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ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Προς: ,

Σας κοινοποιούμε απόσπασμα από το Πρακτικό του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και 

Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της 64ης Συνεδρίασης της 20/02/2019, με θέμα : "Διαδικασία συνεργασίας μεταξύ 

έργων/προγραμμάτων για την εκτέλεση εξειδικευμένων εργασιών για την εξυπηρέτηση αναγκών 

έργου/προγράμματος έναντι αποζημίωσης του κόστους εκτέλεσης αυτών και έγκριση υποδείγματος 

πρωτοκόλλου συνεργασίας".

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Καθηγητής Θωμάς Σφηκόπουλος

Αναπληρωτής Πρύτανη Ερευνητικής Πολιτικής και Ανάπτυξης

Κοινοποίηση : Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης Ε.Λ.Κ.Ε.
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Της 64ης συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 

Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών της 20/02/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Διάφορα Θέματα

Θέμα : Διαδικασία συνεργασίας μεταξύ έργων/προγραμμάτων για την εκτέλεση εξειδικευμένων 

εργασιών για την εξυπηρέτηση αναγκών έργου/προγράμματος έναντι αποζημίωσης 

του κόστους εκτέλεσης αυτών και έγκριση υποδείγματος πρωτοκόλλου συνεργασίας

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

2. Την υπ. αριθμ. 2/88402/ΓΠΓΚ εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα «Οδηγίες 

Κατάρτισης - Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)»,

3. Το γεγονός ότι απαιτείται να οριστεί με σαφήνεια η ακριβής διαδικασία που πρέπει να 

ακολουθείται προκειμένου να υλοποιηθεί συνεργασία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων 

έργων/προγραμμάτων.

                                                                    Αποφασίζει

Α) Τη θέσπιση της διαδικασίας συνεργασίας μεταξύ έργων/προγραμμάτων για την εκτέλεση 

εξειδικευμένων εργασιών για την εξυπηρέτηση αναγκών έργου/προγράμματος έναντι αποζημίωσης του 

κόστους εκτέλεσης αυτών.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο ενός έργου/προγράμματος που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός 

Κονδυλίων Έρευνας παρέχεται η δυνατότητα εκτέλεσης εξειδικευμένων εργασιών για την εξυπηρέτηση 

αναγκών έργου/προγράμματος άλλου Επιστημονικού Υπευθύνου, έναντι αποζημίωσης του κόστους 

εκτέλεσης αυτών.  

Σε περίπτωση συνεργασίας δύο ή περισσοτέρων έργων/προγραμμάτων για την εκτέλεση 

εξειδικευμένων εργασιών  ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία:

Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των έργων/ προγραμμάτων, τα οποία πρόκειται να συνεργαστούν, 

συντάσσουν από κοινού και προσυπογράφουν ένα Πρωτόκολλο Συνεργασίας. Συγκεκριμένα, στο 

Πρωτόκολλο Συνεργασίας θα αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία : α) το αντικείμενο των 

εξειδικευμένων εργασιών που πρόκειται να εκτελέσει το προς συνεργασία έργο/πρόγραμμα, β) την 

κοστολόγηση των εργασιών και το προϋπολογιζόμενο κόστος αυτών, γ) τα μέσα υλοποίησης των προς 

εκτέλεση εργασιών, δ) την εκτιμώμενη διάρκεια για την ορθή εκτέλεσή τους, ε) την σκοπιμότητα 

εκτέλεσης των εξειδικευμένων εργασιών από το προς συνεργασία έργο/πρόγραμμα, στ) την αιτιολογία 

επιλογής της εν λόγω διαδικασίας εκτέλεσης των συγκεκριμένων εξειδικευμένων εργασιών από το 

προτεινόμενο έργο/ πρόγραμμα και ζ) τον ορισμό τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και 

Παραλαβής των εξειδικευμένων εργασιών, των οποίων η εκτέλεση ζητείται.  Η σύνθεση της εν λόγω 

Επιτροπής θα αποτελείται από μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ ή μόνιμο διοικητικό προσωπικό, εκ των 

οποίων τα δύο μέλη προτείνονται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου/ προγράμματος για 

λογαριασμό του οποίου εκτελούνται οι εργασίες, και το ένα από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του 
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προτεινόμενου προς συνεργασία έργου/προγράμματος. Η εν λόγω Επιτροπή έχει ως αντικείμενο τη 

βεβαίωση i) της ορθής εκτέλεσης των εργασιών από πλευράς του έργου που ανέλαβε την εκτέλεση και 

ii)  της παράδοσης και παραλαβής αυτών από το έργο για το λογαριασμό του οποίου εκτελέστηκαν. 

Εν συνεχεία, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου για λογαριασμό του οποίου εκτελούνται οι 

εργασίες, καταθέτει στο Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ το υπογεγραμμένο, από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, 

Πρωτόκολλο Συνεργασίας, το οποίο τελεί υπό την έγκριση του αρμοδίου οργάνου του Ειδικού 

Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. 

Το αρμόδιο Τμήμα του ΕΛΚΕ ελέγχει τους όρους του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας και τους 

τελευταίους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς των προς συνεργασία έργων/προγραμμάτων προκειμένου 

να διαπιστωθεί εάν έχει προβλεφθεί σε αυτούς η εν λόγω συνεργασία. Ειδικότερα, το έργο/πρόγραμμα 

για λογαριασμό του οποίου εκτελούνται οι εργασίες θα πρέπει να έχει προβλέψει το εν λόγω ποσό της 

συνεργασίας στην κατηγορία 10.1. «ΕΚΡΟΕΣ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ» ενώ το προτεινόμενο προς 

συνεργασία έργο/πρόγραμμα θα πρέπει να προβλέψει το εν λόγω ποσό της συνεργασίας στην κατηγορία 

9.4 «ΕΙΣΡΟΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ». Στη συνέχεια το αρμόδιο Τμήμα εισηγείται σχετικά για την 

αποδοχή ή μη του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας προς το αρμόδιο όργανο του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας. Επισημαίνεται ότι για την ανωτέρω διαδικασία δεν απαιτείται η έκδοση απόφασης 

ανάληψης υποχρέωσης, καθ’ ότι αποτελεί εσωτερική μεταφορά, η οποία δεν επιβαρύνει τον 

προϋπολογισμό του ΕΛΚΕ και δεν δημιουργεί υποχρεώσεις σε τρίτους. 

Εν συνεχεία  το αρμόδιο όργανο του ΕΛΚΕ εκδίδει σχετική απόφαση με την οποία εγκρίνεται ή 

απορρίπτει αιτιολογημένα το Πρωτόκολλο Συνεργασίας των δύο έργων/ προγραμμάτων, η οποία 

αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και κοινοποιείται στους Επιστημονικούς Υπευθύνους των συνεργαζόμενων 

έργων/προγραμμάτων μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η ισχύς της συνεργασίας άρχεται 

από την ημερομηνία ανάρτησης της ως άνω απόφασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Μετά την ολοκλήρωση των προς εκτέλεση εργασιών ή τμηματικής εκτέλεσης αυτών σύμφωνα με 

τους όρους του Πρωτοκόλλου, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου/προγράμματος για λογαριασμό 

του οποίου εκτελούνται οι εργασίες σε εκτέλεση του συμφωνητικού συνεργασίας υποβάλλει αίτημα 

μεταφοράς του ποσού συνοδευόμενο από το πρακτικό της τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και 

Παραλαβής των Εργασιών για την ορθή εκτέλεση των εξειδικευμένων εργασιών. Για την εκτέλεση της 

μεταφοράς του ποσού από την Μ.Ο.Δ.Υ. του ΕΛΚΕ απαιτείται να έχει προβλεφθεί το ποσό της 

συνεργασίας στην κατηγορία 9.4 «ΕΙΣΡΟΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ» του προϋπολογισμού του 

έργου/προγράμματος που εκτελεί τις εργασίες. 

Β) Την έγκριση σχετικού υποδείγματος Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, το οποίο δύναται να 

χρησιμοποιείται από τους Επιστημονικούς Υπευθύνους, κατά την άνω διαδικασία, το οποίο 

επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης άρχεται από την ημερομηνία ανάρτησής της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Αθήνα, 8/3/2019

Πιστό Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε.
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

Στην Αθήνα, σήμερα ……………, ημέρα ………………………. μεταξύ:  

 

1) Του/Της……………………… (συμπληρώνεται ονοματεπώνυμο και 

ιδιότητα)…………………….., Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου με Κ.Ε. …………. και 

τίτλο «………………………….» καλούμενου για λόγους οικονομίας εφεξής «Α΄ 

Συνεργαζόμενο Μέρος», 

 

2) Του/Της……………………… (συμπληρώνεται ονοματεπώνυμο και 

ιδιότητα)…………………….., Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου με Κ.Ε. …………. και 

τίτλο «………………………….» καλούμενου για λόγους οικονομίας εφεξής «Β΄ 

Συνεργαζόμενο Μέρος», 

 

Έχοντας υπ’ όψιν την από …….. Απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, δυνάμει της οποίας εγκρίθηκε η διαδικασία 

συνεργασίας μεταξύ δύο έργων/προγραμμάτων (ΑΔΑ ……………………..), τα δυο 

Συνεργαζόμενα Μέρη ορίζουν το πλαίσιο συνεργασίας ως εξής: 

 

α) Οι εξειδικευμένες εργασίες που θα εκτελέσει το Β’ Συνεργαζόμενο Μέρος για λογαριασμό 

του Α’ Συνεργαζόμενου Μέρους στο πλαίσιο του παρόντος Πρωτοκόλλου Συνεργασίας 

συνάδουν με το αντικείμενο του έργου με Κ.Ε. …….. του Β’ Συνεργαζόμενου Μέρους.  

 

β) Με το παρόν πρωτόκολλο συνεργασίας το Β΄ Συνεργαζόμενο Μέρος, αναλαμβάνει να 

πραγματοποιήσει με την ομάδα του τις ακόλουθες εξειδικευμένες εργασίες: 

«…………………………………………………………………», οι οποίες είναι απολύτως 

αναγκαίες για την ορθή εκτέλεση του έργου/ προγράμματος του Α΄ Συνεργαζόμενου Μέρους 

διότι
1
 …………………………………………….  

 

γ) Η εκτέλεση των εργασιών αυτών κρίνεται σκόπιμο να πραγματοποιηθεί από το 

έργο/πρόγραμμα με Κ.Ε. …….. διότι
2
 ……………………….............   

 

δ) Σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο προκύπτει ότι το κόστος για την εκτέλεση των ως 

άνω εργασιών θα ανέλθει στο ποσό των ……………………….. (………………..)
3
 ευρώ. Το 

εν λόγω ποσό έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με την κοστολόγηση
4
 που έχει ακολουθήσει το Β΄ 

Συνεργαζόμενο Μέρος, και κρίνεται εύλογο και δίκαιο κι από τους δύο συμβαλλομένους.  

  

ε) Το ως άνω ποσό θα καταβληθεί εφάπαξ με την ολοκλήρωση των προς εκτέλεση εργασιών 

ή θα καταβληθεί τμηματικά σε …… δόσεις σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα : 
5
 

 

                                                 
1
 Παρακαλείσθε να αναφέρετε την αναγκαιότητα – σκοπιμότητα εκτέλεσης των εν λόγω εργασιών 

2 Παρακαλείσθε να αναφέρετε την αιτιολογία επιλογής της εν λόγω διαδικασίας εκτέλεσης των εργασιών από το 

συγκεκριμένο έργο/ πρόγραμμα  
3 Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε ολογράφως και αριθμητικώς το ποσό.  
4 Παρακαλούμε να επισυναφθεί στο παρόν η κοστολόγηση που έχει ακολουθηθεί για τις εν λόγω εργασίες 

υπογεγραμμένη από το Β΄ Συνεργαζόμενο Μέρος 
5 Παρακαλούμε όπως επιλέξετε μια από τις δυο επιλογές ανάλογα με την περίπτωση.  



2 

 

Δόση Εκτιμώμενη Διάρκεια των προς εκτέλεση 

εργασιών
6
 

Ποσό (σε ευρώ) 

1
η
    

2
η
    

…   

 

στ) Με το παρόν προτείνεται ο ορισμός τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης, και 

Παραλαβής, η έγκριση της οποίας τέλει υπό την αίρεση της έγκρισης του παρόντος 

Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, ως εξής : 

1. …………………….(Ονοματεπώνυμο), ……………….. (Ιδιότητα) από τον Κ.Ε
7
...  

2. …………………….(Ονοματεπώνυμο), ……………….. (Ιδιότητα) από τον Κ.Ε. … 

3. …………………….(Ονοματεπώνυμο), ……………….. (Ιδιότητα) από τον Κ.Ε. … 

 

ζ) Η εν λόγω Επιτροπή έχει ως αντικείμενο τη σύνταξη πρακτικού με το οποίο θα βεβαιώνει 

την ορθή εκτέλεση των εργασιών και την παράδοση και παραλαβή αυτών. Το ως άνω 

πρακτικό υποβάλλεται μετά την ολοκλήρωση των προς εκτέλεση εργασιών.  

η) Τυχόν τροποποίηση του παρόντος πρωτοκόλλου συνεργασίας, δύναται να λάβει χώρα 

κατόπιν σχετικής απόφασης του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ. 

 

θ) Η καταβολή του ποσού που αφορά στο κόστος εκτέλεσης των εργασιών όπως 

περιγράφεται αναλυτικά στις παρ. δ΄ και ε΄ του παρόντος πραγματοποιείται μετά από αίτημα 

του Α΄ Συνεργαζόμενου Μέρους προς την Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. για τη μεταφορά του 

αντίστοιχου ποσού από το έργο του, στο έτερο συνεργαζόμενο έργο του Β΄ Συνεργαζόμενου. 

Στο εν λόγω αίτημα θα συνυποβάλλεται απαραιτήτως το πρακτικό που ορίζεται στην παρ. ζ΄ 

του παρόντος.  

 

ι) Η εκτέλεση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί σε χώρους και με μέσα, τεχνικές και 

προσωπικό που απασχολείται στο έργο του Β΄ Συνεργαζόμενου και υπό τις υποδείξεις αυτού, 

σύμφωνα με τους όρους του παρόντος πρωτοκόλλου. Σημειώνεται ότι δεν δημιουργείται 

ουδεμία άλλη έννομη σχέση μεταξύ των δύο συνεργαζόμενων μερών πέραν αυτής που 

ορίζεται στο παρόν και ως εκ τούτου ουδεμία άλλη απαίτηση ή υποχρέωση γεννάται. 

 

ια) Όσα θέματα αφορούν στην οικονομική διαχείριση από τον Ειδικό Λογαριασμό 

Κονδυλίων Έρευνας θα ρυθμίζονται από τις διατάξεις του ν. 4485/2017 όπως ισχύουν και τις 

λοιπές κανονιστικές αποφάσεις των οργάνων διοίκησης του ΕΛΚΕ. 

 

ιβ) Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει κατά την υλοποίηση του έργου θα επιλύεται με πνεύμα 

καλής πίστης από τους συμβαλλόμενους, ενώ σε περίπτωση διαφωνίας, η διαφορά θα 

επιλύεται με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ. 

ιγ) Το παρόν Πρωτόκολλο Συνεργασίας τελεί υπό την έγκριση του αρμοδίου οργάνου του 

Ε.Λ.Κ.Ε. και η ισχύς του άρχεται από την ημερομηνία ανάρτησης της εγκριτικής απόφασης 

στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Σε αντίθετη περίπτωση αυτό δεν έχει καμία ισχύ και η συνεργασία δεν 

μπορεί να πραγματοποιηθεί.  

Α’ Συνεργαζόμενο Μέρος Β’ Συνεργαζόμενο Μέρος 

 

                                                 
6 Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την εκτιμώμενη χρονική διάρκεια σε μήνες    

7 Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τον Κωδικό Έρευνας 
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