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Αξιότιμε κύριε Κυρίτση,
Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας, της 10ης Ιανουαρίου 2013, την οποία
υπογράφουν 23 μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης και για την ουσιαστική
ενημέρωση για τα πολύ σημαντικά θέματα τα οποία αφορούν στην υλοποίηση
ερευνητικών έργων τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.
Παρότι το ΕΣΕΤ δεν έχει διοικητικές αρμοδιότητες, θα ήθελα να σας
διαβεβαιώσω ότι λαμβάνουμε υπόψη τις απόψεις και τους προβληματισμούς σας. Ως
εκ τούτου, το ΕΣΕΤ ζήτησε και έλαβε διευκρινίσεις από τη Γενική Γραμματεία
Έρευνας και Τεχνολογίας οι οποίες αποτυπώνονται στο κείμενο που επισυνάπτεται.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Στ. Κριμιζής
Πρόεδρος του ΕΣΕΤ

Συν: επεξηγηματικό κείμενο ΓΓΕΤ

14-18 Messogeion Avenue, 115 10 Athens, Greece
www.gsrt.gr

Απαντήσεις επί της από 10/01/2013 επιστολής μελών ΔΕΠ του Παν/μίου Κρήτης προς το ΕΣΕΤ.

1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΥΔ/ΕΠΕΔΒΜ) η
οποία αποτελεί ελεγκτικό όργανο όσον αφορά στη διαχείριση της Δράσης από πλευράς ΓΓΕΤ, τόσο
εγγράφως όσο και προφορικά έχει διευκρινίσει ότι η αμοιβή με σύμβαση υποτροφίας δεν είναι
επιλέξιμη στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ».
Η ΕΥΔ/ΕΠΕΔΒΜ στηρίζει την απόφασή της στο γεγονός ότι προκειμένου να χορηγηθούν
υποτροφίες στο πλαίσιο ενός ερευνητικού προγράμματος θα πρέπει να τεκμηριώνεται η νομιμότητα
τους. Η τεκμηρίωση αυτή θα πρέπει να προκύπτει σαφώς είτε από το γενικότερο θεσμικό πλαίσιο
(νομοθεσία) είτε από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το φορέα που τις χορηγεί.
Αν η χορήγηση υποτροφίας είναι μη νόμιμη όλοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί (ΕΔΕΛ, φορολογικές
αρχές, Ελεγκτικό Συνέδριο), σε περίπτωση ελέγχου, θα προχωρήσουν σε καταλογισμό των ποσών
που αντιστοιχούν σε ασφαλιστικές εισφορές και φόρους και ενδεχομένως να επιβάλλουν και
κυρώσεις.
Επί του παρόντος δεν υπάρχει γενικό πλαίσιο για τη χορήγηση υποτροφιών. Οι σχετικές αναφορές
στο ειδικότερο θεσμικό πλαίσιο των φορέων είναι ασαφείς και διαφέρουν από φορέα σε φορέα.
Σε περίπτωση που υπάρξουν νέα στοιχεία και η ΕΥΔ/ΕΠΕΔΒΜ επανεξετάσει τη θέση της θα
τροποποιηθεί και η σχετική οδηγία της ΓΓΕΤ προς τους φορείς που υλοποιούν έργα στο πλαίσιο της
Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ».
2) ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΩΝ
Οι διαδικασίες πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στους δημόσιους φορείς
καθορίζεται από θεσμικό πλαίσιο των προσλήψεων στο δημόσιο τομέα (ν.2190/1994 κλπ) που δεν
εμπίπτει στον τομέα αρμοδιοτήτων της ΓΓΕΤ.
Όσον αφορά στα ανώτατα όρια αμοιβών, σύμφωνα με την προκήρυξη ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Μεταδιδάκτορες ερευνητές : μέγιστη μηνιαία αμοιβή 1.600€ (καθαρά / πληρωτέο ποσό).
Αν συνυπολογισθούν ο φόρος εισοδήματος και ο ΦΠΑ, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, η μεικτή
αμοιβή ανέρχεται π.χ. σε 2.460€ για σύμβαση μίσθωσης έργου.
Από το έργο θα χρηματοδοτηθεί το ποσό των 2.460€ (υπό την προϋπόθεση της επιλεξιμότητας του
ΦΠΑ για τον συγκεκριμένο φορέα) ώστε ο ερευνητής να λάβει καθαρά το ποσό των 1600€ (μέγιστο).
Σε περίπτωση σύμβασης εργασίας το μεικτό ποσό διαφοροποιείται αλλά πάλι το πληρωτέο μπορεί να
ανέρχεται στα 1600€.
β) Υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές: μέγιστη μηνιαία αμοιβή 1.250€
(καθαρά/πληρωτέο ποσό).
Ομοίως, σε περίπτωση σύμβασης έργου και υπό την προϋπόθεση της επιλεξιμότητας του ΦΠΑ για
τον συγκεκριμένο φορέα το μεικτό ποσό ανέρχεται σε 1922€ περίπου και αυτό το ποσό θα χρεωθεί
στο έργο ώστε ο ερευνητής να λάβει καθαρά 1250€ (μέγιστο).

Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις τα ποσά που ορίζονται στην προκήρυξη είναι τα μέγιστα
επιτρεπτά από τη Δράση. Ο φορέας μπορεί να καθορίσει μικρότερη αμοιβή.
Η διαφορά μεταξύ σύμβασης έργου και υποτροφίας δεν εντοπίζεται στο καθαρό ποσό που θα λάβει ο
ερευνητής. Έγκειται κυρίως, όσον αφορά στις επιπτώσεις της στους ερευνητές και στο έργο, στα
εξής:
α) Στην πρώτη περίπτωση ο ερευνητής πρέπει να ανοίξει βιβλία και να πληρώνει ασφαλιστικές
εισφορές στον ΟΑΕΕ
β) Για το ίδιο πληρωτέο ποσό (καθαρή αμοιβή) το μεικτό κόστος που θα επιβαρύνει το έργο είναι
στην πρώτη περίπτωση κατά πολύ μεγαλύτερο και συνεπώς στερεί κατά κάποιο τρόπο πόρους από
άλλες κατηγορίες δαπανών του ερευνητικού έργου.

γ) Απαλλαγή από ΦΠΑ των δαπανών των ερευνητικών έργων.
Τα θέματα που αφορούν στην επιβολή ΦΠΑ διέπονται από νομοθεσία που εμπίπτει στις
αρμοδιότητες του Υπουργείου Οικονομικών και συνεπώς δεν αφορά τη ΓΓΕΤ.
δ) Αποσβέσεις - Κανόνες αγοράς αναλωσίμων και παγίων
δ1) Αποσβέσεις
Ο κανονισμός ΕΚ 1081/2006 (άρθρο 11) για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) θεωρεί
επιλέξιμη δαπάνη μόνο την απόσβεση του παγίου και όχι την αγορά του.
Συνεπώς δεν τίθεται θέμα αλλαγών των ανωτέρω ρυθμίσεων από τη ΓΓΕΤ.
Όσον αφορά στους λογιστικούς κανόνες που εφαρμόζονται για τον υπολογισμό των αποσβέσεων
βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια για την τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας του Υπουργείου
Οικονομικών ώστε η απόσβεση να ολοκληρώνεται σε μικρότερο χρονικό διάστημα από αυτό που
ισχύει σήμερα.
δ2) Τα ανώτατα όρια για τις επιμέρους διαδικασίες αγοράς αναλωσίμων και παγίων (απευθείας
ανάθεση, πρόχειρος ή ανοικτός διαγωνισμός κλπ) προβλέπονται στην ΚΥΑ 679/1996
(ΦΕΚ826/Β/10-09-1996) που διέπει τη λειτουργία των ΕΛΚΕ και από κάποιο ποσό και πάνω σε
κοινοτικές Οδηγίες. Συνεπώς και το θέμα αυτό αφορά νομοθεσία γενικότερου χαρακτήρα που δεν
εμπίπτει στις αρμοδιότητες της ΓΓΕΤ.

