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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Αναρτητέα απόφαση της Συνεδρίασης της Ολοµέλειας Επιτροπής
Ερευνών του Πανεπιστηµίου Κρήτης µε αρ. 402/14.06.2013 –Ρέθυµνο
5.2

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

5.2.3 α) Επανεξέταση απόφασης για τον «Κανονισµό για την πληρωµή
αµοιβής φυσικών προσώπων µε Απόδειξη Επαγγελµατικής ∆απάνης
σε συµβάσεις µίσθωσης έργου µε τον ΕΛ»
β) έγκριση προτύπων συµβάσεων
Για τη συζήτηση του θέµατος 5.2.3 συµµετέχει στη συνεδρίαση και ο νοµικός
σύµβουλος, κ. Ε. Βοργιάς.
α) Η Επιτροπή:
σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 5.7.2 απόφασης της 400ης/24.05.2013 συνεδρίασης
της Ολοµέλειας µε θέµα: «α) Τυποποίηση διαδικασίας συµβάσεων ΑΕ∆ β)
τροποποίηση του άρθρου 12Β3 του ΟΧ∆»
και αφού έλαβε υπόψη την προφορική εισήγηση της Γραµµατείας σχετικά µε
το ανέφικτο εφαρµογής της ανωτέρω απόφασης ως προς διαδικασία
πληρωµής µε απόδειξη επαγγελµατικής δαπάνης –βήµατα: «4. ∆ιαβίβαση των
ως άνω εγγράφων µαζί µε αίτηµα του ΕΛ προς την αρµόδια ∆.Ο.Υ για την πιστοποίηση
του ευκαιριακού και παρεπόµενου χαρακτήρα της εν λόγω σύµβασης και 5.
Πιστοποίηση από την αρµόδια ∆.Ο.Υ.»
καθώς και τη µε ηµεροµηνία 14.06.2013 εισήγηση των νοµικών σύµβουλων,
κ.κ. Κ. Κατσιγιαννάκη και Ε. Βοργιά,
αναθεωρεί την απόφαση της 400ης/24.05.2013 συνεδρίασης και εγκρίνει τη
τυποποίηση του Κανονισµού για την πληρωµή αµοιβής φυσικών
προσώπων µε Απόδειξη Επαγγελµατικής ∆απάνης σε συµβάσεις µίσθωσης
έργου µε τον ΕΛ. Η απόφαση παραπέµπεται στη Σύγκλητο για επικύρωση.
Αναλυτικά η εισήγηση έχει ως ακολούθως:
«ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Εισήγηση προς την Ολοµέλεια της Επιτροπής Ερευνών
Συνεδρίαση 402, 14-6-2013
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Για την πληρωµή αµοιβής φυσικών προσώπων µε Απόδειξη Επαγγελµατικής
∆απάνης σε συµβάσεις µίσθωσης έργου µε τον ΕΛ
Λαµβάνοντας υπόψη:
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Α) τις διατάξεις της παραγράφου 1 της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του
άρθρου πρώτου του ν 4093/12 (ΦΕΚ Α' 222) περί του «Κώδικα Φορολογικής
Απεικόνισης Συναλλαγών» (ΚΦΑΣ),
Β) τις οδηγίες εφαρµογής αυτών από την ερµηνευτική ΠΟΛ 1004/4.1.2013 του
Υπουργείου Οικονοµικών,
Γ) τις διευκρινίσεις που δόθηκαν µε το από 27.3.2013 (Αρ. Πρωτ. ∆15Α 1053283)
έγγραφο του Υπουργείου Οικονοµικών σχετικά µε τις υποχρεώσεις του ΚΦΑΣ ως
προς τα φυσικά πρόσωπα που συµµετέχουν σε ερευνητικά προγράµµατα, και
∆) τις διευκρινίσεις που δόθηκαν µε το από 28.5.2013 (Αρ. Πρωτ. 10851) έγγραφο
της Μονάδας Γ, της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. Εκπαίδευση και ∆ια Βίου
Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας ως προς την επιλεξιµότητα συγκεκριµένων
δαπανών,
συµπεραίνουµε ότι οι γενικές προϋποθέσεις για την πληρωµή αµοιβής φυσικών
προσώπων µε Απόδειξη Επαγγελµατικής ∆απάνης (ΑΕ∆) από εκτελεσθείσες
συµβάσεις έργου µε τον ΕΛ, ως µη υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών είναι οι
κάτωθι:
α) οι ανάδοχοι- φυσικά πρόσωπα δεν ασκούν ελευθέριο επάγγελµα (δεν είναι
επιτηδευµατίες) και δεν είναι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών,
β) οι ανάδοχοι δύνανται να εκτελούν πάσης φύσεως υπηρεσίες ή πωλήσεις αγαθών
ανεξαρτήτως του ύψους της αµοιβής τους ή της αξίας των πωλουµένων αγαθών, και
γ) η δραστηριότητα των αναδόχων κατά την εκτέλεση των ως άνω υπηρεσιών είναι
ευκαιριακή, παρεπόµενη και όχι κατά σύστηµα.
Αυτό αποδεικνύεται από τα κάτωθι πραγµατικά δεδοµένα:
• δεν χρησιµοποιούν ούτε έχουν ιδιαίτερη επαγγελµατική εγκατάσταση,
• δεν κατέχουν ιδιαίτερο εξοπλισµό - επιστηµονικά όργανα, εξοπλισµό
γραφείου, υπολογιστικά µέσα-, και άλλα τυχόν αναγκαία µηχανικά µέσα για
την εκτέλεση των εργασιών, και
• δεν υπάρχει ούτε κατ’ ελάχιστο χαρακτήρας οργανωµένης επιχείρησης.
Επισηµαίνεται ότι λόγω του ευκαιριακού χαρακτήρα της απασχόλησης ο ανάδοχος
απαλλάσσεται της υποχρέωσης τήρησης φορολογικών βιβλίων και στοιχείων και για
την πληρωµή του εκδίδεται από τον Ειδικό Λογαριασµό Απόδειξη ∆απάνης. Επίσης ο
ίδιος ο ανάδοχος φέρει την ευθύνη για την ασφάλισή του στον αρµόδιο ασφαλιστικό
φορέα, εάν αυτή είναι υποχρεωτική, ή εάν τίθεται θέµα απαλλαγής, να φροντίσει για
την έγκαιρη απαλλαγή του.
Εφόσον συντρέχουν τα ανωτέρω, ο Ειδικός Λογαριασµός δύναται να καλύψει ανά
κατηγορία αναδόχου µέχρι του ποσού της ετήσιας δαπάνης που ορίζεται ως
ακολούθως:
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Σηµείωση: ∆ιευκρινίζεται ότι τα κατωτέρω αναφερόµενα όρια µπορούν να αυξηθούν
κατά το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που υποχρεούνται οι ανάδοχοι να
καταβάλουν στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς στα πλαίσια της υποχρεωτικής εκ
του νόµου ασφάλισής τους (τοµέας υγείας και σύνταξης).
• Προπτυχιακοί φοιτητές
Για τους απασχολούµενους που έχουν τη 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.
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Μεταπτυχιακοί φοιτητές
Στις περιπτώσεις των απασχολουµένων που έχουν τη φοιτητική ιδιότητα 2ου κύκλου
σπουδών και η απασχόλησή τους συνδέεται µε αποκλειστικό και µοναδικό τρόπο µε
τη µεταπτυχιακή τους εργασία ορίζεται ως ανώτατο όριο αµοιβής το ποσό των 9.000€
ετησίως.
•

• Υποψήφιοι διδάκτορες
Στις περιπτώσεις των απασχολουµένων που έχουν τη φοιτητική ιδιότητα 3ου κύκλου
σπουδών και η απασχόλησή τους συνδέεται µε αποκλειστικό και µοναδικό τρόπο µε
τη διδακτορική τους εργασία ορίζεται ως ανώτατο όριο αµοιβής το ποσό των 12.000€
ετησίως.

Ερευνητές (Έλληνες ή αλλοδαποί) µε έδρα επαγγελµατικής εγκατάστασης
στην αλλοδαπή
Έλληνες και αλλοδαποί επιστήµονες-ερευνητές µε έδρα επαγγελµατικής
εγκατάστασης την αλλοδαπή που διαµένουν στην Ελλάδα για διάστηµα µικρότερο
του οριζόµενου στο νόµο ή στην σχετική διακρατική συµφωνία. Επειδή τα προσόντα
µπορεί να διαφέρουν σηµαντικά και δεδοµένου ότι πρόκειται για έργο που παρέχεται
από το εξωτερικό ή κατά τη διαµονή στην Ελλάδα για σχετικά µικρό διάστηµα, δεν
τίθεται όριο αµοιβής.
• Άνεργοι
Για ανέργους που απασχολούνται περιστασιακά σε προγράµµατα, ορίζεται ως
ανώτατο όριο αµοιβής το ποσό των 7.500€ ετησίως. Απαιτείται βεβαίωση εγγραφής
και διατήρησης 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.∆.
•

Υπάλληλοι άλλων φορέων του ∆ηµοσίου
Για όσους εργάζονται ως τακτικό προσωπικό (σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας) ή ως
έκτακτο προσωπικό (σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου ή σύµβασης µίσθωσης
έργου) σε άλλους δηµόσιους φορείς, ορίζεται ως ανώτατο όριο αµοιβής το ποσό των
7.500€ ετησίως.
•

Ιδιωτικοί Υπάλληλοι
Για όσους εργάζονται ως τακτικό προσωπικό (σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας) ή ως
έκτακτο προσωπικό (σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου ή σύµβαση µίσθωσης
έργου) στον ιδιωτικό τοµέα, ορίζεται ως ανώτατο όριο αµοιβής το ποσό των 7.500€
ετησίως.
•

• Συνταξιούχοι
Για συνταξιούχους του δηµοσίου, ιδιωτικού τοµέα, αφυπηρετήσαντες ελεύθερους
επαγγελµατίες ή µέλη ∆ΕΠ ή δικαστικούς λειτουργούς που συµµετέχουν σε
ερευνητικά προγράµµατα, ορίζεται ως ανώτατο όριο αµοιβής το ποσό των 7.500€
ετησίως και απαιτείται βεβαίωση της αρµόδιας διεύθυνσης της αρµόδιας Υπηρεσίας
Συντάξεων περί της δήλωσης της συγκεκριµένης απασχόλησης.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗΣ

ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΜΕ

ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
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1. Αίτηµα Ε.Υ. προς την Επιτροπή Ερευνών για έγκριση ανάθεσης έργου µε
ΑΕ∆. Ο τρόπος επιλογής του συγκεκριµένου αναδόχου ορίζεται στον
κανονισµό µισθώσεων έργου του Ειδικού Λογαριασµού.
2. Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου µε το κάτωθι περιεχόµενο:
«∆ηλώνω υπεύθυνα ότι:
• ∆εν υποχρεούµαι στην φορολογική απεικόνιση των συναλλαγών µου
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΦΑΣ
• Απασχολούµαι περιστασιακά ως παρεπόµενη απασχόληση και όχι κατά
σύστηµα µε την παροχή υπηρεσιών ως ……………………, δραστηριότητα
που θα ασκήσω στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράµµατος µε ΚΑ …………
• ∆εν είµαι επιτηδευµατίας από άλλη αιτία.»
3. Σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε ΑΕ∆, βάσει του εγκεκριµένου από την
Επιτροπή Ερευνών υποδείγµατος ανά κατηγορία απασχολουµένου, στην
οποία θα ορίζεται ειδικώς το αντικείµενο απασχόλησης, η διάρκεια σύµβασης,
η αµοιβή, ο τρόπος πληρωµής και άλλες ειδικότερες υποχρεώσεις.
4. Εντολή πληρωµής από τον Ε.Υ., κατόπιν της πιστοποίησης της ορθής
εκτέλεσης του φυσικού αντικειµένου, κατά τα οριζόµενα στη σύµβαση.
Επιτρέπονται τµηµατικές πληρωµές, εάν προβλέπονται στη σύµβαση και
προσδιορίζονται σαφώς (σύµφωνα µε την πρόοδο των εργασιών ή εφ΄άπαξ).
Σε περίπτωση ασφάλισης, κατατίθεται βεβαίωση εγγραφής στον οικείο
ασφαλιστικό φορέα ως προϋπόθεση για την διενέργεια της πληρωµής. »
β) Η Επιτροπή εγκρίνει το πρότυπο της σύµβασης ανάθεσης έργου – ΑΕ∆ και
αναβάλλει την έγκριση των λοιπών πρότυπων συµβάσεων, για επόµενη
συνεδρίαση.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

«Α/Α: ……»
Συν: ………
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ-Α.Ε.∆.
Στις Βούτες σήµερα …………….
α) Ο «Ειδικός Λογαριασµός του Πανεπιστηµίου Κρήτης καλούµενος στο εξής
«Εργοδότης», νοµίµως εκπροσωπούµενος, σύµφωνα µε το Π.∆. 432/81, την Υπουργική
Απόφαση ΚΑ/679/22.08.96, που κυρώθηκε µε τη διάταξη του άρθρου 36 του ν. 3794/2009
και την απόφαση 753/9-5-12 του Πρυτανικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος από τον Πρόεδρο
της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού (Επιτροπή Ερευνών) - Καθηγητή κ.
………….
β) O ……….., τόπος κατοικίας …….., οδός ……., κάτοχος του µε αριθµό ……… δελτίου
αστυνοµικής ταυτότητας, µε αριθµό φορολογικού µητρώου ……………….., υπαγόµενος στη
∆.Ο.Υ ……… µε την ιδιότητα του ως ……………… / κατηγορία: υποψήφιος διδάκτορας,
καλούµενος στο εξής «Ανάδοχος».
γ) …………. Επιστηµονικός/η Υπεύθυνος/η του έργου µε τίτλο: «……..», συνοµολόγησαν
και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:
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1. Ύστερα από την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών για την έγκριση του έργου «………»
µε κωδικό Κ.Α. ….. [Συνεδρίαση ….] το οποίο χρηµατοδοτείται από ……… και υπό την
προϋπόθεση της έγκρισης της παρούσας από την Επιτροπή Ερευνών:
Ο «Εργοδότης» αναθέτει στον «Ανάδοχο» την εκπόνηση του έργου «……….» το οποίο
αναλύεται στα εξής παραδοτέα: …………...
Η περιγραφή των παραδοτέων είναι ενδεικτική και ως εκ τούτου κατά την πρόοδο της
εκτέλεσης του έργου, ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος δύναται να επαναπροσδιορίσει ορισµένα
από τα παραδοτέα, µε σκοπό την καλύτερη δυνατή εκτέλεση του έργου του «Αναδόχου».
Ρητά συµφωνείται από τα µέρη ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται από τον Ανάδοχο βάσει της
παρούσας σύµβασης δεν αποτελούν την κύρια επαγγελµατική ενασχόληση του αλλά
ευκαιριακή άσκηση παρεπόµενης δραστηριότητας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κώδικα
Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ν 4093/2012). Ως εκ τούτου ο Ανάδοχος δεν
υποχρεούται κατά την πληρωµή του στην έκδοση των σχετικών Φορολογικών Παραστατικών
τα οποία, θα εκδόσει ο Εργοδότης (Αποδείξεις ∆απάνης). Ειδικότερα η προπεριγραφόµενη
παροχή υπηρεσιών είναι άµεσα συνδεόµενη µε την ιδιότητα του Αναδόχου ως Υποψήφιος
∆ιδάκτορας εάν δε απωλέσει την ιδιότητα αυτή ο Ανάδοχος αποτελεί η απώλεια αυτή λόγο
για να καταγγείλει αζηµίως την σύµβαση ο Εργοδότης. Περεταίρω εάν τα Μέρη επιλέξουν να
συνεχίσουν την εκτέλεση της σύµβασης, παρά το γεγονός ότι έχει απωλέσει ο Ανάδοχος την
ανωτέρω ιδιότητα του, τότε τα Μέρη υποχρεούνται να προχωρήσουν στην τροποποίηση της
παρούσας έτσι ώστε να αναλάβει ο Ανάδοχος την υποχρέωση έκδοσης των σχετικών
παραστατικών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώσει άµεσα τον Εργοδότη σε περίπτωση
που είτε απωλέσει την ανωτέρω ιδιότητα του είτε καταστεί υπόχρεος απεικόνισης
συναλλαγών από οποιαδήποτε αιτία, εάν δε αποκρύψει τα δεδοµένα αυτά ο Εργοδότης έχει
δικαίωµα, µόλις πληροφορηθεί τα αποκρυβέντα δεδοµένα, να καταγγείλει αζηµίως την
παρούσα.
2. Η συνολική αµοιβή του «Αναδόχου» για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου συµφωνείται
στο ποσό των ……….. συµπεριλαµβανοµένων όλων των νοµίµων κρατήσεων και
άµεσων ή έµµεσων φόρων, όπως ισχύουν κατά την υπογραφή της σύµβασης ή πρόκειται
να ισχύσουν κατά τη διάρκεια ισχύος της. Επιπλέον, τυχόν εξοφληµένες από τον
Ανάδοχο δαπάνες µετακίνησης και διαµονής του για την εκτέλεση της παρούσας
σύµβασης, που πραγµατοποιούνται εκτός του τόπου κατοικίας του , θα βαρύνουν τον
«Εργοδότη» και θα αποδίδονται στον «Ανάδοχο», µε εντολή του Επιστηµονικού
Υπευθύνου. Οι µετακινήσεις αυτές θα πραγµατοποιούνται µετά από εντολή του
Επιστηµονικού Υπευθύνου. Ο «Εργοδότης» έχει την ευχέρεια, να καταβάλλει τµηµατικά
τη συµφωνηθείσα αµοιβή στον «Ανάδοχο», ανάλογα µε την πρόοδο εκτέλεσης και την
κατά τµήµατα παράδοση του έργου απ’ αυτόν, υπό τον όρο πίστωσης του λογαριασµού
της πράξης, µετά από πιστοποίηση του παρασχεθέντος έργου και την έκδοση αντίστοιχης
εντολής προς τη Γραµµατεία του Ε.Λ., από τον Επιστηµονικό Υπεύθυνο.
3. Η διάρκεια της σύµβασης, για την εκπλήρωση του έργου που ανατίθεται στον
«Ανάδοχο», ορίζεται από την ………… µέχρι ………….
4. Το παρεχόµενο έργο από τον «Ανάδοχο» τελεί υπό τη γενικότερη ευθύνη/έλεγχο της
Επιστηµονικά Υπεύθυνης κ. ………………. ο οποίος θέτει και τις γενικές και ειδικές
παραµέτρους για την ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση του έργου αυτού.
5. Η εκτέλεση του έργου από τον «Ανάδοχο» θα γίνει χωρίς δεσµεύσεις συγκεκριµένου
ωραρίου. Η παρούσα σύµβαση είναι σύµβαση έργου µεταξύ του «Εργοδότη» και του
«Αναδόχου» και δεν υποκρύπτει σχέση εξαρτηµένης εργασίας. Ο «Ανάδοχος» δεν
καθίσταται υπάλληλος του «Εργοδότη», αλλά παραµένει σε όλη τη διάρκεια ισχύος της
παρούσας σύµβασης ανεξάρτητος συµβαλλόµενος.
6. Για την πραγµάτωση του έργου παρέχεται, σύµφωνα µε τις ανάγκες του έργου, η
δυνατότητα στον «Ανάδοχο» να εκτελεί το ανατεθέν σ' αυτόν έργο ολικά ή µερικά στους
χώρους και στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου Κρήτης υποχρεούµενος να
χρησιµοποιεί επιµελώς τα εµπιστευθέντα σ' αυτόν πράγµατα, ευθυνόµενος σ' αντίθετη
περίπτωση για τις επιζήµιες συνέπειες. Εάν καταστεί απαραίτητο για σκοπούς σχετικούς

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ469Β7Γ-ΖΡΑ

µε την εκτέλεση του έργου τους οποίους προσδιορίζει ο επιστηµονικός υπεύθυνος, ο
ανάδοχος θα µεταβεί σε χώρο εκτός της περιφέρειας που βρίσκονται οι εγκαταστάσεις
του Πανεπιστηµίου Κρήτης, πόλεις Ηρακλείου και Ρεθύµνου, τα έξοδα µεταφοράς και
παραµονής βαρύνουν αποκλειστικά τον εργοδότη και δεν συµπεριλαµβάνονται στο
συµφωνηθέν τίµηµα.
7. Ο «Εργοδότης» δύναται, µετά από πρόταση του Επιστηµονικού Υπευθύνου, να
καταγγείλει και να λύσει µονοµερώς και αζηµίως την παρούσα σύµβαση, εφόσον
υφίσταται σοβαρός λόγος, δια κοινοποιήσεως σχετικής καταγγελίας προς τον «Ανάδοχο»
τα αποτελέσµατα της οποίας επέρχονται από της κοινοποίησής της προς τον «Ανάδοχο».
Σοβαρός λόγος καταγγελίας της σύµβασης αποτελεί ενδεικτικά η διακοπή
χρηµατοδότησης του προγράµµατος ή η αλλαγή του νοµικού πλαισίου ως προς τη
σύναψη συµβάσεων στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων έργων.
8. Σε περίπτωση που ο «'Ανάδοχος» δεν εκπληρώνει τις συµβατικές υποχρεώσεις του, ο
«Εργοδότης» µετά από εισήγηση του Επιστηµονικού Υπευθύνου και απόφαση της
Επιτροπής Ερευνών, κηρύσσεται έκπτωτος. Στην περίπτωση αυτή, προϋπόθεση της
έκπτωσης του «Ανάδοχου» είναι η έγκαιρη έγγραφη πρόσκληση από την επιτροπή
ερευνών προς τον «Ανάδοχο», η οποία θα αναφέρει τις συγκεκριµένες συµβατικές
υποχρεώσεις του «Αναδόχου» που δεν έχουν εκπληρωθεί ή εµφανίζουν ελαττώµατα,
παραλείψεις ή µη συµφωνηθείσες ιδιότητες και θα τον καλεί σε εκπλήρωση ή
αποκατάστασή τους σε εύλογο χρόνο που καθορίζεται στη σχετική απόφαση της
Επιτροπής Ερευνών.
9. Εν περιπτώσει διακοπής δι' οποιονδήποτε λόγο του έργου ή και καταγγελίας της
σύµβασης από τον «Εργοδότη» θα καταβληθεί στον «Ανάδοχο», ποσοστό µόνο της ως
άνω αµοιβής το οποίο θα αντιστοιχεί στο µέχρι της διακοπής ή της καταγγελίας
πραγµατικό εκτελεσθέν έργο. Σε περίπτωση που η διακοπή του έργου οφείλεται σε
υπαιτιότητα του αναδόχου τότε αυτός έχει την υποχρέωση να επιστρέψει τα χρηµατικά
ποσά που έχει λάβει.
10. Η κυριότητα και όλα τα δικαιώµατα πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας όλων των
αποτελεσµάτων που παράγονται κατά την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης ανήκουν
στο Πανεπιστήµιο Κρήτης, το οποίο µπορεί να προβαίνει ελεύθερα στη διάθεσή τους. Η
πνευµατική ιδιοκτησία περιλαµβάνει το δικαίωµα εκµετάλλευσης του ερευνητικού έργου
(περιουσιακό δικαίωµα) και το δικαίωµα της προστασίας του προσωπικού δεσµού µε
αυτό (ηθικό δικαίωµα) όπως τα δικαιώµατα αυτά αναλύονται στα σχετικά άρθρα του Ν.
2121/93.
Απαγορεύεται ρητά στον «Ανάδοχο» να παραχωρήσει οποιοδήποτε δικαίωµα σε
οποιονδήποτε τρίτο, όπως επίσης απαγορεύεται στον «Ανάδοχο» να διαθέτει ή να
χρησιµοποιεί µέρος ή το σύνολο του έργου για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς την
προηγούµενη γραπτή έγκριση του Πανεπιστηµίου.
11. Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών ως προς την ερµηνεία ή την εκτέλεση
αυτής της σύµβασης και τις αξιώσεις που γεννώνται απ' αυτήν, θα επιχειρείται καταρχήν
να λυθεί εξωδίκως, εφόσον όµως αυτό δεν επιτευχθεί, θα λύεται δικαστικώς. Ως κατά
τόπο αρµόδια ∆ικαστήρια ορίζονται τα ∆ικαστήρια του Ηρακλείου.
12. Η τροποποίηση των όρων της παρούσας σύµβασης έργου που όλοι τους θεωρούνται και
είναι ουσιώδεις, θα γίνεται αποκλειστικά και µόνο γραπτά. Κάθε άλλο αποδεικτικό µέσο
αποκλείεται.
13. Ο «Ανάδοχος» αναγνωρίζει ότι κατά την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης θα λάβει
εµπιστευτικές πληροφορίες, οι οποίες του αποκαλύπτονται µόνον για τους σκοπούς της
εκτέλεσης του υπό ανάθεση έργου. Για τους παραπάνω λόγους ο «Ανάδοχος» οφείλει να
τηρεί απόλυτη εχεµύθεια ως προς οτιδήποτε λαµβάνει γνώση και αφορά στον
«Εργοδότη» και εν γένει στο Πανεπιστήµιο, στο πλαίσιο και εξ αφορµής της
συνεργασίας του µε αυτό, και αναλαµβάνει τις εξής ειδικότερες υποχρεώσεις έναντι του
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Πανεπιστηµίου αναφορικά µε τις εµπιστευτικές πληροφορίες που θα περιέλθουν στην
γνώση του στο πλαίσιο της παρούσας: α) Να µην ανακοινώσει και/ή γνωστοποιήσει και/ή
κοινολογήσει και/ή άλλως αποκαλύψει σε οποιονδήποτε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
τις εµπιστευτικές πληροφορίες, β) να λάβει κάθε προσήκον µέτρο και διατυπώσεις
µυστικότητας ώστε οι πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση του στο πλαίσιο της
παρούσας σύµβασης να µην κινδυνεύσουν και/ή διαρρεύσουν σε δηµόσια γνώση, ή να
καταστραφούν/ χαθούν ή καθ’ οποιονδήποτε τρόπο αχρηστευθούν τα εµπεπιστευµένα σε
αυτόν έγγραφα, εγχειρίδια και λοιπές πληροφορίες στα οποία περιέχονται οι παραπάνω
εµπιστευτικής φύσεως πληροφορίες, γ) να χρησιµοποιεί τις εµπιστευτικές πληροφορίες
µόνο προς το σκοπό της παρούσας σύµβασης, δ) να µην χρησιµοποιήσει την τεχνογνωσία
και την εµπειρία που θα αποκοµίσει από την πρόσβαση στις εµπιστευτικές πληροφορίες
παρά µόνο για τους σκοπούς της παρούσας σύµβασης και πάντοτε µέσα στο πλαίσιο και
σύµφωνα προς τους όρους αυτής. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν άρθρο
εξακολουθούν να ισχύουν και δεσµεύουν τον «Ανάδοχο» και µετά την καθ’ οιονδήποτε
τρόπο διακοπή της συνεργασίας του µε το Πανεπιστήµιο.
14. Ο εργοδότης δηλώνει πως διατηρεί αρχείο συλλογής και επεξεργασίας δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα, όχι όµως ευαίσθητων, για όλους τους αναδόχους του. Ο
ανάδοχος δηλώνει ότι συναινεί στην ως άνω επεξεργασία. Ο ανάδοχος δηλώνει
επιπροσθέτως ότι έχει λάβει γνώση για την υποχρέωση ανάρτησης κάποιων στοιχείων
της παρούσας σύµβασης, και συγκεκριµένα της επωνυµία του αναδόχου, του
οικονοµικού αντικειµένου και της διάρκειας της σύµβασης, και των στοιχείων εκάστης
πληρωµής διενεργείται σε αυτόν (ποσού, αιτιολογίας και ηµεροµηνίας πληρωµής, του
ΑΦΜ του αναδόχου), στην ιστοσελίδα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ του Εθνικού Τυπογραφείου βάσει των
προβλέψεων του ν. 3861/2010.
15. Ο δεύτερος συµβαλλόµενος υποχρεούται κατά την διάρκεια της παρούσας σύµβασης να
τηρεί µηνιαίο φύλλο χρόνου υλοποίησης του έργου καταγράφοντας σε αυτό αφενός τις
ώρες απασχόλησης του στο έργο και αφετέρου συνοπτικότατα το είδος της απασχόλησης
σε ειδικό γραµµογραφηµένο πίνακα όπως το επισυναπτόµενο υπόδειγµα, όπως κάθε
φορά ισχύει, Η καταγραφή θα επιβεβαιώνεται µε σχετικό έλεγχο του επιστηµονικού
υπεύθυνου του έργου· Η συµπλήρωση του φύλλου αυτού δεν σχετίζεται µε ωράριο
απασχόλησης αλλά µε την ανάγκη καταγραφής των κοστολογήσιµων ωρών για την
υλοποίηση του έργου από τον δεύτερο συµβαλλόµενο σύµφωνα µε το εκτελούµενο
πρόγραµµα. Ρητά συνοµολογείται επίσης ότι η σχέση µεταξύ ΕΛ και δεύτερου
συµβαλλόµενου που απορρέει από τη σύµβαση αυτή δεν δηµιουργεί δεσµούς εξάρτησης
και οτιδήποτε συνεπάγεται από αυτούς και δεν εµπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 3§δ,
5§1 & 5§4 και 6§1 του Π∆,164/2004.
16. Αυτά συµφωνήθηκαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συµβαλλόµενα µέρη και
προς απόδειξη συντάχθηκε η σύµβαση αυτή, αφού υπογράφηκε, σε τρία (3) όµοια
πρωτότυπα, έλαβε κάθε µέρος από ένα.
ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Για τον Ειδικό Λογαριασµό
Η Επιστηµονική
Υπεύθυνη Του Έργου
Πανεπιστηµίου Κρήτης
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Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
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