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ΠΡΟΣ: -Κοσμήτορες Σχολών

-Προέδρους Τμημάτων
-Διεύθυνση Περιουσίας
-Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων
Έρευνας

-Γραφείο Νομικού Συμβούλου
-Γραμματείες Τμημάτων
ΘΕΜΑ:

Τροποποίηση προγενέστερης απόφασης Συγκλήτου σχετικά με την
αποδοχή χορηγιών.

Σας γνωρίζουμε ότι η Σύγκλητος στη συνεδρία της
ομόφωνα την τροποποίηση της από

6-7-2017

7^^-11-2017, αποφάσισε

με ΑΔΑ: 60Τ846ΨΖ2Ν-Θ7Ζ

απόφασής της περί της ακολουθούμενης διαδικασίας αποδοχής δωρεών και
χορηγιών, μόνον ως προς το σημείο που η απόφαση αναφέρεται στια Ύορηγίεα

και συγκεκριμένα ως εξής: Το Γραφείο Πρότ(χνη επιμελείται στη συνέχεια, μετά
από σχετικό νομικό έλεγχο, τη διεκπεραίωσητης λήψης σχετικής έγκρισης από το
εκάστοτε αρμόδιο όργανο.
Κατόπιν αυτών η απόφαση Συγκλήτου περί αποδοχής δωρεών και χορηγιών
διαμορφώνεταιστην ολότητά της ως κάτωθι:
ΔΩΡΕΕΣ

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος

I.

αποστέλλεται στη Σύγκλητο προς

έγκριση μόνον όταν αφορά:

1.

Εξοπλισμό (καταγράφεται συγκεκριμένα). Εξαιρούνται τα χρησιδάνεια.

2.

Βιβλία (καταγράφεται τίτλος, συγγραφέας, αριθμός αντιτύπο^ν)

3. Έργα τέχνης (προσδιορίζονται σ\)γκεκριμενα)
4. Αμοιβή ακαδημαϊκού υποτρόφου (αναγράφεται ποσό και υπότροφος)
5. Οικονομική ενίσχυση ανεξαρτήτως ποσού, η οποία όαως δεν σyετίCεται

αε

ερευνητικά προνράααατα.

6.

Οικονομική ενίσχυση για ερευνητική δραστηριότητα άνω των

100.000.006
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Η απόφαση Συγκλήτου για τις υπό στοιχ.

1. 2.

και

3

δωρεέο διαβιβάζεται -από

τη Γραμματεία Συγκλήτου- στη Διεύθυνση Περιουσίας και στην οικεία
Μονάδα προκειμένου να καταχωρηθεί (εξοπλισμός, βιβλία, έργα τέχνης) στο
κτηματολόγιο της οικείας Μονάδας.

Η απόφαση Συγκλήτου για τις υπό στοιχ.

4. 5

και

6

δωρεές διαβιβάζεται -από

τη Γραμματεία Συγκλήτου- στον Ε.Λ.Κ.Ε. αέσω του οποίου υλοποιείται, και
ταυτόχρονα γνωστοποιείται στην οικεία Μονάδα.
Π. Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος για οικονομική ενίσχυση ερευνητικών

προγραμμάτων έως

100.000.00€

διαβιβάζεται μόνον στον ΕΛΚΕ, ο οποίος

έχει εξουσιοδοτηθεί με απόφαση Συγκλήτου (ΑΔΑ: Ψ6Ξ646ΨΖ2Ν-ΘΓΣ) για
την αποδοχή της δωρεάς.
Περιλαμβάνονται ενδεικπκά:

>

Οικονομική ενίσχυση για συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα

>

Αναλώσιμα

>

Αντιδραστήρια
ΧΟΡΗΓΙΕΣ

Επισημαίνεται ότι υφίσταται γορηγία και όχι δωρεά, όταν υπάρχει υπογρέωση
από ίιέρους του ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ για ανταποδοτικά οφέλη προς το Χορηγό. Είναι

ευνόητο ότι τα εν λόγω οφέλη θα πρέπει να συνάδουν με τους σκοπούς του
ΕΚΠΑ. Για την έγκριση των χορηγιών, η διαδικασία που ακολουθείται είναι
ίδια με αυτή των δωρεών, αε αοναδική εξαίρεση τη διαβίβαση του οικείου
φακέλου προς το Γραφείο Πρύτανη, πριν από τη λήψη της απόωασης έγκρισης
από μέρους του αρμοδίου προς έγκριση συλλογικού οργάνου του ΕΚΠΑ
(Σύγκλητος, Επιτροπή Ερευνών).

Το Γραφείο

Πρύτανη επιμελείται στη

συνέχεια, μετά από σχετικό νομικό έλεγχο, τη διεκπεραίωση της λήψης
σχετικής έγκρισης από το εκάστοτε αρμόδιο όργανο.
Κατόπιν αυτών παρακαλούμε για την εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης
Ο Πρύτανης

Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος

Εσωτερική διανοαή
-Γραφείο Πρύτανη
-Γραφεία Αναπληρωτών Πρύτανη
-Γραμματεία Συγκλήτου

