ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών
και Μεταβυζαντινών Σπουδών»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Το «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών» (Ινστιτούτο), συστάθηκε µε το άρθρο 1
του ν. 1766/1951 «Περί συστάσεως εν Βενετία Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών» (Α΄ 114) και αποτελεί νοµικό πρόσωπο δηµοσίου
δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που έχει έδρα τη Βενετία της Ιταλίας.
Η εποπτεία του Ινστιτούτου ασκείται από τα Υπουργεία
Εξωτερικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
Με το β. δ. 720/1966 «Περί Οργανισµού του εν Βενετία
Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών
Σπουδών» (Α΄ 174) κυρώθηκε και τέθηκε σε ισχύ ο Οργανισµός του Ινστιτούτου στον οποίο ρυθµίζονται λεπτοµερώς όλα τα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας
του.
Κατά την άνω του µισού αιώνα λειτουργία του Ινστιτούτου παρουσιάστηκαν και καταγράφηκαν δυσλειτουργίες αναφορικά µε τις αρµοδιότητες των οργάνων, την
άσκηση της προβλεπόµενης εποπτείας, την εξωστρέφεια των δράσεων, καθώς και µε την εν γένει διοικητική
δοµή του Ινστιτούτου.
Με σκοπό την εξάλειψη των ανωτέρω δυσλειτουργιών, οι διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόµου στοχεύουν στον εκσυγχρονισµό της διοικητικής δοµής και δράσης του Ινστιτούτου µέσω της επικαιροποίησης του νοµοθετικού πλαισίου λειτουργίας του, στη δηµιουργία
διακριτών και εξειδικευµένων διοικητικών δοµών µε καθορισµένες αρµοδιότητες, στην ενίσχυση της διαφάνειας και της αµεροληψίας στη διοίκηση και τον έλεγχο του
Ινστιτούτου, στη διεύρυνση των δράσεων, την εξωστρέφεια και τη διασύνδεση του Ινστιτούτου, στην ανάπτυξη
της πολιτιστικής διπλωµατίας, στη σύννοµη και νοµικά ελεγχόµενη δράση των οργάνων του, καθώς και στην εξειδικευµένη και ορθολογική διαχείριση της περιουσίας
του Ινστιτούτου και την αύξηση των εσόδων του.
Για τη σύνταξη του παρόντος σχεδίου νόµου λήφθηκαν ιδίως υπ’ όψιν:
1. Το γενικό συνταγµατικό και νοµοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των Ν.Π.Δ.Δ..
2. Οι απόψεις των αρµόδιων Διευθύνσεων και Πρεσβευτικών Αρχών του Υπουργείου Εξωτερικών.
3. Η από 23.1.2014 «Τελική Έκθεση Αξιολόγησης και
Σενάριο Μεταρρύθµισης» του πλαισίου λειτουργίας του
Ινστιτούτου που συντάχθηκε από τη µη αµειβόµενη Επιτροπή Αξιολόγησης Εποπτευόµενων Φορέων από το ΥΠΕΞ.
4. Η από 11.5.2016 «Έκθεση Ελέγχου Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας» του
Γενικού Επιθεωρητή του ΥΠΕΞ.
5. Η από 18.7.2016 «Αναφορά κατόπιν Ελέγχου στο Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας» του Γενικού Διευθυντή της ΥΔΑΣ του ΥΠΕΞ.
6. Οι απόψεις του Ινστιτούτου, της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Βενετίας και της Ακαδηµίας Αθηνών, καθώς και
7. οι απόψεις που διατυπώθηκαν κατά την ανάρτηση
του σχεδίου σε Δηµόσια Διαβούλευση.

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Ειδικότερα, στο παρόν σχέδιο νόµου προβλέπονται τα
ακόλουθα:
Στο άρθρο 1 καθορίζεται η νοµική µορφή, η έδρα, ο
σκοπός και η εποπτεία του Ινστιτούτου. Οι κύριοι σκοποί
του Ινστιτούτου διευρύνονται πέραν της προαγωγής των
βυζαντινών και µεταβυζαντινών σπουδών και στην ανάδειξη φιλολογικών, ιστορικών και ευρύτερων θεµάτων
του ελληνικού πολιτισµού, της πολιτιστικής διπλωµατίας, στην παροχή εκπαιδευτικών προγραµµάτων και τη
διασύνδεση µε λοιπά ελληνικά και διεθνή εκπαιδευτικά
και ερευνητικά ιδρύµατα.
Επίσης, ορίζεται ότι το Ινστιτούτο υπάγεται στη γενική
εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών και ειδικότερα, όσον αφορά στη µορφωτική και εκπαιδευτική δραστηριότητά του, το Ινστιτούτο υπάγεται και στην εποπτεία του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
Στο άρθρο 2 καθορίζεται η δοµή της Εποπτικής Επιτροπής, η οποία από τριµελής καθίσταται πλέον πενταµελής. Πέραν των εκπροσώπων των δύο Υπουργείων, στη
σύνθεσή της προστίθεται ένας καθηγητής οποιασδήποτε
βαθµίδας ή λέκτορας ελληνικού Πανεπιστηµίου ή ένας
Ερευνητής ελληνικού Ερευνητικού Κέντρου, καθώς και
δύο πρόσωπα µε αποδεδειγµένη γνώση και εµπειρία στα
θέµατα που άπτονται του σκοπού του Ινστιτούτου. Επιπλέον, προβλέπονται ασυµβίβαστα για τη συµµετοχή
προσώπων στην Εποπτική Επιτροπή και διευρύνονται οι
αρµοδιότητες αυτής µέσω της δυνατότητας υποβολής
προτάσεων και εισηγήσεων προς το Ινστιτούτο για την
αποτελεσµατικότερη υλοποίηση του σκοπού του.
Στο άρθρο 3 προβλέπονται τα όργανα διοίκησης του
Ινστιτούτου τα οποία είναι ο Πρόεδρος και η Διαχειριστική Επιτροπή.
Στο άρθρο 4 ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν στον
Πρόεδρο του Ινστιτούτου. Συγκεκριµένα, ρυθµίζονται οι
αρµοδιότητες, τα προσόντα, η διαδικασία επιλογής, τα
ασυµβίβαστα, η θητεία και οι απολαβές του Προέδρου. Ο
Πρόεδρος καταλαµβάνει -επί της ουσίας- τη θέση του υφιστάµενου Διευθυντή του Ινστιτούτου, µε ευρύτερες επιτελικές αρµοδιότητες.
Στο άρθρο 5 ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν στη
Διαχειριστική Επιτροπή. Η δοµή της Διαχειριστικής Επιτροπής, η οποία είναι αρµόδια για την οικονοµική διαχείριση του Ινστιτούτου, παραµένει ίδια µε την υφιστάµενη
µε επιπλέον τη συµµετοχή, χωρίς δικαίωµα ψήφου, του
Οικονοµικού Διευθυντή του Ινστιτούτου, του οποίου η
θέση συνιστάται µε το παρόν σχέδιο.
Στο άρθρο 6 καθορίζονται οι οργανικές θέσεις και εξειδικεύονται τα θέµατα που αφορούν στο προσωπικό του
Ινστιτούτου.
Συγκεκριµένα, προβλέπεται η δηµιουργία µιας νέας
θέσης αυτής του Οικονοµικού Διευθυντή, µε σκοπό την
υποβοήθηση του Προέδρου στην οικονοµική διαχείριση
του Ινστιτούτου και συνεπώς, τη δηµιουργία συνθηκών
που επιτρέπουν την αφοσίωση του Προέδρου στον επιτελικό του ακαδηµαϊκό και διοικητικό ρόλο, καθώς και
την εξειδικευµένη και ορθολογική διαχείριση της κινητής
και ακίνητης περιουσίας του Ινστιτούτου.
Τέλος, στο παρόν άρθρο αποτυπώνονται για λόγους
συστηµατικότητας και οι θέσεις διοικητικού προσωπικού,
ήτοι: η θέση του Γραµµατέα, η θέση του υπαλλήλου, η
θέση του Βιβλιοθηκονόµου ή Αρχειονόµου, καθώς και οι
θέσεις του βοηθητικού προσωπικού.
Στο άρθρο 7 καθορίζεται ότι το Ινστιτούτο είναι αυτο-
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χρηµατοδοτούµενο, καθώς και οι πόροι αυτού µε διεύρυνσή τους τόσο στο πεδίο των παροχών ή κονδυλίων από ηµεδαπούς ή αλλοδαπούς δηµόσιους ή ιδιωτικούς
φορείς, από ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισµούς και
προγράµµατα, όσο και στο πεδίο των προσόδων από την
παροχή εκπαιδευτικών προγραµµάτων σπουδών.
Στο άρθρο 8 ρυθµίζονται τα θέµατα κύρωσης και θέσης
σε ισχύ µε προεδρικό διάταγµα του Οργανισµού του Ινστιτούτου, ο οποίος εγκρίνεται από την Εποπτική Επιτροπή µετά από σχετική εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής. Επίσης, καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόµενο
του Οργανισµού σε θέµατα που αφορούν στην εσωτερική οργάνωση και τη λειτουργία του Ινστιτούτου.
Στο άρθρο 9 παρέχονται οι απαραίτητες νοµοθετικές
εξουσιοδοτήσεις προς τον Υπουργό Εξωτερικών και
τους συναρµόδιους Υπουργούς για τη ρύθµιση των ειδικών και ειδικότερων θεµάτων εφαρµογής του παρόντος
νόµου.
Στο άρθρο 10 καθορίζεται το µεταβατικό στάδιο εφαρµογής του νέου νοµοθετικού πλαισίου τόσο σε επίπεδο
οργάνωσης και λειτουργίας του Ινστιτούτου, όσο και σε
επίπεδο οργάνων διοίκησης.
Στο άρθρο 11 προβλέπονται οι καταργούµενες διατάξεις από τη θέση σε ισχύ των διατάξεων του παρόντος
νόµου.
Στο άρθρο 12 ορίζεται η έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου.
Αθήνα, 21 Αυγούστου 2017
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κ. Γαβρόγλου

Ν. Κοτζιάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Ευκλ. Τσακαλώτος

Ό. Γεροβασίλη

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Γ. Χουλιαράκης

Ι. Αµανατίδης
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

1. Το «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών» (Ινστιτούτο), το οποίο συστάθηκε µε
το πρώτο εδάφιο του άρθρου 1 του ν. 1766/1951 «Περί
συστάσεως εν Βενετία Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών» (Α΄ 114), αποτελεί
ελληνικό νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)
και έχει την έδρα του στη Βενετία της Ιταλίας.
2. Κύριοι σκοποί του Ινστιτούτου είναι:
α) η προαγωγή των βυζαντινών και µεταβυζαντινών
σπουδών και η έρευνα σε θέµατα που αφορούν σε αυτές,
β) η ανάδειξη των εν γένει ιστορικών, φιλολογικών και
άλλων συναφών πτυχών του ελληνικού πολιτισµού κατά
τους βυζαντινούς και µεταβυζαντινούς χρόνους, καθώς
και η δι’ αυτής προαγωγή της πολιτιστικής διπλωµατίας,
µέσω διοργάνωσης, µεταξύ άλλων, διεθνών εκδηλώσεων, σεµιναρίων και εκθέσεων,
γ) η παροχή εκπαιδευτικών προγραµµάτων,
δ) η διαχείριση του αναλογικού και ψηφιακού αρχειακού υλικού, καθώς και άλλων πολυµέσων που διαθέτει,
ε) η διασύνδεση µε λοιπά αναγνωρισµένα ελληνικά και
διεθνή εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύµατα, µε φορείς
εποπτικών µέσων και βάσεων δεδοµένων και η οργάνωση µε τους παραπάνω κοινών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων,
στ) οι διεθνείς εκδοτικές δραστηριότητες και
ζ) η ενδεδειγµένη αξιοποίηση του µουσειακού υλικού
του.
3. Για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών του το Ινστιτούτο:
α) παρέχει υποτροφίες, κατά τα οριζόµενα στον Οργανισµό του, σε ερευνητές, οι οποίοι είναι πτυχιούχοι ανώτατου ελληνικού ή οµοταγούς αλλοδαπού ιδρύµατος,
β) συµµετέχει στα διεθνή δίκτυα διάδοσης εκπαιδευτικών και πολιτιστικών προγραµµάτων, καθώς και στα διεθνή δίκτυα εκπαιδευτικών δράσεων στους τοµείς δράσης του,
γ) διοργανώνει προγράµµατα και εκδηλώσεις συναφείς µε το αντικείµενο δράσης του και
δ) προβάλλει το αρχειακό και άλλο µουσειακό υλικό
του.
4. Το Ινστιτούτο υπάγεται στη γενική εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών και, όσον αφορά στη µορφωτική
και εκπαιδευτική δραστηριότητά του, στην εποπτεία του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.

α) Τον Προϊστάµενο της, συναφούς µε το αντικείµενο
του Ινστιτούτου, Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών µε τον αναπληρωτή του.
β) Τον Προϊστάµενο της, συναφούς µε το αντικείµενο
του Ινστιτούτου, Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων µε τον αναπληρωτή του, οι
οποίοι ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
γ) Ένα πρόσωπο µε αποδεδειγµένη γνώση και εµπειρία στα θέµατα που άπτονται του σκοπού του Ινστιτούτου µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται από τον
Υπουργό Εξωτερικών.
δ) Ένα πρόσωπο µε αποδεδειγµένη γνώση και εµπειρία στα θέµατα που άπτονται του σκοπού του Ινστιτούτου µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται από τον
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
ε) Έναν καθηγητή οποιασδήποτε βαθµίδας ή υπηρετούντα λέκτορα ελληνικού Πανεπιστηµίου µε τον αναπληρωτή του ή έναν (1) Ερευνητή ελληνικού Ερευνητικού Κέντρου µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι επιλέγονται από τους Υπουργούς Εξωτερικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, κατόπιν δηµόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
2. Σε περίπτωση µη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το
υπό περίπτωση ε΄ της προηγούµενης παραγράφου µέλους, τη θέση του καταλαµβάνει πρόσωπο µε αποδεδειγµένη γνώση και εµπειρία στα θέµατα που άπτονται
του σκοπού του Ινστιτούτου, το οποίο ορίζεται µε τον αναπληρωτή του, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
3. Η Εποπτική Επιτροπή, κατά την πρώτη συνεδρίασή
της, η οποία ορίζεται στην πράξη συγκρότησής της, εκλέγει από τα µέλη της, σε µυστική ψηφοφορία και µε απλή πλειοψηφία, τον Πρόεδρο αυτής. Σε περίπτωση αδυναµίας εκλογής Προέδρου κατά την πρώτη συνεδρίαση,
ορίζεται ως Πρόεδρος ένα εκ των µελών της µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Χρέη γραµµατέα της Εποπτικής
Επιτροπής ασκεί υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου Εξωτερικών.
4. Η θητεία των µελών της Εποπτικής Επιτροπής είναι
τριετής και δύναται να ανανεώνεται για µία µόνο φορά
µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής πραγµατοποιούνται στο Υπουργείο
Εξωτερικών και κατά περίπτωση στην έδρα του Ινστιτούτου.
5. Η ιδιότητα µέλους της Εποπτικής Επιτροπής είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του διατελέσαντος σε θέση
οργάνου διοίκησης ή προσωπικού του Ινστιτούτου.
6. Πέραν της ασκούµενης εποπτείας, η Εποπτική Επιτροπή δύναται να υποβάλει προς το Ινστιτούτο προτάσεις και εισηγήσεις για την αποτελεσµατικότερη υλοποίηση του σκοπού του.

Άρθρο 2
Εποπτική Επιτροπή

Άρθρο 3
Όργανα Διοίκησης Ινστιτούτου

1. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, για την κατά το προηγούµενο άρθρο εποπτεία του Ινστιτούτου, συγκροτείται στο Υπουργείο Εξωτερικών πενταµελής άµισθη Εποπτική Επιτροπή από τα ακόλουθα µέλη:

Τα όργανα διοίκησης του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών είναι:
α) ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου και
β) η Διαχειριστική Επιτροπή.

Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών
Άρθρο 1
Νοµική Μορφή - Έδρα - Σκοπός - Εποπτεία
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Άρθρο 4
Πρόεδρος του Ινστιτούτου

Άρθρο 5
Διαχειριστική Επιτροπή

1. Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου ασκεί τη γενική διεύθυνση του Ινστιτούτου, ρυθµίζει τη συνολική εσωτερική
λειτουργία του, πράττει καθετί το αναγκαίο, απαραίτητο
και ενδεδειγµένο, σύµφωνα µε τον εν γένει σκοπό του,
για τις σχέσεις του Ινστιτούτου µε κάθε άλλο κράτος,
φορέα, αρχή, νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και το εκπροσωπεί ενώπιον πάσης δικαστικής, διοικητικής ή φορολογικής αρχής, όπως επίσης και ενώπιον
κάθε πιστωτικού ιδρύµατος τόσο της ελληνικής και της ιταλικής επικράτειας, όσο και διεθνώς. Ο Πρόεδρος µεριµνά για την εκπλήρωση των σκοπών του Ινστιτούτου, κατά τα ως άνω οριζόµενα.
2. Ως Πρόεδρος του Ινστιτούτου διορίζεται καθηγητής
οποιασδήποτε βαθµίδας ελληνικού Πανεπιστηµίου ή αναγνωρισµένου εκπαιδευτικού ιδρύµατος της αλλοδαπής ή Ερευνητής ελληνικού ή αναγνωρισµένου αλλοδαπού Ερευνητικού Κέντρου µε συναφές αντικείµενο µε
τους σκοπούς του Ινστιτούτου, µε διακεκριµένο επιστηµονικό έργο και αποδεδειγµένη διοικητική εµπειρία, συναφή προς τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου, που διαθέτει την ελληνική ιθαγένεια. Ο Πρόεδρος είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης µε
µόνιµη διαµονή στην έδρα του Ινστιτούτου.
3. Ο διορισµός του Προέδρου πραγµατοποιείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, κατόπιν δηµόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και µετά από πρόταση
τριµελούς επιτροπής που συγκροτείται προς τούτο, µε
κοινή απόφαση των ως άνω Υπουργών, από τα υπό περίπτωση α΄, β΄, και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 µέλη της Εποπτικής Επιτροπής. Η απόφαση διορισµού του
Προέδρου δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Η θητεία του Προέδρου του Ινστιτούτου είναι τετραετής και δύναται να παρατείνεται για ακόµη δύο (2) έτη
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Η επιλογή του ίδιου
προσώπου στη θέση αυτή δεν επιτρέπεται. Ο διοριζόµενος στη θέση αυτή τελεί, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία
του στο Ινστιτούτο, σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων του ως καθηγητής, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
5. Ο Πρόεδρος λαµβάνει αποδοχές ηµεδαπής και επίδοµα υπηρεσίας αλλοδαπής, µε όλα τα νόµιµα επιδόµατα και προσαυξήσεις, αντίστοιχα µε αυτά του Συµβούλου
Πρεσβείας Β΄ που υπηρετεί στην Πρεσβεία της Ρώµης.
Η µισθοδοσία του Προέδρου καλύπτεται από τον προϋπολογισµό του Ινστιτούτου.
6. Ο διοριζόµενος κατά τα ανωτέρω Πρόεδρος του Ινστιτούτου, έως την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος
που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του
παρόντος, υποχρεούται να λάβει κάθε απαιτούµενη πρωτοβουλία και να προβεί σε κάθε αναγκαία και απαραίτητη
ενέργεια για την απογραφή της κινητής, ακίνητης και εν
γένει περιουσίας του Ινστιτούτου, µε ειδική αναφορά
στους τρόπους αξιοποίησής της, σε συνεργασία µε την
προβλεπόµενη στο άρθρο 5 του παρόντος Διαχειριστική
Επιτροπή. Το πόρισµα της απογραφής υποχρεούται να
γνωστοποιήσει στον Υπουργό Εξωτερικών εντός έξι (6)
µηνών από την ανάληψη των καθηκόντων του. Η απογραφή διενεργείται υποχρεωτικά ετησίως και το πόρισµά
της υποβάλλεται στην αρµόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών.

1. Συστήνεται στην έδρα του Ινστιτούτου άµισθη τριµελής Διαχειριστική Επιτροπή η οποία είναι αρµόδια για
την οικονοµική διαχείριση του Ινστιτούτου και συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
2. Ως µέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής ορίζονται:
α) ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου, που προεδρεύει και
της Επιτροπής, µε τον αναπληρωτή του, ο οποίος υποδεικνύεται από τον ίδιο,
β) ο έλληνας Πρέσβης στη Ρώµη µε τον αναπληρωτή
του, ο οποίος υποδεικνύεται από τον ίδιο και
γ) ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας
Βενετίας µε τον αναπληρωτή του, επίσης µέλος της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Βενετίας, ο οποίος υποδεικνύεται από τον ίδιο.
3. Ο κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του επόµενου άρθρου, Οικονοµικός Διευθυντής συµµετέχει, χωρίς δικαίωµα ψήφου, στη Διαχειριστική Επιτροπή και εισηγείται σχετικά µε τα θέµατα που
αφορούν στην οικονοµική κατάσταση του Ινστιτούτου
και παρέχει κάθε απαραίτητη πληροφορία για τον πλήρη
και αποτελεσµατικό έλεγχο και τη διαχείριση που διενεργεί η Επιτροπή του παρόντος άρθρου στο πλαίσιο
των καθηκόντων της.
4. Η Διαχειριστική Επιτροπή δύναται να καλεί, κατά τις
τακτικές ή και έκτακτες συνεδριάσεις της, µέλη του προσωπικού του Ινστιτούτου ή και τρίτα πρόσωπα, εφόσον
αυτό κρίνεται αναγκαίο. Χρέη γραµµατέα της Διαχειριστικής Επιτροπής εκτελεί ο Γραµµατέας που προβλέπεται στην υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του επόµενου άρθρου.
Άρθρο 6
Προσωπικό Ινστιτούτου
1. Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού του «Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών» είναι οι εξής:
α) Συνιστάται µια (1) θέση Οικονοµικού Διευθυντή
στην οποία διορίζεται πρόσωπο µε αποδεδειγµένη, τουλάχιστον τριετή εµπειρία και γνώση στο αντικείµενο των
οικονοµικών, λογιστικών και φορολογικών θεµάτων. Ο
Οικονοµικός Διευθυντής πρέπει να διαθέτει την ελληνική
ιθαγένεια, να είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης συναφούς µε το αντικείµενο απασχόλησής του
στη θέση αυτή και να είναι γνώστης της ιταλικής γλώσσας. Η επιλογή του Οικονοµικού Διευθυντή ενεργείται
κατόπιν δηµόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών µετά από
εισήγηση τριµελούς επιτροπής που συγκροτεί προς τούτο ο Υπουργός Εξωτερικών και η οποία αποτελείται από
τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου και τα προβλεπόµενα στις
περιπτώσεις α΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2
µέλη. Η επιτροπή, για τη σύνταξη της σχετικής εισήγησης, πραγµατοποιεί έλεγχο πλήρωσης των προβλεπόµενων στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς
και των οριζόµενων στο ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26) προσόντων.
Η θητεία του Οικονοµικού Διευθυντή είναι τριετής και
µπορεί να ανανεώνεται για δύο (2) επιπλέον έτη µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Η επιλογή του ίδιου
προσώπου στη θέση αυτήν δεν επιτρέπεται. Ο Οικονοµικός Διευθυντής µπορεί να παυθεί οποτεδήποτε, µε αιτιο-
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λογηµένη απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία
εκδίδεται µετά από γνώµη της Διαχειριστικής Επιτροπής, για λόγους υπηρεσιακής ανεπάρκειας ή πληµµελούς και αναποτελεσµατικής άσκησης των καθηκόντων
του. Ο Οικονοµικός Διευθυντής του Ινστιτούτου είναι
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και λαµβάνει
αποδοχές ηµεδαπής και επίδοµα υπηρεσίας αλλοδαπής,
µε όλα τα νόµιµα επιδόµατα και προσαυξήσεις, αντίστοιχα µε αυτά του Ακολούθου Πρεσβείας στην Πρεσβεία
της Ρώµης, µε µόνιµη διαµονή στην έδρα του Ινστιτούτου. Η µισθοδοσία του Οικονοµικού Διευθυντή καλύπτεται από τον προϋπολογισµό του Ινστιτούτου.
β) Θέσεις διοικητικού προσωπικού:
αα) Μία (1) θέση Γραµµατέα που καλύπτεται από µόνιµο υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικών του Υπουργείου Εξωτερικών, µε µόνιµη διαµονή στην έδρα του Ινστιτούτου, που λαµβάνει τις αποδοχές της ηµεδαπής µε τις
προσαυξήσεις και τα επιδόµατα υπηρεσίας στην αλλοδαπή, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τους υπηρετούντες υπαλλήλους σε αρχές της εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Η µισθοδοσία του
ανωτέρω υπαλλήλου καλύπτεται από τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εξωτερικών.
ββ) Μία (1) θέση υπαλλήλου, κατόχου πτυχίου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, που καλύπτεται από επιτόπιο προσωπικό, µε µόνιµη διαµονή στην έδρα του Ινστιτούτου,
µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου κατά τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 149 του
ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισµού του
Υπουργείου Εξωτερικών»» (Α΄117), µε αντικείµενο απασχόλησης τη διοικητική υποστήριξη του Ινστιτούτου. Η
µισθοδοσία του ανωτέρω υπαλλήλου καλύπτεται από
τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εξωτερικών.
γγ) Μία (1) θέση Βιβλιοθηκονόµου ή Αρχειονόµου που
καλύπτεται από µόνιµο υπάλληλο του κλάδου Βιβλιοθηκονόµων ή Αρχειονόµων ή άλλου συναφούς κλάδου του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε
µόνιµη διαµονή στην έδρα του Ινστιτούτου, που λαµβάνει τις αποδοχές της ηµεδαπής, µε τις προσαυξήσεις και
τα επιδόµατα υπηρεσίας στην αλλοδαπή, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τους υπηρετούντες υπαλλήλους στο εξωτερικό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Η µισθοδοσία του ανωτέρω υπαλλήλου καλύπτεται από τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
γ) Τρεις (3) θέσεις Βοηθητικού Προσωπικού:
Μία (1) θέση καθαρίστριας και δύο (2) θέσεις φυλάκων,
που καλύπτονται µε προσωπικό εξωτερικής υπηρεσίας
που προσλαµβάνεται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, η οποία διέπεται από την ελληνική εργατική νοµοθεσία και οι τυχόν ανακύπτουσες εργατικές διαφορές επιλύονται από τα αρµόδια δικαστήρια
της Ελλάδας. Το προσωπικό αυτό παρέχει τις υπηρεσίες
του στην έδρα του Ινστιτούτου και η µισθοδοσία του καλύπτεται από τον προϋπολογισµό αυτού.
2. Η πρόσληψη στο Ινστιτούτο εξωτερικών συνεργατών µε σύµβαση έργου, πραγµατοποιείται, σύµφωνα µε
τα ειδικότερα οριζόµενα στον Οργανισµό του Ινστιτούτου, µε σχετική απόφαση του Προέδρου αυτού, µετά από έγκριση της Διαχειριστικής Επιτροπής και η µισθοδοσία τους καλύπτεται από τον προϋπολογισµό του Ινστιτούτου.

Άρθρο 7
Πόροι του Ινστιτούτου
1. Το «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών» είναι αυτοχρηµατοδοτούµενο και η οικονοµική του διαχείριση πραγµατοποιείται βάσει των αρχών δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας, καθώς
και το δηµόσιο λογιστικό της κείµενης ελληνικής νοµοθεσίας.
2. Πόροι του Ινστιτούτου είναι:
α) έσοδα που προέρχονται από την εκµετάλλευση και
αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του,
β) έσοδα από την πώληση βιβλίων και εντύπων, από
την πώληση εισιτηρίων, καθώς και από την πάσης φύσεως δραστηριότητα του Ινστιτούτου από την παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων,
γ) εισφορές και λοιπές παροχές των συµµετεχόντων
στις εκδηλώσεις, τα προγράµµατα, τα συνέδρια, τα σεµινάρια ή τις ηµερίδες που οργανώνει το Ινστιτούτο, καθώς και οι εισφορές αυτών που κάνουν χρήση των εν γένει εγκαταστάσεων και υπηρεσιών αυτού,
δ) δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοτήµατα και πάσης
φύσεως µεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από χαριστική αιτία, που γίνονται προς το Ινστιτούτο από οποιοδήποτε ηµεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νοµικό πρόσωπο,
ε) τόκοι από καταθέσεις του Ινστιτούτου σε τράπεζες
ή άλλους πιστωτικούς οργανισµούς,
στ) επιχορηγήσεις, παροχές ή κονδύλια, όπως ενδεικτικά, κονδύλια από κρατικούς ή άλλους ηµεδαπούς ή
αλλοδαπούς δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, κονδύλια από ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισµούς και προγράµµατα,
ζ) επιχορηγήσεις ή χρηµατοδοτήσεις από φορείς του
δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα, από κληροδοτήµατα, καθώς
και από προκηρύξεις εδρών (endowments) και σχετικές
προσκλήσεις ενδιαφέροντος για τη χρηµατοδότησή του
µέσω εισφορών,
η) οποιαδήποτε άλλη περιοδική ή εφάπαξ απόδοση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή επένδυσης που
περιέρχεται στο Ινστιτούτο και δεν κατονοµάζεται ειδικώς, καθώς και
θ) πρόσοδοι από εκπαιδευτικά προγράµµατα.
3. Η αδυναµία εκπλήρωσης των οικονοµικών υποχρεώσεων του Ινστιτούτου, σε καµία περίπτωση δεν δηµιουργεί οποιαδήποτε ευθύνη του ελληνικού Δηµοσίου.
Άρθρο 8
Οργανισµός Ινστιτούτου
1. Ο Οργανισµός του Ινστιτούτου εγκρίνεται από την
Εποπτική Επιτροπή µετά από σχετική εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής. Ο Οργανισµός κυρώνεται και τίθεται σε ισχύ µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε
πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται
και για την τροποποίηση του Οργανισµού.
2. Με τον Οργανισµό ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν στην εσωτερική οργάνωση και τη λειτουργία του
Ινστιτούτου και ιδίως:
α) η εκπλήρωση των σκοπών του Ινστιτούτου,
β) η διάρθρωση των υπηρεσιών του Ινστιτούτου,
γ) οι επιµέρους αρµοδιότητες της Εποπτικής Επιτροπής, των οργάνων διοίκησης και του προσωπικού,
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δ) η πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών µε σύµβαση
έργου,
ε) τα προσόντα, τα δικαιώµατα, τα καθήκοντα και ο
πειθαρχικός έλεγχος του προσωπικού, καθώς και
στ) ο προϋπολογισµός, ο απολογισµός και η εν γένει
διαχείριση των οικονοµικών του Ινστιτούτου.
Άρθρο 9
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού Εξωτερικών και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού ρυθµίζεται κάθε θέµα που αφορά
σε προβλεπόµενες δράσεις του Ινστιτούτου.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού ρυθµίζεται κάθε
ειδικότερο θέµα που αφορά στις διατάξεις του παρόντος
νόµου.
Άρθρο 10
Μεταβατικές διατάξεις
1. Έως τη θέση σε ισχύ του προβλεπόµενου στο άρθρο
8 Οργανισµού, τα θέµατα που αφορούν στην εσωτερική
οργάνωση και λειτουργία του Ινστιτούτου ρυθµίζονται
µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού.
2. Η θητεία των υπηρετούντων µελών στη διοίκηση
του Ινστιτούτου και στην Εποπτική Επιτροπή λήγει αυτοδίκαια µε τον ορισµό ή την επιλογή των νέων µελών
τους που πραγµατοποιείται το αργότερο εντός δύο (2)
µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 11
Καταργούµενες διατάξεις
1. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως καταργούνται:
α) ο ν. 1766/1951 «Περί συστάσεως εν Βενετία Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών
Σπουδών» (Α΄ 114), εκτός του πρώτου εδαφίου του άρθρου 1 αυτού και
β) το άρθρο 63 του ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα
του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 117).
2. Από την έκδοση του Οργανισµού που προβλέπεται
στο άρθρο 8 ή την έκδοση της απόφασης του Υπουργού
Εξωτερικών που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 10, καταργείται το β.δ. 720/1966 «Περί Οργανισµού του εν Βενετία Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών
και Μεταβυζαντινών Σπουδών» (Α΄ 174).
Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.

Αθήνα, 21 Αυγούστου 2017
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κ. Γαβρόγλου

Ν. Κοτζιάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Ευκλ. Τσακαλώτος

Ό. Γεροβασίλη

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Γ. Χουλιαράκης

Ι. Αµανατίδης

Αριθµ. 240/9/2017
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινόν
Σπουδών»
Α. Με το υπόψη σχέδιο νόµου, επανακαθορίζεται το
νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει την οργάνωση, δοµή και
λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και
Μεταβυζαντινών Σπουδών (Ινστιτούτο) και ειδικότερα,
προβλέπονται τα εξής:
1.α. Το Ινστιτούτο, που έχει συσταθεί µε το
ν. 1766/1951, αποτελεί νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και εδρεύει στη Βενετία της Ιταλίας.
β. Παρατίθενται οι κύριοι σκοποί του Ινστιτούτου (προαγωγή και έρευνα επί των βυζαντινών και µεταβυζαντινών σπουδών, παροχή εκπαιδευτικών προγραµµάτων, αξιοποίηση µουσειακού υλικού, κ.λπ.) και καθορίζονται οι
δράσεις αυτού για την εκπλήρωσή τους (παροχή υποτροφιών σε ερευνητές, διοργάνωση προγραµµάτων και
εκδηλώσεων, κ.λπ.).
γ. Το Ινστιτούτο υπάγεται στη γενική εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών και ειδικότερα ως προς τη µορφωτική και εκπαιδευτική δραστηριότητά του υπάγεται
στην εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, 'Ερευνας και
Θρησκευµάτων.
(άρθρο 1)
2.α. Προβλέπεται η συγκρότηση στο Υπουργείο Εξωτερικών, µε υπουργική απόφαση, πενταµελούς άµισθης
Εποπτικής Επιτροπής για την, κατά τα προαναφερόµενα,
εποπτεία του Ινστιτούτου και την αποτελεσµατικότερη
υλοποίηση του σκοπού του.
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β. Καθορίζεται η σύνθεση και ο τρόπος λειτουργίας
της Επιτροπής, καθώς και τα ασυµβίβαστα της ιδιότητας
των µελών της, η θητεία των οποίων ορίζεται τριετής, µε
δυνατότητα ανανέωσης για µία µόνο φορά.
(άρθρο 2)
3. Επανακαθορίζονται τα όργανα διοίκησης του Ινστιτούτου, τα οποία συνίστανται στον Πρόεδρο και τη Διαχειριστική Επιτροπή. Περαιτέρω:
α. Προσδιορίζονται η διαδικασία και τα τυπικά προσόντα για την επιλογή του Προέδρου, ο οποίος είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και διορίζεται µε
κοινή υπουργική απόφαση, µετά από πρόταση τριµελούς
επιτροπής, για τετραετή θητεία, που µπορεί να ανανεώνεται.
Προσδιορίζονται οι αρµοδιότητες του Προέδρου και οι
απολαβές αυτού, οι οποίες περιλαµβάνουν τις αποδοχές
ηµεδαπής και το επίδοµα υπηρεσίας αλλοδαπής, µε όλα
τα νόµιµα επιδόµατα και τις προσαυξήσεις, αντίστοιχα
µε αυτά του Συµβούλου Πρεσβείας Β΄ που υπηρετεί
στην Πρεσβεία της Ρώµης. Οι εν λόγω απολαβές καλύπτονται από τον προϋπολογισµό του Ινστιτούτου. (Το
συγκεκριµένο Ν.Π.Δ.Δ. δεν ανήκει στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης).
Προβλέπεται η υποχρέωση του Προέδρου, µέχρι την
έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγµςτος για τον
Οργανισµό του Ινστιτούτου και εντός της οριζόµενης
προθεσµίας, να προβεί στη διενέργεια απογραφής της
περιουσίας του Ινστιτούτου, µε ειδική αναφορά στους
τρόπους αξιοποίησης αυτής, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα. Η απογραφή πραγµατοποιείται υποχρεωτικά κατ’
έτος και το πόρισµά της υποβάλλεται στην αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.
β. Ρυθµίζονται εκ νέου θέµατα που αφορούν στη λειτουργία της άµισθης τριµελούς Διαχειριστικής Επιτροπής (άρθρο 13 του β.δ/τος 760/1966).
(άρθρα 3-5)
4. Επαναπροσδιορίζονται οι οργανικές θέσεις του Ινστιτούτου και συγκεκριµένα:
α. Συνιστάται µια (1) οργανική θέση Οικονοµικού Διευθυντή [σήµερα υπάρχει Διευθυντής (άρθρο 63 παρ. 1 του
ν. 3566/2007)], στην οποία διορίζεται πρόσωπο µε τα
µνηµονευόµενα προσόντα, για τριετή θητεία µε δυνατότητα ανανέωσης.
Ο Οικονοµικός Διευθυντής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, λαµβάνει αποδοχές ηµεδαπής και
επίδοµα υπηρεσίας αλλοδαπής, µε όλα τα νόµιµα επιδόµατα και τις προσαυξήσεις, αντίστοιχα µε αυτά του Ακολούθου Πρεσβείας στην Πρεσβεία της Ρώµης και η µισθοδοσία του καλύπτεται από τον προϋπολογισµό του
Ινστιτούτου.
β. Οι λοιπές οργανικές θέσεις προσωπικού του Ινστιτούτου ορίζονται σε έξι (6) [σήµερα προβλέπονται οκτώ
(8), (άρθρο 63 παρ. 1 του ν. 3566/2007)]. Ειδικότερα:
i) Μειώνεται, κατά µία (1) ο αριθµός των θέσεων διοικητικού προσωπικού, οι οποίες ορίζονται σε τρεις (3) [µία
(1) θέση Γραµµατέα, µία (1) θέση Βιβλιοθηκονόµου ή Αρχειονόµου και µία (1) θέση υπαλλήλου, κατόχου πτυχίου
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, για τη διοικητική υποστήριξη
του Ινστιτούτου, ενώ παράλληλα καταργείται η θέση διαχειριστή - λογιστή] και
ii) Μειώνεται, επίσης, κατά µία (1) ο αριθµός των θέσεων βοηθητικού προσωπικού, οι οποίες ορίζονται σε τρεις
(3).

Η µισθοδοσία των διοικητικών υπαλλήλων καλύπτεται
από τον κρατικό προϋπολογισµό, ενώ του βοηθητικού
προσωπικού καλύπτεται από τον προϋπολογισµό του Ινστιτούτου.
γ. Προβλέπεται η πρόσληψη στο Ινστιτούτο, µε σύµβαση έργου, εξωτερικών συνεργατών, η µισθοδοσία των οποίων καλύπτεται, οµοίως, από τον προϋπολογισµό του
Ινστιτούτου.
(άρθρο 6)
5.α. Ορίζεται ότι, το Ινστιτούτο είναι αυτοχρηµατοδοτούµενο, η οικονοµική του διαχείριση πραγµατοποιείται
κατά την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία, ενώ η αδυναµία
εκπλήρωσης των οικονοµικών του υποχρεώσεων δεν δηµιουργεί σε καµία περίπτωση ευθύνη του Ελληνικού Δηµοσίου.
β. Παρατίθενται οι πόροι του Ινστιτούτου, µεταξύ των
οποίων µνηµονεύονται: τα έσοδα από την εκµετάλλευση
της περιουσίας του από την πώληση βιβλίων και εντύπων
καθώς και από την παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, τις εισφορές συµµετεχόντων σε εκδηλώσεις, συνέδρια, σεµινάρια κ.λπ., τις δωρεές, κληρονοµιές και πάσης φύσεως µεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από
χαριστική αιτία, επιχορηγήσεις, παροχές ή κονδύλια από
κρατικούς ή άλλους ηµεδαπούς ή αλλοδαπούς δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισµούς και προγράµµατα, καθώς και επιχορηγήσεις ή
χρηµατοδοτήσεις από φορείς του δηµοσίου ή ιδιωτικού
τοµέα, από κληροδοτήµατα, εκπαιδευτικά προγράµµατα,
προκηρύξεις εδρών, κ.λπ..
(άρθρο 7)
6.α. Με προεδρικό διάταγµα, κυρώνεται και τίθεται σε
ισχύ ο Οργανισµός του Ινστιτούτου, που εγκρίνεται από
την προβλεπόµενη Εποπτική Επιτροπή, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα. Με τον εν λόγω Οργανισµό ρυθµίζονται
θέµατα που αφορούν στην εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του Ινστιτούτου (επιµέρους αρµοδιότητες των
οργάνων και του προσωπικού, διάρθρωση υπηρεσιών,
πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών, ο προϋπολογισµός,
ο απολογισµός και η εν γένει οικονοµική διαχείριση,
κ.λπ.).
β. Παρέχονται οι απαιτούµενες εξουσιοδοτήσεις (προεδρικό διάταγµα, κοινή υπουργική απόφαση, κατά περίπτωση), για τη ρύθµιση κάθε θέµατος σχετικού µε τις
δράσεις του Ινστιτούτου και τη λειτουργία του.
γ. Περιλαµβάνονται µεταβατικής ισχύος διατάξεις
σχετικά µε τη ρύθµιση θεµάτων εσωτερικής οργάνωσης
και λειτουργίας του Ινστιτούτου, µέχρι τη θέση σε ισχύ
του Οργανισµού αυτού, καθώς και σχετικά µε τη θητεία
των υπηρετούντων µελών στη διοίκηση αυτού και στη διοίκηση της Εποπτικής Επιτροπής.
δ. Παρατίθενται οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας
που καταργούνται µε τις προτεινόµενες ρυθµίσεις.
(άρθρα 8-12)
Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

I. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
Εξοικονόµηση δαπάνης, από τη µείωση, κατά µίας (1),
των θέσεων διοικητικού προσωπικού του Ινστιτούτου,
(άρθρα 6 και 11) Το ύψος της εν λόγω εξοικονόµησης ανέρχεται στο ποσό των 90 χιλ. ευρώ, περίπου, ετησίως.
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II. Eπί του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
Ενδεχόµενη δαπάνη, από τυχόν επιχορηγήσεις ή χρηµατοδοτήσεις του Ινστιτούτου από κρατικούς ή άλλους
ηµεδαπούς δηµόσιους φορείς.
(άρθρο 7 παρ. 2 περιπτώσεις στ΄ και ζ΄)
Αθήνα, 30 Αυγούστου 2017
Η Γενική Διευθύντρια
Σταυρούλα Μηλιάκου

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών
και Μεταβυζαντινών Σπουδών»
Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου,
ενδέχεται να προκληθεί, σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών λοιπών φορέων
της Γενικής Κυβέρνησης, δαπάνη, από επιχορηγήσεις ή
χρηµατοδοτήσεις του Ινστιτούτου από κρατικούς ή άλλους ηµεδαπούς δηµόσιους φορείς.
(άρθρο 7 παρ. 2 περιπτώσεις στ΄ και ζ΄)
Η εν λόγω δαπάνη, εφόσον πραγµατοποιείται, θα αντιµετωπίζεται από τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, κατά περίπτωση.
Αθήνα, 30 Αυγούστου 2017
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ευκλ. Τσακαλώτος

Ν. Κοτζιάς
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