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Έγκριση τροποποίησης της παραγράφου Γ. "Ειδικές κατηγορίες χρηματοδότησης" του
άρθρου 9 του Οδηγού Χρηματοδότησης & Διαχείρισης.
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Υ
Τ Ο Υ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ
(Υπ’ αριθμ. 379η/23-11-2017 τακτική συνεδρίαση)

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.

Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 Φ.Ε.Κ. 195/06.09.2011 τ.Α΄ «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με το Ν.4076/2012 Φ.Ε.Κ. 159/10.08.2012 τ.Α΄ «Ρυθμίσεις θεμάτων Α.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις»
και τις διατάξεις του Ν. 4115/2013 Φ.Ε.Κ. 24/30.1.2013 τ.Α’ «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος
Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις.».

4.

Το Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄/04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

5.

Το ΦΕΚ τ ΥΟΔΔ 82/18-02-2016) και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 31460/Ζ1/23-02-2016 (ΑΔΑ:
ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) διαπιστωτική πράξη της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας ΄Ερευνας και
Θρησκευμάτων, όπου διαπιστώνεται ότι ο Καθηγητής Οδυσσέας Ζώρας έχει εκλεγεί ως Πρύτανης του
Πανεπιστημίου Κρήτης.

6.

Την υπ’ αριθμ. 10992/01-09-2017 (ΑΔΑ: ΩΘΣΞ469Β7Γ-89Γ) Πράξη Συγκρότησης της Συγκλήτου
του Πανεπιστημίου Κρήτης, στις 01-09-2017 μετά από την παράταση της θητείας του οργάνου βάσει
των διατάξεων του Ν.4473/2017 (ΦΕΚ 78/τ.Α΄/30-05-2017).
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7.
8.
9.

Το Αρ. Γεν. Πρωτ.: 16031/20-11-2017 έγγραφο της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Γραμματείας
του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης α/α κ. Μαρίας
Πετρουλάκη.
Το απόσπασμα πρακτικών της 528ης/23-10-2017 (ΑΔΑ: ΩΟΨΔ469Β7Γ-Ψ2Γ) συνεδρίασης της
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του
Πανεπιστημίου Κρήτης όπως ισχύει.

αποφασίζει τα ακόλουθα:


ε π ι κ υ ρ ώ ν ε ι την υπ’ αρ. 528η/5.2.1/23-10-2017(ΑΔΑ: ΩΟΨΔ469Β7Γ-Ψ2Γ) απόφαση
της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης,



ε γ κ ρ ί ν ε ι την τροποποίηση της παραγράφου Γ. «Ειδικές κατηγορίες χρηματοδότησης»
του άρθρου 9 του Οδηγού Χρηματοδότησης & Διαχείρισης, ως ακολούθως:

«Γ. Ειδικές κατηγορίες χρηματοδότησης

1. Η Επιτροπή Ερευνών μπορεί να χορηγήσει, αλλά και να διαχειριστεί υποτροφίες φοιτητών, να
υποστηρίξει τη δημοσίευση ερευνητικών εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους κ.α., ύστερα
από σχετική πρόσκληση προς την πανεπιστημιακή κοινότητα, στην οποία θα αναφέρονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις της χρηματοδότησης. Η σύνταξη της πρόσκλησης ανήκει στην αρμοδιότητα της Επιτροπής
Ερευνών.
2. Η Επιτροπή Ερευνών μπορεί να αναθέσει μελέτες για την εξυπηρέτηση των σκοπών της, η
χρηματοδότηση των οποίων εντάσσεται στα λειτουργικά της έξοδα, σύμφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 4
παρ. 6 εδ.ζ, της Κ.Υ.Α. 679/22.8.96, ΦΕΚ 826 τ. Β.
3. Η Επιτροπή Ερευνών είναι δυνατόν να καλύψει μερικά ή εξολοκλήρου τις δαπάνες για την απόκτηση,
κατοχύρωση και υποστήριξη διπλώματος ευρεσιτεχνίας, σε περιπτώσεις εξαρτημένων εφευρέσεων όπου
συνδικαιούχος είναι το Πανεπιστήμιο Κρήτης, και σύμφωνα µε τους όρους και τη διαδικασία που
καθορίζονται στον Κανονισμό Διάθεσης Προϊόντων του Ε.Λ.Π.Κ.
4. Η Επιτροπή είναι δυνατόν να χρηματοδοτήσει νέο ή υφιστάμενο έργο ενός Επιστημονικά Υπεύθυνου σε
περιπτώσεις που κατά την ολοκλήρωση άλλου έργου του ιδίου υπήρξε υπόλοιπο ταμειακού διαθεσίμου που
δεν χρησιμοποιήθηκε, του οποίου ο χρηματοδότης δεν απαιτούσε την επιστροφή και το οποίο μεταφέρθηκε
στα περιουσιακά ταμειακά διαθέσιμα του ΕΛΚΕ. Η χρηματοδότηση εγκρίνεται από την Επιτροπή
Ερευνών κατόπιν σχετικού αιτήματος του Ε.Υ., με την προϋπόθεση συμφωνίας του σκοπού του
χρηματοδοτούμενου έργου με τις προβλέψεις του άρθρου 50 του Ν.4485/2017. Η χρηματοδότηση
μπορεί να ανέρχεται μέχρι το ποσό του υπόλοιπου ταμειακού διαθέσιμου του έργου που ολοκληρώθηκε».
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
- Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης
- Γραμματεία ΕΛΚΕ
- Τμήμα Πρωτοκόλλου & Αρχείου Δ.Δ.

2

