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Προς: Επιστημονικά Υπεύθυνους
Θέμα: «Μετακινήσεις εκτός έδρας μελών της ομάδας έργου σύμφωνα με τον Ν. 4957/2022»
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης στην 3η Συνεδρίασή της στις 27/09/2022 ακαδ. Έτους 2022-2023
λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία για το ανωτέρω θέμα, και ειδικότερα:
1.

2.

3.

4.

Τον Ν. 4957/2022 «Νέοι ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της
ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές
διατάξεις», άρθρο 248 «Μετακινήσεις» [ΦΕΚ Α’141/2022]
Τον Ν.4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της
Συμφωνίας Χρηματοδότησης», άρθρο 2, παρ. Δ΄, υποπαράγραφος Δ.9 [ΦΕΚ.94/τΑ΄/ 14-082015].
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 119929/Ζ1/30-09-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του
Ν.4957/2022 για τη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία συλλογικών οργάνων του Α.Ε.Ι. και
των ακαδημαϊκών μονάδων τους, την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων του Α.Ε.Ι. και των
ακαδημαϊκών μονάδων τους και λοιπά θέματα.»
Τον Οδηγό χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ που εγκρίθηκε με απόφαση της 5 ης Συνεδρίασης της
Συγκλήτου, ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 στις 21/12/2021 [ΦΕΚ.6744/τΒ΄/31-12-2021].

Όρισε τη διαδικασία που θα ισχύσει κατ’ εφαρμογή του άρθρου 248 του Ν.4957/2022 ως εξής:
1η: Για έργα που χρηματοδοτούνται από Εθνικούς πόρους [Ν.4957/2022, άρθρο 248, παρ.2]
1α: Μετακίνηση εκτός έδρας προσωπικού του Α.Ε.Ι., μέλους της ομάδας έργου.
1β: Μετακίνηση εκτός έδρας μέλους της ομάδας έργου.
2η : Για έργα που χρηματοδοτούνται από ιδιωτικούς και διεθνείς πόρους [Ν.4957/2022, άρθρο 248,
παρ.3]

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ 1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (για έργα που χρηματοδοτούνται από Εθνικούς πόρους,
Ν.4957/2022, άρθρο 248, παρ.2)
1α: Μετακίνηση εκτός έδρας προσωπικού του Α.Ε.Ι., μέλους της ομάδας έργου.
Η εν λόγω διαδικασία αφορά μετακίνηση μελών του προσωπικού του Παντείου Πανεπιστημίου, τα
οποία συμμετέχουν ως μέλη ομάδας έργου σε προγράμματα / έργα που χρηματοδοτούνται από Εθνικούς
πόρους.
Βήματα:
Α. Κατάθεση από τον ΕΥ στο Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ του εντύπου «Μ1α. Αίτημα (για έγκριση
μετακίνησης εκτός έδρας Προσωπικού του Α.Ε.Ι, μέλους της ομάδας έργου)». Με το παρόν αίτημα ο
Ε.Υ. επισυνάπτει αποδεικτικό ενημέρωσης προς τον Πρόεδρο του Τμήματος του μετακινούμενου καθώς
και πρόσκληση συμμετοχής, πρόγραμμα εργασιών εάν αφορά συμμετοχή σε συνέδριο κ.λ.π..
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Επισημαίνεται ότι στο πεδίο Αιτία μετακίνησης (αιτιολόγηση), πρέπει να υπάρχει σαφής τεκμηρίωση
της συνάφειας του μετακινούμενου και των δαπανών με το φυσικό αντικείμενο του έργου με σαφή
αναφορά στη συγκεκριμένη δραστηριότητα που εξυπηρετείται από την πραγματοποίησή τους και τον
χρόνο υλοποίησής τους.
*Το αίτημα για έκδοση εντολής μετακίνησης θα πρέπει να κατατεθεί στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ
τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την αναχώρηση του μέλους της ομάδας έργου που μετακινείται.

Β. Εκδίδεται Απόφαση του Προέδρου του ΕΛΚΕ, η οποία κοινοποιείται μέσω email μετά την ανάρτησή
της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ: i) στον Ε.Υ, ii) στον μετακινούμενο και iii) στη Διεύθυνση Διοικητικού του
Πανεπιστημίου.
1β: Μετακίνηση εκτός έδρας μέλους της ομάδας έργου.
Η εν λόγω διαδικασία αφορά μετακίνηση μελών της ομάδας έργου σε προγράμματα / έργα που
χρηματοδοτούνται από Εθνικούς πόρους. Με το παρόν αίτημα ο Ε.Υ. επισυνάπτει πρόσκληση
συμμετοχής, πρόγραμμα εργασιών εάν αφορά συμμετοχή σε συνέδριο κ.λ.π
Βήματα:
Α. Κατάθεση από τον ΕΥ στο Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ του εντύπου «Μ1β. Αίτημα (για έγκριση
μετακίνησης εκτός έδρας μέλους της ομάδας έργου)».
Επισημαίνεται ότι στο πεδίο Αιτία μετακίνησης (αιτιολόγηση), πρέπει να υπάρχει σαφής τεκμηρίωση
της συνάφειας του μετακινούμενου και των δαπανών με το φυσικό αντικείμενο του έργου με σαφή
αναφορά στη συγκεκριμένη δραστηριότητα που εξυπηρετείται από την πραγματοποίησή τους και τον
χρόνο υλοποίησής τους.
Το αίτημα για έκδοση εντολής μετακίνησης θα πρέπει να κατατεθεί στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ
τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την αναχώρηση του μέλους της ομάδας έργου που μετακινείται
Β. Εκδίδεται Απόφαση του Προέδρου του ΕΛΚΕ, η οποία κοινοποιείται μέσω email μετά την ανάρτησή
της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ: i) στον Ε.Υ και ii) στον μετακινούμενο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ 2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (για έργα που χρηματοδοτούνται από ιδιωτικούς και διεθνείς
πόρους [Ν.4957/2022, άρθρο 248, παρ.3]
Βήματα:
Α. Κατάθεση από τον ΕΥ στο Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ του εντύπου «Μ2. Εντολή Μετακίνησης.
Το εν λόγω έντυπο αποτελεί την εντολή μετακίνησης του επιστημονικά υπευθύνου προς το
μετακινούμενο και το οποίο θα πρέπει να κατατεθεί στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ τουλάχιστον μία (1)
ημέρα πριν την αναχώρηση του μέλους της ομάδας έργου που μετακινείται.
Με το παρόν αίτημα ο Ε.Υ. επισυνάπτει πρόσκληση συμμετοχής, πρόγραμμα εργασιών εάν αφορά
συμμετοχή σε συνέδριο κ.λ.π
Επισημαίνεται ότι στο πεδίο Αιτία μετακίνησης (αιτιολόγηση), πρέπει να υπάρχει σαφής τεκμηρίωση
της συνάφειας του μετακινούμενου και των δαπανών με το φυσικό αντικείμενο του έργου με σαφή
αναφορά στη συγκεκριμένη δραστηριότητα που εξυπηρετείται από την πραγματοποίησή τους και τον
χρόνο υλοποίησής τους.
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