
ΠΡΟΣ:-  Το Εθνικό Τυπογραφείο
               Καποδιστρίου 34
               Τ.Κ. 10432    
                Αθήνα       

 Κοιν.:  - Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων  
               Α. Παπανδρέου 37
               Τ.Κ. 15180 Μαρούσι 
               Αθήνα    
                                                                                                                           

Σας αποστέλλουμε ταυτάριθμη απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία 
ελήφθη στην υπ’ αριθ. 196/10.2.2022 συνεδρίασή της, σχετικά με την τροποποίηση του 
Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Προγραμμάτων του Ειδικού Λογαριασμού 
Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 3363/28.7.2021, τ. Β΄), και παρακαλούμε 
για τη δημοσίευσή της στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

    ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Εσωτερική διανομή:
 Γραμματεία Πρυτανείας
 Καθηγητή κ. Παναγιώτη Δημόπουλο, Αντιπρύτανη Έρευνας και Ανάπτυξης
 Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας
 ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
Αρμόδια: κ. Κλεοπάτρα Παπαγιάννη
Τηλ.: 2610 969039, 969025
E-mail:syglitos@upatras.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΑΔΑ: 

Κωδικός Φορέα: 24881

ΘΈΜΑ: «Δημοσίευση (1) μιας ταυτάριθμης απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών, σχετικά με την τροποποίηση του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης 
Προγραμμάτων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 
3363/28.7.2021, τ. Β΄).
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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Προγραμμάτων του 
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πατρών». 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

(Συνεδρία 196/10.2.2022)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 
σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», (Α΄195), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και 
άλλες διατάξεις» (Α΄258).

4. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄83). 
5. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 52, της παρ. 1 του άρθρου 68 και της παρ. 3 του 

άρθρου 87 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄70). 

7. Τις διατάξεις του ν. 4653/2020 «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ειδικοί 
Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και 
Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄120). 

8. Τις διατάξεις του ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους 
το μείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και 
την υγεία» (Α΄36).

9. Την υπό στοιχεία 164530/Ζ1/3.10.2017 (ΑΔΑ: 6ΕΜΟ4653ΠΣ-ΥΑ4) διευκρινιστική 
εγκύκλιο του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, με θέμα: «Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τη λειτουργία 
των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση 
του ν. 4485/2017 (Α’ 114)». 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: 
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10. Την υπό στοιχεία αριθ. 108176/21/21-8-2020 διαπιστωτική πράξη της Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων περί εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυτάνεων στο 
Πανεπιστήμιο Πατρών (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 677/28-8-2020).

11. Την υπό στοιχεία αριθ. 856/29554/14.9.2020 απόφαση του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Πατρών περί ορισμού τομέων ευθύνης και αρμοδιοτήτων στους εκλεγέντες 
Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 4022/21.9.2020, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.).

12. Την υπ΄αριθ. 56/3545/3.2.2021 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, 
ληφθείσα κατά την υπ΄αριθ. 181/14.1.2021 Συνεδρία «Συμπλήρωση του Οργανισμού 
διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών (π.δ. 63/1999, ΦΕΚ 71 Α΄/8.4.1999), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει για τη μεταβατική περίοδο έως τη σύσταση του 
Οργανισμού του Ιδρύματος κατά τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 7 του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ Α΄114)» (ΦΕΚ 630/17.2.2021, τ. Β΄).

13. Την εύρυθμη λειτουργία του Ε.Λ.Κ.Ε. και την ομαλή υλοποίηση του φυσικού 
αντικειμένου των διαχειριζόμενων προγραμμάτων. 

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού 

15. Το υπ΄αριθ. 62641/22.6.2021 (αρ. πρωτ. εισερχ. 444/19918/22.6.2021) απόσπασμα 
Πρακτικού της υπ’ αριθ. 19/18.6.2021 συνεδρίασης της Ολομέλειας της Επιτροπής Ερευνών 
και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ με θέμα «Έγκριση Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης 
Προγραμμάτων ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ».

16. Την απόφαση της υπ΄ αριθ. 188/28.6.2021 συνεδρίασης της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Πατρών, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 3363/ 28.07.2021, τ.Β΄ ΦΕΚ 
«Περί έγκρισης Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού 
Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πατρών» 

17. Την απόφαση της υπ’ αριθ. 196/10.2.2022 συνεδρίασης της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Πατρών 

αποφασίζει ομόφωνα:

εγκρίνει την τροποποίηση του οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Προγραμμάτων του 
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πατρών, ως ακολούθως:

Α. Τροποποίηση του άρθρου 5: Διευκρινίσεις (σελίδα 45512 ΦΕΚ 3363/28.7.2021, τ. Β΄) από 

                • Τα ΜΕΛΗ ΔΕΠ, μπορούν να αποζημιώνονται ετησίως τις ώρες πρόσθετου 
έργου εφόσον η αποζημίωσή τους μηνιαίως δεν υπερβαίνει τα όρια που 
τίθενται από το νόμο (100% μικτών μηνιαίων αποδοχών από διεθνείς και 
ιδιωτικούς πόρους και μέχρι του ποσού αμοιβής του/της Γενικού/-ής 
Γραμματέα (4631 ευρώ/μήνα) από συγχρηματοδοτούμενους πόρους 
αθροίζοντας τις μικτές μηνιαίες αποδοχές και τυχόν πρόσθετο έργο).

Σε:     
 • Τα ΜΕΛΗ ΔΕΠ, μπορούν να αποζημιώνονται ετησίως τις ώρες πρόσθετου 

έργου εφόσον η αποζημίωσή τους μηνιαίως δεν υπερβαίνει τα όρια που 
τίθενται από το νόμο (μέχρι του ποσού αμοιβής του/της Γενικού/-ής 
Γραμματέα, 4631 ευρώ/μήνα, από συγχρηματοδοτούμενους πόρους 
αθροίζοντας τις μικτές μηνιαίες αποδοχές και τυχόν πρόσθετο έργο).

Β. Διαγραφή των κάτωθι αναφορών: 

Α. Άρθρο 5, παράγραφος «Μόνιμο Προσωπικό» (σελίδα 45517-45518, ΦΕΚ 
3363/28.07.2021, τ. Β΄) «Το ύψος της μηνιαίας αμοιβής δεν μπορεί να υπερβαίνει το σύνολο 
του ακαθάριστου μηναίου μισθού της οργανικής θέσης» και 



Β. Άρθρο 5, παράγραφος «Μόνιμο Προσωπικό» (σελίδα 45518-45519, ΦΕΚ 
3363/28.07.2021, τ. Β΄)  «Σε περίπτωση μέλους ΔΕΠ που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, 
θα πρέπει να εκδίδεται σχετικό παραστατικό (Τ.Π.Υ.) άρθρο 99 ν4310/2014» και 

Συμπλήρωση του άρθρου 5:  παράγραφος «Επιχειρηματική Δραστηριότητα Μελών ΔΕΠ», 
(σελίδες 45518-19, ΦΕΚ 3363/28.07.2021, τ. Β΄):

Γ. «Η καταχώρηση των ωρών απασχόλησης σε φύλλα χρονοχρέωσης (timesheets) και η 
έκδοση εντολής πληρωμής προσωπικού γίνεται αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών του web-resCom.
Το πρότυπο έντυπο που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ, και παρέχεται για 
τις κατ’ εξαίρεση περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν οι ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες του web-resCom.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

• Εντολή Πληρωμής & Έκθεση Πεπραγμένων
• Υπεύθυνη Δήλωση με Τιμολόγιο λήψης υπηρεσιών (για μη Επιτηδευματίες)
• Γνωστοποίηση του αριθμού Πρωτοκόλλου που έχει λάβει η αίτησή τους για την 

επιπλέον απασχόλησή τους προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
• Βεβαίωση απογραφής από τον ΟΑΕΕ

Με την ολοκλήρωση των συμβάσεων μίσθωσης έργου (έκτακτο προσωπικό) των έργων που 
χρηματοδοτούνται από το Ε.Π. ΕΣΠΑ 2014-2020, θα πρέπει να υποβάλλεται Πρακτικό 
Παραλαβής των παραδοτέων των συμβάσεων. Η εκκαθάριση της αμοιβής του τελευταίου μήνα 
της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, έπεται χρονικά της εγκρίσεως του ανωτέρω πρακτικού 
από την ΕΕΔ. Διευκρινίσεις
Για την καταβολή της αμοιβής τους/τις για την απασχόλησή τους, πρέπει να προσκομίζεται στον 
ΕΛΚΕ βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Υπηρεσίας Συντάξεων, περί δήλωσης της 
απασχόλησής τους/τις, καθώς και του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης των υπαλλήλων- 
λειτουργών του Δημοσίου (Ε.Φ.Κ.Α.) (Ν. 4387/2016)»,.

 Πάτρα, 8 Μαρτίου 2022

      Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ
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