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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
447ης/27.01.2015 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου Κρήτης συνεδρίασε σήµερα 27 Ιανουαρίου 2015,
ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.µ. στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου Κρήτης στο
Ηράκλειο (αίθουσα συνεδριάσεων της Πρυτανείας) και πραγµατοποίησε την 447η
Συνεδρίασή της.
Σηµειώνεται ότι η διεξαγωγή της συνεδρίασης πραγµατοποιείται σε τηλεδιάσκεψη µε τις
εγκαταστάσεις του Π.Κ. στο Ρέθυµνο (αίθουσα συνεδριάσεων Συγκλήτου) σύµφωνα µε το
άρθρο 14 παρ. 13 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, η οποία προστέθηκε µε το άρθρο 6§7
του ν.3242/2004.
Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν οι κ.κ.:
- ΚΑΡ∆ΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
-ΤΡΙΚΑΛΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
- ΒΕΝΙΕΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΕΛΟΣ
- ΓΑΓΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ, ΜΕΛΟΣ
- ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΕΛΟΣ
- ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΕΛΟΣ
Η Επιτροπή, µετά τη διαπίστωση της νόµιµης απαρτίας υπό την προεδρεία του κ. Καρδάση
Βασιλείου, Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών για τα θέµατα της µε αριθ. πρωτ.
596/23.01.2015 Ηµερήσιας ∆ιάταξης αποφασίζει τα παρακάτω:
ΘΕΜΑ: 5.3 Ο∆ΗΓΙΕΣ/ΛΟΙΠΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

5.3.1 Πληρωµή αµοιβής φυσικών προσώπων µε Τίτλο Κτήσης σε συµβάσεις
µίσθωσης έργου µε ΕΛ (τροποποίηση της απόφασης της συνεδρίασης 402/146-2013 της Ολοµέλειας της Επιτροπής Ερευνών
Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Γραµµατείας της Επιτροπής
Ερευνών η οποία έχει ως εξής:
«ΘΕΜΑ: Εισήγηση Γραµµατείας για την πληρωµή αµοιβής φυσικών προσώπων µε Τίτλο Κτήσης
Η γραµµατεία εισηγείται την τροποποίηση του Κανονισµού που έχει εγκριθεί από την συνεδρίαση 402/14-06-2013
της Ολοµέλειας της Επιτροπής Ερευνών και επικυρωθεί από τη συνεδρίαση 314/27-06-2013 της Συγκλήτου
(Απόφαση Πρύτανη µε Αρ. Γεν. Πρωτ. 10532/22-7-2013 και Α∆Α: ΒΛ4Μ469Β7Γ-97Ψ) ως ακολούθως:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
για την πληρωµή αµοιβής φυσικών προσώπων µε Τίτλο Κτήσης
σε συµβάσεις µίσθωσης έργου µε τον Ειδικό Λογαριασµό
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Λαµβάνοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 39 του N.4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251/24.11.2014) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα,
συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις» και τις οδηγίες εφαρµογής του από την ερµηνευτική
ΠΟΛ.1003/31-12-2014 του Υπουργείου Οικονοµικών σε συνδυασµό µε το άρθρο 44 του ως άνω νόµου
που ορίζει την έναρξη της ισχύος της εφαρµογής του από 1.1.2015,
2. τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του Ν. 4172/2013 «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος» και
3. το µε Αρ. Πρωτ. 10851/28.5.2013 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. Εκπαίδευση και ∆ια
Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας ως προς το µέγιστο ποσό αµοιβής µη υπόχρεων απεικόνισης
συναλλαγών,
συµπεραίνουµε ότι, για την πληρωµή αµοιβής φυσικών προσώπων µε Τίτλο Κτήσης από εκτελεσθείσες συµβάσεις
έργου µε τον ΕΛ, ως µη υπόχρεων εφαρµογής του νόµου περί των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, θεωρούνται
τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία ευκαιριακά και ως παρεπόµενη απασχόληση πωλούν προϊόντα ή παρέχουν
υπηρεσίες προς τον ΕΛ, εφόσον το εισόδηµα που αποκτούν από τις συναλλαγές αυτές δεν υπερβαίνει τα 10.000
ευρώ ετησίως.
Ενδεικτικές περιπτώσεις µη υπόχρεων εφαρµογής του Ν. 4308/2014 φυσικών προσώπων που συναλλάσσονται µε
τον ΕΛ είναι:
α) άνεργοι, προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες, ιδιωτικοί υπάλληλοι, δηµόσιοι
υπάλληλοι άλλων φορέων δηµοσίου µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας κ.λ.π.
β) οι διερµηνείς ή µεταφραστές.
γ) οι δηµόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι ή συνταξιούχοι που είναι συγγραφείς ή εισηγητές εκπαιδευτικών
προγραµµάτων (π.χ. µεταπτυχιακά) και σεµιναρίων (π.χ. ηµερίδες), εφόσον δεν ασκούν άλλη επιχειρηµατική
δραστηριότητα.
Ως ευκαιριακή παρεπόµενη δραστηριότητα χαρακτηρίζεται η δραστηριότητα που δεν ασκείται κατά σύστηµα
και αποδεικνύεται από τα πραγµατικά περιστατικά. Τέτοια πραγµατικά περιστατικά αποτελούν ιδίως η συνέχεια ή
µη της άσκησης της δραστηριότητας αυτής, η ύπαρξη ιδιαίτερης επαγγελµατικής εγκατάστασης, η ύπαρξη
ιδιαίτερου εξοπλισµού και µηχανικών µέσων για την παροχή των υπηρεσιών αυτών ή την παραγωγή των αγαθών ή
την απόκτηση αγαθών µε σκοπό τη µεταπώληση, και γενικότερα το εάν η παροχή των υπηρεσιών αυτών ή των
αγαθών, έχει τα χαρακτηριστικά της οργανωµένης επιχείρησης.
Επιπλέον, δεν θα πρέπει, εντός ενός εξαµήνου, ο ανάδοχος να συµβάλλεται σε περισσότερα των δύο
προγραµµάτων (ΚΑ) ούτε να λαµβάνουν χώρα περισσότερες των δύο οµοειδείς συναλλαγές.
Βάσει των ανωτέρω, ο ανάδοχος απαλλάσσεται των υποχρεώσεων του νόµου περί των ελληνικών λογιστικών
προτύπων και για την πληρωµή του εκδίδεται από τον Ειδικό Λογαριασµό τίτλος κτήσης. Ο ανάδοχος φέρει ο ίδιος
την ευθύνη για την ασφάλισή του στον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα, εφόσον αυτή είναι υποχρεωτική, καθώς και
για την έγκαιρη απαλλαγή του, εφόσον τίθεται θέµα απαλλαγής.
Επισηµάνσεις:
Προπτυχιακοί φοιτητές: Για τους απασχολούµενους που έχουν την φοιτητική ιδιότητα 1ου κύκλου σπουδών, το
ανώτατο όριο αµοιβής ορίζεται σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α 679/22.8.96 (άρθρο 7, παρ.7Αδ) και µε τον Οδηγό
Χρηµατοδότησης και ∆ιαχείρισης του Ε.Λ.
Άνεργοι: Οι άνεργοι που απασχολούνται περιστασιακά σε προγράµµατα, απαιτείται να προσκοµίσουν στον Ε.Λ.
βεβαίωση εγγραφής και διατήρηση της ιδιότητας του ανέργου από τον Ο.Α.Ε.∆, ή, εάν δεν υπάρχει εγγραφή,
αιτιολογηµένη υπεύθυνη δήλωση µε αναφορά στη νοµοθεσία για τη µη δυνατότητα εγγραφής στο Μητρώο Ανέργων
του Ο.Α.Ε.∆.
Συνταξιούχοι: Για τους συνταξιούχους του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, τους αφυπηρετήσαντες ελεύθερους
επαγγελµατίες ή µέλη ∆ΕΠ ή δικαστικούς λειτουργούς, που συµµετέχουν σε προγράµµατα, απαιτείται βεβαίωση της
αρµόδιας διεύθυνσης της Υπηρεσίας Συντάξεων περί της δήλωσης της συγκεκριµένης απασχόλησης.
Μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες: Απαιτείται βεβαίωση του Τµήµατος για την ιδιότητά τους.
∆ηµόσιοι υπάλληλοι: Οι δηµόσιοι υπάλληλοι που απασχολούνται περιστασιακά µε ανάθεση έργου, οφείλουν να
προσκοµίζουν τη σχετική άδεια της υπηρεσίας τους.
Απασχόληση σε έργα ΕΣΠΑ: Για τα έργα που διαχειρίζεται ο Ε.Λ. και χρηµατοδοτούνται από το ΕΣΠΑ
εξακολουθούν να ισχύουν τα ανώτατα όρια δαπάνης ανά κατηγορία φυσικού προσώπου, όπως καταγράφονται στο
10851/28.5.2013 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης.
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΚΤΗΣΗΣ
1. Αίτηµα Επιστηµονικά Υπευθύνου προς την Επιτροπή Ερευνών για έγκριση ανάθεσης έργου µε Τίτλο Κτήσης. Ο
τρόπος επιλογής του συγκεκριµένου αναδόχου ορίζεται στην Κανονισµό Μισθώσεων Έργου του Ειδικού
Λογαριασµού.
2. Υπεύθυνη ∆ήλωση του αναδόχου για τη µη υποχρέωση εφαρµογής των ελληνικών λογιστικών προτύπων (το
σχετικό αναλυτικό υπόδειγµα παρέχεται από τον Ε.Λ.).
3. Σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου, στην οποία θα ορίζεται ειδικώς το αντικείµενο απασχόλησης, η διάρκεια
της σύµβασης, η αµοιβή, ο τρόπος πληρωµής και άλλες ειδικότερες υποχρεώσεις.
4. Εντολή πληρωµής εφάπαξ από τον Ε.Υ., κατόπιν πιστοποίησης της ορθής εκτέλεσης του αντικειµένου της
σύµβασης, κατά τα οριζόµενα σ' αυτήν. Τµηµατικές πληρωµές επιτρέπονται µέχρι 2 ανά εξάµηνο, εφόσον
προσδιορίζονται µε σαφήνεια σύµφωνα µε την πρόοδο των εργασιών.
Για προµήθεια αγαθών ή υπηρεσιών από µη υπόχρεο εφαρµογής ελληνικών λογιστικών προτύπων µέχρι
1.000 ευρώ ανά έτος, είναι δυνατή, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του ΟΧ∆ του Ειδικού Λογαριασµού, η πληρωµή
χωρίς τη σύναψη σύµβασης. Στην περίπτωση αυτή, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά είναι:
1. Εντολή πληρωµής από τον Ε.Υ., κατόπιν πιστοποίησης της προµήθειας των αγαθών ή υπηρεσιών.
2. Υπεύθυνη ∆ήλωση του αναδόχου για τη µη υποχρέωση τήρησης των ελληνικών λογιστικών προτύπων (το
σχετικό αναλυτικό υπόδειγµα παρέχεται από τον Ε.Λ.)»

υιοθετεί την ως άνω εισήγηση.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΚΑΡ∆ΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

