
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. Π46Α-1160  
 Ρύθμιση θεμάτων εσωτερικής οργάνωσης και 

λειτουργίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζα-

ντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4505/2017 «Ελληνι-

κό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 189).

β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98).

2. Την αριθμ. Π23ΥΦΥΠ-60923/31.10.2018 απόφαση 
του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εξωτερικών «Καθορι-
σμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Εξωτερικών Μάρκου 
Μπόλαρη» (Β’ 4896).

3. Την εισήγηση του Διπλωματικού Γραφείου του Υφυ-
πουργού Εξωτερικών Μάρκου Μπόλαρη, όπως αυτή δια-
τυπώνεται στο ΑΠΦ5001.1/ΑΣ 548/ΑΠ58899/17.10.2018 
έγγραφο.

4. Την ανάγκη ρύθμισης θεμάτων εσωτερικής οργά-
νωσης και λειτουργίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυ-
ζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών, έως τη θέση σε 
ισχύ του προβλεπόμενου στο άρθρο 8 του ν. 4505/2017 
Οργανισμού.

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Εποπτική Επιτροπή

1. Η Εποπτική Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό 
της και συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία (1) φορά το 
μήνα στην έδρα της στο Υπουργείο Εξωτερικών ή κατά 
περίπτωση στην έδρα του Ινστιτούτου, εφόσον αυτό 
κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο αυτής.

2. Οι συνεδριάσεις της Εποπτικής Επιτροπής δύναται 
να πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον ο 
Πρόεδρός της βρίσκεται στην έδρα αυτής.

3. Η Εποπτική Επιτροπή, κατά την τακτική της συνε-
δρίαση, ελέγχει και επικυρώνει τις αποφάσεις της Δια-
χειριστικής Επιτροπής, καθώς και εποπτεύει και ελέγχει 
γενικά την οικονομική, διοικητική, ερευνητική, μορφω-
τική και εκπαιδευτική λειτουργία του Ινστιτούτου.

4. Οι υπηρεσιακές μετακινήσεις των μελών της 
Εποπτικής Επιτροπής επιβαρύνουν τον προϋπολογι-
σμό του Ινστιτούτου και διενεργούνται σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στον Οργανισμό του Υπουργείου 
Εξωτερικών.

5. Προς εκπλήρωση των νομοθετικά προβλεπόμενων 
σκοπών του Ινστιτούτου και έως τη θέση σε ισχύ του Ορ-
γανισμού αυτού και τη συγκρότηση του προβλεπόμενου 
στην παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4505/2017 επιστημο-
νικού συμβουλίου, η Εποπτική Επιτροπή σε συνεργασία 
με τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου:

α) Προκηρύσσει και χορηγεί υποτροφίες σε συγκε-
κριμένους τομείς των βυζαντινών και μεταβυζαντινών 
σπουδών και

β) Εγκρίνει τη διοργάνωση συνεδρίων, εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, ερευνητικών δράσεων και διαλέξεων.

Τα παραπάνω εγγράφονται στον προϋπολογισμό του 
Ινστιτούτου και εκτελούνται άμεσα από τον Πρόεδρο 
αυτού.

Άρθρο 2
Διαχειριστική Επιτροπή

1. Η Διαχειριστική Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρό-
εδρο της και συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία (1) 
φορά το μήνα, με σκοπό τη διεκπεραίωση όλων των 
οικονομικής φύσεων θεμάτων του Ινστιτούτου.

2. Οι συνεδριάσεις της Διαχειριστικής Επιτροπής 
δύναται να πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης, 
εφόσον ο Πρόεδρος της βρίσκεται στην έδρα του Ιν-
στιτούτου.

Άρθρο 3
Οικονομικά Θέματα

1. Ο προϋπολογισμός του Ινστιτούτου κατατίθεται 
ανά τρίμηνο από τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου στην 
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Εποπτική Επιτροπή, αφού τύχει επεξεργασίας και ελέγ-
χου από τη Διαχειριστική Επιτροπή. Ο προϋπολογισμός 
υπόκειται στην έγκριση της Εποπτικής Επιτροπής επί τη 
βάσει αναλυτικής εισηγητικής έκθεσης και οφείλει να 
είναι σύμφωνος με τις αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας, καθώς και το δημόσιο λογιστικό της 
κείμενης ελληνικής νομοθεσίας.

2. Στον προϋπολογισμό εγγράφεται σε ιδιαίτερο κε-
φάλαιο ο τριμηνιαίος προϋπολογισμός της Ελληνορθό-
δοξης Κοινότητας Βενετίας μετά από σχετικό έλεγχο της 
Διαχειριστικής Επιτροπής και υπόκειται στην έγκριση της 
Εποπτικής Επιτροπής.

3. Κατά τη λήξη εκάστου τριμήνου κατατίθεται στην 
Εποπτική Επιτροπή από τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου, 
κατόπιν έγκρισης της Διαχειριστικής Επιτροπής, απολο-
γιστικός πίνακας με αναλυτική έκθεση επί της οικονομι-
κής διαχείρισης, καθώς και αναλυτική κατάσταση κίνη-
σης εσόδων και εξόδων του υπό εκτέλεση τριμηνιαίου 
προϋπολογισμού.

4. Η Εποπτική Επιτροπή δύναται να ζητά τον έλεγχο 
της οικονομικής διαχείρισης της κάθε τριμηνιαίας πε-
ριόδου από ορκωτούς λογιστές, ώστε να εκφέρει εμπε-
ριστατωμένη γνώμη και να εγκρίνει ή να απορρίψει 
τον απολογισμό και να ζητήσει περαιτέρω διευκρινί-
σεις. Η ανάθεση του έργου στους ορκωτούς λογιστές 
γίνεται από την Εποπτική Επιτροπή, μέσω δημόσιας 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιβαρύνει 
τον προϋπολογισμό του Ινστιτούτου. Ειδικότερα, επί 
θεμάτων μισθοδοσίας του Προέδρου του Ινστιτούτου 
και του προσωπικού που επιβαρύνει τον προϋπολογι-
σμό του Ινστιτούτου, η Εποπτική Επιτροπή δύναται να 
ζητά τη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών ή και άλλων ελληνικών ή αλλοδαπών 
ελεγκτικών υπηρεσιών.

5. Στο τέλος εκάστου οικονομικού έτους η Εποπτική 
Επιτροπή δύναται να προκαλέσει κατασταλτικό έλεγχο 
επί της συνολικής οικονομικής διαχείρισης του Ινστιτού-
του από τις αρμόδιες ελληνικές ελεγκτικές υπηρεσίες.

Άρθρο 4
Αναπλήρωση Προέδρου

1. Τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου, ελλείποντα, απόντα ή 
κωλυόμενο, αναπληρώνει σε όλα του τα καθήκοντα και 
τις υπηρεσίες προς το ελληνικό και ιταλικό κράτος, αλλά 
και διεθνώς ο Γραμματέας του Ινστιτούτου.

2. Στην περίπτωση αναπλήρωσης του Προέδρου ως 
μέλους και προεδρεύοντος της Διαχειριστικής Επιτρο-
πής από τον Γραμματέα, ο αναπληρωτής του Γραμματέα 
υποδεικνύεται από τον ίδιο και χρέη γραμματέα της Επι-
τροπής ανατίθενται με απόφαση της σε άλλον υπάλληλο 
του Ινστιτούτου.

Άρθρο 5
Ισχύς απόφασης

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει 
αυτοδικαίως με τη θέση σε ισχύ του προβλεπόμενου στο 
άρθρο 8 του ν. 4505/2017 Οργανισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2019

Οι Υπουργοί

Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων Εξωτερικών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ  ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ 
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