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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Της 163ης συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του
Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών της 11/11/2020
Διάφορα Θέματα

: Καθορισμός έργων/προγραμμάτων που εντάσσονται στις διατάξεις των τελευταίων 2
εδαφίων του άρ. 70 παρ.2 του ν.4712/20

Θέμα

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 64 του ν. 4485/2017, όπως ισχύει,
β) το άρθρο 93 του ν. 4310/2014 όπως ισχύει,
γ) το άρθρο 7 του ν. 4354/2015 όπως ισχύει,
δ) την παράγραφο 2 του άρθρου 70 του ν. 4712/2020 με την οποία ορίζεται ότι « (...)Το προσωπικό του
παρόντος άρθρου, που απασχολείται σε έργα ή προγράμματα μη χρηματοδοτούμενα από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αλλά χρηματοδοτούμενα αποκλειστικά από
διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους δεν υπάγεται μισθολογικά στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, που
αφορούν στο προσωπικό του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Το ύψος των αποδοχών του
προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου καθορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου κάθε φορέα, με
την επιφύλαξη του ανώτατου ορίου αποδοχών, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 28 του ν. 4354/2015
(Α' 176)».
Αποφασίζει
την κατηγοριοποίηση των έργων/ προγραμμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας
διάταξης ως εξής:
α) Έργα/προγράμματα χρηματοδοτούμενα αποκλειστικά από διεθνείς οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή
Ένωση
β) Έργα/προγράμματα που χρηματοδοτούνται από ιδιωτικούς φορείς στα οποία εντάσσονται κυρίως:
-

Οι παροχές υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των παροχών υπηρεσιών

υγείας,

προς ιδιώτες ή

επιχειρήσεις,
-

Οι κλινικές μελέτες (χρηματοδοτούμενες από ιδιωτικούς φορείς της ημεδαπής ή αλλοδαπής),

-

Τα προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

-

Οι Δωρεές/ Χορηγίες/ Οικονομικές Ενισχύσεις ιδιωτών ή επιχειρήσεων.

Εξ’ αντιδιαστολής δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμοφής της ανωτέρω διάταξης τα ακόλουθα:
Έργα/προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους οι οποίοι ενδεικτικά

θεωρούνται το

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, η αξιοποίηση του συμβατικού χρόνου απασχόλησης μελών ΔΕΠ, η
Χρηματοδότηση από τον ΕΛΚΕ ή άλλους φορείς του Δημοσίου και ευρωπαϊκούς πόρους. Ενδεικτικά

αναφέρονται
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ΕΣΠΑ, ΕΛΙΔΕΚ, Interegg, Life, Creative Europe,
Third Health Programme,

τα έργα

Erasmus,
Έργα/προγράμματα

χρηματοδοτούμενα

από

επιχορηγήσεις/οικονομικές

ενισχύσεις

Υπουργείων/Φορέων

του Δημοσίου,
Έργα/προγράμματα

παροχής

υπηρεσιών

(συμπεριλαμβανομένων

και

των

παροχών

υπηρεσιών

υγείας)/εκπόνησης ερευνητικού έργου σε Φορείς του Δημοσίου
Έργα/προγράμματα

χρηματοδοτούμενα

από

προγραμματικές

συμβάσεις

του

άρθρου

100

Ν.3852/2010, όπως ισχύει,
Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ),
Έργα/προγράμματα χρηματοδοτούμενα από τον ΕΛΚΕ δυνάμει σχετικών αποφάσεων της Συγκλήτου.
Η ως άνω κατηγοριοποίηση των έργων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

Καθηγητής Νικόλαος Βούλγαρης

του

