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3. Αλαθνηλώζεηο – Αηηήζεηο, Πξνηάζεηο 

 

vi. πδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απόθαζεο (ζ. 3.viii) ηεο ππ’ αξηζκ. 

198/23.10.2017 έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο γηα ηε δηαδηθαζία είζπξαμεο ηνπ πνζνζηνύ παξαθξάηεζεο επί ηεο ακνηβήο κειώλ Γ.Δ.Π., 

ζε πεξίπησζε κε άκεζεο απόδνζήο ηνπ, από νπνηνδήπνηε έξγν ρξεκαηνδνηνύκελν απνθιεηζηηθά από 

δηεζλείο πόξνπο, θαη δηεύξπλζή ηεο θαη γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ 2014 – 2020 θαη ηνπ ζηόρνπ 

«ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΓΑΦΙΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ» (INTERREG), ζύκθσλα κε ην άξζξν 18 ηεο ππ’ αξηζκ. 

110427/ΔΤΘΤ/1020 απόθαζε ηνπ Τθππνπξγνύ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνύ (ΦΔΚ η. Β΄ 

3521/1.11.2016) θαη ην άξζξν 37 ηεο ππ’ αξηζκ. 300488/ΤΓ1244 θνηλήο απόθαζεο ησλ Τπνπξγώλ 

Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνύ, θαη Οηθνλνκηθώλ (ΦΔΚ η. Β΄ 1099/19.04.2016) αληίζηνηρα. 

 

Τπόςε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλώλ ηίζεληαη ε ππ’ αξηζκ. 198/23.10.2017 (ζ. 3.viii) απόθαζε ηεο 

Δπηηξνπήο Δξεπλώλ, ην άξζξν 18 ηεο ππ’ αξηζκ. 110427/ΔΤΘΤ/1020 απόθαζε ηνπ Τθππνπξγνύ Οηθνλνκίαο, 

Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνύ (ΦΔΚ η. Β΄ 3521/1.11.2016) θαη ην άξζξν 37 ηεο ππ’ αξηζκ. 300488/ΤΓ1244 θνηλήο 

απόθαζεο ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνύ, θαη Οηθνλνκηθώλ (ΦΔΚ η. Β΄ 

1099/19.04.2016), νη νπνίεο επηζπλάπηνληαη ζην παξόλ πξαθηηθό. 

 

Ζ Δπηηξνπή Δξεπλώλ, αθνύ έιαβε ππόςε ηα παξαπάλσ, κεηά από ζπδήηεζε, νκόθσλα 

 

απνθαζίδεη 

 

ηελ ηξνπνπνίεζε θαη δηεύξπλζε ησλ απνθάζεσλ 192/31.05.2017 (ζ.3.iii)  & 198/23.10.2017 (ζ. 3.viii) θαη γηα 

ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ 2014 – 2020 θαη ηνπ ζηόρνπ «ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΓΑΦΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ» 

(INTERREG).  

 

Ζ ζπλνιηθή απόθαζε δηακνξθώλεηαη σο εμήο: εθεμήο λα κελ παξαθξαηνύληαη απεπζείαο από ηνλ Δ.Λ.Κ.Δ. ηα 

πνζνζηά ησλ ακνηβώλ ησλ Καζεγεηώλ θαη ππεξεηνύλησλ Λεθηόξσλ πιήξνπο απαζρόιεζεο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζε νπνηνδήπνηε έξγν ρξεκαηνδνηνύκελν απνθιεηζηηθά από δηεζλείο πόξνπο, θαζώο θαη ζε πξνγξάκκαηα ηνπ 

ΔΠΑ 2014 – 2020 θαη ηνπ ζηόρνπ «ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΓΑΦΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ» (INTERREG), θαη ηα ελ ιόγσ 

πνζά λα θαηαβάιινληαη από ηνπο ίδηνπο, ζε ζπλέρεηα ηεο εθάζηνηε ζρεηηθήο πιεξσκήο ηνπο, ζε ηξαπεδηθό 

ινγαξηαζκό πνπ ηεξεί ν Δ.Λ.Κ.Δ. ζηελ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ, IBAN GR77 0172 2020 0052 0203 6501 731, 

δεδνκέλνπ όηη ε απόδνζή ηνπο απνηειεί αηνκηθή ππνρξέσζε πνπ απνξξέεη από ηελ ηδηόηεηά ηνπο. ε 

πεξίπησζε κε απόδνζεο ησλ σο άλσ πνζνζηώλ, ν Δ.Λ.Κ.Δ. ζα ελεκεξώλεη ηε Γ.Ο.Τ. γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ 

Κώδηθα Γεκνζίσλ Δζόδσλ, δεδνκέλνπ όηη πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηελ 

ειιεληθή λνκνζεζία. 

 

Αλαιπηηθόηεξα, ε δηαδηθαζία είζπξαμεο ησλ πνζνζηώλ παξαθξάηεζεο επί ησλ αλσηέξσ ακνηβώλ είλαη ε εμήο: 

α) ε απόδνζε ηνπ αλσηέξνπ πνζνζηνύ ζα πξέπεη λα γίλεηαη εληόο δεθαπέληε  

(15) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ είζπξαμε ηεο ακνηβήο  

β) ζε πεξίπησζε παξέιεπζεο άπξαθηεο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, ην κέινο Γ.Δ.Π. ζα θαιείηαη ζε αθξόαζε 

ζηελ επόκελε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. θαη 

γ) κεηά ηε δηελέξγεηα ηεο αθξόαζεο, ζα απνθαζηζηεί εάλ ζα γίλνπλ δεθηά ηα επηρεηξήκαηα πεξί κε απόδνζεο 

ηνπ αλσηέξσ πνζνζηνύ παξαθξάηεζεο ή εάλ ζα αθνινπζεζεί ε λόκηκε δηαδηθαζία ελεκέξσζεο ηεο αξκόδηαο 

Γ.Ο.Τ. γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ Κώδηθα Γεκνζίσλ Δζόδσλ. 
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