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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
της 102ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης 

του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 

 
Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 14:30, πραγματοποιήθηκε η 102η 
Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, ακαδ. έτους 2021-2022, η 
οποία κατόπιν των σχετικών ΠΝΠ και Κ.Υ.Α., έγινε με τηλεδιάσκεψη και συμμετείχαν από 
απόσταση και με χρήση ηλεκτρονικών και οπτικοακουστικών μέσων τα ακόλουθα μέλη της 
Επιτροπής, κατόπιν προσκλήσεως (αρ. πρωτ.: 1706/37730-21) του Προέδρου της Επιτροπής 
Ερευνών και Διαχείρισης του Ιδρύματος: 
 

Πρόεδρος:   Αναπλ. Καθηγητής Γεώργιος Λεκάκος, Αντιπρύτανης Έρευνας  
    και Διά  Βίου Μάθησης 
 
Αντιπρόεδρος:   Καθηγητής Δημήτριος Καρλής 
 

Τα Μέλη: Καθηγητής Κωνσταντίνος Καραμάνης  
 Καθηγητής Ιωάννης Μπίλιας  
 Καθηγήτρια Γεωργία Σιουγλέ 
 Καθηγητής Βασίλειος Σύρης  
 Αναπλ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Ήντουνας  
 Αναπλ. Καθηγητής Δαμιανός Χατζηαντωνίου 
 Επίκ. Καθηγητής Σπυρίδων Παγκράτης 
 

Χρέη Γραμματέα εκτελεί η Π.Μ.Ο.Δ.Υ. Μαρία Μαρινοπούλου 
 

Η Πρακτικογράφος:  Ελένη Ανασοντζή 
 

Παρίστανται 
κατόπιν πρόσκλησης: Ιωάννης Κοϊμτζόγλου, Νομικός Σύμβουλος Ο.Π.Α.,  
 Δημήτριος Βέρρας, Δικηγόρος Ο.Π.Α. 
 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε: α) ότι υπάρχει απαρτία, β) ότι έχει διασφαλιστεί η ταυτότητα 
κάθε συμμετέχοντος στην τηλεδιάσκεψη μέλους της Επιτροπής, γ) ότι στην τηλεδιάσκεψη 
συμμετέχουν  αποκλειστικά τα πρόσωπα που δικαιούνται να συμμετέχουν δ) ότι υπάρχει 
ασφάλεια στην ηλεκτρονική σύνδεση, ε) ότι παρασχέθηκε η δυνατότητα σε κάθε 
συμμετέχοντα να παρακολουθεί με οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνεδρίασης και 
να απευθύνεται σε όλα τα υπόλοιπα μέλη προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της 
συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, 
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και στ) ότι είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση, 
κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και έθεσε υπόψιν των μελών τα ακόλουθα  θέματα της 
ημερήσιας διάταξης: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Θέματα Ειδικού Λογαριασμού 
 
2.4. Διαδικασία έγκρισης συμβάσεων φυσικών προσώπων σε έργα και προϋποθέσεις για 

υπαγωγή συμβαλλομένων στην παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Παράλληλα, ο Επιστημονικά Υπεύθυνος ενός έργου, ενημερώνει τον ΕΛΚΕ για τους 
συνεργάτες του έργου που πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους στις 
ρυθμίσεις της  διάταξης της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016,  κατ’  εφαρμογή του 
νόμου και των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
 
Η υπαγωγή των συμβαλλόμενων ενός έργου στην παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016 
είναι δυνατό να έχει εφαρμογή εφόσον: 
1. Το σχετικό εργοδοτικό κόστος ασφάλισης των συνεργατών αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη 

στο έργο. 
2. Το έργο διαθέτει την απαιτούμενη ρευστότητα για την απόδοση των αμοιβών και των 

συνολικών ασφαλιστικών εισφορών (εργαζόμενου και εργοδότη) σε μηνιαία βάση. 
3. Οι συμβαλλόμενοι έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν στην λήξη κάθε μήνα ισόποσα 

τιμολόγια μέχρι τη λήξη της σύμβασής τους. 
4. Οι συμβαλλόμενοι μπορούν να υπαχθούν στην παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016, 

για το σύνολο των έργων στα οποία συμμετέχουν στον ΕΛΚΕ.    
 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ισομερής κατανομή του συμβατικού τιμήματος εντός των 
μηνών που εκτείνεται μια σύμβαση, κατ’  εφαρμογή του ανωτέρω νόμου, αποφασίζεται οι 
συμβάσεις των υπαγόμενων στην παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016 να έχουν ως 
ημερομηνία έναρξης την 1η ημέρα του μήνα που έπεται της έγκρισής τους από την Επιτροπή 
Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 Ο Πρόεδρος, 
 
 * 
 

  Γεώργιος Λεκάκος, Αναπλ. Καθηγητής 
  Αντιπρύτανης Έρευνας & Διά Βίου Μάθησης  

 

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του φορέα. 
 


