηδεπηηθή θαη εξεπλεηηθή πείξα
πνπ ηεθκεξηψλεηαη, απφ δεκνζηεχζεηο ζε πεξηνδηθά θχξνπο, βηβιία θαη κνλνγξαθίεο
θαη απφ απηνδχλακε αλάπηπμε θαη εθηέιεζε έξγσλ θαη πείξα ζε δεηήκαηα,
ζρεδηαζκνχ, δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο έξγσλ .
Δηδηθά γηα ηα ΑΔΙ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ζα πξέπεη λα έρνπλ δεκνζηεχζεη ζε
πεξηνδηθά δηεζλνχο θπθινθνξίαο ηα 3 ηειεπηαία ρξφληα ηνπιάρηζηνλ 4 επηζηεκνληθέο
εξγαζίεο.
3. Η ζεηεία ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο είλαη ηξηεηήο.
4. Τα νξηζζέληα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ζπλέξρνληαη ζε πξψηε ζπλεδξίαζε, χζηεξα απφ
πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο πνπ είλαη Αληηπξχηαλεο ΑΔΙ ή Αληηπξφεδξνο ΤΔΙ. Σηε
ζπλεδξίαζε απηή εθιέγεηαη κεηαμχ ησλ κειψλ ν Αληηπξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο.
Αλ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο είλαη πεξηζζφηεξα απφ ελλέα, κπνξεί λα ζπγθξνηείηαη
εηδηθφ επηακειέο φξγαλν απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Αληηπξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο, θαη
απφ πέληε κέιε πνπ εθιέγνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο. (Σε
πεξίπησζε πνπ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο είλαη έμη ή επηά, ε ζπγθξφηεζε ή κε ηνπ
παξαπάλσ εηδηθνχ επηακεινχο νξγάλνπ απνθαζίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή ε νπνία θαη
ην εθιέγεη θαηά ηα νξηδφκελα ζην πξνεγνχκελν εδάθην. Η θξάζε απηή δελ
ιακβάλεηαη ππφςε). Ο νξηζκφο ησλ πέληε κειψλ έρεη πξνζσπηθφ ραξαθηήξα θαη δελ
κεηαθέξεηαη ζηνπο αλαπιεξσκαηηθνχο ηνπο.
Σην εηδηθφ απηφ επηακειέο φξγαλν, εθφζνλ έρεη ζπγθξνηεζεί, κπνξεί λα
κεηαβηβάδνληαη νη αξκνδηφηεηεο (γ) έσο (ηα) ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
5. Τα αλαπιεξσκαηηθά κέιε κπνξνχλ λα κεηέρνπλ ζε φιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο
Δπηηξνπήο, αιιά ρσξίο ςήθν εθφζνλ παξίζηαηαη θαη ην αληίζηνηρν ηαθηηθφ κέινο.
6. Η επηηξνπή έρεη ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο :
α) Δπεμεξγάδεηαη πξνηάζεηο πξνο ηε Σχγθιεην ηνπ ΑΔI ή ηε Σπλέιεπζε ηνπ ΤΔΙ,
αληίζηνηρα, γηα ηελ εξεπλεηηθή πνιηηηθή ηνπ Ιδξχκαηνο.
β) Δπηθνπξεί ηελ Πξπηαλεία ηνπ ΑΔI ή ην Σπκβνχιην ηνπ ΤΔI θαζψο θαη ηε
Σχγθιεην ηνπ ΑΔI ή ηε Σπλέιεπζε ηνπ ΤΔI ζηνλ ζπληνληζκφ ησλ εξεπλεηηθψλ ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη επηκνξθσηηθψλ έξγσλ ησλ ΑΔI ή ΤΔI πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη
κέζσ ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ θαη εηζεγείηαη ζρεηηθά κε ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ
εμαζθάιηζε πφξσλ ηνπ Λνγαξηαζκνχ.
γ) Πξνηείλεη ζηε Σχγθιεην ηνπ ΑΔI ή ζηε Σπλέιεπζε ηνπ ΤΔΙ, ζχκθσλα κε ηηο
ζεζκνζεηεκέλεο δηαδηθαζίεο, ηξφπνπο αμηνιφγεζεο, επηινγήο, ρξεκαηνδφηεζεο,
πιεξσκήο ησλ δαπαλψλ θαη παξαιαβήο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ,
εξεπλεηηθψλ, ηερλνινγηθψλ έξγσλ θαη γεληθά ησλ αλαιακβαλνκέλσλ ζηα πιαίζηα ηεο
παξνχζαο θαη ησλ γεληθψλ δηαηάμεσλ έξγσλ .
δ) Δγθξίλεη, ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο, πξνηάζεηο γηα ρξεκαηνδφηεζε
εξεπλεηηθψλ, ηερλνινγηθψλ , εθπαηδεπηηθψλ θαη επηκνξθσηηθψλ έξγσλ απφ ην
Λνγαξηαζκφ κε ηε ζπλεξγαζία ησλ Σρνιψλ, Τκεκάησλ θαη Τνκέσλ, θαη ζηα πιαίζηα
ηνπ Οδεγνχ ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ηνπ άξζξνπ 9 ηεο απφθαζεο
απηήο.
ε) Καηαξηίδεη εηήζην επηζηεκνληθφ θαη νηθνλνκηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη απνινγηζκφ
θηλήζεσο ηνπ Λνγαξηαζκνχ θαη παξέρεη θάζε αλαγθαία ελεκέξσζε πξνο ηνλ
Πξχηαλε ηνπ ΑΔI ή ηνλ Πξφεδξν ηνπ ΤΔΙ, ηε Σχγθιεην ηνπ ΑΔI ή ηε Σπλέιεπζε ηνπ
ΤΔΙ, ηα Υπνπξγεία Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Αλάπηπμεο, Οηθνλνκηθψλ
θαη άιινπο ελδηαθεξφκελνπο, κε εθζέζεηο ή εηδηθέο εθδφζεηο.
ζη) Σπληάζζεη ηνλ Οδεγφ Φξεκαηνδφηεζεο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ θαη ηνλ
θαλνληζκφ γηα ηε δηάζεζε πξντφλησλ , πνπ πξνέξρνληαη απφ εξεπλεηηθά έξγα

(επξεζηηερλίεο, πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ, θαηαζθεπέο θιπ) θαη ηηο ακνηβέο ησλ
ερφλησλ ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ζε απηά. Ο θαλνληζκφο απηφο εγθξίλεηαη απφ ηελ
Σχγθιεην ηνπ ΑΔI ή ηε Σπλέιεπζε ηνπ ΤΔI θαη απνηειεί κέξνο ηνπ Οδεγνχ
Φξεκαηνδφηεζεο άξζξν 9 ηεο παξνχζεο.
δ) Αλαζέηεη κειέηεο κε ακνηβή γηα εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ ηεο ζην πξνζσπηθφ ηνπ
ΑΔI ή ηνπ ή ηξίηνπο, κεηά απφ ηεθκεξίσζε ηεο ζθνπηκφηεηαο θαη κε ηηο δηαδηθαζίεο
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Οδεγφ Φξεκαηνδφηεζεο.
ε) Απνδέρεηαη ηηο θάζε είδνπο επηρνξεγήζεηο, δσξεέο θαη εηζθνξέο ηξίησλ ζην
Λνγαξηαζκφ θαη θαζνξίδεη ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο απνδνρήο θαη δηάζεζήο ηνπο.
ζ) Αλαδεηεί πεγέο ρξεκαηνδνηήζεσο ηνπ Λνγαξηαζκνχ θαη ελεξγεί θάζε πξάμε πνπ
είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εμαζθάιηζε ρξεκαηηθψλ πφξσλ .
η) Φξνληίδεη γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο ηνπ ΑΔI θαη ΤΔI
ζρεηηθά κε πξνγξάκκαηα θαη έξγα πνπ έξρνληαη ζε γλψζε ηεο.
ηα) Φνξεγεί ππνηξνθίεο ζχκθσλα κε εηδηθφ θαλνληζκφ πνπ εγθξίλεη ε Σχγθιεηνο ηνπ
ΑΔI ή ε Σπλέιεπζε ηνπ ΤΔΙ, ζην πιαίζην ηνπ Οδεγνχ Φξεκαηνδφηεζεο ηνπ άξζξνπ
9 ηεο παξνχζαο απφθαζεο.
ηβ) Πξνζιακβάλεη εηδηθφ πξνζσπηθφ γηα ηε ζηειέρσζε ηεο Γξακκαηείαο.
ηγ) Δπνπηεχεη ην έξγν ηεο Γξακκαηείαο θαη νξίδεη ηνλ Πξντζηάκελφ ηεο.
ηδ) Γηαηεξεί αξρείν ησλ ηειηθψλ εθζέζεσλ ησλ ρξεκαηνδνηνπκέλσλ κέζσ ηνπ
Λνγαξηαζκνχ πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ .
Αξζξν 5
Λεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο
1. Η Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ νπνηεδήπνηε
θξίλεηαη απηφ αλαγθαίν, είηε αλ δεηεζεί απηφ απφ ην 1/3 ησλ κειψλ ηεο, είηε απφ ηε
Σχγθιεην ηνπ ΑΔΙ ή απφ ηε Σπλέιεπζε ηνπ ΤΔΙ.
2. Η Δπηηξνπή βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ παξίζηαληαη ηα κηζά ηνπιάρηζηνλ κέιε ηεο.
Οη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ
κειψλ θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 12 παξ. 5 εδ. β' ηνπ Ν.
1268/1982, εθηφο αλ ξεηά πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο
απφθαζεο. Σε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ πξνέδξνπ.
3. Φξέε γξακκαηέα ηεο Δπηηξνπήο εθηειεί ν Πξντζηάκελνο ηεο Γξακκαηείαο ηεο
Δπηηξνπήο ή ηνπ Λνγαξηαζκνχ ή ν αλαπιεξσηήο απηνχ.
Αξζξν 6
Γξακκαηεία
1. Η Γξακκαηεία ζηειερψλεηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, είηε απφ πξνζσπηθφ επηζηεκνληθφ ή άιιν - ηνπ ΑΔΙ ή ΤΔΙ, πνπ δηαηίζεηαη κε απφθαζε ηεο Σπγθιήηνπ ηνπ
ΑΔΙ ή ηεο Σπλέιεπζεο ηνπ ΤΔΙ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο, είηε απφ λέν
πξνζσπηθφ πνπ πξνζιακβάλεηαη κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο θαη ακείβεηαη απφ ην
θνλδχιην ηνπ Λνγαξηαζκνχ.
2. Η Γξακκαηεία έρεη ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο :
α) Παξαθνινπζεί ηε ινγηζηηθή θαη δηαρεηξηζηηθή θίλεζε ηνπ Λνγαξηαζκνχ θαη
πξνβαίλεη ζηελ πιεξσκή ησλ δαπαλψλ κεηά απφ εληνιή ηνπ Δπηζηεκνληθά
ππεπζχλνπ θάζε έξγνπ, εθφζνλ ε δαπάλε πξνβιέπεηαη ξεηά ζηνλ εγθεθξηκέλν
πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ. Σε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε απαηηείηαη θαη ε έγθξηζε ηνπ
Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο, ή άιινπ νξγάλνπ πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Οδεγφ
Φξεκαηνδφηεζεο.

β) Δμππεξεηεί γξακκαηεηαθψο ηελ Δπηηξνπή θαη εηζεγείηαη γηα ζέκαηα ηεο
αξκνδηφηεηαο ηεο.
γ) Μειεηά θαη επεμεξγάδεηαη, κε ηα κέιε ηεο ή ζε ζπλεξγαζία κε άιια πξφζσπα, ηηο
θαηεπζχλζεηο πνπ πξνδηαγξάθεη ε Δπηηξνπή ή ππνβάιιεη ζηελ Δπηηξνπή πξνηάζεηο
γηα λέεο θαηεπζχλζεηο.
δ) Μεξηκλά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο.
Αξζξν 7
Γηαδηθαζία δηάζεζεο, δηαρείξηζεο θαη δηθαηνιφγεζεο ησλ θνλδπιίσλ ηνπ
Λνγαξηαζκνχ.
1. Τα έζνδα ηνπ Λνγαξηαζκνχ πνπ πξνέξρνληαη απφ νπνηαδήπνηε απφ ηηο πεγέο πνπ
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ παξφληνο θαηαηίζεληαη ζε ινγαξηαζκφ Τξάπεδαο κε
ηίηιν "Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο" θαη αλαιακβάλνληαη θαη δηαηίζεληαη κε εηδηθέο εληνιέο
ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο ή εμνπζηνδνηνχκελνπ απφ απηφλ κέινπο ηεο Δπηηξνπήο.
2. Πνζνζηφ κέρξη 25% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θάζε έξγνπ πνπ
ρξεκαηνδνηείηαη κέζσ ηνπ Λνγαξηαζκνχ θαη εηδηθφηεξα απφ νπνηνλδήπνηε πφξν ηνπ,
κπνξεί λα δηαηίζεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε θάζε Ίδξπκα γηα ηελ ελδερφκελε ρξήζε
ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, εγθαηαζηάζεσλ θαη νξγάλσλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ
ρξεκαηνδνηνχκελνπ έξγνπ θαη γηα ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο ηνπ Λνγαξηαζκνχ. Τν
πνζνζηφ απηφ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ απφθαζε ή ηε ζχκβαζε ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ
έξγνπ θαη ζηα πιαίζηα πνπ ζέηνπλ νη θνξείο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ν Οδεγφο
Φξεκαηνδφηεζεο ηνπ άξζξνπ 9 ηεο απφθαζεο απηήο. Τπρφλ πιενλάζκαηα ηνπ
Λνγαξηαζκνχ κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ σο άλσ δαπαλψλ , θαζψο θαη γεληθέο
επηρνξεγήζεηο ή έζνδα απφ ηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ηνπ Δ.Λ., θαηαλέκεηαη απφ ηελ
Δπηηξνπή κεηά απφ έγθξηζε πξνυπνινγηζκνχ πνπ ππνβάιιεη ε Δπηηξνπή πξνο ηε
Σχγθιεην ηνπ ΑΔΙ ή ηε Σπλέιεπζε ηνπ ΤΔΙ. Ο πξνυπνινγηζκφο ζπληάζζεηαη κε ηε
ζχκθσλε γλψκε πνπ Πξπηαληθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ ΑΔΙ ή ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Σπκβνπιίνπ ηνπ ΤΔΙ.
3. Η θίλεζε ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ, ν έιεγρνο θαη ε εληνιή πιεξσκήο ζε βάξνο
ηνπ Λνγαξηαζκνχ θαη ππέξ δηθαηνχρσλ ελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα
απφθαζε θαη ηνλ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη Σηνηρείσλ, φπσο απηφο ηζρχεη ρσξίο θακία
αλαθνξά ή πεξηνξηζκφ απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηε δηάζεζε, θαηαλνκή θαη
αλάισζε ησλ πηζηψζεσλ ηνπ ηδξχκαηνο θαη θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ γηα ην
Γεκφζην Λνγηζηηθφ, ηηο θξαηηθέο πξνκήζεηεο, ηηο δεκφζηεο επελδχζεηο, ηελ αλάζεζε
κειεηψλ θαη θάζε άιιεο γεληθήο ή εηδηθήο δηάηαμεο.
4. Η πξαγκαηνπνίεζε θάζε δαπάλεο απαηηεί εληνιή απφ ηνλ επηζηεκνληθά ππεχζπλν
ηνπ έξγνπ εθφζνλ ε δαπάλε απηή ξεηά πξνβιέπεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ.
Σε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε απαηηείηαη θαη ε έγθξηζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο, ή
άιινπ νξγάλνπ πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Οδεγφ Φξεκαηνδφηεζεο.
Δηδηθφηεξα νη δηάθνξεο θαηεγνξίεο δαπαλψλ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηα
αθφινπζα :
Α. Απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ :
α) Ακνηβή γηα ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΑΔΙ ή ηνπ ΤΔΙ πνπ κεηέρνπλ ζηελ
εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, εθφζνλ ε ζρεηηθή πξφβιεςε πεξηιακβάλεηαη ζηελ
εγθεθξηκέλε πξφηαζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απηνχ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 28 παξ.16, ηνπ Ν. 2083/93, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη
πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ, γηα ην πξνβιεπφκελν αλψηαην φξην ζπλνιηθήο
ακνηβήο.
β) Πξφζζεην επηζηεκνληθφ θαη ηερληθφ πξνζσπηθφ, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε

θάζε ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ πνπ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπηηξνπή θαη δελ είλαη κέινο
ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΑΔΙ ή ηνπ ΤΔΙ, πξνζιακβάλεηαη κε ζχκβαζε αλάζεζεο έξγνπ ή
εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ηελ νπνία ππνγξάθεη ν Πξντζηάκελνο ηεο Γξακκαηείαο
ηεο Δπηηξνπήο, κεηά απφ εμνπζηνδφηεζε θαη εληνιή ηεο Δπηηξνπήο πνπ
πεξηιακβάλεηαη ζηε ζρεηηθή εγθξηηηθή απφθαζή ηεο.
γ) Σηηο πεξηπηψζεηο πξνζιήςεσο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ
δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ή έξγνπ θαηαβάιινληαη ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
ηνπ έξγνπ θαη νη θάζε θχζεο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ
ηζρχνπζα λνκνζεζία.
δ) Η νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα θνηηεηέο πνπ απαζρνινχληαη ζηα πιαίζηα εξεπλεηηθψλ
ή άιισλ έξγσλ ή ππνζηεξίμεσο δξαζηεξηνηήησλ έξεπλαο ρσξίο ε απαζρφιεζή ηνπο
λα ππεξβαίλεη ηηο 12 ψξεο εβδνκαδηαίσο κπνξεί λα αλέιζεη ζε πνζφ κέρξη 500.000
δξρ. θαη' έηνο κε αλαπξνζαξκνγή ηνπ πνζνχ θαηά ηνλ επίζεκν δείθηε εηεζίνπ
πιεζσξηζκνχ.
Β. Μεηαθηλήζεηο πξνζσπηθνχ ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ :
α) Οη κεηαθηλήζεηο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ζην εζσηεξηθφ θαη ην
εμσηεξηθφ, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζή ηνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα ζηα
φξηα πνπ έρεη εγθξίλεη ε Δπηηξνπή θαη κε κνλαδηθφ δηθαηνινγεηηθφ ηελ απφθαζή ηεο
πεξί εγθξίζεσο ηεο πξνηάζεσο γηα εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απηνχ ρσξίο ηε κεζνιάβεζε
νπνηνπδήπνηε άιινπ νξγάλνπ. Σηνπο κεηαθηλνπκέλνπο θαηαβάιινληαη ζε βάξνο ηνπ
εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ νη δαπάλεο ηαμηδίνπ θαη ε εκεξήζηα εθηφο
έδξαο απνδεκίσζε, ζε δξαρκέο ή ζε ζπλάιιαγκα, πνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηεο
Δπηηξνπήο θάζε ρξφλν γηα φιν ην πξνζσπηθφ θαη νη δαπάλεο απηέο ζα θαηαβάιινληαη
ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα γηα ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο.
β) Σε πεξίπησζε κεηαθίλεζεο εθηφο έδξαο ζην εζσηεξηθφ κειψλ ηεο νκάδαο
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ πνπ αλήθνπλ ζην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ησλ ΑΔΙ ή ησλ ΤΔΙ
θαη ηνπ νπνίνπ Πξντζηάκελνο δελ είλαη ν Δπηζηεκνληθφο Υπεχζπλνο ηνπ έξγνπ
απαηηείηαη επίζεο έγθξηζε ηνπ ακέζσο Πξντζηακέλνπ απηψλ.
γ) Οη εκέξεο εθηφο έδξαο ησλ κεηαθηλνπκέλσλ γηα ηηο αλάγθεο ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ
δελ ππνινγίδνληαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ αλψηαηνπ επηηξεπφκελνπ νξίνπ εκεξψλ
κεηαθίλεζεο εθηφο έδξαο πνπ ηπρφλ ηζρχεη γηα ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ησλ ΑΔΙ
θαζψο θαη ησλ ΤΔΙ.
δ) Τν ζπλάιιαγκα πνπ απαηηείηαη γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ζην
εμσηεξηθφ ρνξεγείηαη απφ ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδαο θαη ηα ππνθαηαζηήκαηά ηεο ή
φπνπ δελ ππάξρνπλ απφ ππνθαηαζηήκαηα Δκπνξηθψλ Τξαπεδψλ χζηεξα απφ εηδηθή
εληνιή ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γξακκαηείαο ηεο Δπηηξνπήο ή ηνπ Λνγαξηαζκνχ.
Γ. Πξνκήζεηεο - εθηειέζεηο εξγαζηψλ :
α) Οη πξνκήζεηεο αλαισζίκσλ, ή κε πιηθψλ, νξγάλσλ, κεραλεκάησλ, επίπισλ θαη
ζπζθεπψλ, εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ θαη βηβιίσλ θαη ε εθηέιεζε εξγαζηψλ
νπνηνπδήπνηε είδνπο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, φπσο απηέο
πξνβιέπνληαη ζηνλ αληίζηνηρν πξνυπνινγηζκφ πνπ πεξηέρεηαη ζηελ εγθξηηηθή
απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο πξαγκαηνπνηνχληαη, κεηά απφ εληνιή ηνπ Δπηζηεκνληθνχ
Υπεπζχλνπ ηνπ έξγνπ, κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γξακκαηείαο θαη
κε ηπρφλ επηθνπξία ησλ εηδηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Ιδξχκαηνο.
β) Πξνκήζεηεο ή εθηειέζεηο έξγσλ δαπάλεο κέρξη 2.000.000 δξρ. ε θάζε κία, γίλνληαη
απεπζείαο ρσξίο δηαγσληζκφ ή ιήςε πξνζθνξψλ , χζηεξα απφ εθηίκεζε ησλ ηηκψλ
πνπ πξνζθέξεη ε αγνξά.
γ) Πξνκήζεηεο ή εθηειέζεηο εξγαζηψλ, δαπάλεο πνζνχ απφ 2.000.000 δξρ. θαη πάλσ
γίλνληαη κε πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ θαη πιήξε αηηηνιφγεζε ηεο επηινγήο πνπ
θνηλνπνηείηαη ζηελ Δπηηξνπή, ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ επηιέγεηαη ν

κεηνδφηεο.
δ) Τα κε αλαιψζηκα πιηθά, θάζε είδνπο, ησλ νπνίσλ ε πξνκήζεηα πξαγκαηνπνηείηαη
γηα ηηο αλάγθεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ θαη ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ Λνγαξηαζκνχ,
δηαηίζεληαη ζχκθσλα κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο κεηά ην πέξαο ησλ έξγσλ απηψλ θαη
αλάινγα κε ηηο ζπκβαηηθέο δεζκεχζεηο. Τα πιηθά απηά θαηαγξάθνληαη απφ ηε
Γξακκαηεία ζε βηβιίν Γηαθίλεζεο Υιηθνχ.
Γ. Μηζζψζεηο αθηλήησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη εμνπιηζκνχ.
Οη κηζζψζεηο αθηλήησλ , κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη εξγαζηεξηαθνχ ή κεραληθνχ
εμνπιηζκνχ πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ,
φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζηελ εγθξηηηθή απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο κέζα ζηα πιαίζηα
ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηνλ αθφινπζν
ηξφπν:
α) Μηζζψζεηο πνπ γηα θάζε κία ην ζπλνιηθφ εηήζην κίζζσκα δελ ππεξβαίλεη ηα
2.000.000 δξρ. γίλνληαη απεπζείαο ρσξίο δηαγσληζκφ ή ιήςε πξνζθνξψλ, χζηεξα απφ
εθηίκεζε ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξεη ε αγνξά.
β) Μηζζψζεηο πνπ γηα θάζε κία ην ζπλνιηθφ εηήζην κίζζσκα ππεξβαίλεη ηα 2.000.000
δξρ. γίλνληαη κε πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ θαη πιήξε αηηηνιφγεζε ηεο
επηινγήο πνπ θνηλνπνηείηαη ζηελ Δπηηξνπή, ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ
επηιέγεηαη ν κεηνδφηεο.
γ) Οη παξαπάλσ κηζζψζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη, κε εληνιή ηνπ Δπηζηεκνληθνχ
Υπεπζχλνπ ηνπ έξγνπ, απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο Γξακκαηείαο ηεο Δπηηξνπήο ή ηνπ
Λνγαξηαζκνχ, ν νπνίνο ππνγξάθεη θαη ηα αλαγθαία κηζζσηήξηα ζπκθσλεηηθά.
Δ. Φνξνινγηθέο θαη αζθαιηζηηθέο ξπζκίζεηο
Οη θνξνινγηθέο θαη αζθαιηζηηθέο θξαηήζεηο επί ησλ εζφδσλ θαη πιεξσκψλ ησλ
Δηδηθψλ Λνγαξηαζκψλ ξπζκίδνληαη κε βάζε ηε γεληθή λνκνζεζία θαη ηηο εγθπθιίνπο
ηνπ Υπ. Οηθνλνκηθψλ. Τα έξγα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα φξγαλα ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο απαιιάζζνληαη απφ Φ.Π.Α., ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο
ησλ νξγάλσλ απηψλ.
Αξζξν 8
Οηθνλνκηθφο Έιεγρνο
1. Ο ηαθηηθφο έιεγρνο ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ Λνγαξηαζκνχ θαη ν έιεγρνο
ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπ πξαγκαηνπνηείηαη θάζε ρξφλν απφ δχν νξθσηνχο ινγηζηέο πνπ
νξίδνληαη κε απφθαζε ηεο Σπγθιήηνπ ή ηεο Σπλέιεπζεο ηνπ Τ.Δ.Ι. απφ πίλαθα δέθα
νξθσηψλ ινγηζηψλ πνπ θαηαξηίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Σψκαηνο
Οξθσηψλ Διεγθηψλ, κεηά απφ αίηεζε ηεο Σπγθιήηνπ ή ηεο Σπλέιεπζεο ηνπ ΤΔΙ. Οη
δαπάλεο ηνπ ειέγρνπ βαξχλνπλ ην Λνγαξηαζκφ.
2. Ο έιεγρνο ησλ δαπαλψλ ζα ελεξγείηαη κε βάζε ηα πξσηφηππα δηθαηνινγεηηθά,
δειαδή ηα ηηκνιφγηα θαη απνδείμεηο ησλ πξνκεζεπηψλ ή δειηία παξνρήο ππεξεζηψλ,
ηα νπνία ζα ηεξεί ε Γξακκαηεία γηα θάζε πξαγκαηνπνηνχκελε δαπάλε, θαη ρσξηζηά
γηα θάζε εθηεινχκελν έξγν.
3. Τν δηαρεηξηζηηθφ έηνο ηνπ Λνγαξηαζκνχ ζπκπίπηεη κε ην νηθνλνκηθφ έηνο. Τν
πξψην δηαρεηξηζηηθφ έηνο θάζε Λνγαξηαζκνχ αξρίδεη ηελ εκέξα ζχζηαζεο ηνπ θάζε
Λνγαξηαζκνχ.
4. Οη Οξθσηνί ινγηζηέο πνπ αζθνχλ ηνλ ηαθηηθφ έιεγρν νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ
Λνγαξηαζκνχ ππνβάιινπλ , κέρξη ην ηέινο Ινπλίνπ θάζε έηνπο, έθζεζε γηα ηελ
δηαρείξηζε θαη ηνλ απνινγηζκφ ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο πνπ έιεμε. Οη εθζέζεηο
ππνβάιινληαη ζηνλ Υπνπξγφ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ , ηνλ Υπνπξγφ
Αλάπηπμεο, ζηνλ Υπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, ην Διεγθηηθφ Σπλέδξην, ζηε Σχγθιεην ηνπ
ΑΔΙ ή ζηε Σπλέιεπζε ηνπ ΤΔΙ θαη ζηελ Δπηηξνπή ηνπ Λνγαξηαζκνχ.

5. Ο Υπνπξγφο Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ κπνξεί λα δεηήζεη νπνηεδήπνηε
έθηαθηνπο ειέγρνπο ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ Λνγαξηαζκνχ. Ο Δηδηθφο
Λνγαξηαζκφο κπνξεί λα ειέγρεηαη νπνηεδήπνηε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.
393/1994 (ΦΔΚ Α' 219).
Αξζξν 9
Οδεγφο Φξεκαηνδφηεζεο
1. Η Δπηηξνπή ζπληάζζεη θαη δεκνζηεχεη Οδεγφ ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Δηδηθνχ
Λνγαξηαζκνχ, φπνπ πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηα φξγαλα θαη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ
αμηνιφγεζε, επηινγή θαη ρξεκαηνδφηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 1 γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ έξγσλ θαη γηα ηε
δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξεπλψλ θαη ησλ άιισλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ
ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ ηνπ Λνγαξηαζκνχ.
2. Με ηνλ νδεγφ θαζνξίδνληαη επίζεο νη αξκνδηφηεηεο θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ
ππεπζχλσλ έξγνπ, γηα ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο δξαζηεξηνηήησλ (αλάπηπμε
εθπαηδεπηηθήο ππνδνκήο, εξεπλεηηθά έξγα, έξγα επηκφξθσζεο θιπ), θαζψο θαη
ζέκαηα ακνηβψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε έξγα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ ηνπ
Λνγαξηαζκνχ.
3. Ο Οδεγφο ρξεκαηνδφηεζεο εγθξίλεηαη απφ ηε Σχγθιεην ηνπ ΑΔΙ ή ηε Σπλέιεπζε
ηνπ Τ.Δ.Ι.
4. Ο "Οδεγφο ρξεκαηνδφηεζεο" κπνξεί, εθφζνλ πξνθχπηεη αλάγθε, λα ηξνπνπνηείηαη
θαη λα ζπκπιεξψλεηαη. Ο Οδεγφο θαη θάζε ηξνπνπνίεζή ηνπ θνηλνπνηνχληαη ζηα
Υπνπξγεία Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Αλάπηπμεο θαη Οηθνλνκηθψλ .
5. Μέρξη λα δεκνζηεπζεί ν Οδεγφο ρξεκαηνδφηεζεο ηα πην πάλσ ζέκαηα ξπζκίδνληαη
κε απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο.
6. Η Σχγθιεηνο ηνπ ΑΔΙ ή ε Σπλέιεπζε ηνπ ΤΔΙ κε απφθαζή ηεο αλαζέηεη ζηελ
Δπηηξνπή θαη κεηαβηβάδεη ζην Λνγαξηαζκφ ηε δηεθπεξαίσζε ππνρξεψζεσλ πνπ έρεη
αλαιάβεη ην Ίδξπκα θαη πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο".

