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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Της 160ης συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του
Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών της 21/10/2020
Διάφορα Θέματα

Θέμα

: Εισήγηση για τις μετακινήσεις προσκεκλημένων και μετακίνησης φοιτητών ή
σπουδαστών

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης,
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 65 του νόμου 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 25
του ν.4653/2020, σύμφωνα με την οποία οι
μετακινήσεις των μελών της ομάδας εκτέλεσης του έργου
προς το εσωτερικό και εξωτερικό, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκτέλεση ενός
έργου/προγράμματος, ανεξάρτητα από τη συμβατική σχέση απασχόλησης τους, πραγματοποιούνται μέσα
στα όρια του εγκεκριμένου από τον Ε.Λ.Κ.Ε. προϋπολογισμού και διενεργούνται σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4336/2015,
2. Την παρ. 2 του άρθρου 65 του νόμου 4485/2017, σύμφωνα με την οποία οι
μετακινήσεις των μελών
της ομάδας εκτέλεσης του έργου προς το εσωτερικό και εξωτερικό, οι οποίες είναι απαραίτητες για την
εκτέλεση
ενός
έργου/προγράμματος,
στο
πλαίσιο
αναγκών
προγραμμάτων
ή
έργων
που
χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από την Ε.Ε. ή από διεθνείς οργανισμούς ή ιδιωτικά κονδύλια ή ίδιους
πόρους εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής του Ν. 4336/2015, και εφαρμόζεται το εκάστοτε ισχύον
Κανονιστικό Πλαίσιο Οικονομικής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ,
3. Την παρ. 3 στο άρθρο 65 του ν. 4485/2017, η οποία προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 72 του ν.
4610/2019, σύμφωνα με την οποία ορίστηκε ότι οι δαπάνες μετακίνησης των παρ. 1 και 2 του εν λόγω
άρθρου αποδίδονται απευθείας στους μετακινούμενους,
4. Την παρ.4 στο άρθρο 65 του ν.4485/2017, η οποία προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 25 του ν.
4653/2020, σύμφωνα με την οποία, ειδικά, για την μετακίνηση και διαμονή προσκεκλημένων φυσικών
προσώπων στο πλαίσιο ενός έργου/προγράμματος που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε., οι οποίοι δεν αποτελούν
μέλη της ομάδας έργου/προγράμματος, δύνανται να εφαρμόζονται είτε οι διαδικασίες του άρθρου 65 του
ν.4485/2017, όπως ισχύει είτε οι διατάξεις του άρθρου 66 του τελευταίου,
5. Την από 28.08.2019 (92η συν.) απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών
και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως αυτή συμπληρώθηκε από την από
13.11.2019
(103η συν.) απόφαση του ως άνω οργάνου, με την οποία καθορίστηκε η διαδικασία
μετακίνησης προσκεκλημένων καθηγητών, επιστημόνων
της ημεδαπής ή αλλοδαπής καθώς και η
ομαδική μετακίνηση φοιτητών ή σπουδαστών οι οποίοι δεν εμπίπτουν στο προσωπικό ή στα μέλη της
ομάδας ενός έργου/προγράμματος.

ΑΔΑ:
686Τ46ΨΖ2Ν-5ΜΖ
6. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη επικαιροποίησης της από 28.08.2019
(92η
συν.) απόφασης (AΔΑ
631Κ46ΨΖ2Ν-Θ2Σ) του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του
Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως αυτή συμπληρώθηκε από την από 13.11.2019 (103η συν.)
απόφαση του ως άνω οργάνου (ΑΔΑ 788Χ46ΨΖ2Ν-1Μ2), δεδομένων των νέων ρυθμίσεων του
ν.4653/2020 για τις μετακινήσεις.
Αποφασίζει
Την κατάργηση, στο σύνολό της, της από 28.08.2019 (92η συν.) απόφασης (AΔΑ631Κ46ΨΖ2Ν-Θ2Σ)
του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του
Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως αυτή συμπληρώθηκε από την από 13.11.2019 (103η συν.) απόφαση του
ως άνω οργάνου (ΑΔΑ788Χ46ΨΖ2Ν-1Μ2), και τον καθορισμό της διαδικασίας πραγματοποίησης
μετακινήσεων (α) προσκεκλημένων φυσικών προσώπων, εκτός του προσωπικού και των μελών της
ομάδας ενός έργου/προγράμματος που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. και (β) φοιτητών ή σπουδαστών του
Ε.Κ.Π.Α. στο εσωτερικό ή εξωτερικό, ως ακολούθως:
(α) Οι μετακινήσεις φυσικών προσώπων, όπως επισκεπτών καθηγητών, καταξιωμένων επιστημόνων που
έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή σε άλλο Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή ερευνητών σε
ερευνητικό κέντρο ή καλλιτεχνών ή επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή
σχετική εμπειρία σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο ή προσωπικού άλλων συνεργαζόμενων
φορέων/οργανισμών του εσωτερικού ή εξωτερικού με το Ε.Κ.Π.Α., πραγματοποιούνται κατόπιν
πρόσκλησης των εν λόγω φυσικών προσώπων σε εφαρμογή σχετικής απόφασης του καθ’ ύλην αρμοδίου
οργάνου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (π.χ. Σύγκλητος, Συνέλευση
Τμήματος, Ε.Δ.Ε ή του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης σύμφωνα
με τη διαδικασία που αναφέρεται κατωτέρω) με σκοπό τη συμμετοχή τους σε συνέδρια/ημερίδες/ομάδες
εργασίας/επιτροπές, Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών άνευ αμοιβής για τη συμμετοχή τους. Για
να εμπίπτει ένα φυσικό πρόσωπο στην κατηγορία των προσκεκλημένων απαιτείται να μην έχει
οποιαδήποτε άλλη συμβατική σχέση με τον ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ (π.χ. σύμβαση έργου ή εργασίας ή
υποτροφίας) στο πλαίσιο ενός έργου ή προγράμματος και να μην λαμβάνει αποδοχές ή οιασδήποτε
αμοιβή ή αντάλλαγμα για τη συμμετοχή του σε αυτό.
Σε περίπτωση όπου ένας Επιστημονικός Υπεύθυνος επιθυμεί την πρόσκληση ενός εκ των ως άνω
κατηγοριών φυσικών προσώπων στο πλαίσιο ορθής υλοποίησης ενός έργου/προγράμματός του και δεν
υφίσταται άλλο καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο για τη διενέργεια της πρόσκλησης, αρμόδιο όργανο είναι το
Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ. Για το σκοπό
αυτό, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος εισηγείται προς το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών
και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ με σχετικό αίτημα του την πρόσκληση ενός ή περισσοτέρων φυσικών
προσώπων που πληρούν τα ως άνω χαρακτηριστικά, αναφέροντας τα στοιχεία αυτών, το σκοπό και το
αντικείμενο της σχετικής πρόσκλησης. Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ εξετάζει το αίτημα και εφόσον πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις
εκδίδει σχετική απόφασης πρόσκλησης αυτού/ων.
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος δύναται επίσης να ζητήσει την καταβολή απευθείας προς τον κάθε
προσκεκλημένο εξόδων διατροφής για κάθε ημέρα διαμονής του στο πλαίσιο της πρόσκλησης, κατόπιν
υποβολής σχετικού αιτήματος πληρωμής, ημερολογίου κίνησης και προσκόμισης αντίστοιχων
αποδείξεων/ παραστατικών εξόδων και με ανώτατο όριο το ποσό των εξήντα (60) ευρώ ημερησίως.
Οι εν λόγω δαπάνες μετακίνησης προσκεκλημένων εντάσσονται στην Κατηγορία Δαπανών 4.8 «Έξοδα
Ταξιδίων» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού ενός έργου/ προγράμματος και πραγματοποιούνται μέσα
στα όρια αυτού. Ως τέτοιες δαπάνες λογίζονται αποκλειστικά τα έξοδα κίνησης (αεροπορικά εισιτήρια
κ.λ.π), διαμονής (δαπάνες ξενοδοχείων κ.λ.π) και διατροφής των μετακινούμενων προσκεκλημένων.
Ειδικά, για τις δαπάνες κίνησης και διαμονής, δύναται αυτές να πραγματοποιούνται είτε σύμφωνα με το
ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ήτοι τις διατάξεις του ν.4412/2016 και του άρθρου
66 του ν.4485/2017, όπως εκάστοτε ισχύουν, είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του
ν.4485/2017 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Στην δεύτερη περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 65 του
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ν.4485/207, καταβάλλονται οι δαπάνες μετακίνησης στον
μετακινούμενο
μετά την
ολοκλήρωση της μετακίνησης με μόνη
προϋπόθεση την υποβολή στην Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. των
σχετικών παραστατικών που την αποδεικνύουν. Επισημαίνεται ότι στην πρώτη περίπτωση τα σχετικά
παραστατικά εκδίδονται στα στοιχεία του ΕΛΚΕ ενώ στη δεύτερη περίπτωση η έκδοση των σχετικών
παραστατικών πραγματοποιείται στα στοιχεία του μετακινούμενου.
(β) Όσον αφορά στις δαπάνες μετακίνησης φοιτητών ή σπουδαστών του Ε.Κ.Π.Α. στο εσωτερικό ή
εξωτερικό, ισχύει ότι και για τους προσκεκλημένους ανωτέρω. Εντάσσονται στην Κατηγορία Δαπανών
4.8
«Έξοδα
Ταξιδίων»
του
εγκεκριμένου
προϋπολογισμού
ενός
έργου/
προγράμματος
και
πραγματοποιούνται μέσα στα όρια αυτού. Για τις δαπάνες κίνησης και διαμονής των ως άνω προσώπων,
δύναται αυτές να πραγματοποιούνται είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 και του άρθρου 66
του ν.4485/2017, όπως εκάστοτε ισχύουν, είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.4485/2017
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης άρχεται από την ημερομηνία ανάρτησής της στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

Καθηγητής Νικόλαος Βούλγαρης

