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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Αποφάσεις μετακινήσεων σύμφωνα με το νόμο 4336/2015
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1.
τις διατάξεις του Π.Δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239τ.Α΄/73) Περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του
εν Κρήτη ιδρυθέντος Πανεπιστημίου, του Ν.Δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310τ.Α/1974) περί
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του 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……, του Ν. 259/1976 (ΦΕΚ 25τ.Α΄/76) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί
Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κειμένων διατάξεων…., καθώς και της λοιπής νομοθεσίας περί
Παν/μίου Κρήτης,
2.

το Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ τ.Α΄ 195/06-09-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.
4076/2012 (ΦΕΚ τ.Α΄ 159/2012) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και
άλλες διατάξεις και ισχύει σήμερα,

3.

το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚτ.Α΄112/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
¨Πρόγραμμα Διαύγεια¨ και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα,

4.

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,

5.

την απόφαση υπ. αριθμ. 15 (ΦΕΚ τ.Β΄ 617/8-3-2016), σχετικά με τον ορισμό Αναπληρωτών
Πρύτανη και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης
και καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης αυτών,

6.

την υπ’ αριθμ. 11119/01-09-2016 Πράξη Συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης,
για το τρέχον Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 όπως ισχύει,

7.

Tις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 679/22.08.96 των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 826 Β), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ
156/4.9.2009 και όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 36 του Ν. 3848/10
(ΦΕΚ Α 71/19.5.2010),

8.

τις διατάξεις του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/14-08-2015 τ.Α΄) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση
του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και
ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας χρηματοδότησης»,

9.

το με Αρ. Γεν. Πρωτ.: 13848/18-10-2016 έγγραφο της Αναπλ. Προϊσταμένης της Γραμματείας του
Ειδικού Λογαριασμού του Πανεπιστημίου Κρήτης, α.α. κ. Μαρίας Πετρουλάκη,
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10.

το απόσπασμα πρακτικών της 497ης/26-09-2016 συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του
Πανεπιστημίου Κρήτης, για το παρόν θέμα,

11.

την απόφαση της υπ’ αριθμ.359ης/Ειδ.Λογ 3ο /20-10-2016 τακτικής συνεδρίασης της Συγκλήτου
του Πανεπιστημίου Κρήτης για το παρόν θέμα,

επικυρώνει
την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης στην 497η/Θέμα 5.7.9/26-09-2016,
σχετικά με την έκδοση αποφάσεων μετακίνησης για τις μετακινήσεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια
της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, βάσει των προβλέψεων του Ν. 4336/2015, η
οποία έχει ως ακολούθως:
•

Ως αρμόδιο συλλογικό όργανο διοίκησης για την έκδοση αποφάσεων για μετακινήσεις που
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός και υπάγονται
στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4336/2015, η Επιτροπή εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής
Ερευνών και Αναπληρωτή Πρύτανη. κ. Τσιρώνη Γεώργιο. να υπογράφει «Με εντολή Επιτροπής
Ερευνών» τις αποφάσεις μετακίνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 του Ν.
4336/2015.

•

Κάθε απόφαση μετακίνησης θα εκδίδεται και θα αναρτάται στη Διαύγεια σε συνέχεια κατάθεσης
από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου σχετικής Αίτησης, που θα περιλαμβάνει όλα τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 4 της υποπαραγράφου Δ9 του Ν. 4336/2015 στοιχεία.

•

Της ανάρτησης κάθε απόφασης στη Διαύγεια θα προηγείται έλεγχος του ορίου των επιτρεπόμενων
κατ' έτος ημερών εκτός έδρας, ανάλογα με την ιδιότητα του μετακινούμενου ως εξής:

•

α) Όταν ο μετακινούμενος ανήκει στο προσωπικό του Πανεπιστημίου Κρήτης, η αίτησης έκδοσης
απόφασης θα κοινοποιείται στη Διεύθυνση Διοικητικού (Τμήματα Α΄ και Β΄ Προσωπικού), η
οποία θα βεβαιώνει, με σχετική αναφορά που θα τίθεται επί της αίτησης, την μη υπέρβαση του
ανωτέρω ορίου,
β) Όταν ο μετακινούμενος έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή λειτουργού σε άλλο φορέα
του Δημοσίου ή δεν έχει καμιά από τις παραπάνω ιδιότητες (επιτηδευματίες, ιδιωτικοί υπάλληλοι,
μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες, επιστήμονες της αλλοδαπής κλπ), η τήρηση του
ορίου των επιτρεπόμενων κατ' έτος ημερών εκτός έδρας θα πιστοποιείται από τον ίδιο, με υπεύθυνη
Δήλωση που θα υποβάλλει στην Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού και η οποία θα συνοδεύει
την Αίτηση Μετακίνησης.
Ανατίθεται στη Γραμματεία η τυποποίηση όλων των αναγκαίων διαδικασιών και εντύπων και η
σχετική ενημέρωση των Υπευθύνων των έργων.

Εσωτερική διανομή:
- Επιτροπή Ερευνών
- Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού,
- Τμήμα Πρωτοκόλλου & Αρχείου Δ.Δ.
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