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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
502η/07.11.2016 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου Κρήτης συνεδρίασε σήµερα 07 Νοεµβρίου 2016,
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ. στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου Κρήτης στο
Ηράκλειο (αίθουσα συνεδριάσεων Πρυτανείας) και πραγµατοποίησε την 502η Συνεδρίασή
της.
Σηµειώνεται ότι η διεξαγωγή της συνεδρίασης πραγµατοποιείται σε τηλεδιάσκεψη µε τις
εγκαταστάσεις του Π.Κ. στο Ρέθυµνο (γραφείο Πρυτανείας) σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ.
13 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, το οποίο προστέθηκε µε το άρθρο 6§7 του
ν.3242/2004.
Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν οι κ.κ.:
- ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
- ΤΡΙΚΑΛΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
- ΓΑΓΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ, ΜΕΛΟΣ
- ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Απουσίαζαν από τη συνεδρίαση οι κ.κ.:
- ΚΑΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ, ΜΕΛΟΣ
- ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΕΛΟΣ

Η Επιτροπή, µετά τη διαπίστωση της νόµιµης απαρτίας υπό την προεδρεία του κ. Τσιρώνη
Γεωργίου, Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών για τα θέµατα της µε αριθ. πρωτ.
8097/04.11.2016 Ηµερήσιας ∆ιάταξης αποφασίζει τα παρακάτω:
ΘΕΜΑ: 5.7. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
5.7.16 ∆ιαδικασία έκδοσης αποφάσεων µετακίνησης σύµφωνα µε το Νόµο 4336/2015
Η Επιτροπή, σε συνέχεια της απόφασης της 497ης/26.09.2016 συνεδρίασης (θέµα 5.7.7)
επανεξέτασε το ζήτηµα της ανάρτησης των αποφάσεων µετακίνησης στη ∆ιαύγεια. Σύµφωνα
µε την γνωµοδότηση της νοµικού συµβούλου Καλλιόπης Κατσιγιαννάκη, “οι εν λόγω
αποφάσεις είναι ατοµικές διοικητικές πράξεις και εποµένως είναι µη αναρτητέες πράξεις,
δεδοµένου ότι περιέχουν και προσωπικά δεδοµένα, η µόνη δε ανάρτηση που προηγείται της
απόφασης είναι αυτή της ανάληψης διαχείρισης και έγκρισης προϋπολογισµού του έργου
από την Επιτροπή Ερευνών”. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή τροποποιεί την απόφαση της
συνεδρίασης 497 ως προς την αναφορά στο πρόγραµµα ∆ιαύγεια στα σηµεία 2 και 3.
Συνολικά η απόφαση της Συν. 497 διαµορφώνεται ως εξής:
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1. 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 Τσιρώνη Γεώργιο να υπογράφει «Με
εντολή Επιτροπής Ερευνών» τις αποφάσεις µετακίνησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
υποπαραγράφου ∆9 του Ν. 4336/2015.
2. Κάθε απόφαση µετακίνησης θα εκδίδεται σε συνέχεια κατάθεσης από τον Επιστηµονικό
Υπεύθυνο του έργου σχετικής Αίτησης, που θα περιλαµβάνει όλα τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 4 της υποπαραγράφου ∆9 του Ν. 4336/2015 στοιχεία.
3. Της έκδοσης κάθε απόφασης 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 αίτηση
έκδοσης απόφασης θα κοινοποιείται στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού (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 ∆ηµοσίου 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 βεβαιώνεται
από τον ίδιο, µε υπεύθυνη ∆ήλωση που θα υποβάλλει στην Γραµµατεία του Ειδικού
Λογαριασµού και η οποία θα συνοδεύει την Αίτηση Μετακίνησης.
4. Ανατίθεται στη Γραµµατεία η τυποποίηση όλων των αναγκαίων διαδικασιών και εντύπων
και η σχετική ενηµέρωση των Υπευθύνων των έργων.
Η παρούσα απόφαση αποστέλλεται στη Σύγκλητο του Π.Κ. προς ενηµέρωση.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

