
 

 

 

Θέμα: Αύξηση παρακράτησης ερευνητικών προγραμμάτων 

 

Σε πρόσφατη εγκύκλιο του ΔΣ ΕΛΚΕΘΕ (Α.Π. 20011/4553 12.05.2015) προβλέπεται αύξηση 

των παρακρατήσεων (πέραν της μέχρι σήμερα παρακράτησης) προκειμένου να 

τροφοδοτηθούν οι λογαριασμοί των τριών Ινστιτούτων του Κέντρου και μάλιστα με 

αναδρομική ισχύ από 07.04.15. Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται: 

- 35% επιπλέον παρακράτηση από την Εθνική Συμμετοχή των Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων του αντίστοιχου Ινστιτούτου. 

- 3% επιπλέον παρακράτηση από το συνολικό προϋπολογισμό των υλοποιούμενων 
προγραμμάτων του HORIZON 2020 του αντίστοιχου Ινστιτούτου 

- 2% επιπλέον παρακράτηση στα τρέχοντα προγράμματα του αντίστοιχου Ινστιτούτου. 

 

Αφού εκφράσουμε την διαμαρτυρία μας για την απουσία οποιουδήποτε διαλόγου με το 

ερευνητικό προσωπικό και του επιστημονικούς υπεύθυνους των ερευνητικών προγραμμάτων 

προτού το ΔΣ καταλήξει σε αυτή του την απόφαση/εγκύκλιο, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα 

κάτωθι:  

 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ (15.06.12 ΦΕΚ Β 1913) που είναι σε ισχύ, προβλέπονται τα εξής  για 

τις παρακρατήσεις των ερευνητικών προγραμμάτων: 

Ι. Ποσοστό μέχρι 20% των συνολικών εισροών κάθε επιστημονικού, ερευνητικού & 

αναπτυξιακού έργου που χρηματοδοτείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού κάθε 

ερευνητικού φορέα της παρούσης παρακρατείται, εφόσον η σύμβαση του έργου προβλέπει 

έξοδα έμμεσων δαπανών και διατίθεται για την εκτέλεση και υποστήριξη των 

χρηματοδοτούμενων έργων ως εξής: 

- για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του ερευνητικού φορέα (μισθώματα και 

κοινόχρηστες δαπάνες, φωτισμός, θέρμανση, ύδρευση, άρδευση, τηλεπικοινωνίες), 

- για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων, 

- για την αγορά και συντήρηση οργάνων και εξοπλισμού του ερευνητικού φορέα, καθώς 

επίσης για προμήθειες αναλωσίμων, ή μη, υλικών, 

- για την κάλυψη μέρους των δαπανών για την απασχόληση του προσωπικού του 

ερευνητικού φορέα. 

ΙΙ. Αν στη σύμβαση χρηματοδότησης του επιστημονικού, ερευνητικού & αναπτυξιακού 

έργου ορίζεται ποσοστό για την κάλυψη των έμμεσων δαπανών μεγαλύτερο του 20%, 

παρακρατείται από τον Ειδικό Λογαριασμό το 75% της διαφοράς μεταξύ του μέγιστου 

οριζόμενου ποσοστού για την κάλυψη των έμμεσων δαπανών και του 20%. 

 

Στην εκδοθείσα εγκύκλιο από το ΔΣ του ΕΛΚΕΘΕ δεν ορίζονται ούτε οι σκοποί ούτε ο 

τρόπος διαχείρισης των προς τροφοδότηση Λογαριασμών των τριών Ινστιτούτων. Αποτελεί 
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αδιευκρίνιστο ποιος ή ποια πρόσωπα θα έχουν την ευθύνη των δαπανών που θα 

πραγματοποιούνται στα πλαίσια διαχείρισης των συγκεκριμένων Λογαριασμών όταν μάλιστα 

τα ποσά αυτά υπάρχει πιθανότητα να υπερβαίνουν το 20% που ορίζει η σχετική ΚΥΑ. Οι 

Διευθυντές των Ινστιτούτων; Τα μέλη του ΔΣ ΕΛΚΕΘΕ; Θα ζητείται και η συγκατάθεση του 

αντίστοιχου επιστημονικού υπευθύνου; 

 

Παρακαλούμε τέλος όπως αποσαφηνιστεί:  

- Το μέχρι 07.04.15 ποσοστό παρακράτησης επί των προϋπολογισμών των ερευνητικών 

προγραμμάτων  

- Κατά πόσο το συνολικό ποσοστό παρακράτησης επί της εθνικής συμμετοχής των 

προγραμμάτων (μετά την εφαρμογή της εγκυκλίου) είναι συμβατό με την ισχύουσα 

ΚΥΑ που ρυθμίζει τα θέματα των παρακρατήσεων προγραμμάτων. 

- Το συνολικό ποσοστό παρακράτησης (μετά την εφαρμογή της εγκυκλίου) επί των 

προϋπολογισμών των προγραμμάτων HORIZON 2020 καθώς και των προηγούμενων 

και η συμβατότητά του με την σχετική ΚΥΑ. 

Να οριστεί επίσης ο τρόπος διαχείρισης των λογαριασμών των Ινστιτούτων και ποιες 

κατηγορίες εξόδων θα καλύπτονται.  
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