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ΚΟΙΝ: -κ. Νικ. Βούλγαρη Αντιπρύτανη
Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ: Καθορισμός των κατηγοριών των φυσικών προσώπων που δύνανται να
οριστούν ως Επιστημονικοί Υπεύθυνοι ή αναπληρωτές Επιστημονικοί
Υπεύθυνοι σε έργα/προγράμματα, που διαχειρίζεται ο Ειδικός
Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ε.Κ.Π.Α.

Σας διαβιβάζουμε απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου, της συνεδρίας
της 13-2-2020, που αφορά στο ανωτέρω θέμα, για να λάβετε γνώση και
παρακαλούμε για τις ενέργειες της αρμοδιότητάς σας.
Ο Αντιπρύτανης
Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης

Νικόλαος Βούλγαρης
Εσωτερική διανομή
-Γραμματεία Συγκλήτου
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Απόσπασμα πρακτικών Συγκλήτου της συνεδρίας της 13-2-2020
(10η συνεδρία ακαδημαϊκού έτους 2019-20)
Θέμα 79ο
Καθορισμός των κατηγοριών των φυσικών προσώπων που δύνανται να οριστούν ως
Επιστημονικοί Υπεύθυνοι ή αναπληρωτές Επιστημονικοί Υπεύθυνοι σε
έργα/προγράμματα, που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
του Ε.Κ.Π.Α.
Η Σύγκλητος λαμβάνει γνώση εισήγησης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της συνεδρίας 114ης/5-2-2020
σχετικής προς το θέμα, η οποία διαβιβάζεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και έχει ως
εξής: «Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 άρθρου 50 ν. 4485/2017 σύμφωνα με τις οποίες ορίστηκε ότι:
«3. Τα έργα/προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. εκτελούνται από Ομάδες Έργου
με Επιστημονικό Υπεύθυνο (ΕΥ), ο οποίος μπορεί να είναι μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., μέλος
Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Α.Ε.Ι., καθώς και μέλος του ερευνητικού προσωπικού
των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων. Επιστημονικός υπεύθυνος μπορεί να είναι,
επίσης, και εξωτερικός συνεργάτης κάτοχος διδακτορικού διπλώματος. Ειδικά στους
ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, μπορεί επίσης να είναι επιστημονικός
υπεύθυνος μέλος του λοιπού προσωπικού (μόνιμου ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου)
των εν λόγω φορέων, εφόσον κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα. Η δυνατότητα να είναι
ορισμένες ή όλες οι ανωτέρω κατηγορίες προσώπων ΕΥ, καθώς και οι ειδικότερες
προϋποθέσεις ορίζονται στον Οδηγό Διαχείρισης & Χρηματοδότησης του οικείου ΕΛΚΕ».
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 άρθ.87 ν. 4485/17 σύμφωνα με τις οποίες ορίστηκε ότι : «Έως
την έναρξη ισχύος των Οδηγών Χρηματοδότησης του άρθρου 68, η Επιτροπή Ερευνών
ρυθμίζει με αποφάσεις ζητήματα που προβλέπονται στους εν λόγω Οδηγούς.».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν. 4386/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 26
του ν. 4422/2016, σύμφωνα με τις οποίες ορίστηκε ότι : «Οι Ομότιμοι Καθηγητές των
Α.Ε.Ι. δύναται να προσφέρουν διδακτικό, ερευνητικό και εν γένει επιστημονικό έργο σε
Προγράμματα

Μεταπτυχιακών

Σπουδών

και

να

είναι

επιστημονικοί

υπεύθυνοι

ερευνητικών προγραμμάτων ή να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα».
4. Τις διατάξεις της 1 του άρθρου 101 ν. 4547/2018 περί Επισκεπτών Καθηγητών και την
από 02.10.2018 Απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α. με την οποία ορίζονται τα
Δικαιώματα

και

Υποχρεώσεις

των

Επισκεπτών

Καθηγητών

στο

Εθνικό

και

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΦΕΚ τ. Β΄/601/26.2.2019.
5. Τις από 29.11.2016, 23.6.2017, 25.7.2017 και 19.12.2017 αποφάσεις της Συγκλήτου
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
6. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη επικαιροποίησης της ως απόφασης καθώς αυτή είχε
ληφθεί πριν την έναρξη ισχύος του θεσμικού πλαισίου για τους Ε.Λ.Κ.Ε. σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 4485/2017, όπως ισχύει.
Αποφασίζει
Να εισηγηθεί προς τη Σύγκλητο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών :
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Ι.

Ως

Επιστημονικοί

Υπεύθυνοι

ή

αναπληρωτές

Επιστημονικοί

Υπεύθυνοι

των

έργων/προγραμμάτων, τα οποία διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων
Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών δύναται να
ορισθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 50, της παρ 3 του άρθρου
52 και του άρθρου 56 του ν. 4485/2017, όπως ισχύουν, με απόφαση του Ειδικού
Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., οι κάτωθι
κατηγορίες φυσικών προσώπων:
α) Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α.,
β) Ομότιμοι Καθηγητές του Ε.Κ.Π.Α. και αφυπηρετήσαντες μη ομότιμοι καθηγητές του
Ε.Κ.Π.Α., υπό την προϋπόθεση ότι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος,
γ) Μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και ερευνητικό προσωπικό των Ερευνητικών
Κέντρων, Ινστιτούτων & Τεχνολογικών Φορέων άρθρου 13Α ν.4310/14, όπως ισχύει,
δ) Επισκέπτες Καθηγητές του Ε.Κ.Π.Α. της παρ. 1 του άρθρου 101 του ν.4547/2018, για
το χρονικό διάστημα που τελούν υπό το καθεστώς αυτό και έως την ολοκλήρωση των
έργων/προγραμμάτων των οποίων την επιστημονική ευθύνη έχουν αναλάβει, εφόσον
η θητεία τους λήγει πριν την ολοκλήρωση αυτών,
ε) πρώην Μέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α., οι οποίοι απώλεσαν την ιδιότητά τους και έως την
ολοκλήρωση των έργων/προγραμμάτων των οποίων την επιστημονική ευθύνη έχουν
αναλάβει, πριν την αποχώρησή τους από το Ίδρυμα,
στ) εξωτερικοί συνεργάτες κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε περιπτώσεις όπου
απαιτείται από το Φορέα Χρηματοδότησης του προς αποδοχή έργου/προγράμματος
(π.χ. ΕΛΙΔΕΚ).
ΙΙ.

Την κατάργηση

των από 29.11.2016,

23.6.2017, 25.7.2017 και

19.12.2017

αποφάσεών της ή κάθε άλλης σχετικής απόφασης, με τις οποίες ρυθμίζεται ανάλογο
ζήτημα, καθώς η παρούσα απόφαση.»

Αποδέχεται την ανωτέρω εισήγηση και αποφασίζει συμφώνως προς αυτήν,
καταργώντας παράλληλα τις αποφάσεις της: 29-11-2016 (ΑΔΑ: 68ΟΗ46ΨΖ2Ν-ΦΩΚ),
23-6-2017 (ΑΔΑ: ΩΤΩΑ46ΨΖ2Ν-ΟΚ1), 25-7-2017 (ΑΔΑ: 6ΣΗ546ΨΖ2Ν-0ΣΣ) & 19-122017 (ΑΔΑ: ΨΘΨΘ46ΨΖ2Ν-ΡΒΗ) καθώς και κάθε άλλη σχετική προς το θέμα
απόφαση.
Αθήνα, 18-2-2020
O Αντιπρύτανης
Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης

Νικόλαος Βούλγαρης
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