TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Εσταυρωμένος, Τ.Κ. 71410, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ. 2810-379315 Fax 2810-379340
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
της 787 πράξης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)
του Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Στο Ηράκλειο, σήμερα 01.02.2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε νομίμως σε συνεδρίαση η Επιτροπή
Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης έπειτα από πρόσκληση του
Προέδρου της.
Παρόντες:
Χρήστος Φλώρος, Πρόεδρος
Εμμανουήλ Κουδουμάς, Αντιπρόεδρος
Αλέξανδρος Αποστολάκης, Μέλος
Νικόλαος Βιδάκης, Μέλος
Βασίλειος Ζαφειρόπουλος, Μέλος
Ευάγγελος Τσουκάτος, Μέλος
Αντώνιος Κωνσταντάρας, Μέλος
Κωνσταντίνος Λουλακάκης, Μέλος
Εμμανουήλ Μαραβελάκης, Μέλος
Ευριδίκη Πατελάρου, Μέλος
Ηλίας Ποταμίτης, Μέλος
Νικολέτα Ράτσικα, Μέλος

Απόντες:
Δημήτριος Χρηστάκης, Μέλος
Ιωάννης Δημοτίκαλης, Μέλος

Θέμα Α1: Διαδικασία εισήγησης θεμάτων Ε.Υ. στην Επιτροπή Ερευνών - Ψηφιακές Υπογραφές
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας μετά από διαλογική συζήτηση
και λαμβάνοντας υπόψη τη λειτουργία της Επιτροπής και της Υπηρεσίας (Μ.Ο.Δ.Υ.) αποφάσισε τα εξής:
1. Αιτήματα θα δέχεται η Υπηρεσία έως και την Παρασκευή πριν την συνεδρίαση της Τετάρτης σύμφωνα με το
ακαδημαϊκό χρονοδιάγραμμα συνεδριάσεων.
2. Τα αιτήματα των Επιστημονικά Υπευθύνων θα υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή με χρήση ψηφιακής
υπογραφής (terena) αλλά και σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία.
3. Μέχρι και 31/8/2018 θα γίνονται δεκτές ηλεκτρονικές υπογραφές μέσω του συστήματος terena οι οποίες και
μπορούν να εκδοθούν από το Τμήμα Πληροφορικής της Διοίκησης. Σε άλλη περίπτωση τα αιτήματα θα
επιστρέφονται. Επίσης δεν γίνονται δεκτές σκαναρισμένες υπογραφές
4. Από 1/9/2018 θα γίνονται δεκτά αίτηματα μόνο μέσω της ψηφιακής υπογραφής ΕΡΜΗΣ. Η Επιτροπή
αποφάσισε ότι θα καλύψει το κόστος της αγοράς του απαραίτητου μέσου αποθήκευσης (USB disc) για τους
Ε.Υ. που θα προχωρήσουν στην έκδοση ψηφιακής υπογραφής ΕΡΜΗΣ έως και 31/5/2018.
5. Για την κάλυψη του κόστους θα πρέπει να υπάρξει σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο της Γραμματείας του
ΕΛΚΕ έως και την Παρασκευή 30 Μαρτίου, ώστε να γνωρίζει η Υπηρεσία τον απαραίτητο αριθμό
προμήθειας αυτών για να προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες.
6. Οι Ε.Υ. που θα προχωρήσουν στην απόκτηση της ψηφιακής υπογραφής ΕΡΜΗΣ δεν θα χρειάζεται να
προσκομίσουν και σε έντυπη μορφή τα αιτήματά τους.
7.

Η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εισήγησεων του ΕΛΚΕ παραμένει για τα αιτήματα ως είχε. Κατά
συνέπεια οι Ε.Υ. θα υποβάλλουν τα αιτήματα στην πλατφόρμα.

8. Το email gram_elke@staff.teicrete.gr της ΜΟΔΥ παραμένει και λειτουργεί για όποιες άλλες περιπτώσεις
απαιτηθεί.
9. Αναφορικά με τη μορφή υποβολής και με σκοπό να δοθεί ένα εύλογο διάστημα προσαρμογής τα
παραπάνω σχετικά θα έχουν έναρξη τη Δευτέρα 26/2/2018.

Αιτήματα Ε.Υ.
Α. Τα αιτήματα που αφορούν έργα που έχουν διαχειριστές, θα ελέγχονται από τους διαχειριστές σε 1 η φάση και ο
τελικός έλεγχος θα πραγματοποιείται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.). Στη συνέχεια θα εισάγονται
προς έγκριση στην Επιτροπή Ερευνών. Μετά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων θα πραγματοποιούνται οι
λοιπές ενέργειες από τους Ε.Υ.
Β. Τα λοιπά αιτήματα θα ελέγχονται από τον Γραμματέα της Επιτροπής και τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας και θα
εισάγονται προς έγκριση στην Επιτροπή Ερευνών με την παραπάνω διαδικασία όσον αφορά την έκδοση
αποφάσεων.
Για τη Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.ΕΦ.Ε.)
Α. Τα αιτήματα που αφορούν έργα που έχουν διαχειριστές, θα ελέγχονται από τους διαχειριστές της Σ.ΕΦ.Ε. σε 1η
φάση και ο τελικός έλεγχος θα πραγματοποιείται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.). Στη συνέχεια θα
εισάγονται προς έγκριση στην Επιτροπή Ερευνών.
Μετά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων
θα
πραγματοποιούνται οι λοιπές ενέργειες από τους Ε.Υ.
Β. Τα λοιπά αιτήματα θα ελέγχονται από τον Γραμματέα της Επιτροπής και τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας και θα
εισάγονται προς έγκριση στην Επιτροπή Ερευνών με την παραπάνω διαδικασία όσον αφορά την έκδοση
αποφάσεων.
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