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Σας κοινοποιούμε απόσπασμα από το Πρακτικό του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και
Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της 41ης Συνεδρίασης της 17/10/2018, με θέμα : "Διαδικασία πληρωμής εγγραφής σε
επιστημονικά συνέδρια".

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Καθηγητής Θωμάς Σφηκόπουλος
Αναπληρωτής Πρύτανη Ερευνητικής Πολιτικής και Ανάπτυξης

Κοινοποίηση : Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης Ε.Λ.Κ.Ε.
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Της 41ης συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του
Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών της 17/10/2018

Διάφορα Θέματα

Θέμα

: Διαδικασία πληρωμής εγγραφής σε επιστημονικά συνέδρια

Ενημερώνεται το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών, σχετικά με τη διαδικασία
πληρωμής εγγραφής σε επιστημονικά συνέδρια. Ειδικότερα,
προβλέπεται σε πολλές περιπτώσεις οι
οργανωτικές επιτροπές των συνεδρίων με την αίτηση της εγγραφής, εκδίδουν το σχετικό παραστατικό,
με αποτέλεσμα αυτό να είναι προγενέστερο χρονικά από την απόφαση της απευθείας ανάθεσης του
Ειδικού Επταμελούς Οργάνου. Σημειωτέον ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων ο χρόνος υποβολής
του αιτήματος εγγραφής σε ένα συνέδριο έχει άμεση σχέση με το κόστος εγγραφής το οποίο βαίνει
αυξανόμενο με συγκεκριμένες προθεσμίες που ορίζει η οργανωτική επιτροπή.
Ο ν. 4412/16 αφορά στη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για προμήθεια
αγαθών ή παροχή υπηρεσιών. Εν προκειμένω, το συνέδριο είναι προσδιορισμένο εκ των προτέρων και
δεν υφίσταται κανένας λόγος για αναζήτηση προμηθευτή ή παρόχου οποιασδήποτε υπηρεσίας. Για τον
λόγο αυτό εξάλλου η Επιτροπή Ερευνών με την από 14.6.2017 απόφασή της (19η συν.) είχε αποφασίσει
για τις συγκεκριμένες δαπάνες να μην απαιτείται έρευνα αγοράς.
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο, μετά από συζήτηση, και λαμβάνοντας υπόψη του ότι κυρίως οι εγγραφές
σε συνέδριο δεν αποσκοπούν σε όφελος της αναθέτουσας αρχής αλλά στο ευρύτερο όφελος της
επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας, στην αύξηση του αποθέματος της επιστημονικής γνώσης
και στη χρήση του σχετικού αποθέματος στην ανάπτυξη νέων εφαρμογών και ανακαλύψεων, αποφασίζει
ότι αρκεί η έγκριση του αιτήματος ανάληψης υποχρέωσης που εφαρμόζεται από 01.01.2019 και κρίνει
ότι η απόφαση έγκρισης απευθείας ανάθεσης γίνεται εκ του περισσού, δεδομένου ότι το έντυπο "Αίτημα
ανάληψης υποχρέωσης-απευθείας ανάθεσης (έως 2.500 ευρώ)" είναι ενιαίο.

Αθήνα, 20/12/2018
Πιστό Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε.

