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58η ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ ∆.Ε. 
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 

Πολυτεχνείο Κρήτης 
Χανιά, 13 – 14 Ιουνίου 2008 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΑ 679/96 

A. Σημερινή μορφή Άρθρου 7, παρ.2, πρώτη πρόταση: Ποσοστό μέχρι 
25% του συνολικού προϋπολογισμού κάθε έργου που χρηματοδοτείται 
μέσω  του  λογαριασμού  και  ειδικότερα  από  οποιονδήποτε  πόρο  του, 
διατίθεται  κατά  προτεραιότητα  σε  κάθε  ίδρυμα  για  την  ενδεχόμενη 
χρήση  του  προσωπικού,  των  εγκαταστάσεων  και  οργάνων  κατά  την 
εκτέλεση του χρηματοδοτούμενου έργου και τα έξοδα λειτουργίας του 
Λογαριασμού.  

Τροποποίηση: Ποσοστό μέχρι 25% του συνολικού προϋπολογισμού των 
έργων  που  χρηματοδοτούνται  μέσω  του  ΕΛΚΕ  και  ειδικότερα  από 
οποιονδήποτε πόρο του, διατίθεται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών 
για  την  ενδεχόμενη  χρήση  του  προσωπικού,  των  εγκαταστάσεων  και 
οργάνων  κατά  την  εκτέλεση  των  χρηματοδοτούμενων  έργων  και  τα 
έξοδα λειτουργίας του Λογαριασμού. 

 

 

B.  Σημερινή  μορφή  άρθρου  7,  παρ.  2,  τρίτη  πρόταση:  Τυχόν 
πλεόνασμα του Λογαριασμού μετά την αφαίρεση των ως άνω δαπανών 
καθώς και γενικές επιχορηγήσεις ή έσοδα από τη διαχείριση των πόρων 
του  Ε.Λ.,  κατανέμεται  από  την  Επιτροπή  μετά  από  έγκριση 
προϋπολογισμού που υποβάλλει η Επιτροπή προς τη Σύγκλητο του ΑΕI 
ή  τη  Συνέλευση  του  ΤΕI.  Ο  προϋπολογισμός  συντάσσεται  με  τη 
σύμφωνη γνώμη του Πρυτανικού Συμβουλίου του ΑΕI ή του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΤΕI.  
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Τροποποίηση: «Τυχόν πλεόνασμα του ΕΛΚΕ μετά την αφαίρεση των ως 
άνω δαπανών στους ΕΛΚΕ των Πανεπιστημίων διατίθεται με απόφαση 
της  Συγκλήτου,  μετά  από  πρόταση  της  Επιτροπής  Ερευνών,  για  την 
επίτευξη  των  εκπαιδευτικών,  ερευνητικών  και  αναπτυξιακών  στόχων 
του  Ιδρύματος.  Κατά  τη  διαχείριση  του  πλεονάσματος  από  τους  ΕΛΚΕ 
εφαρμόζονται μόνον οι διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.»   

 

Γ. Σημερινή μορφή Άρθρου 1, παρ.2. Σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού 
Κονδυλίων  Έρευνας  (εφεξής  ΕΛΚΕ)  είναι  η  διάθεση  και  διαχείριση 
κονδυλίων  που  προέρχονται  από  οποιαδήποτε  πηγή  και  προορίζονται 
για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες 
για  τις  ανάγκες  ερευνητικών,  εκπαιδευτικών,  επιμορφωτικών, 
αναπτυξιακών  καθώς  και  έργων  συνεχιζόμενης  κατάρτισης  και  έργων 
για  την  παροχή  επιστημονικών,  τεχνολογικών  και  καλλιτεχνικών 
υπηρεσιών,  την  εκπόνηση  ειδικών  μελετών,  την  εκτέλεση  δοκιμών, 
μετρήσεων  εργαστηριακών  εξετάσεων  και  αναλύσεων,  την  παροχή 
γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, ως 
και άλλων σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη 
σύνδεση  της  εκπαίδευσης  και  της  έρευνας  με  την  παραγωγή  και 
εκτελούνται  ή  παρέχονται  από  το  επιστημονικό  προσωπικό  των  ΑΕI  ή 
ΤΕI ή και με τη συνεργασία άλλων ειδικών επιστημών.  

Τροποποίηση.    Σκοπός  του  Ειδικού  Λογαριασμού  Κονδυλίων  Έρευνας 
(εφεξής  ΕΛΚΕ)  είναι  η  διάθεση  και  διαχείριση  κονδυλίων  που 
προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή  και  προορίζονται  για  την  κάλυψη 
δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες 
ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών καθώς και 
έργων  συνεχιζόμενης  κατάρτισης  και  έργων  για  την  παροχή 
επιστημονικών,  τεχνολογικών  και  καλλιτεχνικών  υπηρεσιών,  την 
εκπόνηση  ειδικών  μελετών,  την  εκτέλεση  δοκιμών,  μετρήσεων 
εργαστηριακών  εξετάσεων  και  αναλύσεων˙  την  παροχή 
γνωμοδοτήσεων˙  την  σύνταξη  προδιαγραφών  για  λογαριασμό  τρίτων  ˙ 
τη  διαμόρφωση  και  εκτέλεση  επιστημονικών,  ερευνητικών, 
πολιτιστικών  και  αναπτυξιακών  προγραμμάτων  με  πιστώσεις  από  το 
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αποθεματικό των ΕΛΚΕ προς όφελος του Ιδρύματος μετά από εισήγηση 
της  Επιτροπής  Ερευνών  και  απόφαση  της  Συγκλήτου  ˙  ως  και  άλλων 
σχετικών υπηρεσιών.  

 

 

Δ.  Σημερινή  μορφή  Άρθρου  4,  παρ.  6  Η  Επιτροπή  Εκπαίδευσης  και 
Ερευνών έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:  

Τροποποίηση  Η Επιτροπή Ερευνών είναι διατακτικό όργανο και έχει τις 
παρακάτω αρμοδιότητες:  

 

 

Ε. Στο άρθρο 4 να προστεθεί η παράγραφος: Υπόλογοι εκτέλεσης των 
προγραμμάτων  που  πραγματοποιούνται  στους  ΕΛΚΕ  είναι  οι 
εκάστοτε επιστημονικοί υπεύθυνοι.  

 


