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Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΘΕΜΑ:

Τροποποίηση των άρθρων 6 και 7 του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης

Ο Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΤΟΥ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ

1.

Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:
Το Π.Δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239 τ.Α΄/1973) περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη
ιδρυθέντος Πανεπιστημίου, το Ν.Δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310τ.Α/1974) περί τροποποιήσεως και
συμπληρώσεως το Ν.Δ. 87/1973 (ΦΕΚ 159τ.Α΄/73) «περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις
Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ…, το Ν. 259/1976 (ΦΕΚ 25τ.Α΄/76)
περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κειμένων
διατάξεων, τις διατάξεις του Π.Δ. 103/1983, (Φ.Ε.Κ. 48/15.04.1983, τ.Α΄) – Αυτοδύναμη λειτουργία του
Πανεπιστημίου Κρήτης..., καθώς και της λοιπής νομοθεσίας περί Πανεπιστημίου Κρήτης.

2.

Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 τ.Α΄/2010) ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, καθώς και την κατ’
εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.

3.

Την υπ΄ αριθμόν Φ.120.61/19/Β2/64578/20.07.2011 με (Φ.Ε.Κ. 241/29.07.2011, τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.)
διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων περί εκλογής του
Καθηγητή Ευριπίδη Στεφάνου ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης με θητεία τεσσάρων (4) ετών,
από 01.09.2011 έως 31.08.2015 .

4.

Το με αριθμ. πρωτ.: 2916/17.03.2015 έγγραφο της Αναπλ. Προϊσταμένης της Γραμματείας του Ειδικού
Λογαριασμού, με το οποίο διαβιβάζει απόσπασμα πρακτικών της συνεδρίασης της Επιτροπής
Ερευνών, αριθμ. 449/24.02.2015, που εισηγείται στη Σύγκλητο την τροποποίηση των άρθρων 6 και 7
του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης .
Το απόσπασμα πρακτικών της 449/24.02.2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (ΑΔΑ:
60Ν9469Β7Γ-ΚΗ8), το οποίο έχει ως ακολούθως:

5.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
449ης/24.02.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης συνεδρίασε σήμερα 24 Φεβρουάριου 2015, ημέρα
Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ. στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο (αίθουσα
συνεδριάσεων της Πρυτανείας) και πραγματοποίησε την 449η Συνεδρίασή της.
Σημειώνεται ότι η διεξαγωγή της συνεδρίασης πραγματοποιείται σε τηλεδιάσκεψη με τις
εγκαταστάσεις του Π.Κ. στο Ρέθυμνο (αίθουσα συνεδριάσεων Συγκλήτου) σύμφωνα με το άρθρο 14
παρ. 13 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 6§7 του ν.3242/2004.
Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν οι κ.κ.:
- ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ -ΤΡΙΚΑΛΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ,
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
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- ΒΕΝΙΕΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΕΛΟΣ
- ΓΑΓΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ, ΜΕΛΟΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,

ΜΕΛΟΣ
- ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΕΛΟΣ
Η Επιτροπή, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας υπό την προεδρεία του κ. Καρδάση Βασιλείου,
Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών για τα θέματα της με αριθ. πρωτ. 1495/19.02.2015 Ημερήσιας
Διάταξης αποφασίζει τα παρακάτω:
ΘΕΜΑ: 5.2. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ / ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ /
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
5.2.1 Τροποποίηση των άρθρων 6 και 7 του ΟΧΔ
Για το κάτωθι θέμα παραβρίσκεται στη συνεδρίαση ο κ. Εμμ. Βοργιάς, Νομικός Σύμβουλος του Ε.Λ.
Α) Τροποποίηση του άρθρου 6 παρ. Γ εδάφιο 4 του ΟΧΔ:
Η Επιτροπή εισηγείται προς την Σύγκλητο την τροποποίηση του άρθρου 6 παρ. Γ εδάφιο 4 TOU ΟΧΔ, ΤΟ
οποίο έχει ως εξής: «4. Εκπαιδευτικά έργα αυτοχρηματοδοτούμενα, με μισθοδοτούμενο από αυτά
προσωπικό του Πανεπιστημίου Κρήτης: 20%» και την απαλοιφή του όρου «με μισθοδοτούμενο
προσωπικό του Π.Κ.» από το ανωτέρω εδάφιο.
Το νέο κείμενο διαμορφώνεται ως εξής: «4. Εκπαιδευτικά έργα αυτοχρηματοδοτούμενα: 20%»
Β) Τροποποίηση του άρθρου 7 παρ. 4 του ΟΧΔ:
Η Επιτροπή εισηγείται προς την Σύγκλητο την τροποποίηση του άρθρου 7 παρ. 4 του ΟΧΔ, ΤΟ οποίο
έχει ως εξής: «4. Ο Ε.Υ. που συνταξιοδοτείται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, μπορεί να παραμείνει
εφόσον το επιθυμεί επιστημονικός υπεύθυνος του έργου που έχει αναλάβει. μέχρι αυτό να
ολοκληρωθεί ή μέχρι να λήξει σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος»
Το νέο κείμενο διαμορφώνεται ως εξής; «Οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι που συνταξιοδοτούνται ,
μπορούν να παραμείνουν Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των έργων που είχαν αναλάβει κατά την ενεργό
υπηρεσία τους. μέχρι την ολοκλήρωσή τους, ή μέχρι την λήξη τους σύμφωνα με το άρθρο 16 του
παρόντος. Η παραπάνω δυνατότητα δεν υφίσταται για τους συνταξιοδοτούμενους Επιστημονικούς
Υπευθύνους έργων που χρηματοδοτούνται από ιδιωτικούς φορείς, είτε μέσω παροχής υπηρεσιών είτε
μέσω δωρεών ή χορηγιών. Στην περίπτωση των έργων αυτών ο Επιστημονικός Υπεύθυνος, εντός
προθεσμίας δύο μηνών από την συνταξιοδότησή του, θα πρέπει να αντικαθίσταται από άλλο
Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, διαφορετικά τα προαναφερόμενα έργα θα διακόπτονται με την
έκδοση σχετικής διαπιστωτικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών.
Επιπλέον, η Επιτροπή Ερευνών αποφασίζει σε ότι αφορά τα σήμερα λειτουργούντα έργα τα οποία
χρηματοδοτούνται από ιδιωτικούς φορείς, κατά τα ανωτέρω, και των οποίων οι Επιστημονικά
Υπεύθυνοι έχουν συνταξιοδοτηθεί, ότι δίδεται προθεσμία δύο μηνών από την έγκριση της παραπάνω
Τροποποίησης από την Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης έτσι ώστε να αντικατασταθούν οι
συνταξιοδοτηθέντες Επιστημονικοί Υπεύθυνοι από άλλους Καθηγητές του Πανεπιστημίου Κρήτης. Σε
όσα έργα δεν πραγματοποιηθεί η ανωτέρω προβλεπόμενη αντικατάσταση αυτά θα διακοπούν άμεσα
με την έκδοση σχετικής διαπιστωτικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών.
Η παρούσα απόφαση προωθείται στη Σύγκλητο για επικύρωση.

6.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Την απόφαση της Συγκλήτου αριθμ. 333/19-03-2015 για το παρόν θέμα,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ:
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Α. Την Τροποποίηση του άρθρου 6 παρ. Γ. εδάφιο 4 του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης (ΟΧΔ),
το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:
«4. Εκπαιδευτικά έργα αυτοχρηματοδοτούμενα: 20%»
Β. Την Τροποποίηση του άρθρου 7 παρ. 4 του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης (ΟΧΔ), το οποίο
διαμορφώνεται ως εξής:
«Οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι που συνταξιοδοτούνται , μπορούν να παραμείνουν Επιστημονικοί Υπεύθυνοι
των έργων που είχαν αναλάβει κατά την ενεργό υπηρεσία τους. μέχρι την ολοκλήρωσή τους, ή μέχρι την
λήξη τους σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος. Η παραπάνω δυνατότητα δεν υφίσταται για τους
συνταξιοδοτούμενους Επιστημονικούς Υπευθύνους έργων που χρηματοδοτούνται από ιδιωτικούς φορείς,
είτε μέσω παροχής υπηρεσιών είτε μέσω δωρεών ή χορηγιών. Στην περίπτωση των έργων αυτών ο
Επιστημονικός Υπεύθυνος, εντός προθεσμίας δύο μηνών από την συνταξιοδότησή του, θα πρέπει να
αντικαθίσταται από άλλο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, διαφορετικά τα προαναφερόμενα έργα θα
διακόπτονται με την έκδοση σχετικής διαπιστωτικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών.».

Γ. Σε ότι αφορά τα σήμερα λειτουργούντα έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από ιδιωτικούς φορείς, κατά τα
ανωτέρω, και των οποίων οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι έχουν συνταξιοδοτηθεί, δίδεται προθεσμία δύο μηνών
από την έγκριση της παραπάνω Τροποποίησης από την Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης έτσι ώστε να
αντικατασταθούν οι συνταξιοδοτηθέντες Επιστημονικοί Υπεύθυνοι από άλλους Καθηγητές του
Πανεπιστημίου Κρήτης. Σε όσα έργα δεν πραγματοποιηθεί η ανωτέρω προβλεπόμενη αντικατάσταση αυτά
θα διακοπούν άμεσα με την έκδοση σχετικής διαπιστωτικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Γ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
- Γραφείο Πρύτανη - Πρυτανεία
-Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού
-Επιτροπή Ερευνών
- Γραμματεία Συγκλήτου
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