Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012
Σας ενημερώνουμε για το ισχύον καθεστώς σε ότι αφορά την σύναψη συμβάσεων
ανάθεσης έργου με φυσικά πρόσωπα, στο πλαίσιο προγραμμάτων που διαχειρίζονται
οι ΕΛΚΕ των πανεπιστημίων, μετά την ψήφιση του Ν.4057/2012, βάσει του οποίου
απαιτούνται οι παρακάτω ενέργειες
1. Έκδοση Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.) (υπογραφές τεσσάρων
υπουργών). Εξαιρείται το επιστημονικό προσωπικό που απασχολείται σε
ερευνητικά προγράμματα, εξ ολοκλήρου χρηματοδοτούμενα από
ευρωπαϊκούς, διεθνείς πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια. Δεν εξαιρούνται τα
προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α. και του FP7.
2. Βεβαίωση του Γενικού Γραμματέα του αρμόδιου Υπουργείου που
χρηματοδοτείται το έργο ή εποπτεύει τον Φορέα Υλοποίησης, σχετικά με την
πηγή χρηματοδότησης του έργου (αφορά έργα από ευρωπαϊκούς, διεθνείς
πόρους και ιδιωτικά κονδύλια).
3. Βεβαίωση του Φορέα Υλοποίησης.
4. Σύνταξη προκήρυξης και αποστολή στον Α.Σ.Ε.Π. για την χορήγηση
βεβαίωσης ότι δεν καλύπτονται πάγιες και διαρκείς ανάγκες με τις συμβάσεις
ανάθεσης έργου:
Α) για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το Ε.Σ.Π.Α., ευρωπαϊκούς ή
διεθνείς πόρους και ιδιωτικά κονδύλια η βεβαίωση αυτή θα πρέπει να
χορηγείται εντός 10 ημερών
Β) για τα λοιπά προγράμματα δεν υπάρχει προκαθορισμένος χρόνος
ανταπόκρισης.
5. Εκτιμάται ότι για την υλοποίηση των παραπάνω διαδικασιών, απαιτούνται
τουλάχιστον 10 μήνες.
Η παραπάνω διαδικασία αποτυπώνεται στο επόμενο Διάγραμμα Ροής.

ΡΟΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Διατύπωση αναγκών από Φορέα Υλοποίησης
Έγκριση διαδικασιών από Επιτροπή Ερευνών
Έγκριση Π.Υ.Σ.
(Εξαιρείται το επιστημονικό προσωπικό που απασχολείται σε
ερευνητικά προγράμματα, εξ ολοκλήρου χρηματοδοτούμενα
από ευρωπαϊκούς, διεθνείς πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια.)
Βεβαίωση Γενικού
Γραμματέα

Βεβαίωση Φορέα
Υλοποίησης
Σύνταξη προκήρυξης
ΑΣΕΠ

Προγράμματα ΕΣΠΑ,
ευρωπαϊκά, διεθνείς και
ιδιωτικοί πόροι
10 ημέρες

Λοιπά προγράμματα
? ημέρες

Δημοσιότητα, προκήρυξη
Αξιολόγηση
Έγκριση αποτελεσμάτων από την Επιτροπή Ερευνών
Σύναψη συμβάσεων
Σημειώνεται ότι οι παραπάνω αναφερόμενες διοικητικές ενέργειες πρέπει να
μελετηθούν και να εξειδικευτούν περαιτέρω.
Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι η εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπονται
από τον νέο Νόμο αρχίζουν από 14.03.2012. Διαδικασίες που είχαν ξεκινήσει
πριν την εφαρμογή του παραπάνω Νόμου θα ολοκληρωθούν με τις παλιές
διατάξεις.
Η ομάδα εργασίας:
- κ. Χ. Ροδόπουλος - Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
- κ. Δ. Γαρδίκης - Πανεπιστήμιο Αιγαίου,
- κ. Γ. Ντέτσικας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
- κα Γ. Μερτζέλου - Ε.Μ.Π.,
- κα Ε. Καφεντζή - Ε.Κ.Π.Α.,
- κκ. Ι. Κυριακού και Κ.Καλαμβοκίδης - Α.Π.Θ.
- κ. Φ. Τροχούτσος - Διεθνές Πανεπιστήμιο

