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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 Ένας από τους βασικότερους στόχους όλων των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων είναι  η 

προαγωγή της επιστημονικής έρευνας. Στα πλαίσια της Ανώτατης Εκπαίδευσης με τον όρο 

αυτό εννοούμε την πρωτότυπη έρευνα που έχει αξιόλογα αποτελέσματα στον επιστημονικό, 

εκπαιδευτικό, τεχνολογικό, μηχανικό, ιατρικό, πολιτιστικό, κοινωνικό και κάθε είδους τομέα. 

Με άλλα λόγια πρόκειται για τη μελέτη ενός προβλήματος με σκοπό την αναζήτηση της 

λύσης ανάλογα βέβαια με τη φύση και τις συνθήκες του υπό εξέταση θέματος. Προκείμενου 

να πραγματοποιηθούν όλα αυτά, έχουν αναπτυχθεί διάφορα ερευνητικά προγράμματα που 

στοχεύουν στην ανάπτυξη δραστηριότητας σχετικά με τομείς ενδιαφέροντος που είτε δεν 

έχουν αποτελέσει ποτέ αντικείμενο έρευνας είτε απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση τους διότι 

τα στοιχεία που υπάρχουν είναι ελλιπή. Σε αυτού του είδους τα προγράμματα συμμετέχουν 

άτομα της ευρείας πανεπιστημιακής κοινότητας όπως οι καθηγητές οποιασδήποτε βαθμίδας 

αλλά και προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές σε συνεργασία βέβαια και 

με ανεξάρτητους φορείς.  

 Αξίζει να σημειωθεί πως μπορούμε να διαχωρίσουμε την έρευνα σε δύο κύριους 

τομείς. Καταρχήν έχουμε τη βασική έρευνα ή αλλιώς έρευνα ελεύθερης επιλογής. Πρόκειται 

για την έρευνα που αποσκοπεί στην ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης και την υιοθέτηση 

νέων θεωριών που βέβαια μπορούν να γίνουν αποδεκτές από την ευρεία πανεπιστημιακή 

κοινότητα ανεξαρτήτως όμως της δυνατότητας που υπάρχει για άμεση πρακτική εφαρμογή 

των συμπερασμάτων της έρευνας. Από την άλλη μεριά η εφαρμοσμένη ή προσανατολισμένη 

έρευνα είναι αυτή που αποσκοπεί στην άμεση και επιστημονικά σωστή αντιμετώπιση ενός 

συγκεκριμένου θέματος ή προβλήματος με τη χρήση θεμελιωδών γνώσεων είτε από 

παλαιότερη έρευνα είτε από πρακτική εμπειρία.  

 Είναι κοινά παραδεκτό πως απαραίτητη προϋπόθεση για να χαρακτηριστεί μία 

εργασία ως ερευνητική είναι η πρωτοτυπία. Είναι βέβαια κατανοητό πως για να είναι 

αποτελεσματική η έρευνα σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσουν τα προσωπικά χαρακτηριστικά 

του ατόμου που θα ασχοληθεί με το συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο όπως για παράδειγμα το 

επίπεδο της μόρφωσής του, οι ικανότητες του και η διάθεση που έχει για αναζήτηση. Εκτός 

από αυτά όμως, απαραίτητη είναι και η κατάλληλη υποδομή για την ανάπτυξη κάποιου 

εξειδικευμένου προγράμματος. Συνήθως βέβαια αυτή αποτελεί και το μεγαλύτερο πρόβλημα 

διότι τα χρηματικά ποσά που απαιτεί είναι ιδιαιτέρως υψηλά.  

Καλτσά Αικατερίνη (Α.Μ 2/03)                 Σελίδα 1 από 144                MIS  Δ ΄ΕΞΑΜΗΝΟ 
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– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

 

Στο σημείο αυτό μεσολαβεί η Επιτροπή Ερευνών ενός Πανεπιστημίου. Αποτελεί τον 

ενδιάμεσο κρίκο μεταξύ των ερευνητών και των χρηματοδοτών. Είναι υπεύθυνη για την 

ανεύρεση των απαιτούμενων κονδυλίων από διάφορες πηγές αλλά και γενικότερα για το 

κομμάτι της οικονομικής διαχείρισης των αναπτυξιακών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών 

προγραμμάτων. Γενικότερα μπορούμε να πούμε ότι στηρίζει σε μεγάλο βαθμό την έρευνα και 

την προαγωγή της επιστήμης διότι δίνει τη δυνατότητα στον ερευνητή να ασχοληθεί σε βάθος 

και αποκλειστικά με το αντικείμενο που έχει επιλέξει να ασχοληθεί. 

Από το νόμο λοιπόν η Επιτροπή Ερευνών είναι ένα αιρετό συλλογικό όργανο 

επιφορτισμένο με τη διοίκηση και διαχείριση του «Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 

Έρευνας (ΕΛΚΕ) ». Με τον όρο αυτό νοείται ο λογαριασμός που έχει θεσπιστεί από την 

πολιτεία με σκοπό τη διάθεση και διαχείριση κονδυλίων από οποιαδήποτε πηγή για 

εξειδικευμένα πεδία έρευνας στα πλαίσια λειτουργίας των  Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και 

Τεχνολογικών Ιδρυμάτων. Ο ρόλος του ΕΛΚΕ διευρύνεται συνεχώς μέσα στο 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Συνεχώς αυξάνονται τα προγράμματα έρευνας σε όλα τα 

επιστημονικά πεδία και επιπλέον εκδηλώνεται σημαντικό ενδιαφέρον από φορείς 

χρηματοδότησης είτε ιδιωτικούς είτε δημόσιους για συμμετοχή στο οικονομικό σκέλος των 

προγραμμάτων.  

 Η παρούσα εργασία εξετάζει τους γενικούς κανόνες που διέπουν τη διαχείριση του 

Ειδικού Λογαριασμού σε ένα Πανεπιστήμιο καθώς και τη λειτουργία ενός από τα  

πληροφοριακά  συστήματα  που χρησιμοποιούνται γι’ αυτό το σκοπό. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πληροφοριακό σύστημα το οποίο να έχει υιοθετηθεί 

από το σύνολο των πανεπιστημίων. Μερικά εκπαιδευτικά ιδρύματα χρησιμοποιούν απλές 

εφαρμογές ενώ άλλα (που αποτελούν και την πλειοψηφία) χρησιμοποιούν εξειδικευμένα 

προγράμματα που έχουν δημιουργηθεί αποκλειστικά για αυτούς τους σκοπούς.  

 Στα επόμενα κεφάλαια θα αναλυθούν καταρχήν το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον 

ΕΛΚΕ, οι πηγές χρηματοδότησής του και οι κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής Ερευνών (τα 

πρώτα τρία κεφάλαια). Το κύριο μέρος της εργασίας όμως καταλαμβάνει η περιγραφή του 

εξειδικευμένου πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΕΥΝΑ» και κυρίως η διαχείριση των 

ερευνητικών έργων και η μηχανογραφημένη λογιστική τους παρακολούθηση. Από το τέταρτο 

κεφάλαιο αρχίζει η κύρια ανάλυση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που 

εξυπηρετεί τις ανάγκες και τους σκοπούς μιας Επιτροπής Ερευνών. Στο τέλος, η εργασία 

καταλήγει σε κάποια συμπεράσματα και προτείνονται μερικές ιδέες για βελτιώσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ   
 

 Ο Ειδικός Λογαριασμός λειτουργεί σύμφωνα με ένα ιδιαίτερο θεσμικό πλαίσιο. Η 

σύσταση του  πραγματοποιήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 432/ 18-4-1981. Το Διάταγμα 

αυτό διευκρινίζει τον ειδικό σκοπό που καλείται να επιτελέσει ο Λογαριασμός αυτός1. 

Επιπρόσθετα, προσδιορίζει τους φορείς χρηματοδότησης για την άντληση των απαιτούμενων 

κονδυλίων2. 

 Σ’ αυτό καθορίζονται ακόμη τα όργανα διοικήσεως και διαχειρίσεως του 

Λογαριασμού, οι ακριβείς αρμοδιότητές τους καθώς και οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις τους. 

Δίνονται συγκεκριμένες οδηγίες σε σχέση με τη διαδικασία διαθέσεως, διαχειρίσεως και 

δικαιολογήσεως των κονδυλίων του Λογαριασμού ανάλογα με το ποια κατηγορία αυτά 

αφορούν (απασχόληση προσωπικού, μετακινήσεις προσωπικού, προμήθειες εργασιών ή 

μισθώσεις). Τέλος από την αρχή ορίζεται πως τα αποτελέσματα της διαχείρισης του 

Λογαριασμού θα υποβάλλονται σε έλεγχο. 

 Ακολουθούν ο Νόμος 1514/1985 για την «Ανάπτυξη της επιστημονικής και 

τεχνολογικής έρευνας», η Υπουργική Απόφαση Β1/819/1988 και ο Νόμος 2083/1992 που 

όμως δεν έχουν ως συνέπεια σημαντικές αλλαγές. 

 Αντίθετα η Κοινή Υπουργική Απόφαση 679/22-8-1996 τροποποιεί και αντικαθιστά 

προηγούμενες νομοθετικές διατάξεις, δίνει περισσότερες διευκρινήσεις για το χειρισμό του 

Λογαριασμού και επεκτείνει το ρόλο της έρευνας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Με αυτή 

την Υπουργική απόφαση πραγματοποιείται  υποχρεωτική σύσταση του Λογαριασμού στα 

Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι της χώρας στα οποία δεν υπήρχε και διευρύνεται ο ρόλος του στα 

Πανεπιστήμια που ήδη είχε δημιουργηθεί παλαιότερα. 

Συγκεκριμένα, διευκρινίζονται επακριβώς οι δαπάνες οι οποίες μπορούν να 

αντλήσουν  κονδύλια  από  το  Λογαριασμό και τα άτομα  που μπορούν να αποτελέσουν μέλη  

 

                                                 
1 Άρθρο 1, Προεδρικό Διάταγμα 432/18-4-1981 - “Σκοπός του Λογαριασμού είναι η διάθεση και διαχείριση 
κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε 
είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών έργων που εκτελούνται από το επιστημονικό 
προσωπικό των ΑΕΙ ή και με την συνεργασία άλλων ειδικών επιστημόνων.” 
2 Θα αναλυθούν σε επόμενο κεφάλαιο 
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της Επιτροπής Διαχείρισης του Λογαριασμού τόσο στην περίπτωση των Α.Ε.Ι όσο και σε 

αυτή των Τ.Ε.Ι.  

 Σύμφωνα λοιπόν με τη συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση δίνεται ένας διευρυμένος 

ορισμός για το σκοπό του Λογαριασμού. Ειδικότερα ορίζεται ότι: « σκοπός του Λογαριασμού 

είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και 

προορίζονται για την κάλυψη δαπανών οποιουδήποτε είδους που είναι απαραίτητες για τις 

ανάγκες ερευνητικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών καθώς και έργων συνεχιζόμενης 

κατάρτισης και έργων για την παροχή επιστημονικών , τεχνολογικών και καλλιτεχνικών 

υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων 

εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη 

προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, ως και άλλων σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων 

που συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή και 

εκτελούνται ή παρέχονται από το επιστημονικό προσωπικό του Πανεπιστημίου και με τη 

συνεργασία άλλων ειδικών επιστημόνων ». 

Επιπλέον, με αυτή την Απόφαση καθορίζεται ο τρόπος συγκρότησης των μελών της 

Επιτροπής, η θητεία των μελών που την απαρτίζουν καθώς οι συγκεκριμένες αρμοδιότητές 

της. Τα μέλη της Επιτροπής εφόσον αναφερόμαστε σε Α.Ε.Ι, πρέπει να είναι μέλη 

Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) τα οποία κατά προτεραιότητα πρέπει να 

ανήκουν στις βαθμίδες του Καθηγητή και του Αναπληρωτή Καθηγητή. Επίσης όσον αφορά 

τα Τ.Ε.Ι, τα μέλη της Επιτροπής είναι μέλη Ε.Π τα οποία κατά προτεραιότητα ανήκουν στις 

βαθμίδες του Καθηγητή και του Επίκουρου Καθηγητή και είναι κάτοχοι διδακτορικού 

διπλώματος. Και στις δύο περιπτώσεις τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να έχουν εκτεταμένη 

εκπαιδευτική και ερευνητική πείρα που τεκμηριώνεται από δημοσιεύσεις σε περιοδικά 

κύρους, βιβλία και μονογραφίες και από αυτόνομη ανάπτυξη και εκτέλεση έργων και πείρα 

σε ζητήματα σχεδιασμού, διοίκησης και διαχείρισης έργων. Ειδικά για τα Α.Ε.Ι, τα μέλη της 

Επιτροπής θα πρέπει να έχουν δημοσιεύσει σε περιοδικά διεθνούς κυκλοφορίας τα τελευταία 

3 χρόνια τουλάχιστον 4 επιστημονικές εργασίες.  

Δίνονται επίσης περισσότερες οδηγίες για τις κατηγορίες δαπανών που 

πραγματοποιούνται. Το τελευταίο άρθρο δίνει αναλυτικές οδηγίες για τη σύνταξη και 

δημοσίευση του Οδηγού Χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού. «Ο οδηγός αυτός 

ορίζει αναλυτικά τα όργανα και τις διαδικασίες για την αξιολόγηση, επιλογή και 

χρηματοδότηση  των  δραστηριοτήτων,  για  την  οικονομική διαχείριση των έργων και για τη  
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διάδοση των αποτελεσμάτων των ερευνών και των άλλων αποτελεσμάτων που 

χρηματοδοτούνται μέσω του Λογαριασμού.»     

 Την Κ.Υ.Α 679/1996 ακολουθούν ο Νόμος 2530/1997 , ο Νόμος 2771/99 που 

καθιερώνει ένα πλαίσιο με σκοπό την αρτιότερη οργάνωση και διαφάνεια του Ειδικού 

Λογαριασμού, ο Νόμος 2817/2000 και ο Νόμος 3027/2002 στο άρθρο 3 § 2 του οποίου 

δίνονται περαιτέρω οδηγίες για τις αμοιβές των μελών των ερευνητικών ομάδων, για τις 

φορολογικές υποχρεώσεις του Λογαριασμού και για τη σύνταξη του Οδηγού 

Χρηματοδότησης.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 
 

Οι πηγές χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού κατατάσσονται σε δύο βασικές 

κατηγορίες. Η πρώτη αφορά πηγές εντός των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ενώ οι δεύτερη 

αφορά γενικότερα όλους τους εξωπανεπιστημιακούς φορείς χρηματοδότησης. 

Όσον αφορά τους πανεπιστημιακούς πόρους είναι αυτοί που προκύπτουν κυρίως από 

τυχόν κατανομή πλεονάσματος του προϋπολογισμού. Το πλεόνασμα αυτό κατανέμεται από 

την Επιτροπή Ερευνών έπειτα από έγκριση σχετικού προϋπολογισμού που υποβάλλει αυτή 

προς τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι3  

Τα έσοδα λοιπόν του Ειδικού Λογαριασμού προέρχονται από τις παρακάτω πηγές: 

1. Παρακρατήσεις επί του προϋπολογισμού των ερευνητικών προγραμμάτων σύμφωνα με το 

άρθρο 7 παρ. 2 της Υπ. Απόφασης ΚΑ/679/96. 

Όλα τα έργα που διαχειρίζεται η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού 

υπόκεινται σε παρακράτηση. Οι κρατήσεις αυτές είναι: 

• για όλα τα προγράμματα 8% επί του συνολικού προϋπολογισμού εκτός από τα 

επιμορφωτικά. 

• για επιμορφωτικά προγράμματα 12% του συνολικού προϋπολογισμού. 

 Το ποσοστό της παρακράτησης μπορεί να είναι διαφορετικό σε ειδικές περιπτώσεις, 

όταν οι συμβάσεις προβλέπουν συγκεκριμένο ποσοστό παρακράτησης  ή γενικών εξόδων και  

                                                 
3 Σύμφωνα με την Υ.Α 679/22-8-1996 
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σε περιπτώσεις για τις οποίες αποφασίζουν το Πρυτανικό Συμβούλιο και η Επιτροπή 

Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού. 

 

2. Κεφάλαια της παρ. 3 του άρθρου 3 του Π.Δ. 159/84, τα οποία προέρχονται από παροχή 

υπηρεσιών πανεπιστημιακών εργαστηρίων. 

3. Τόκοι των κεφαλαίων των χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων που 

κατατίθενται (τα κεφάλαια) σε έντοκους λογαριασμούς ή επενδύονται σύμφωνα με 

αποφάσεις της Επιτροπής κι εγκρίσεις της Συγκλήτου. 

4. Έσοδα  από  παροχές  υπηρεσιών  προς  τρίτους,  από  εµπορική  εκµετάλλευση  

ευρεσιτεχνιών,  τεχνογνωσίας  και  προϊόντων  που  προκύπτουν  από  χρηµατοδοτούµενα  

έργα  και  πρόσοδοι  από περιουσιακά στοιχεία του Λογαριασµού. 

5. Έσοδα από κρατήσεις που επιβάλλονται σε εκτελούμενα έργα. 

6. Κάθε είδους δάνεια. 

 

Το μεγαλύτερο μέρος όμως των απαραιτήτων κονδυλίων προέρχεται από 

εξωπανεπιστημιακούς φορείς χρηματοδότησης. Αυτοί διαχωρίζονται σε τρεις βασικές 

κατηγορίες. Πρώτα έχουμε τους κρατικούς φορείς και δημοσίους οργανισμούς οι οποίοι 

μπορεί να είναι είτε τοπικοί (περιφερειακοί) όπως για παράδειγμα Οργανισμοί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης είτε εθνικοί όπως για παράδειγμα Υπουργεία, Γενική Γραμματεία Έρευνας 

και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ) και γενικότερα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.     

Μία δεύτερη κατηγορία εξωτερικών πηγών χρηματοδότησης αποτελούν οι ιδιωτικοί 

φορείς όπως συνεταιρισμοί, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, ιδιωτικές επιχειρήσεις και 

μεμονωμένοι ιδιώτες. 

Τέλος ο Ειδικός Λογαριασμός αντλεί σημαντικούς πόρους και από το διεθνές 

περιβάλλον δηλαδή από παγκόσμιους φορείς όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΟΥΝΕΣΚΟ κ.α. 

οι οποίοι ενδιαφέρονται : 

 

1. να ενισχυθεί γενικά η έρευνα στο συγκεκριμένο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα 

2. να ερευνηθεί συγκεκριμένο θέμα που ενδιαφέρει τους ίδιους 

3. να τους παρασχεθούν επιμορφωτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες 
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4. να τους παρασχεθούν επιστημονικές, τεχνολογικές, καλλιτεχνικές υπηρεσίες και για 

λογαριασμό τους να εκπονηθούν μελέτες, να εκτελεστούν δοκιμές, εργαστηριακές 

εξετάσεις, αναλύσεις, να δοθούν γνωμοδοτήσεις και να συνταχθούν προδιαγραφές.4  

5. να τους παρασχεθούν επιστημονικές, τεχνολογικές, καλλιτεχνικές υπηρεσίες και για 

λογαριασμό τους να εκπονηθούν μελέτες, να εκτελεστούν δοκιμές, εργαστηριακές 

εξετάσεις, αναλύσεις, να δοθούν γνωμοδοτήσεις και να συνταχθούν προδιαγραφές.5  

Οι προτάσεις για συγκεκριμένο πεδίο ερευνητικής δραστηριότητας που επιθυμεί 

χρηματοδότηση μπορούν να υποβληθούν από: 

• Το ίδιο το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. 

• Σχολές ή τμήματα που ανήκουν στο Πανεπιστήμιο ή τα συλλογικά τους όργανα. 

• Ομάδες ή μεμονωμένους ερευνητές που είναι μέλη της συγκεκριμένης 

πανεπιστημιακής κοινότητας (με ή χωρίς τη συμμετοχή φοιτητών). 

• Μικτές ομάδες ερευνητών αποτελούμενες από μέλη διαφόρων Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι  και  

λοιπών ερευνητικών ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
3.1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

 

 Αναφέρεται κατηγορηματικά από την αρχή της σύστασης του Λογαριασμού6 ότι “η 

διοίκηση και διαχείριση του Λογαριασμού πραγματοποιείται από τα όργανά του και είναι 

ανεξάρτητη από τη διοίκηση και διαχείριση των Α.Ε.Ι.”. Η λειτουργία δηλαδή του Ειδικού 

Λογαριασμού πραγματοποιείται σύμφωνα με συγκεκριμένους κανόνες που ορίζονται ρητά 

από το νομοθέτη και παρακολουθείται ξεχωριστά από τις υπόλοιπες λειτουργίες του κάθε 

πανεπιστημιακού ιδρύματος. 

 Επιπρόσθετα ορίζονται τα δύο όργανα διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε ως: 

                                                 
4 Οδηγός Χρηματοδότησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας 2002 
5 Οδηγός Χρηματοδότησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας 2002 
6 δηλαδή  από το Π.Δ. 432/1981 
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1. Η Επιτροπή Ερευνών. 

2. Η Γραμματεία του Λογαριασμού. 

Καθένα από τα αυτά τα όργανα έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις 

που συνοψίζονται παρακάτω. 

 

3.1.1 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 

 

 Η Επιτροπή είναι ένα συλλογικό αιρετό όργανο των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. 

Απαρτίζεται από εκπροσώπους όλων των τμημάτων του Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι και επιπλέον έναν από 

τους Αντιπρυτάνεις του Α.Ε.Ι που ορίζεται από το Πρυτανικό Συμβούλιο ή έναν από τους 

Αντιπροέδρους του Τ.Ε.Ι που ορίζεται αντίστοιχα από το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Κατ’ ελάχιστο 

όριο απαρτίζεται από τρία μέλη7. Αν τα µέλη της Επιτροπής είναι περισσότερα από εννέα, 

µπορεί να συγκροτείται ειδικό επταµελές όργανο από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της 

Επιτροπής, και από πέντε µέλη που εκλέγονται από  την  Επιτροπή  μεταξύ  των  µελών  της.  

Σε  περίπτωση  που  τα  µέλη  της  Επιτροπής  είναι  έξι ή επτά,  η  συγκρότηση  ή  µη  του  

παραπάνω  ειδικού  επταµελούς  οργάνου  αποφασίζεται  από  την Επιτροπή. Ο ορισµός των 

πέντε µελών έχει προσωπικό χαρακτήρα και δεν μεταφέρεται στους αναπληρωµατικούς τους. 

Επιπρόσθετα η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τριετής.  

 Η Επιτροπή είναι επιφορτισμένη από το νόμο με μία σειρά από ενέργειες για τις 

οποίες έχει την ευθύνη. Οι κυριότερες είναι οι παρακάτω: 

 

• Επεξεργάζεται προτάσεις που αφορούν θέματα ερευνητικής πολιτικής και εισηγείται προς 

τη Σύγκλητο τις κατάλληλες προτάσεις για έγκριση. 

• Επικουρεί την Πρυτανεία και τη Σύγκλητο του Ιδρύματος στο συντονισμό των 

ερευνητικών έργων, που χρηματοδοτούνται μέσω του ΕΛΚΕ και εισηγείται σχετικά με τη 

λήψη μέτρων και εξασφάλιση πόρων του ΕΛΚΕ. 

• Προτείνει στη Σύγκλητο, σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες διαδικασίες, τρόπους 

αξιολόγησης, επιλογής, χρηματοδότησης,, πληρωμής των δαπανών και παραλαβής των 

αποτελεσμάτων των ερευνητικών έργων του Ιδρύματος που χρηματοδοτούνται μέσω του 

ΕΛΚΕ. 

 

                                                 
7 Π.Δ 432/1981 

Καλτσά Αικατερίνη (Α.Μ 2/03)                 Σελίδα 8 από 144                MIS  Δ ΄ΕΞΑΜΗΝΟ 



ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

 

• Συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση στη Σύγκλητο τον Οδηγό Χρηματοδότησης και 

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ. 

• Εγκρίνει προτάσεις για χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, στα 

πλαίσια των διαδικασιών που προβλέπονται από τον Οδηγό Χρηματοδότησης. 

• Καταρτίζει ετήσιο επιστημονικό και οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό κινήσεως 

του ΕΛΚΕ και παρέχει κάθε αναγκαία ενημέρωση προς τον Πρύτανη, τη Σύγκλητο, το 

Υπουργείο Παιδείας, άλλα Υπουργεία και λοιπούς ενδιαφερομένους με ειδικές εκδόσεις. 

• Αποδέχεται τις κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων στον ΕΛΚΕ και 

καθορίζει τους ειδικότερους όρους αποδοχής και διάθεσής τους. 

• Αναζητεί πηγές χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ και ενεργεί κάθε πράξη που είναι απαραίτητη 

για την εξασφάλιση των χρηματικών πόρων 

• Χορηγεί υποτροφίες σύμφωνα με ειδικό κανονισμό που εγκρίνει η Σύγκλητος στα πλαίσια 

του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης. 

• Για την έγκριση ανάληψης δράσης ή υποχρέωσης για τη διάθεση του αποθεματικού του 

ΕΛΚΕ απαιτείται προηγούμενη απόφαση της Επιτροπής 

• Αποφασίζει για τη σύναψη δανείων και εξουσιοδοτεί τα πρόσωπα που θα υπογράφουν τα 

σχετικά δανειστικά συμβόλαια.  

•  Προσλαμβάνει ειδικό προσωπικό για τη στελέχωση της Γραμματείας. 

•  Εποπτεύει το έργο της Γραμματείας και ορίζει τον Προϊστάμενό της.8 

 

3.1.2 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

 

Κατά ανάλογο τρόπο με την Επιτροπή, η Γραµµατεία, που αποτελεί το δεύτερο 

όργανο διαχείρισης του Λογαριασμού έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες σύμφωνα με τη 

νομοθεσία9:  

•  Παρακολουθεί  τη  λογιστική  και  διαχειριστική  κίνηση  του  Λογαριασµού  και  

προβαίνει  στην πληρωµή  των  δαπανών  µετά  από  εντολή  του  Επιστηµονικού  

Υπεύθυνου  κάθε  έργου,  εφόσον  η δαπάνη  προβλέπεται  ρητά  στον  εγκεκριµένο  

προϋπολογισµό   του   έργου.  Σε   διαφορετική  περίπτωση  απαιτείται  και  η έγκριση του  

 

                                                 
8 Κοινή Υπουργική Απόφαση 679/96, Άρθρο 4 
9 Κοινή Υπουργική Απόφαση 679/1996, Άρθρο 6 

Καλτσά Αικατερίνη (Α.Μ 2/03)                 Σελίδα 9 από 144                MIS  Δ ΄ΕΞΑΜΗΝΟ 



ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

 

Προέδρου της Επιτροπής, ή άλλου οργάνου που ορίζεται από τον Οδηγό Χρηµατοδότησης.  

•  Εξυπηρετεί γραµµατειακώς την Επιτροπή και εισηγείται για θέµατα της αρµοδιότητάς 

της.  

• Μελετά και επεξεργάζεται, µε τα µέλη της ή σε συνεργασία µε άλλα πρόσωπα, τις 

κατευθύνσεις που προδιαγράφει η Επιτροπή ή υποβάλλει στην Επιτροπή προτάσεις για 

νέες κατευθύνσεις.  

• Μεριµνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής. 

 
3.2 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε.Λ.Κ.Ε 

 

 Θα ήταν χρήσιμο, πριν ξεκινήσει η ανάλυση του ΕΛΚΕ, να παρουσιαστούν τα 

οργανογράμματα των δύο βασικών Πανεπιστημίων της Θεσσαλονίκης όπως το Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας και το Αριστοτέλειο. Θα παρατηρήσουμε ότι η δομή ενός τμήματος ΕΛΚΕ δεν 

είναι συγκεκριμένη ή δεδομένη. Αντίθετα το κάθε Ίδρυμα υιοθετεί την ιεραρχική δομή που 

το εξυπηρετεί περισσότερο. Για παράδειγμα σε κάποιες επιτροπές Ερευνών μπορεί να 

υπάρχει ξεχωριστό εξειδικευμένο τμήμα για κάποιου είδους εργασίες ενώ αντίθετα σε άλλο 

να συμπεριλαμβάνονται οι αρμοδιότητες αυτού σε κάποιο βασικό τμήμα. Βέβαια είναι 

δεδομένο πως οι εργασίες που έχουν να επιτελέσουν όλες οι Επιτροπές είναι παρόμοιου 

χαρακτήρα. 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 
         Σχ. 3.2.1: 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ10

                                                 
10 http://www.uom.gr/rc/rc_organog.htm
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ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

 

 
Σχ 3.2.2: ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ11

 

3.3 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ 

 

 Πρέπει να τονιστεί ιδιαιτέρως πως κάθε έργο απαραίτητα έχει κάποιο συγκεκριμένο 

άτομο ως επιστημονικά υπεύθυνο. Ο υπεύθυνος έργου έχει ευθύνη απέναντι στο 

Πανεπιστήμιο, τόσο για την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων προς τον χρηματοδότη 

όσο και για την επιστημονική αρτιότητα του εκτελούμενου έργου. 

 Η συγκρότηση της ερευνητικής ομάδας κάθε έργου πραγματοποιείται από τον 

επιστημονικά υπεύθυνο. Βέβαια στη συνέχεια απαιτείται έγκρισή της από το επταμελές 

όργανο της Επιτροπής.  

Ο συντονιστής ή επιστημονικός υπεύθυνος έργου είναι υπεύθυνος για την υποβολή, 

για λογαριασμό του αναδόχου και ως εντολοδόχος αυτού, όλων των εγγράφων και παντός 

στοιχείου που βάσει της σύμβασης ή της καλής πίστης, απαιτούνται για την ομαλή διεξαγωγή 

και περάτωση του έργου. Επίσης έχει ευθύνη όλων των επιπτώσεων σε περίπτωση που ο 

χρηματοδότης δεν αποδεχθεί ή θεωρήσει ελλιπές το υποβληθέν έργο. Σε περίπτωση που ο 

χρηματοδότης ζητήσει από τον Ειδικό Λογαριασμό επιστροφή καταβληθέντων ποσών, λόγω 

υπαιτιότητας του επιστημονικού υπευθύνου, ο τελευταίος υποχρεούται να επιστρέψει στον 

Ειδικό Λογαριασμό το ποσό των καταβολών που θα ζητηθούν από το χρηματοδότη. 

Ειδικότερα οι αρμοδιότητες του επιστημονικού υπευθύνου είναι οι ακόλουθες: 

                                                                                                                                                         
 
11 http://www.rc.auth.gr/ 
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ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

                                                

 

• Είναι υπεύθυνος της σύνταξης της πρότασης για την έγκριση ενός έργου.  

• Είναι υπεύθυνος για την σύνταξη και υποβολή στην επιτροπή των εντύπων για την 

έγκριση της πρότασης, την αποδοχή του έργου, και των προμηθειών. 

• Είναι υπεύθυνος για τον επιστημονικό έλεγχο του έργου και την καλή του εκτέλεση. 

• Είναι υπεύθυνος για την επιλεξιμότητα των δαπανών και την νομιμότητα των προμηθειών. 

Για να είναι επιλέξιμη μία δαπάνη για το οικείο έργο, θα πρέπει να συγκεντρώνει τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά12 σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και το νομικό πλαίσιο της 

σύμβασης χρηματοδότησης  : 

1. Να πραγματοποιείται εντός της συμβατικής διάρκειας του έργου (ημερομηνία 

έναρξης-λήξης). 

2. Να περιλαμβάνεται στις κατηγορίες δαπανών του προϋπολογισμού του έργου. 

3. Να έχει απόλυτη συνάφεια με το έργο. 

4. Να είναι λογική, δηλαδή να τηρούνται οι αρχές της χρηστής διαχείρισης και της 

οικονομίας. 

5. Να καλύπτεται από τα νόμιμα παραστατικά δαπανών. 

6. Να έχουν ακολουθηθεί οι διαδικασίες που προβλέπονται από θεσμικό πλαίσιο 

διαχείρισης του έργου.  

 

Ως μη επιλέξιμες δαπάνες, σε κάθε περίπτωση αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω : 

1. Δαπάνες για κέρδη ή κάλυψη ζημιών. 

2. Δαπάνες για κάλυψη προσωπικών και οικογενειακών αναγκών. 

3. Δαπάνες ψυχαγωγίας και διαφήμισης. 

 

• Είναι υπεύθυνος για την φύλαξη των παγίων εξοπλισμών που αποκτήθηκαν από το έργο. 

• Είναι υπεύθυνος για την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών για την πρόσληψη 

προσωπικού. 

• Είναι υπεύθυνος για την σύνταξη όλων των εκθέσεων προόδου του έργου που άπτονται 

του φυσικού αντικειμένου (τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες κ.λπ.). 

 

 

 
12 Οδηγός Διαχείρισης Προγραμμάτων Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης, σ.19-2012 
http://www.rc.aueb.gr/gr/projmanagguideart0311.php
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ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

 

• Τέλος, οπουδήποτε ο επιστημονικά υπεύθυνος δημοσιεύει το σύνολο ή μέρος των 

αποτελεσμάτων του έργου του, υποχρεούται να αναφέρει τον φορέα χρηματοδότησης και 

διαχείρισης.13  

 Σε περίπτωση απουσίας του επιστημονικά υπευθύνου για χρονικό διάστημα πέραν 

των δύο μηνών για λόγους μη σχετικούς με τη διεξαγόμενη έρευνα (π.χ. εκπαιδευτική άδεια), 

ορίζεται αντικαταστάτης από τα μέλη της ερευνητικής ομάδας με δήλωση του επιστημονικά 

υπευθύνου. Αν ο φορέας χρηματοδότησης απαιτεί να υπάρχει προηγούμενη έγκρισή του για 

την αντικατάσταση, ο επιστημονικά υπεύθυνος έχει την ευθύνη της λήψης και υποβολής 

αυτής της έγκρισης στην Επιτροπή Ερευνών.14  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  

 
4.1 ΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 
Πριν από μερικά χρόνια οι Επιτροπές Ερευνών αντιμετώπιζαν πολλά προβλήματα 

όσον αφορά τη λειτουργία τους. Εκείνη τη χρονική περίοδο δεν υπήρχε κάποιο ειδικό 

μηχανογραφημένο σύστημα που θα κάλυπτε τις ανάγκες των εργασιών τους. Τη δεδομένη 

χρονική περίοδο, η τήρηση των λογιστικών δεδομένων γίνονταν σύμφωνα με την 

απλογραφική μέθοδο και η οικονομική διαχείριση πραγματοποιούνταν με τη χρήση 

χειρόγραφων καταστάσεων.  

Με την πάροδο όμως των ετών αυξήθηκαν οι αναλήψεις έργων από τις Επιτροπές 

Ερευνών πράγμα που είχε βέβαια ως συνέπεια και την αύξηση του κύκλου των εργασιών 

τους. Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μεγάλη αύξηση στην υλοποίηση ερευνητικών 

προγραμμάτων και τις εισροές των απαιτούμενων κονδυλίων. Οι Επιτροπές αναλαμβάνουν 

σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας (συνήθως 

ΕΠΕΑΕΚ), προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Ανάπτυξης καθώς και 

πλήθος άλλων  ελληνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων. Καθώς λοιπόν αλλάζουν  
                                                 
13 http://www.rc.aueb.gr 
14 http://research.upatras.gr/4.htm
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ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

 

συνεχώς τα δεδομένα οι παραδοσιακές δομές και η γραφειοκρατική διάρθρωση υποχωρούν 

υπέρ ενός σύγχρονου μοντέλου παροχής υπηρεσιών, που οφείλει να χαρακτηρίζεται από: 

 

• Αξιοπιστία στη διαχείριση. 

• Διαφάνεια και νομιμότητα. 

• Ταχύτητα στη διεκπεραίωση. 

• Ορθή παρακολούθηση. 

• Πιστή απεικόνιση όλων των πράξεων. 

• Ισότιμη μεταχείριση.15 

 

 Όλες οι Επιτροπές Ερευνών μέσα στα Α.Ε.Ι και τα Τ.Ε.Ι της χώρας προσπαθούν να 

υιοθετήσουν ένα αξιόπιστο και αποτελεσματικό πληροφοριακό σύστημα για την επεξεργασία 

του Ειδικού Λογαριασμού. Οι εξειδικευμένες εφαρμογές που προτείνονται από διάφορες 

εταιρίες πληροφορικής προσπαθούν να εκσυγχρονίζονται συνεχώς προκειμένου να είναι σε 

θέση να καλύψουν τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις. Η αλήθεια πάντως είναι πως στον 

συγκεκριμένο τομέα υπάρχουν ελάχιστες επιλογές που δίνονται από διάφορους φορείς. 

 

4.2 ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΕΥΝΑ» 

 

  Όπως ειπώθηκε προηγούμενα, κάθε Επιτροπή Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 

προκειμένου να λειτουργήσει αποτελεσματικά έχει υιοθετήσει κάποιο πληροφοριακό 

σύστημα. Στόχος της συγκρότησης του συστήματος είναι να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο 

διαχείρισης έργων, αλλά και ως μέσο επικοινωνίας μεταξύ συνεργατών, συναλλασσομένων 

και Επιτροπής Ερευνών.  

Το τμήμα το οποίο διαχειρίζεται τα συστήματα πληροφορικής της Επιτροπής και 

ευθύνεται για την καλή λειτουργία του δικτύου καλείται Τμήμα Μηχανογράφησης.   

Η διοίκηση και διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού απαιτεί δύο τομείς 

παρακολούθησης: τη διαχείριση και τη λογιστική ενημέρωση. Παλαιότερα,  η διαχείριση σε 

ένα μεγάλο ποσοστό γινόταν μέσω απλών προγραμμάτων του Microsoft Office των Windows  

 

                                                 
15 «ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΛΕΚΤΑ», Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ, Τεύχος 4o,  Σεπτέμβριος 2001 
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– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

                                                

 

όπως το Word ή το Excel. Η λογιστική παρακολούθηση γινόταν συνήθως μέσω ειδικών 

προγραμμάτων  λογιστικής  όπως  για  παράδειγμα  το   «Κεφάλαιο»  της  Unisoft.  Σήμερα, η  

μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων έχει υιοθετήσει εξειδικευμένα 

πληροφοριακά συστήματα προκειμένου να καλυφθούν οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις.  

Ένα από αυτά είναι το ειδικό μηχανογραφημένο πρόγραμμα «ΕΡΕΥΝΑ» που 

παρέχεται από την εταιρία Microquest. Η εισαγωγή του στον τομέα της έρευνας (στα πλαίσια  

των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων) προήλθε κυρίως με διαγωνισμούς μέσω των οποίων κρίθηκε 

ως το καταλληλότερο για να εξυπηρετήσει τους συγκεκριμένους σκοπούς. Μάλιστα η 

εισαγωγή του στις Επιτροπές Ερευνών είναι σχετικά πρόσφατη και τοποθετείται περίπου στις 

αρχές του 2003 (αρχή λειτουργίας). 

 Το «ΕΡΕΥΝΑ» είναι ένα διαχειριστικό και λειτουργικό σύστημα. Αποτελείται 

δηλαδή όπως ήδη αναφέρθηκε από δύο κομμάτια: τη διαχείριση και τη λογιστική. Είναι 

αρκετά διαδεδομένο ως ένα κατάλληλο και αξιόπιστο πληροφοριακό σύστημα για τη 

διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού. Χρησιμοποιείται από αρκετά πανεπιστήμια και 

εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα όπως το: 

 

• Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (για το γενικό λογαριασμό) 

• Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

• Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

• Πάντειο Πανεπιστήμιο 

• Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

• Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

• ΤΕΙ Ηπείρου 

• Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο 

• Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

• Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας16 

 

 

 

 

 
16 Από στοιχεία του υπευθύνου του προγράμματος της εταιρίας Microquest 
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ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ 
 

5.1 ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Η Επιτροπή, παίρνοντας υπόψη τη γενικότερη ερευνητική πολιτική και κατεύθυνση 

του Ιδρύματος εγκρίνει τα έργα τα οποία θα διαχειριστεί. Η αποδοχή ενός νέου έργου από την 

Επιτροπή αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη του έργου και για κάθε οικονομική 

συναλλαγή. Το προηγούμενο στάδιο όμως είναι η σύνταξη της πρότασης. Κατά το στάδιο 

αυτό θα πρέπει να ακολουθούνται σχολαστικά οι σχετικές οδηγίες της προκήρυξης και να 

λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτεροι κανόνες και οι διαδικασίες που θα εφαρμοστούν κατά την 

υλοποίηση του έργου, αν αυτό εγκριθεί. 

 Υπάρχουν όπως έχει ήδη αναφερθεί δύο κύριες περιπτώσεις. Και στις δύο ο φορέας 

χρηματοδότησης προκηρύσσει ένα ερευνητικό πρόγραμμα και κατόπιν δέχεται την υποβολή 

προτάσεων. Ακολουθεί η αξιολόγηση των προτάσεων αυτών και η επιλογή αυτής που 

κρίνεται ως η καταλληλότερη. Αν η χρηματοδότηση του προγράμματος πρόκειται να γίνει 

από τα διαθέσιμα του Ειδικού Λογαριασμού, η Επιτροπή προβαίνει στην έκδοση προκήρυξης 

και θέτει συγκεκριμένο χρονικό περιορισμό για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και την 

κατάθεση προτάσεων. Αντίθετα στην περίπτωση που η χρηματοδότηση γίνεται από 

εξωτερικό φορέα υποβάλλεται η πρόταση από τους ενδιαφερομένους στον φορέα αυτό (ένα 

αντίγραφο υποβάλλεται και στη Γραμματεία). Αν η πρόταση εγκριθεί από τον εξωτερικό 

φορέα η Επιτροπή θα αναλάβει την οικονομική διαχείριση. Διατηρεί πάντως το δικαίωμα 

άρνησης ανάληψης ευθύνης ενός προγράμματος  εφόσον αυτό δεν είναι σύμφωνο με τους 

κανόνες λειτουργίας του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Για την αποδοχή λοιπόν ενός νέου έργου 

υποβάλλονται στη Γραμματεία του ΕΛΚΕ (και στον εξωτερικό χρηματοδότη εφόσον η πηγή 

οικονομικής ενίσχυσης βρίσκεται εκτός του χώρου του Ιδρύματος) τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

• Αίτηση του επιστημονικού υπευθύνου για την αποδοχή της διαχείρισης του έργου από 

τον Ειδικό Λογαριασμό. Αυτή η αιτιολογημένη πρόταση - εισήγηση περιλαμβάνει:  
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ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

 

-  Το σκοπό και τη σημασία του ερευνητικού προγράμματος. 

-  Το φορέα χρηματοδότησης και την αιτία ανάληψης του ερευνητικού προγράμματος. 

-  Το πρόγραμμα της έρευνας. 

-  Το προσωπικό που θα απαιτηθεί. ( Στη συνέχεια ακολουθεί ένα παράδειγμα καταγραφής 

των στοιχείων των μελών της ερευνητικής ομάδας των μελών Διδακτικού Ερευνητικού 

Προσωπικού του προγράμματος για το Πάντειο Πανεπιστήμιο). 

17

 

-  Το βαθμό απασχόλησης των μέσων του Τομέα (προσωπικό, όργανα, χώροι κ.λπ.). 

-  Το βαθμό απασχόλησης του υπεύθυνου στο ερευνητικό πρόγραμμα. 

-  Τον αριθμό των ερευνητικών προγραμμάτων που συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος ως 

υπεύθυνος και ως συνεργάτης. 

-  Την οικονομική ανάλυση (προϋπολογισμό) του ερευνητικού προγράμματος. 

                                                 
17 http://www.panteion.gr/gr/ipiresies/epitropi_erevnas/edipa 
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ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

 

-  Ένα απλό χρονοδιάγραμμα του έργου. (Κατά τη σύνταξη του, ο επιστημονικά υπεύθυνος 

θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη εκτός των άλλων, και τον απαιτούμενο χρόνο για ενέργειες που 

απαιτούν εγκρίσεις, όπως διαδικασίες επιλογής προσωπικού καθώς και για τυχόν άδειες που 

απαιτούνται λόγω χρήσης ξένης ιδιοκτησίας ακόμη και αν πρόκειται για κρατική). 

-  Ποιοι θα ωφεληθούν από τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα του προγράμματος. 

 

• Υπεύθυνη δήλωση του  Επιστημονικού Υπευθύνου (ΕΥ) ότι το προτεινόμενο έργο δεν 

έχει χρηματοδοτηθεί ή δεν χρηματοδοτείται από άλλη πηγή. 

 

          Κάθε πρόταση για να θεωρηθεί σωστή, προκειμένου να γίνει αποδεκτή και να μπει σε 

εφαρμογή θα πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• Να είναι συγκεκριμένη. 

• Να είναι τεκμηριωμένη. 

• Να μην είναι εύκολο να χρηματοδοτηθεί από άλλα κονδύλια. 

• Το όφελος του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος να είναι σαφώς σημαντικότερο από το 

κόστος. 

• Να προσφέρει στρατηγικό πλεονέκτημα στο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.18 

 

5.2  ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

Η ορθή σύνταξη του προϋπολογισμού ενός έργου παίζει βασικό ρόλο τόσο κατά την 

αρχική φάση όσο και για τα μετέπειτα στάδια του έργου. Γι’ αυτό το λόγο απαιτούνται 

ακριβείς υπολογισμοί των οικονομικών μεγεθών, όπως για παράδειγμα για το κόστος της 

μονάδας εργασίας (ωριαία, μηνιαία κλπ.) για κάθε κατηγορία προσωπικού, σε πραγματικές 

τιμές και όσο το δυνατόν με λιγότερες αποκλίσεις. Οι αξιόπιστες προβλέψεις θα βοηθήσουν 

κατά ένα μεγάλο βαθμό την ομαλή πορεία που έργου. Από το πρόγραμμα απαιτείται οι 

προϋπολογισμοί των έργων να γίνονται με ανάλυση σε έσοδα και δαπάνες, καθώς και σε 

υποκατηγορίες αυτών. 

Ο προϋπολογισμός των δαπανών για το έργο περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:19

 

                                                 
18 Οδηγός Χρηματοδότησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
19 Οδηγός Χρηματοδότησης Πανεπιστημίου Κρήτης 
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– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

 

•  Αμοιβές  Μελών Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού  (Αναφέρεται στο σύνολο 

των πρόσθετων αμοιβών των μελών Δ.Ε.Π. και των υπαλλήλων που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα). 

•  Αμοιβές Δημοσίων Υπαλλήλων ( Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όλοι οι υπάλληλοι 

φορέων του Δημοσίου Τομέα όπως αυτός οριοθετείται από την ισχύουσα Νομοθεσία. 

Αναφέρεται στο σύνολο των πρόσθετων αμοιβών). 

•  Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση έργου ( Αναφέρεται στο συνολικό ακαθάριστο ποσό 

αμοιβών που θα διατεθεί σε όσους θα εργαστούν στο ερευνητικό πρόγραμμα προκειμένου 

να εκτελέσουν ένα μέρος του έργου). 

•  Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση έργου και ασφάλιση (Αναφέρεται στο συνολικό 

ακαθάριστο ποσό αμοιβών μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές του Ι.Κ.Α, που θα διατεθεί σε 

όσους θα εργαστούν στο ερευνητικό πρόγραμμα και θα είναι ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α.). 

•  Υποτροφίες μεταπτυχιακών φοιτητών ( Αναφέρεται στο συνολικό ποσό των 

υποτροφιών των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα πληρωθούν μέσω των θεσμοθετημένων 

υποτροφιών του ΕΛΚΕ.  ή μέσω των υποτροφιών που προέρχονται από τον Τακτικό 

Προϋπολογισμό. Το ποσό καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ισχύει ως προς το 

ανώτερο όριο για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.) 

•  Αμοιβές Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Αναφέρεται το συνολικό ποσό των μεταπτυχιακών 

εφόσον έχουν προσληφθεί ως ερευνητές σε ερευνητικά προγράμματα). 

•  Αμοιβές Προπτυχιακών Φοιτητών (Αναφέρεται το συνολικό ποσό των αμοιβών των 

φοιτητών που θα πληρωθούν από το πρόγραμμα. Το ποσό καθορίζεται από υπουργικές 

αποφάσεις και προεδρικά διατάγματα).  

•  Μη αναλώσιμα Υλικά ( Συμπληρώνεται με το σύνολο της αξίας των προμηθειών για 

πάγιο εξοπλισμό, όργανα και μη αναλώσιμα υλικά που προβλέπονται να αγοραστούν για 

τις ανάγκες του έργου και που έχουν διάρκεια ζωής μεγαλύτερη από αυτήν του 

προγράμματος). 

•  Αναλώσιμα Υλικά ( Συμπληρώνεται με το σύνολο της αξίας των αναλωσίμων υλικών 

που προβλέπονται για την πραγματοποίηση του προγράμματος). 

•  Μετακινήσεις Εσωτερικού (Συμπληρώνεται με το σύνολο της δαπάνης για τις 

μετακινήσεις των ερευνητών στο εσωτερικό της χώρας που δικαιολογούνται στα πλαίσια 

των αναγκών του ερευνητικού προγράμματος). 

•  Μετακινήσεις εξωτερικού (Συμπληρώνεται με το ποσό της  δαπάνης  των  μετακινήσεων  
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– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

                                                

 

των ερευνητών στο εξωτερικό που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια των αναγκών του 

προγράμματος). 

•  Απρόβλεπτα- Λοιπά Έξοδα (Συμπληρώνεται με το ποσό των απρόβλεπτων εξόδων που 

τυχόν θα προκύψουν κατά την εκτέλεση του προγράμματος (π.χ. δακτυλογραφήσεις, 

φωτοτυπίες, μικροέξοδα, ταχυδρομικά, μεταφορικά, κ.λ.π.). Το ποσό αυτό δεν υπερβαίνει 

το 10% της συνολικής χρηματοδότησης. 

•  Παρακράτηση υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού (Γενικά Έξοδα) (Στον προϋπολογισμό 

είναι απαραίτητο να συμπεριληφθεί παρακράτηση για τα έξοδα διαχείρισης του 

προγράμματος).20  

Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως είναι επιτρεπτή η αναθεώρηση του αρχικού 

προϋπολογισμού κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου εφόσον βέβαια προκύψει η ανάγκη. 

Βέβαια η αναθεώρηση αυτή θα πρέπει μετέπειτα να εγκριθεί από την Επιτροπή Ερευνών. Αν 

η αναθεώρηση αφορά πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν μεγαλύτεροι περιορισμοί 

και δεν επιτρέπεται να γίνονται μεγάλες μεταφορές ποσών από τμήμα του έργου σε άλλο. 

Επιπρόσθετα, αν το έργο χρηματοδοτείται από εξωτερική πηγή θα πρέπει να γνωστοποιηθεί η 

αναμόρφωση και σε αυτή και να γίνει αποδεκτή. 

Όσον αφορά τη διαχείριση του έργου μέσα από το πληροφοριακό σύστημα 

«ΕΡΕΥΝΑ», θεωρείται απαραίτητη η δημιουργία προϋπολογισμού για  κάθε έργο ξεχωριστά 

(δηλαδή το πώς θα εισπραχθούν τα έσοδα και πως θα δαπανηθούν τα έξοδα που το αφορούν).  

Ανάλογα με το έργο υπάρχει δυνατότητα αναθεώρησης του προϋπολογισμού αργότερα. Το 

σύστημα έχει τη δυνατότητα καταχώρησης των αναθεωρημένων  προϋπολογισμών των έργων 

και  δυνατότητα φύλαξης των παλαιών. Βέβαια η αναθεώρηση μπορεί να γίνει μέχρι του 

ποσού που έχει ήδη δαπανηθεί. Για παράδειγμα αν ο προϋπολογισμός αφορούσε 1000€ και 

έχουν δαπανηθεί ήδη 800€ η αναθεώρηση μπορεί να φτάσει μέχρι 800€ . Αυτός είναι ένας 

περιορισμός που έχει εισαχθεί στο σύστημα προκειμένου να αποφευχθούν οι ανεξέλεγκτες 

αλλαγές. Αξίζει να σημειωθεί πως ακόμη και η ίδια η Επιτροπή Ερευνών αντιμετωπίζεται ως 

ένα ξεχωριστό έργο. 

 Επιπλέον, μέσα στο πρόγραμμα υπάρχουν πολλά έργα κυρίως του Γ΄ κοινοτικού 

Πλαισίου Στήριξης που διαιρούνται σε υποέργα. Το υποέργο έχει την έννοια της σύμβασης. 

Αν για παράδειγμα είχαμε το έργο «ΒΙΒΛΙΑ» πιθανά υποέργα θα μπορούσαν να είναι η 

συγγραφή των βιβλίων, τα CD-ROM των βιβλίων ή η διανομή των βιβλίων. Είναι φανερό ότι  

 
20 Π.Δ. 432/81, άρθρο 7 

Καλτσά Αικατερίνη (Α.Μ 2/03)                 Σελίδα 20 από 144                MIS  Δ ΄ΕΞΑΜΗΝΟ 



ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

 

το άθροισμα των υποέργων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το συνολικό προϋπολογισμό του 

έργου. Επιπλέον οι δαπάνες που αναφέρονται στα υποέργα πρέπει υποχρεωτικά να 

αναφέρονται και στο έργο. Επίσης να σημειωθεί ότι οι πληρωμές γίνονται από τα υποέργα.    

 
5.2.1 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
 

Στη συνέχεια ακολουθούν δύο παραδείγματα εντύπων που χρησιμοποιούνται στην 

αρχική αυτή φάση υποβολής μιας πρότασης έργου και αφορούν την σύνταξη ή αναθεώρηση 

του προϋπολογισμού από διάφορα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Είναι βέβαια πάντα 

υπογεγραμμένα από τον επιστημονικά υπεύθυνο του έργου. Καταρχήν, δίνονται δύο 

παραδείγματα εντύπων Πανεπιστημίων για την συμπλήρωση όλων των προϋπολογιζόμενων 

ποσών των δαπανών για ένα έργο. Το τρίτο έγγραφο που ακολουθεί είναι μία αίτηση για 

τροποποίηση ερευνητικού προγράμματος και αναθεώρηση του προϋπολογισμού του έργου. 

Παρατηρείται ότι πρώτα συμπληρώνονται τα στοιχεία του συγκεκριμένου έργου         

(κωδικός, τίτλος και επιστημονικά υπεύθυνος) κατόπιν τα αναλυτικά ποσά για κάθε 

κατηγορία δαπάνης ξεχωριστά. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) 
 
ΠΑΝΤΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 21            
  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Υ.Α. ΚΑ/679/96  
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
  
Επιστηµονικά Υπεύθυνος:----------------------------------------------  Κωδικός:---------------------- 

Τίτλος έργου:------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

 
                                                 
21 http://www.panteion.gr/gr/ipiresies/epitropi_erevnas/edipa  

 

Καλτσά Αικατερίνη (Α.Μ 2/03)                 Σελίδα 21 από 144                MIS  Δ ΄ΕΞΑΜΗΝΟ 



ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

 

Χαρακτηρίστε µε «Χ» την αντίστοιχη περίπτωση:  

1.  Αρχικός προϋπολογισµός        [    ]  

2.  Πρόσθετος  προϋπολογισµός    [    ]  

 

 

 
 

 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΔΑΠΑΝΩΝ 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

α)    Αμοιβές Πανεπιστημιακών     

β)    Αμοιβές τρίτων µε ανάθεση έργου   

γ)    Αμοιβές τρίτων µε εξαρτηµένη θέση εργασίας   

δ)    Εξοπλισµός ( όργανα , υλικά)   

ε)    Αναλώσιµα   

στ)  Μετακινήσεις εσωτερικού   

ζ)    Μετακινήσεις εξωτερικού   

η)    Λοιπά έξοδα   

θ)    Γενικά έξοδα (παρακράτηση Υ.Α. ΚΑ/679/96)   

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

  
  
   

       Αθήνα _____/_____/_____  
  

 
  

Υπογραφή Επιστημονικά Υπευθύνου  
 

……………………………………… 
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ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

2)    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) 22

 
     ΚΩΔΙΚΟΣ   
Επιστημονικός Υπεύθυνος:   
Ερευνητικό Έργο: 
 

  

Φορέας Χρηματοδότησης: 
 
     

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΕΠΕΑΕΚ:   Άλλο:   ( δώστε κλικ ανάλογα) 
 ΕΝΑΡΞΗ:   ΛΗΞΗ:   ( σημειώστε ανάλογα) 
       

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΩΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑ 
              

ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 14        
              
ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 16.17.00         
              
ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 60.00         
              
ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛ- 61.00         
ΜΑΤΙΩΝ ΥΠΟΚ.ΣΕ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔ.             
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓ- 61.01         
ΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΠΟΚ.ΣΕ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔ.             
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΌ ΤΡΙΤΟΥΣ 61.03         
              
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ 61.90         
ΣΕ ΠΑΡΑΚΡ.ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ             
ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 61.98         
              
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 62.03         
              
ΕΝΟΙΚΙΑ 62.04         
              
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 62.07         
              
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 62.98         
              
Φ.Π.Α. ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟ- 63.98.08         
ΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ             
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 64.00         
              
ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 64.01         
              
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 64.02         
             
ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ-ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ 64.03         
             
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ 64.05         
              
ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 64.07         
              
ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ 64.08         
              
ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 64.09         
              
ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 64.98         
              
ΚΡΑΤΗΣΗ Ε.Ε.- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ 
ΕΞΟΔΑ ΕΛΚΕ 64.98.10       

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

              
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 65.10         
             
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ- 65.98         
ΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΑ             

ΣΥΝΟΛΟ     0.00     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ     ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠ.ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ    

                                                 
22 http://ee.uth.gr/Entypa/Entypa01-16/ENTYPO_05.xls
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ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

3) 

Προς την Επιτροπή Ερευνών 

ΣΧΟΛΗ     : ………………………………… 

ΤΟΜΕΑΣ     : ………………………………… 

Αθήνα : 

Παραλήφθηκε από την Ε.Ε. 

Αριθμ. Πρωτ………………. Ημερομ:………………. 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ23

  
Επιστημονικός Υπεύθυνος   

 

Κωδικός Αριθμός Ερ. Προγράμματος (από την Επ.Ερευνας)   

 

ΕΙΔΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Εγκεκριμένος 
προϋπολογισμός 

Δαπάνες που 
έχουν γίνει 

Νέος 
Προϋπολογισμός 

Διαφορά Μετ. % 

Α. (δαπάνες που δεν απαλλάσσονται 
του 15%) 

     

1. Αμοιβές προσωπικού ΕΜΠ (εκτός 
μελών ΔΕΠ) 

     

2. Αμοιβές προσωπικού εκτός ΕΜΠ      

3. Αναλώσιμα      

4. Όργανα που δεν θα παραμείνουν 
στο ΕΜΠ 

     

5. Διάφορα      

Β. (δαπάνες που απαλλάσσονται 
του 15%) 

     

1. Αμοιβές μελών ΔΕΠ ΕΜΠ      

2. Ταξίδια      

3. Όργανα που θα παραμείνουν στο 
ΕΜΠ 

     

4. Υπεργολάβοι      

5. Κατασκευές κτιρίων      

Γ. ΕΜΠ 15%      

ΣΥΝΟΛΟ      

ΦΠΑ 18%      

ΣΥΝΟΛΑ      

  

                                                 
23 http://www.research.admin.ntua.gr/ENTYPA%20ΕΡΕΥΝΑΣ.doc
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ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

 

5.3 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
 Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν κάποια παραδείγματα ολοκληρωμένης υποβολής 

πρότασης με σκοπό την εξασφάλιση της έγκρισης για την ανάληψη ενός ερευνητικού 

προγράμματος. Παρατηρείται ότι οι συγκεκριμένες αιτήσεις συμπεριλαμβάνουν όλα τα 

στοιχεία που προαναφέρθηκαν σε προηγούμενη ενότητα24 ως απαραίτητα στη διαδικασία 

αυτή. Οι δύο πρώτες (έντυπα Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Παντείου Πανεπιστημίου) είναι 

απλές αλλά συμπεριλαμβάνουν και πρόσθετα έγγραφα που όμως δεν παρατίθενται στην 

παρούσα εργασία. Αντίθετα τα παραδείγματα αιτήσεων προς την Επιτροπές Ερευνών του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου παραθέτουν όλα τα 

ζητούμενα στοιχεία για το έργο (εφόσον βέβαια πρώτα συμπληρωθούν). Να τονιστεί για 

ακόμη μία φορά πως απαραίτητη στο τέλος των εγγράφων είναι η υπογραφή του 

επιστημονικά υπεύθυνου.   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                             

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Προς : Την Επιτροπή Ερευνών 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

                                                   Ενταύθα 
   

ΘΕΜΑ: Έγκριση διαχείρισης  Έργου 25

 
 Σας παρακαλώ να εγκρίνετε τη διαχείριση του {{ Έργου ή του Συνεδρίου}}με τίτλο: 
«…………………………………………………………………………………» με Φορέα 
τ……………………………………………………… με Επιστημονικά Υπεύθυνο/η τον/την 
…..……………………………και χειριστή τον/την ………………..…………….. 
(τηλέφωνο: ………….) 
 
Συνημμένα: 

α) Το Τεχνικό δελτίο,  Σύμβαση ή Ιδιωτικό Συμφωνητικό  
β) Σύντομη περίληψη του έργου (για τα μέλη της Ε. Ε.)  και 
γ) Συνοπτικό προϋπολογισμό με κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών.        
 

     Υπογραφή:          …………………………. 
 

                   Ον/μο & τίτλος:          ………………………….. 
                                                 
24 Παράγραφος 5.1, σ.17-18 
25 http://www.uom.gr/rc/docs/egkrisi_diah_ergou.doc
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ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ΠΑΝΤΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ             
  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Υ.Α. ΚΑ/679/96  
  
  

ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ26

 
Κωδικός:________  

  
                                          Επιστηµονικά υπεύθυνος  

Ονοµατεπώνυµο    

Ιδιότητα:    

Τµήµα:    

Τοµέας & Εργαστήριο:    

Τηλ & Φαξ:    

e-mail:    

 
Προς την Επιτροπή Ερευνών Παντείου Πανεπιστηµίου  
  
Σας παρακαλώ να αποδεχτείτε τη διαχείριση του προγράµµατος µε τίτλο: …………………... 

………………………………………………………………………το οποίο χρηµατοδοτείται 

από ……………………………………………………………………………………………… 

µε ηµεροµηνία έναρξης …………………., διάρκειας ……………………………...(σε μήνες)  

και του οποίου είµαι επιστηµονικά υπεύθυνος.  

Παρακαλούµε  γράψτε τον τίτλο του έργου στα αγγλικά:   

…………………………………………………………………………………………………... 

  
 Αθήνα ____/____/____  

Βεβαιώνεται ότι η εκτέλεση του παραπάνω  

προγράµµατος δεν παρακωλύει το έργο του τοµέα.  

 

Ο Βεβαιών                                                                                                         Με τιµή  

Διευθυντής Τοµέα                                                                        Ο Επιστηµονικά Υπεύθυνος 

___________________________                                             ___________________ 
                     
                       

                                                 
26 http://www.panteion.gr/gr/ipiresies/epitropi_erevnas/edipa 

Καλτσά Αικατερίνη (Α.Μ 2/03)                 Σελίδα 26 από 144                MIS  Δ ΄ΕΞΑΜΗΝΟ 

http://www.panteion.gr/gr/ipiresies/epitropi_erevnas/edipa


ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

 
Ημ/νία: . . ./. . ./. . 

Αρ. Πρωτ:…. . . . . .                         
                               Προς: Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού 

 
    

                           
ΘΕΜΑ: Αίτηση για Οικονομική Ενίσχυση Ερευνητικού Προγράμματος27

 
Τμήμα/Υπηρεσία:  

Τομέας:  

Επιστ. Υπεύθυνος:  

Βαθμίδα/Ιδιότητα:  

Τίτλος Προγράμματος: 
 
 

 Έρευνα  
Εκπαίδευση/Επιμόρφωση  Μελέτες 

Είδος εργασίας: 
 Παρ. Υπηρεσιών  Αναπτ/κό Πρόγραμμα  Συνέδριο 

Φορέας/είς 
Χ δό

Ε.Δ.ΕΙ.Λ. 
 

Διάρκεια Έναρξη Λήξη Ποσό χρηματοδότησης 
(€) 

    

Προϋπολογισμός (Κατηγορία Δαπάνης) Κωδικός Λογιστικής Ποσό (€) 

1. Γενικά Έξοδα ή Κρατήσεις (Σύνολο Χ ....%)   

2.    

Σύνολο  

 
 

  Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος 
  

………………………………….. Συνεδρίαση ………………    ……/……/…… 

 
                                                                                            
 
                                                 
27 http://ee.admin.uoi.gr

 

Καλτσά Αικατερίνη (Α.Μ 2/03)                 Σελίδα 27 από 144                MIS  Δ ΄ΕΞΑΜΗΝΟ 

http://ee.admin.uoi.gr/


ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

                          
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Α΄ ΣΤΟΧΟΣ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Β΄ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΓΝΩΣΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Καλτσά Αικατερίνη (Α.Μ 2/03)                 Σελίδα 28 από 144                MIS  Δ ΄ΕΞΑΜΗΝΟ 



ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

 
Γ΄ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Δ΄ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ, ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Καλτσά Αικατερίνη (Α.Μ 2/03)                 Σελίδα 29 από 144                MIS  Δ ΄ΕΞΑΜΗΝΟ 



ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

 
Ε΄ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Από Ημ/νία Έως Ημ/νία 

1.
 
 

  

2.
 
 

  

3.
 
 

  

4.
 
 

  

5.
 
 

  

6.
 
 

  

7.
 
 

  

 

 

Καλτσά Αικατερίνη (Α.Μ 2/03)                 Σελίδα 30 από 144                MIS  Δ ΄ΕΞΑΜΗΝΟ 



ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

 
ΣΤ΄ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ KAΘE  ΜΕΛΟΥΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ζ΄ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
-Aναλύονται και αιτιολογούνται οι σημαντικότερες δαπάνες του προϋπολογισμού και  

οπωσδήποτε οι αναφερόμενες σε εξοπλισμό και εγκαταστάσεις. 

-Για τις μετακινήσεις στο εξωτερικό χρειάζεται λεπτομερειακή αιτιολόγηση της 

σκοπιμότητάς τους, ο πιθανός χρόνος πραγματοποίησης, και αναλυτικά οικονομικά 

στοιχεία, απαραίτητα στην Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού για να 

διεκπεραιώσει την έγκρισή της. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Καλτσά Αικατερίνη (Α.Μ 2/03)                 Σελίδα 31 από 144                MIS  Δ ΄ΕΞΑΜΗΝΟ 



ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ28 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 
Πρόταση - Εισήγηση Ερευνητικού Προγράμματος 

Σχολή : 

Τομέας : 

Επιστ.Υπεύθυνος : Κύριος Ερευνητής : 

Τίτλος :  

 

 

Είδος Εργασίας 

 
   Ερευνητικό Πρόγραμμα 
 

   Ειδικό Έργο - Παροχή        
Υπηρεσιών 

 Συμμετοχή του ΕΜΠ : 

Από που θα καλυφθεί η συμμετοχή του 
ΕΜΠ : 
 

Χρηματοδότης : Πρόγραμμα : Διεύθυνση : 

Συνεργασία με : 

Διάρκεια Έναρξη Λήξη Ποσό χρηματοδότησης 

    

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 

Α
. 

1. Αμοιβές προσωπικού ΕΜΠ (εκτός μελών ΔΕΠ)

 2. Αμοιβές προσωπικού εκτός ΕΜΠ 

 3. Αναλώσιμα 

 4. Όργανα που δεν θα παραμείνουν στο ΕΜΠ 

 5. Διάφορα 

 6. 
 Σύνολο Α  
  

 1. Αμοιβές μελών ΔΕΠ ΕΜΠ 

 

                                                 
28 http://www.research.admin.ntua.gr/ENTYPA%20ΕΡΕΥΝΑΣ.doc

 

Καλτσά Αικατερίνη (Α.Μ 2/03)                 Σελίδα 32 από 144                MIS  Δ ΄ΕΞΑΜΗΝΟ 

http://www.research.admin.ntua.gr/ENTYPA%20%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%91%CE%A3.doc


ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

Β
. 

2. Ταξίδια 

 3. Όργανα που θα παραμείνουν στο Ίδρυμα 

 4. Υπεργολάβοι 

 5. Κατασκευές κτιρίων 

 Σύνολο Β  

  

 ΥΠΕΡ ΕΜΠ (Σύνολο χρηματοδότησης - Σύνολο Β) X 15%

 Σύνολο

 Φ.Π.Α.

 Γενικό σύνολο χρηματοδότησης

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ Συνεδρίαση Ε.Ε. …..../……../……. 

1.  Τομέα  : ……/……/…… 

2.  Σχολής : ……/……/…… 
Ο Γραμματέας Ο Πρόεδρος 

 
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

ΠΡΟΣ ΤΟΜΕΑ / ΣΧΟΛΗ 
ΠΡΟΤΑΣΗ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ / 

ΣΧΟΛΗ 

Αριθμ. Ερευν. Προγρ. Ημερομηνία : 

Σχολή  

Τομέας  

 

Καλτσά Αικατερίνη (Α.Μ 2/03)                 Σελίδα 33 από 144                MIS  Δ ΄ΕΞΑΜΗΝΟ 



ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

Επιστ. Υπεύθυνος  

 

Είδος Εργασίας 

 Ερευνητικό Πρόγραμμα 

 

Ειδικό Έργο - Παροχή Υπηρεσιών 

Τίτλος  
Ερευνητικού 
Προγράμματος 

 

Σκοπός 
Ερευνητικού 
Προγράμματος 

 

Σημασία 
Ερευνητικού 
Προγράμματος 

 

Φορέας 
και αιτιολόγηση 
χρηματοδότησης 

 

Σύνολο εξωτ. 
Χρηματοδότησης 

 

Συμμετοχή 
 του ΕΜΠ 

 

Διάρκεια Ερευν. 
Προγράμματος 

 

ΠΙΘΑΝΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Χρήστες  
ή  

Δημοσιεύσεις 

 

Έγκριση Γ.Σ. Τομέα  

Έγκριση Γ.Σ. ή Δ.Σ. 
Σχολής 

 

Διαχείρ. Έκριση Ε.Ε.  

Έναρξη Διαχείρισης :  Λήξη Ερευν. Προγράμματος : 

Καλτσά Αικατερίνη (Α.Μ 2/03)                 Σελίδα 34 από 144                MIS  Δ ΄ΕΞΑΜΗΝΟ 



ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

% ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΕΡΕΥΝ. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΜΗΝΕΣ 

    

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Καλτσά Αικατερίνη (Α.Μ 2/03)                 Σελίδα 35 από 144                MIS  Δ ΄ΕΞΑΜΗΝΟ 



ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Χρήση εγκαταστάσεων / οργάνων 
ΕΜΠ 

Όργανα (αγορά) του Προγράμματος 

Είδος Κόστος Είδος  Κόστος 

   

ΣΥΝΟΛΟ  ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΤΟΜΕΑ (%) 

Πολυτεχνειακά εργαστηριακά όργανα ασκήσεων : 

Πολυτεχνειακά όργανα έρευνας : 

Όργανα ή εργαστήρια εκτός Πολυτεχνείου αναγκαία για την Έρευνα 

 

Καλτσά Αικατερίνη (Α.Μ 2/03)                 Σελίδα 36 από 144                MIS  Δ ΄ΕΞΑΜΗΝΟ 



ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Θέση 
στο 

Ίδρυμα 

Απασχ. 
% 

Αμοιβή 

Α
1
. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΜΠ (πλην ΔΕΠ) 

ΣΥΝΟΛΟ Α1 

Α
2
. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΚΤΟΣ ΕΜΠ 

ΣΥΝΟΛΟ Α2 

ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α 

Β
1 

ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΕΜΠ 

ΣΥΝΟΛΟ Β  

Γ
. 

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ   

ΣΥΝΟΛΟ Γ 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ 
ΕΜΠ % 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ 

Καλτσά Αικατερίνη (Α.Μ 2/03)                 Σελίδα 37 από 144                MIS  Δ ΄ΕΞΑΜΗΝΟ 



ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Από το 
χρηματοδότη 

Από το Ε.Μ.Π.  

Όνομα Χρηματοδότη 

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

1. Αμοιβές προσωπικού ΕΜΠ (εκτός μελών 
ΔΕΠ) 

Α
. 

2. Αμοιβές προσωπικού εκτός ΕΜΠ  

3. Αναλώσιμα  

4. Όργανα που δεν θα παραμείνουν στο ΕΜΠ  

5. Διάφορα  

6.  

 Σύνολο Α 
  

 1. Αμοιβές μελών ΔΕΠ ΕΜΠ 

Β
. 

2. Ταξίδια 

 3. Όργανα που θα παραμείνουν στο ΕΜΠ 

 4. Υπεργολάβοι 

 5. Κατασκευές κτιρίων 

 Σύνολο Β 
  

 ΥΠΕΡ ΕΜΠ (Σύνολο χρηματοδότησης - Σύνολο Β) X 
15%

Σύνολο

Φ.Π.Α.
Γενικό Σύνολο Προϋπολογισμού

Αθήνα ……/……/…… Ο Υπεύθυνος της έρευνας:  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1. Η Γενική Συνέλευση του Τομέα θεωρεί ότι το παραπάνω Ερευν. Πρόγραμμα  / Παροχή Υπηρεσιών 
συμφωνεί με τις αρχές που έθεσε η Σύγκλητος (3.5.91) καθώς και με το γνωστικό αντικείμενο του Τομέα. 
Αναγνωρίζει ότι η ουσία του ερευνητικού προγράμματος συμβάλλει στην προώθηση της έρευνας 
επ’ωφελεία του Ιδρύματος και της χώρας. 

   Η Γενική Συνέλευση του Τομέα διαπίστωσε τη δυνατότητα εκτέλεσης του Ερευν. Πρόγραμμα  / Παροχή 
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– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 
Υπηρεσιών, συμφωνεί με το βαθμό απασχόλησης των ερευνητών (σε σχέση με τα άλλα καθήκοντά τους 
στο Ίδρυμα) και με τη χρήση των εγκαταστάσεων / οργάνων καθώς και με την κατανομή των κονδυλίων 
του προϋπολογισμού. Εγκρίνει στο σύνολο του το Ερευν. Πρόγραμμα  / Παροχή Υπηρεσιών και 
αποφασίζει να εισηγηθεί θετικά στο Τμήμα για την προώθησή του στην Ε.Ε. του Ιδρύματος. 

Αθήνα 
……/……/…… 

(Γ.Σ. Τομέα) Ο Διευθυντής του Τομέα: 

Η Γ.Σ. της Σχολής (ή το Δ.Σ., αν έχει την αρμοδιότητα ) συμφωνεί με την απόφαση του Τομέα και 
εισηγείται θετικά στην Ε.Ε. για εκτέλεση. 

Αθήνα 
……/……/…… 

(Γ.Σ. Σχολής ή Δ.Σ.) Ο Πρόεδρος της Σχολής: 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

Στοιχεία του Προγράμματος 

Σχολή: 

Τομέας: Κωδ. Προγράμματος: 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: 

Έναρξη: Λήξη: Προϋπολογισμός: 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 

Τηλ.: Fax: e-mail: 

Τίτλος προγράμματος: 

Είδος Προγράμματος: 

 Ερευνητικό                        Ειδικό Έργο   

  

Αιτιολόγηση χαρακτηρισμού: 

 Ανταγωνιστικό πρόγραμμα από Ε.Ε. 

 Ανταγωνιστικό πρόγραμμα από ΓΓΕΤ 

 Ανταγωνιστικό πρόγραμμα από άλλον φορέα - Σημειώσατε 

 Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών (σεμινάρια, κτλ.) 

 Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών 

 Έργο ΕΠΕΑΕΚ 

  

Καλτσά Αικατερίνη (Α.Μ 2/03)                 Σελίδα 39 από 144                MIS  Δ ΄ΕΞΑΜΗΝΟ 
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– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

 Πρόγραμμα πλαίσιο 

Η Γενική Συνέλευση του Τομέα………………………………………………………της 

Σχολής……………………………………Μηχανικών στη συνεδρίαση της 

………………….. εγκρίνει την εκτέλεση του Προγράμματος. 

Ο Διευθυντής του Τομέα:  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.4 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

Αφού γίνει η επιλογή του επιστημονικού προσωπικού για την εκτέλεση του 

ερευνητικού προγράμματος υπογράφεται μία σύμβαση έργου (αναλόγως του ποσού αμοιβής) 

την οποία  υπογράφουν ο προϊστάμενος της Γραμματείας της Επιτροπής, ο επιστημονικά 

υπεύθυνος του έργου και το άτομο που θα συμμετέχει στην ερευνητική ομάδα. Εξάλλου ο 

επιστημονικά υπεύθυνος στην πρόταση του έργου που έχει υποβάλλει στην αρχική φάση έχει 

δηλώσει τα στοιχεία των μελών που θα αποτελέσουν την ομάδα έρευνας. Στη συνέχεια 

δίνεται μία περίπτωση σύμβασης ανάθεσης έργου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας όσον 

αφορά αποφοίτους Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

29ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

(Αφορά επιστημονικό προσωπικό – αποφοίτους ΑΕΙ ή ΤΕΙ) 

 
Θεσσαλονίκη, σήμερα την .................................. οι συμβαλλόμενοι : 

 
 α)         ..................................   Προϊσταμένη Γραμματείας της Επιτροπής Ερευνών 

[Κοινή  Υπουργική Απόφαση  ΚΑ/ 679/22-8-1996 (ΦΕΚ 826, Τεύχος Β’)] 

 β)  .................................................................................................................................... και 

 γ) .................................................................................................Επιστημονικά Υπεύθυνος  

                                                 
29  http://www.uom.gr/rc/docs
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– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

 

 συμφώνησαν μεταξύ τους τα εξής : 

 
1.  Ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 37/2/98) ο πρώτος από τους 

συμβαλλόμενους αναθέτει στον δεύτερο το κατωτέρω έργο : 

 

Γενικός τίτλος : (π.χ.) Βιβλιογραφική υποστήριξη και μηχανισμός εκδόσεων του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος : Εκπαίδευση 

και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΠΕΑΕΚ), που χρηματοδοτείται μέσω του Ειδικού 

Λογαριασμού του Υπουργείου Παιδείας ή μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 

Ειδικός τίτλος : (π.χ.) Ανάλυση και σχεδιασμός συστήματος δανεισμού. Κωδικός αριθμός 

έργου ΠΕ1. 

Παραδοτέο έργο : (π.χ.) Μηχανισμοί και μεθοδολογία λειτουργίας της δανειστικής 

βιβλιοθήκης.   (το παραδοτέο έργο πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά) 

 
2.  Ο(Η) δεύτερος(η) συμβαλλόμενος(η) ανήκει στην κατηγορία του επιστημονικού 

προσωπικού, κατά την έννοια του άρθρου 3 περ. ι της Π.Υ.Σ. 55/11-11-98 (ΦΕΚ Α – 252) 

εφόσον τυγχάνει πτυχιούχος ΑΕΙ (ΤΕΙ) ………………………………………..…… του 

Τμήματος ………………………………… και διαθέτει τα προσόντα και την ειδική 

επιστημονική εξειδίκευση για την εκτέλεση του άνω παραδοτέου έργου.  Εξάλλου το 

εκτελεστέο έργο δεν ανάγεται στον συνήθη κύκλο καθηκόντων των  υπαλλήλων του 

Πανεπιστημίου, διότι αποτελεί αντικείμενο που απαιτεί ειδική εμπειρία. 

Συνεπώς η  παρούσα σύμβαση αφορά πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού για την 

εκτέλεση προγραμμάτων, που χρηματοδοτούνται μέσω Ειδικών Λογαριασμών των ΑΕΙ και 

ΤΕΙ και εμπίπτει στις περιπτώσεις του άρθρ. 3 της άνω Π.Υ.Σ., που εξαιρούνται από την 

αναστολή των προσλήψεων.  Η σύμβαση εξάλλου διέπεται από τις διατάξεις των άρθρ. 681 

επ. του Αστικού Κώδικα και του άρθρ. 6 του Ν. 2527/1997 και εμπίπτει στις εξαιρέσεις της 

παρ. 5 του ίδιου άρθρου, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρ. 2 του Ν. 2621/1998 (ΦΕΚ Α – 

136).  

 Επίσης η παρούσα σύμβαση λειτουργεί στο πλαίσιο της ειδικής σύμβασης με τα 

παραρτήματα που συνομολογήθηκε με το Υπουργείο Παιδείας, τις διατάξεις της Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης 679/22-8-96 και τους όρους του Οδηγού Χρηματοδότησης της 

Επιτροπής Ερευνών το περιεχόμενο των οποίων έλαβε γνώση ο(η) δεύτερος(η) 

συμβαλλόμενος (η). 
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– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

 

3.  Ο δεύτερος συμβαλλόμενος έχει υποχρέωση να εκτελέσει το συμφωνηθέν έργο, 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσης, τις διατάξεις των άρθρ. 681 επ. του Α.Κ. και τις 

κατευθύνσεις του Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου. 

 
4. Η συνολική αμοιβή για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου συμφωνείται στο ποσό των 

……………………….. δρχ., περιλαμβανομένων στο ποσό αυτό του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

και των νομίμων κρατήσεων (άρθρ. 7 περ. ε της άνω Κοινής Υπουργικής Απόφασης).  Η 

εντολή πληρωμής και η καταβολή της αμοιβής υπέρ του δικαιούχου ενεργείται σύμφωνα με 

τις διατάξεις της άνω Κοινής Υπουργικής Απόφασης και του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, 

όπως αυτός ισχύει. 

 
5. Το έργο θα εκτελεστεί από ………………..  μέχρι ………………….   Ο(Η) 

δεύτερος(η) των συμβαλλομένων θα εκτελέσει αυτοπροσώπως το έργο που αναλαμβάνει υπό 

την επίβλεψη του Επιστημονικά Υπεύθυνου, κ. ………………………………………….., 

τρίτου συμβαλλομένου, που έχει την ευθύνη για την καλή εκτέλεση και την ομαλή διεξαγωγή 

του έργου. 

 
6. Η Επιτροπή έχει την ευχέρεια να καταβάλλει τμηματικά την συμφωνηθείσα αμοιβή 

ανάλογα με την πρόοδο εκτελέσεως και την κατά τμήματα παράδοση του έργου, μετά από 

πιστοποίηση και εντολή του άνω Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου. 

 
7. Η εκτέλεση του έργου γίνεται χωρίς δεσμεύσεις ωραρίου διότι τα μέρη αποσκοπούν 

στο αποτέλεσμα του συμφωνηθέντος προς εκτέλεση έργου. 

 
8. Για την πραγμάτωση του έργου παρέχεται η δυνατότητα στο δεύτερο συμβαλλόμενο 

να εργάζεται για την εκτέλεση του ερευνητικού έργου στους χώρους και τις εγκαταστάσεις 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εργαστήριο ............................... .................................), ή 

όπου αλλού επιβάλλουν οι ανάγκες του έργου υποχρεούμενος να χρησιμοποιεί επιμελώς τα 

εμπιστευθέντα σε αυτόν πράγματα ευθυνόμενος σε αντίθετη περίπτωση για τις επιζήμιες 

συνέπειες.    

 
9. Σε περίπτωση που η εκτέλεση του έργου που έχει ανατεθεί στον αντισυμβαλλόμενο 

καθίσταται αδύνατη λόγω ανωτέρας βίας, ο αντισυμβαλλόμενος δεν έχει δικαίωμα σε καμία 

αμοιβή.  Η εκτέλεση τμήματος μόνο του έργου παρέχει αξίωση για αντίστοιχη αμοιβή. 
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– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

 
10. Ο εργοδότης δύναται με πρόταση του Επιστημονικά Υπεύθυνου να καταγγέλλει και 

να λύει μονομερώς την παρούσα σύμβαση οποιαδήποτε στιγμή, δια σχετικής ανακοινώσεως 

προς τον εργολήπτη μετά από πλήρη αιτιολόγηση.  

 

11. Σε περίπτωση διακοπής, για οποιονδήποτε λόγο, του έργου ή καταγγελίας της 

σύμβασης από τον εργοδότη, θα καταβληθεί ποσοστό μόνο της ως άνω αμοιβής που 

αντιστοιχεί στο μέχρι της διακοπής ή της καταγγελίας συντελεσθέν  έργο. 

 
12. Εάν ο δεύτερος συμβαλλόμενος επιθυμεί να αποχωρήσει - για δικούς του λόγους - 

πριν ολοκληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, οφείλει να ειδοποιήσει τους πρώτο και 

τρίτο συμβαλλόμενο τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την αποχώρησή του.  Σε αντίθετη 

περίπτωση επαφίεται στην κρίση της Επιτροπής Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας να 

προβεί σε περικοπή μέρους της αμοιβής του. 

 
13. Ο δεύτερος συμβαλλόμενος δηλώνει ότι δέχεται όλα τα παραπάνω και αναλαμβάνει 

την εκτέλεση του έργου που αναφέρεται στη παράγραφο 1 αυτής της σύμβασης, σύμφωνα με 

τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης και τους όρους της σύμβασης αυτής. 

 
Η σύμβαση αυτή μετά την ανάγνωση και βεβαίωση υπογράφεται σε τρία (3) όμοια 

πρωτότυπα και παίρνει από ένα ο κάθε συμβαλλόμενος. 

 

Ο Ι     Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι  

 

Η   ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ Ο/Η ΠΡΟΣΛΑΜΒΑ-

ΝΟΜΕΝΟΣ/Η 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  

ΕΡΕΥΝΩΝ 

 

 
--------------------------              -----------------------             -------------------------- 
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– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

 

ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΕΥΝΑ» 
 

6.1  ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ «ΕΡΕΥΝΑ» - ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 

 

 Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν οι βασικές λειτουργίες του «ΕΡΕΥΝΑ» 

σύμφωνα με τα υποσυστήματα από τα οποία αυτό αποτελείται. Συνολικά λοιπόν το 

πληροφοριακό αυτό σύστημα αποτελείται από τέσσερα επιμέρους υποσυστήματα: α) 

Λογιστικής Παρακολούθησης Εργασιών Επιτροπής Ερευνών, β) Παρακολούθησης έργων με 

χρηματοδότηση σε ευρώ, γ) Παρακολούθησης έργων με χρηματοδότηση σε ξένο νόμισμα και 

δ) Διαχείρισης Ερευνητών - Προμηθευτών –Τρίτων. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η 

ανάλυση των υποσυστημάτων αυτών ξεκινώντας από το υποσύστημα παρακολούθησης 

έργων. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας θα αναλυθούν κυρίως η παρακολούθηση έργων 

(είτε σε ευρώ είτε σε ξένο νόμισμα) και η λογιστική παρακολούθηση των εργασιών της 

Επιτροπής Ερευνών. 

 

6.1.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ  

 

Είναι χρήσιμο στο σημείο αυτό να δοθούν μερικές βασικές απεικονίσεις του 

προγράμματος για να κατανοηθεί το πώς παρουσιάζεται το πρόγραμμα από τη σκοπιά του 

χρήστη (δηλαδή του υπαλλήλου της Επιτροπής). 

Αρχικά βέβαια πριν ανοίξει το κεντρικό μενού της εφαρμογής ζητείται ο κωδικός 

χρήστη και πρόσβασης. Η εικόνα που παρουσιάζει η οθόνη είναι αυτή που δίνεται στην 

επόμενη σελίδα30. Η καρτέλα αυτή αποτελεί το κεντρικό μενού του προγράμματος. Στην 

πραγματικότητα βέβαια υπάρχει διαφορετικό χρώμα στις κεντρικές σελίδες της εφαρμογής. 

Το επάνω πλαίσιο είναι σε κίτρινο χρώμα ενώ η υπόλοιπη σελίδα σε απόχρωση του μπλε. Στο 

αριστερό της μέρος αναγράφονται όλες οι επιμέρους εφαρμογές όπως η διαχείριση έργων, η 

γενική λογιστική, η διαχείριση παγίων, τα μεταπτυχιακά,  οι  προμηθευτές  –  τρίτοι  κ.α.  Στο  

 

                                                 
30 Η καρτέλα αυτή όπως και όλες οι υπόλοιπες που ακολουθούν αποτελούν απλές εκτυπώσεις της οθόνης που 
εμφανίζεται σε κάθε επιλογή του χρήστη 
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– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

 

επάνω μέρος αναγράφεται από το σύστημα το εκπαιδευτικό ίδρυμα που χρησιμοποιεί το 

πρόγραμμα και ότι η εφαρμογή αφορά τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων έρευνας. Στο κάτω  

μέρος εμφανίζεται αυτόματα από το σύστημα η τρέχουσα ημερομηνία και ξεχωριστά στα 

δεξιά το έτος και η τρέχουσα χρήση. 

Σχήμα 6. 1: Κεντρικό μενού του προγράμματος «ΕΡΕΥΝΑ» 

 

 Από το δεδομένο μενού ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το κομμάτι που 

είναι στα πλαίσια της αρμοδιότητάς του. Αρχικά θα θεωρηθεί ότι ο χρήστης επιλέγει τη 

διαχείριση έργων. Επιλέγοντας τον συγκεκριμένο όρο το σύστημα θα εμφανίσει άλλο ένα 

υπομενού δεξιά από το προηγούμενο. Σε αυτό δίνονται όλες οι αρχικές επιλογές που αφορούν 

τη διαχείριση έργων. Να σημειωθεί ότι συνολικά μπορούν να εμφανιστούν μέχρι τρία μενού 

στην ίδια σελίδα.  Η εικόνα που θα παρουσιαστεί στο χρήστη είναι η εξής: 
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– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

 

 

Σχήμα 6.3: Το δεύτερο υπομενού της επιλογής  «Διαχείριση έργων» 

Σχήμα 6.2: Αρχικό μενού της επιλογής «Διαχείριση έργων» 

 

Σε αυτή τη φάση ο χρήστης μπορεί να καταχωρήσει, να εκδώσει, να ακυρώσει, να 

επανεκτυπώσει ή απλώς να εμφανίσει συγκεκριμένα παραστατικά (οι κυριότερες επιλογές 

του). Για περαιτέρω λεπτομέρειες (επιλογές) σχετικά με τη διαχείριση των έργων με «κλικ» 

στη λέξη αυτή εμφανίζεται το τρίτο κατά σειρά υπομενού που αφορά την κατηγορία αυτή. Η 

οθόνη του προγράμματος παρουσιάζει την εξής εικόνα: 
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– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

 

υτή η λίστα μας οδηγεί σε καρτέλες που αφορούν περισσότερες λεπτομέρειες σε 

σχετικά με κάποιο/α έργα. Επιλέγοντας από το τελευταίο υπομενού την «εμφάνιση έργων» 

ανοίγει  καινούρια σελίδα με τίτλο “Αναλυτική Εμφάνιση Έργων”. Σε αυτή την σελίδα 

παρέχονται όλες οι πληροφορίες για στοιχεία των έργων όπως ο κωδικός έργου, τα υποέργα 

στα οποία έχει αυτό κατατμηθεί, η ημερομηνία έναρξης και λήξης του, η περιγραφή του, ο 

προϋπολογισμός του και άλλα. Ακόμη πολύ σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι στο 

κάτω μέρος των επιμέρους σελίδων της εφαρμογής δίνονται οι εντολές με τη βοήθεια των 

οποίων μπορεί ν έσει μία 

δεδομένη στιγμή. Πατώντας το πλήκτρο Esc ο χρήστης επιστρέφει στο κεντρικό μενού. Με 

F2 μπο

ίναι σημαντικό στο στάδιο αυτό να δοθούν τα βασικά στοιχεία που πρέπει να 

εισαχθούν  από  το  χρήστη  προκειμένου  να  γίνει  η καταχώρηση ενός νέου έργου μέσα  στο 

 

Α

 

 μία

α κινηθεί ο χρήστης ανάλογα με την εργασία που έχει να επιτελ

ρεί να γίνει η καταχώρηση ενός νέου έργου στο σύστημα, με F4 κάποια διαγραφή, με  

F10 απλή ενημέρωση και το F6 οδηγεί σε επόμενη σελίδα. Η σελίδα της Αναλυτικής 

Εμφάνισης έργων έχει την εξής μορφή: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 6.4: Αναλυτική Εμφάνιση Έργων 

 

Ε
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– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

 

σύστημα. Για την καταχώρηση λοιπόν ενός έργου μέσα στο πρόγραμμα είναι απαραίτητα: 

• Ο κωδικός του συγκεκριμένου έργου (ο οποίος θα είναι μοναδικός σε κάθε έργο). 

• Το όνομα και τα στοιχεία το

• Ο τίτλος του έργου. 

• Ο φ

 Το ποσό παρακράτησης από την Επιτροπή. 

 Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του έργου.  

 

πιτρέπει 

πει σε σφάλμα. Επιπρόσθετα οι 

ακτηρίζονται σύμφωνα με τους κωδικούς του Γενικού Λογιστικού 

τηρίζονται ανάλογα με την επιχορήγηση (πχ Ευρωπαϊκή Ένωση, 

ό του τραπεζικό λογαριασμό. Ένα 

πολλά έργα.  

α να απεικονίζει τα στοιχεία που αφορούν 

το έργο

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 6.5: Συνοπτική καρτέλα έργου 

υ επιστημονικά υπευθύνου.  

ορέας επιχορήγησης. 

• Η απόφαση επιτροπής για έγκριση (προϋπολογισμός). 

•

•

Θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι κάθε έργο έχει τον δικό του κωδικό μέσα στο

πρόγραμμα. Βέβαια το πρόγραμμα έχει ρυθμιστεί με κατάλληλο τρόπο ώστε να μην ε

καταχωρήσεις έργων με τον ίδιο κωδικό και να παραπέμ

δαπάνες των έργων χαρ

Σχεδίου ενώ τα έσοδα χαρακ

Δημόσιο ). Μέσα στο σύστημα κάθε έργο έχει τον δικ

λογαριασμό όμως μπορούν να τον μοιράζονται 

Το πρόγραμμα έχει επιπλέον τη δυνατότητ

 σε μία συνοπτική καρτέλα. Αυτό φαίνεται από την ακόλουθη μάσκα: 
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– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

  

Υπάρχουν όμως και άλλες επιλογές που αφορούν τη διαχείριση των έργων που έχουν 

εισαχθεί στο σύστημα. Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα συμπλήρωσης και εκτύπωσης 

κάποιων βασικών παραστατικών και καταστάσεων όπως για παράδειγμα τα γραμμάτια 

είσπραξης έργων και τα χρηματικά εντάλματα. 

Σχήμα 6.6: Γραμμάτια Είσπραξης- Χρηματικά Εντάλματα 

 

 Εφόσον οι δαπάνες για ένα έργο είναι επιλέξιμες και εγκεκριμένες (σύμφωνα με τον 

 του) η Επιτροπή προβαίνει στην έκδοση χρηματικού εντάλματος. Η 

 που ακολουθείται μέχρι την έκδοση του χρηματικού εντάλματος είναι η εξής: Ο 

 υπεύθυνος παραδίδει στο λογιστήριο εντολή πληρωμής συνοδευόμενη από τα 

 πιστοποιητικά πχ τιμολόγιο, έντυπο μετακίνησης για ταξίδι κ.τ.λ. Ανά πάσα 

 μπορεί να γίνει έλεγχος μέσω του προγράμματος για το υπόλοιπο χρηματικό ποσό που 

 διαθέσιμο για ένα έργο δίνοντας απλά τον κωδικό έργου και το ΑΦΜ του ατόμου ή της 

. Επιπλέον υπάρχουν περιορισμοί για μερικές κατηγορίες. Για παράδειγμα όσον 

αφορά τα μέλη ΔΕΠ υπάρχ  οποίο δεν επιτρέπεται να 

. Η Επιτροπή Ερευνών όμως έχει και φορολογικές υποχρεώσεις. Ο 

ΦΠΑ υπολ

προϋπολογισμό

διαδικασία

επιστημονικά

απαραίτητα

στιγμή

είναι

εταιρίας

ει κάποιο όριο (10% της αμοιβής) το

υπερβεί το πρόγραμμα

ογίζεται αυτόματα από το πρόγραμμα. Η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να 

υπολογίζει το ΦΠΑ ανά μήνα και ανά δίμηνο. Η εντολή πληρωμής είναι υποχρεωτικά 

υπογεγραμμένη από τον επιστημονικά υπεύθυνο του συγκεκριμένου έργου. 
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– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

 

Εφόσον λοιπόν ο επιστημονικά υπεύθυνος προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα 

ακολουθεί ο έλεγχος τους και στο τέλος η έκδοση του χρηματικού εντάλματος και της 

επιταγής. Παρακάτω μπορούμε να δούμε πως εμφανίζεται στο σύστημα η μάσκα του 

χρηματικού εντάλματος που βέβαια συμπληρώνεται με τα απαιτούμενα στοιχεία (έργο, 

δικαιούχος, παραστατικά, αιτιολογία, τράπεζα, συνολικό ποσό) και μετέπειτα δίνεται για 

εκτύπωση. 

περίπτωση που 

πραγματοποιείται για τους σκοπούς του έργου ένα ταξίδι στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. Σ’ 

αυτό αναφέρονται αρχικά τα στοιχεία του έργου, τα στοιχεία αυτού ή αυτών που 

πραγματοποίησαν τη μετακίνηση (αναλυτικά) και επιπλέον απαιτείται να συμπληρωθούν 

λεπτομερώς : η ημερομηνία μετακίνησης, ο τόπος μετάβασης, η διάρκεια του ταξιδιού, η 

χιλιομετρική απόσταση και όλα τα υπόλοιπα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν. 

Σχήμα 6.7: Χρηματικό Ένταλμα Δαπανών Έργων 

 

Παρακάτω ακολουθούν κάποια παραδείγματα εντολών πληρωμής και ενός 

ημερολογίου κίνησης που συμπληρώνονται από τον επιστημονικά υπεύθυνο (ως 

δικαιολογητικά πληρωμών) και παραδίδονται στην Επιτροπή Ερευνών προκειμένου αυτή να 

προβεί στην πληρωμή του δικαιούχου.  

Α) Περίπτωση εντύπου μετακίνησης . Συμπληρώνεται στην 
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– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

---------

Υ /

Επιστηµονικά Υπεύθυνος:-----------------------------------  Κωδικός:--------------------------------- 

Τίτλος έργου:------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Α) 
ΠΑΝΤΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ             
  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ .Α. ΚΑ/679 96  
 
 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ31

 

  
 
Ονοµατεπώνυµο: -------------------------------------  Ιδιότητα: ----------------------------------------- 

Αιτιολογία: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ημερομηνία 

μετακίνησης 

Τόπος 

μετάβασης 

Ημέρες 

εκτός 

έδρας 

Αντικείμενο 

απασχόλησης 

Χιλιομετρική 

Απόσταση 

     

     

     

     

     

     

     

     

ΣΥΝΟΛΟ  ΣΥΝΟΛΟ  

  

                                                 
31  http://www.panteion.gr/gr/ipiresies/epitropi_erevnas/edipa

 

Καλτσά Αικατερίνη (Α.Μ 2/03)                 Σελίδα 51 από 144                MIS  Δ ΄ΕΞΑΜΗΝΟ 



ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ   

                                                  Σύνολο  

Ηµερήσια αποζηµίωση * Ηµέρες εκτός 
έδρας    

                                                             

Χιλιόµετρα * Χιλιοµετρική αποζηµίωση    

Απόδ. διοδίων ( ή χαρτόσηµο σε διαδροµές 
χωρίς σταθµούς διοδίων).    

Εισιτήρια  

Ξενοδοχεία    

 
Έξοδα εγγραφής σε συνέδριο    

 
ιδιο

 
Άλλα έξοδα ταξ ύ    

 
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

  

Βεβαιώνεται η πραγµατοποίηση των παραπάνω κινήσεων για το σκοπό του ερευνητικού 

έργου.  

  
Αθήνα ____ / ____ / _____                                        Αθήνα ____ / ____ / ___ 

Εισπράχθηκε το παραπάνω ποσό.                          Υπογραφή Επιστηµονικά  Υπευθύνου                        

 _____________                                                                              _________________  

 

 

 

Β) Περιπτώσεις εντύπων εντολών πληρωμής  με στόχο την έγκριση της πληρωμής από την 

Επιτροπή και την έκδοση ανάλογης επιταγής (για το δικαιούχο του χρηματικού ποσού). Θα 

ακολουθήσο μένα έντυπ

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 

 του Παντείου Πανεπιστημίου, 

• του Πανεπιστημίου Πατρών και 

υν συγκεκρι α: 

• 

•

• του Πανεπιστημίου Πειραιώς. 
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- 

Ο ΗΜΩΝ 

ΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 
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Ε ………………………………………………...……………… 
Ενέργεια/Δράση: ………..………………………………………..………….………………… 
Κ ΕΑΕΚ: ….………………………………………………………………………… 
Τίτλος
……………………………………………………………………………….…………………. 
 Σας παρακαλώ να εκδόσετε επιταγή στο όνομα ……………………………………….. 
επώνυμο ποσού …………………………………………….. 
…………………………………….. για την πληρωμή των εξής δαπανών: 
 

 ΠΑΝΩΝ 
(a) Ποσό 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΚΟ

πιστημονικά υπεύθυνος: ……

ωδικός ΕΠ
 έργου:…………………………………………………………………………………… 

 …………………………………. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑ

   

   

 ΣΥΝΟΛΟ  

 

Δηλώνω ότι όλα τα κονδύλια των δαπανών που περιλαμβάνονται στην εντολή 
προβλέπονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου και το απασχολούμενο 

προσωπικό  έχει  υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις. 
 

πεύθυνος του έργου 

                                                                                            ………………………………. 

ΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ                                                                 (ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 

                            Επάγγελμα…………………………. 

004                         Διεύθυνση………….………………. 

της                              Τηλέφωνο……….………………….. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                                           Θεσσαλονίκη ……………….2004 

                                                                                          Ο επιστημονικά υ

  

Ε

Εκδόθηκε επιταγή αρ. ………………….. 

ποσού …………………………………...                                  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

παραλήφθηκε                                         

Θεσσαλονίκη …………………….. 2

Ο Εκδότης                   Ο Παραλήπ

 

                                                 
32 http://www.uom.gr/rc/docs/entoli_plir.doc
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--------- --------------------------------------------------------------------- 

ΕΠΙΤΡΟ 96  
 

-----------------------------------
ΠΑΝΤΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ             
  

ΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Υ.Α. ΚΑ/679/

  
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ33

 
Επιστηµονικά Υπεύθυνος:----------------------------------------------  Κωδικός:------------ 

Τίτλος έργου:------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ε επιΜ ταγή στο όνομα των/του  

 Δικαιούχων Ε.Υ. 
Μισθοδοσία   
Υλικά-Αναλώσιμα-Λοιπά   
Μετακινήσεις   

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΧΡΕΩΣΗ- 
ΠΙΣΤΩΣΗ 

α)    μοιβές 
Πανεπιστημιακών    
 

 Α   

β)    Αμοιβές τρίτων µε 

ανά

 

θεση έργου  

  

γ)    Αμοιβές τρίτων µε  

εξαρτηµένη θέση εργασίας  

  

δ)    Εξοπλισµός ( όργανα ,  

υλικά)  

  

ε)    Αναλώσιµα     

στ)  Μετακινήσεις εσωτερικού     

ζ)    Μετακινήσεις εξωτερικού     

η)    Λοιπά έξοδα     

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     

 
 
 

                                                 
i_erevnas/edipa33 http://www.panteion.gr/gr/ipiresies/epitrop
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 που περιλαµβάνονται στην εντολή, προβλέπονται στον 
κεκριµένο προϋπολογισµό του έργου και η απασχόληση του προσωπικού ή των τρίτων, έχει 
κριθεί από την Επιτροπή Ερευνών και έχουν υπογραφεί οι σχετικές συµβάσεις.  

  
 

                     
_/_____  

 
κά Υπευθύνου  

 ______________________________  
 
 
 
 
 

 
 
Δηλώνω ότι όλα τα κονδύλια των δαπανών* 

εγ
εγ

Αθήνα_____/____

Υπογραφή Επιστηµονι
  

Προσοχή!! Μη γράφετε στο παρακάτω τετράγωνο.  
Ε :  πιτροπή Ερευνών - Γραµµατεία

1)  Είναι σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό του έργου.  

2 ιες, εκτελέσεις έργων ή εκµισθώσεις που έχουν γίνει σύµ ωνα µε την Υ.Α. )  Οι προµήθε φ

ΚΑ/679/96.  

3 ογητικών  αριθµηµένων ράξεων.  )  Έγινε έλεγχος δικαιολ  και  π

4 ρήσεις ελέγχου:______________________________________  )  Λοιπές παρατη

  

                             Ελεγκτής  

    

  

Εκδόθηκαν επιταγές µε την εντολή πληρωµής και παραλήφθηκαν.      Αθήνα___/___/___  

                                                                                                    

                                                                                                                     παραλήπτης  Ο

  
 
 
 
Χ τις περιπτώσεις σύγχρονης πληρω ής και απόδοσης λογαριασµού.   
 
ρησιµοποιείται και για µ
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ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

ΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ - Π... 432/81 

ΤΗΛ : 2610/997-554  FAX : 2610/992-948 

Email : rescom@upatras.gr

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Π

Ε

 

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗ 34Σ

 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ :…………………...………………………….. 

…………………………….. 

 :……………..…...…ΚΩΔ.ΠΡΟΓΡ.:..………… 

ολή Ποσού :……………..… 

……………………………… & Δ.Ο.Υ.…………..…….……………. 

 Πάγια     Κωδ.Δαπ. 01        €……………………………. 

  Κωδ.Δαπ. 03        €……………………………. 

     Κωδ.Δαπ. 04        €……………………………. 

 Αµοιβές Τρίτων     Κωδ.Δαπ. 05        €……………………………. 

…………………….… 

 Αµοιβές Εκπαιδευοµένων   Κωδ.Δαπ. 12        €………………………….… 

. Αµοιβές Εκπαιδευτών    Κωδ.Δαπ. 13        €……………………………. 

0. Υποτροφίες     Κωδ.Δαπ. 15        €……………………………. 

1. Προκαταβολές     Κωδ.Δαπ. 90        €……………………….…… 

                                                    ΣΥΝΟΛΟ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :……………...………

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σας παρακαλώ να εκτελέσετε την ως άνω εντ

στο Ονοµατεπώνυµο :……………....………....……...…….……………………… 

µε Α.Φ.Μ…

για την πληρωµή των εξής δαπανών : 

 

1.

1. Αµοιβές Ερευνητών 

2. Μετακινήσεις

3.

4. Λοιπά Έξοδα     Κωδ.Δαπ. 06        €……………………………. 

5. Αναλώσιµα     Κωδ.Δαπ. 07        €……

6. Ενοικιάσεις Οργάνων    Κωδ.Δαπ. 10        €……………………………. 

7.

8

9. Λειτουργικά Έξοδα    Κωδ.Δαπ. 14        €……………………………. 

1

1

          €…………………….……… 

      

                                                 
 http://research.upatras.gr/PDF/Entolh_Plhrwmhs_new.pdf34
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μό του ερευνητικού προγράμματος αυτού και για τις 

ανών προβλέπεται 

Στον προϋπολογισ

παραπάνω κατηγορίες δαπ ποσό. 

 

Τρόπος Πληρωµής

 

 
 

 

               2) 

γ) έκδοση  εντολής (Ε.Τ.Ε. ή Α.Τ.Ε.) για προµηθευτές

α) έκδοση επιταγής στο όνοµα του δικαιούχου 

β) κατάθεση του ποσού στο λογ/σµό του δικαιούχου 

               1) Α.Τ.Ε. Νο……………………………………………. 

Ε.Τ.Ε. Νο…………………………………………….. 

 τηλεφωνικής  µε στοιχεία: 

          ………………………...…. Κατ  Εντολής…….……………… 

 

 

 

 

 

 

…… 

--------------------------------------------- 

Τράπεζα άστημα

 

 

 

Εκδόθηκε επιταγή / εντολή ή έγινε κατάθεση στο λογ/σµό 

Ποσού………………………………… 

     Πάτρα,………………………

Πάτρα,……………….                                                                               Υπογραφή 

        Ο αποδέκτης                                                             Επιστηµονικού Υπεύθυνου 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------
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Πηγή: http://www.kep.unipi.gr/Gr/files/entoles_pliromon/gia_timologia.doc
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Σχήμα 6.8: Καταχώρηση Παραστατικών 

 

Αναφέρθηκε και προηγούμενα ότι ο επιστημονικά υπεύθυνος είναι υποχρεωμένος να 

προσκομίσει κάποια παραστατικά που δικαιολογούν τη δαπάνη για την οποία έχει ζητηθεί με 

εντολή πληρωμής η έκδοση επιταγής. Τα παραστατικά αυτά μπορούν να είναι τιμολόγια 

παροχής υπηρεσιών, δελτία αποστολής και άλλα. Όλα αυτά τα παραστατικά καταχωρούνται 

απαραιτήτως στο σύστημα σύμφωνα με μερικούς απλούς κανόνες. Σε κάθε καταχώρηση 

αναγράφεται πάντα ο κωδικός του δικαιούχου πχ του ερευνητή ή του προμηθευτή και 

καταχωρούνται όλα τα επιπλέον ατομικά στοιχεία ανάλογα με την ιδιότητά του (ΑΦΜ, ΔΟΥ, 

διεύθυνση, τηλέφωνο). Υπάρχει η δυνατότητα με χρήση του μενού να επιλέξουμε ανάμεσα 

από τις κατηγορίες: προμηθευτής, ιδιώτης, ελεύθερος επαγγελματίας και επιστημονικά 

υπεύθυνος. Αργότερα υπάρχει η δυνατότητα (για έλεγχο) να δοθεί συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα και το πρόγραμμα να εμφανίσει όλα τα ποσά των αμοιβών που έχει λάβει κάποιος 

σύμφωνα με τον κωδικό του. Δηλαδή δηλώνοντας απλά κάποιο χρονικό διάστημα βγαίνει 

αυτομάτως μία βεβαίωση αποδοχών. 

 Πιο συγκεκριμένα, η καταχώρηση του παραστατικού πραγματοποιείται δηλώνοντας 

κωδικό (Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, Δελτίο Αποστολής), είδος (αναλώσιμα, γραφική 

ύλη κτλ), ΦΠΑ ( 8%, 18% ή 4%), καθαρή αξία , κωδικό έργου , ομάδα πληρωμής για 

κρατήσεις κτλ. Η μάσκα για την καταχώρηση ενός παραστατικού είναι η παρακάτω: 
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που ενδιαφέρει το χρήστη και έπειτα παρέχεται η 

ήν όπως 

ναφέρθηκε και προηγούμενα γίνεται έλεγχος για το αν υπάρχει υπόλοιπο στο συγκεκριμένο 

οσό  στον 

ροϊστάμενο της Επιτροπής Ερευνών ο οποίος ελέγχει την ακρίβεια των παραστατικών και 

πογράφει το ένταλμα προκειμένου να αποδοθεί το χρηματικό ποσό στον δικαιούχο. Η 

ληρωμή γίνεται είτε με κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης είτε με επιταγή. Τέλος 

ιδοποιείται ο δικαιούχος για να εισπράξει το ποσό.    

.1.2  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 

 

Αφού προηγουμένως γίνει η καταχώρηση ενός νέου παραστατικού με F1 ακολουθεί 

με πληκτρολόγηση του F10 η ενημέρωση του παραστατικού και μετέπειτα η εκτύπωση. Κάθε 

παραστατικό καταχωρείται ξεχωριστά άσχετα αν είναι της ίδιας εταιρίας ή όχι. Για κάθε 

έντυπο (δικαιολογητικό) που υπάρχει δηλαδή θα πρέπει να γίνει ξεχωριστή καταχώρηση. 

Αυτό έχει σημασία αργότερα για το ΚΕΠΥΟ των προμηθευτών. 

Εφόσον έχουν προσκομισθεί και καταχωρηθεί στο σύστημα τα παραστατικά (και 

βέβαια εφόσον σύμφωνα με το πρόγραμμα δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα) εκδίδεται το 

χρηματικό ένταλμα το οποίο βέβαια βασίζεται πάνω στο παραστατικό/ά που έχουν 

καταχωρηθεί στο πρόγραμμα  προηγούμενα. Μεγάλη σπουδαιότητα έχει η σωστή και 

προσεχτική καταχώρηση των παραστατικών προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρά λάθη στη 

συνέχεια. Μόλις εισαχθεί από το χρήστη η ημερομηνία και ο κωδικός έργου σύμφωνα με το 

παραστατικό το πρόγραμμα ανατρέχει αυτόματα σε όλα τα παραστατικά με τον συγκεκριμένο 

κωδικό. Γίνεται η επιλογή αυτού 

δυνατότητα εισαγωγής του ή των δικαιούχων, της αιτιολογίας και του τρόπου πληρωμής 

(κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή επιταγή). Πρέπει πάντως να τονιστεί ιδιαίτερα ότι δεν 

μπορεί να εκδοθεί χρηματικό ένταλμα χωρίς την ύπαρξη του απαραίτητου παραστατικού. 

Πριν αποδοθεί το ποσό στον δικαιούχο γίνονται κάποιοι έλεγχοι. Καταρχ

α

π που έχει δοθεί για κάποιο κωδικό έργου. Το ένταλμα αποστέλλεται για έγκριση

Π

υ

π

ε

 

6

ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ 

Όπως αναφέρθηκε προηγούμενα τα χρηματικά εντάλματα είναι εντολές που 

κδίδονται από την Επιτροπή προκειμένου να καλυφθούν οι πληρωμές των επιστημονικών 

υνεργατών, των προμηθευτών διαφόρων υλικών κ.α. Συνήθως, μαζί με το χρηματικό 

ένταλμα   εκδίδεται  και  η   αντίστοιχη  επιταγή  προς  το  δικαιούχο.   Ο  παρακάτω  πίνακας  

 

 

 

ε

σ
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αναφέρ

 

ει αναλυτικά τα  δικαιολογητικά (παραστατικά) που απαιτούνται για την έκδοση 

χρηματικού εντάλματος.   

 
35Χρηματικά εντάλματα (Χ.Ε)  (και δικαιολογητικά που πρέπει να τα συνοδεύουν)

 
Τύπος Εντάλματος Δικαιολογητικά που απαιτούνται παρατηρήσεις  

I Χ  .Ε. Πληρωμής Υπαλλήλου 
Διοικητικής  Υποστήριξης 
(με σύμβαση ΙΚΑ) 

 
1.

 
Μισθοδοτική κατάσταση 

(στο πρώτο ένταλμα που θα 
εκδοθεί απαιτείται και η 
Σύμβαση)

II Χ.Ε. Πληρωμής Εξωτερικού 
Συνεργάτη  
(Ελ. Επαγγελματία) 

1.Κατάσταση πληρωμής 
2.

παρακράτηση 
20% 
 
όταν έχει ΦΠΑ 
όταν δεν έχει 
ΦΠΑ κρατάμε 
και Χαρτόσημο 
2,4% επί  του 
ακαθαρίστου 

Εντολή Πληρωμής Επ. Υπ. 
3.Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών
4. Για ποσό άνω των 440,21 € 
στο πρώτο ένταλμα που θα 
εκδοθεί απαιτείται και η Σύμβαση 
έργου του δικαιούχου ενώ για 
ποσό μέχρι και 440,21 € 
απαιτείται ιδιωτικό συμφωνητικό 
έργου 
5. Αν ο αμειβόμενος δεν έχει 
κάνει έναρξη επαγγέλματος τότε 
υπογράφει μια  Υ.Δ.: «Τα 
εισοδήματα μου από ελευθέρια 
επαγγέλματα δεν ξεπερνούν τις 
2.934,70 € για το έτος……» 
6. Αν έχει Τιμ. Π. Υπ. τότε 
υποβάλει την πρώτη φορά που θα 
πληρωθεί Υ.Δ : «έχω ως κύρια  
ασφάλιση το ……. και πληρώνω 
κανονικά τις εισφορές μου σ΄ 
αυτό.»

III Χ.Ε. Πληρωμής Υλικού  1.Εντολή Πληρωμής Επ.Υπ. Για πάνω από 

υπόκεινται σε 
παρακράτηση 
φόρου  4% 

2.Τιμολόγιο  και Δελτίο     146,73 € 
   αποστολής (προσοχή να υπάρχει  
   η υπογραφή του παραλαβόντα     
   και σφραγίδα του έργου)επίσης 
για πληρ μές άνω των 586,94 €ω  
φορολογική και ασφαλιστική 
ενημερότητα  
3.  Βεβαίωση παρακρατούμενου 

φόρου 
4.  Για τις προμήθειες που έχει 

                                                 
35    http://www.uom.gr/rc/docs/hrim_entalm_dikaiol.doc
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γίνει διαγωνισμός τα σχετικά 
δικαιολογητικά 

IV Χ.Ε. ΔΕΠ 1.Εντολή Πληρωμής Επ. Υπ.  
2.Κατάσταση πληρωμής 

V Χ.Ε. Παροχής υπηρεσιών 
από εταιρίες (π.χ. 

1.Εντολή Πληρωμής Ε.Υπ.

δημοσιεύσεις) 

 
2.Τιμολόγιο (προσοχή να υπάρχει 

Για πάνω από 
146,73 € 

σε 
παρακράτηση 
φ

 
    η υπογραφή του παραλαβόντα υπόκεινται 
και    
   σφραγίδα του προγράμματος) 
.Βεβαίωση παρακρατούμενου 

όρου  8% 
3
φόρου 

Χ.Ε. Εξόδων κίνησης 1.Εντολή Πληρωμής Ε.Υπ.VI   
(εδώ να αναφέρεται η   
αναγκαιότητα της μετακίνησης 
και να συνοδεύεται Α.από έκθεση 
του μετακινούμενου όπου θα 
περιγράφεται ο σκοπός του 
ταξιδιού και τα συμπεράσματα 
και θα αποδεικνύεται ότι η 
μετακίνηση έγινε για τις ανάγκες 
του έργου και  Β. βεβαίωση του 
Επ. Υπευθύνου ότι ο κ. ……. 
πήγε έκει τότε για αυτόν τον 
λόγο) 
2.Εισιτήριο-Απόδειξη πώλησης 
3.Έντυπο ταξιδιού 
4.Παραστατικά ξενοδοχείου σε 
περίπτωση που δικαιούνται και 
αυτά  τα έξοδα, επίσης όταν η 
κράτηση του δωματίου έγινε 
μέσω πρακτορείου θα 
επισυνάπτεται και το voucher η 
Fax του πρακτορείου προς το 
ξενοδοχείο  
5.Όταν πρόκειται για συνέδριο ή 
παρόμοια εκδήλωση τότε  
πρόσκληση από το συνέδριο, 
πρόγραμμα και όπου δίνονται 
βεβαιώσεις συμμετοχής

 
Προσοχή:  

1.  Τα υπογραμμισμένα συνοδευτικ οχρεωμένοι να τα 

προσκομίζουν στην Επιτροπή οι υ ητική υποστήριξη   του 

έργου  τα  υπόλοιπα  τα εκδίδει ιψη καθυστερεί την 

έκδοση του εντάλματος. 

2.  Τα τιμολόγια  που αποστέλλουν μαζί με την εντολή πληρωμής οι υπάλληλοι διοικητικής 

ς να έχουν:  σφραγίδα του προγράμματος (ή  

ά δικαιολογητικά  είναι  υπ

πάλληλοι που έχουν την διοικ

 η Επιτροπή. Οποιαδήποτε έλλε

υποστήριξης των έργων πρέπει απαραιτήτω
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σε ερ ιψης της  να αναγρά το μέτ ο) και υπογραφή 

στη στήλη «ο παραλαβών» όπου αυτή 

3 Γι ο άν ρ για 

αμ σού των 440,21 ασ ού 

συμφωνητικού έργου. 

4.  Οι εντολές πληρωμής, για προμήθ ορούν ποσά άνω των 

5.869,41 € συνοδεύ  πρόχειρου μειοδοτικού 

διαγωνισμού που έχει γίνει για ανάθεση τους. Προσοχή να 

υπάρχουν υπογραφές όλων των οπών στα πρακτικά 

διαγωνισμού. 

5.  Η φορολογική και η Ασφαλιστική τα εντάλματα άνω των 

586,94 € θα πρέπει να έχουν ημερ ντάλματος και να είναι σε 

ισχύ κατά την ημερομηνία έκδοσης
    
6.1.3 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

 π ίπτωση έλλε φεται χειρόγραφα ο τίτλος και ρ

υπάρχει.  

.  α συνολική αμοιβή από  έργ ω των 440,21 € πρέπει να έχει υπογ αφεί σύμβαση, 

οιβή έως του πο  € δεν χρειάζεται υπογραφή σύμβ ης αλλά ιδιωτικ

ειες ή εκτελέσεις έργων, που αφ

ονται απρέπει να πό τα έντυπα του

την προμήθεια ή την 

 μελών των σχετικών επιτρ

 ενημερότητα που συνοδεύουν 

ομηνία προγενέστερη του ε

 του. 

 
 

Προηγουμένως δόθηκε η μάσκα έκδοση χρηματικού 

εντάλματος. Υπάρχει όμως και η περίπ ματίου είσπραξης στην περίπτωση 

που υπάρχουν έσοδα (χρηματική ενίσχ Η εφαρμογή παρέχει 

την παρακάτω μάσκα για την έκδοση ουν οι δυνατότητες για 

ακύρωση του εντύπου, για ειδικά στοιχ  για εκτύπωση.) 

 

 

 

 

 

 

 

 που χρησιμοποιείται για την 

τωση έκδοσης γραμ

υση) για κάποιο δεδομένο έργο. 

γραμματίων είσπραξης. Υπάρχ

εία, για στατιστικά στοιχεία  και

 

 

 

Σχήμα 6. 9: Γραμμάτιο Είσπραξης έργων 
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6.1.4 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΡΓΟΥ 

 

Κάθε έργο είναι συνδεδεμένο απαραίτητα με κάποιον τραπεζικό λογαριασμό στον 

ίο παρακολουθούνται τα έσοδα και τα έξοδα που το αφορούν. Για την διαχείριση 

αχωρούμε στο σύστημα

οπο

κατ  τα παρακάτω: 

γία (πχ επιχορήγηση, δωρεά, αμοιβή μέλους ΔΕΠ) 

χρε

 την επιστημονική ολοκλήρωση του έργου και 

 οικονομική απορρόφηση του προϋπολογισμού της σύμβασης.  Με το τέλος ενός έργου ο 

στον ΕΛΚΕ την τελική έκθεση του έργου με εκτενή 

περ

ασης. 

Τα ς  

χρηματοδότησης. 

 Σε περίπτωση πλεονάσματος το ποσό δύναται να διατεθεί από τον επιστημονικό 

υπεύθυνο για την ενίσχυση της ερευνητικής του ομάδας μετά από σχετική αίτησή του  

απόφαση της επιτροπής, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τον φορέα χρηματοδότησης 

και δεν έρχεται σε αντίθεση με τις νόμιμες διαδικασίες. 

 Στην περίπτωση ελλείμματος για λόγους μη καλής εκτέλεσης μέρους ή όλου  

έργου την ευθύνη φέρει ο επιστημονικός υπεύθυνος. Στη περίπτωση αυτή ο επιστημονικός 

υπεύθυνος με βάσει τη διμερή σύμβαση του έργου οφείλει να αποκαταστήσει τις απώλειες 

του ΕΛΚΕ. Σε άλλη περίπτωση το έλλειμμα επιβαρύνει τον ΕΛΚΕ. 36  

 

                                           

1. Τίτλος έργου 

2. Επιστημονικά υπεύθυνος 

3. Κωδικός εσόδου 

4. Τράπεζα 

5. Αιτιολο

Στην λογιστική πιστώνω το έσοδο και χρεώνω την τράπεζα. Δηλαδή για είσπραξη 

ώνω το ταμείο 38.00 και μετά το 38.03. 

Το κλείσιμο ενός έργου προϋποθέτει

την

επιστημονικός υπεύθυνος παραδίδει 

ίληψη των αποτελεσμάτων του έργου και αντίγραφα των δημοσιεύσεων που προέκυψαν 

από το έργο. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να δημοσιεύονται σε εκδόσεις του ΕΛΚΕ ή 

ηλεκτρονικά όπου θα παρουσιάζονται όλες οι Επιστημονικές-Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες. 

Λογιστικά ένα έργο ολοκληρώνεται με την πλήρη απορρόφηση του συνόλου του 

προϋπολογισμού της σύμβασης του χρηματοδότη εντός των χρονικών ορίων της σύμβ

 της χρονικά όρια της σύμβασης δεν τηρούνται αυστηρά στη περίπτωση καθυστέρηση

 και

 του

      
36 http://www.rc.aueb.gr/gr/index.php
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6.1.5 Β

 

 

ΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

 

Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν μπορούμε να δώσουμε τα βασικά χαρακτηριστικά των  

Υποσυ  με χρηματοδότηση σε  ΕΥΡΩ ή σε ξένο νόμισμα. 

οϋπολογισμούς έργων και δαπανών

στημάτων  Παρακολούθησης Έργων

πρΣχετικά με τους  η εφαρμογή παρέχει τη 

δυνατό ούθησης τους ανά πάσα στιγμή. Επιπλέον παρακολουθεί τις εκθέσεις 

που αφ και βέβαια ελέγχει τις 

αναθεω

νητών ανά έργο σε σχέση με τον προϋπολογισμό 

και αυτ

τητα παρακολ

ορούν τόσο τη διάρκεια όσο και το κλείσιμο των έργων 

ρήσεις των έργων οι οποίες θα ζητηθούν προκειμένου να δοθεί έγκριση ή όχι. Το 

πρόγραμμα εμφανίζει τα υπόλοιπα των ερευ

ό βοηθά στην αποδοχή ή όχι της αίτησης για αναθεώρηση. Γενικά  η διαχείριση έργων 

και υποέργων πραγματοποιείται ξεχωριστά αλλά ταυτόχρονα υπάρχει  δυνατότητα παροχής 

πληροφοριών και συγκεντρωτικά. 

Όσον αφορά την έκδοση παραστατικών και την αυτόματη ενημέρωση υπολοίπων το 

σύστημα είναι σε θέση να εκδώσει Γραμμάτια Είσπραξης από οποιοδήποτε φορέα 

χρηματοδότησης, Χρηματικά Εντάλματα σε ερευνητές –προμηθευτές - προσωπικό και 

τρίτους. Επίσης μπορεί να γίνει έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων με ή χωρίς χρηματικά όρια. 

Σε περιπτώσεις λάθους εκδίδονται Δελτία Συμψηφισμού ή Ακυρωτικά γραμματίων είσπραξης 

και χρηματικών ενταλμάτων. Να σημειωθεί ότι η πληρωμή των ενταλμάτων 

πραγματοποιείται με έκδοση επιταγών ή καταθέσεων ή εμβασμάτων ή μετρητών ή σε 

πίστωση. 

 Τέλος, το υποσύστημα αυτό βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις συνεργαζόμενες 

τράπεζες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μηχανογραφική έκδοση και εκτύπωση επιταγών για τα 

χρηματικά εντάλματα αλλά και η παρακολούθηση πληρωμών επιταγών. Τα στοιχεία που 

εμφανίζει το σύστημα πρέπει πάντα να συμφωνούν με τα αντίστοιχα στοιχεία των τραπεζών. 
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ΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

 

Κ  

 

«ΕΡΕΥΝΑ» - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

7.1 ΛΟ

 
ΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ  

 

έσιμα 

• Ομ

Ο

 ομάδες 1-8 καλύπτουν τις ανάγκες της Γενικής Λογιστικής. Επιπλέον όλοι οι 

έχουμε

 

κολουθεί τελεία και άλλα δύο ψηφία αυτό σημαίνει πως έχουμε μεταβεί σε δευτεροβάθμιο 

ογαριασμό (πχ ο 30.00 «Πελάτες Εσωτερικού». Κάθε φορά δηλαδή που μεσολαβεί τελεία 

αι ακολουθούν και άλλα ψηφία αυτό σημαίνει ότι ανεβαίνουμε βαθμίδα. Οι λογαριασμοί 

ου είναι υπογραμμισμένοι μέσα στο Λογιστικό Σχέδιο τηρούνται υποχρεωτικά ενώ αντίθετα  
                                              

 Με τον όρο Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, νοείται η συστηματική οργάνωση του 

συνόλου των λογαριασμών κάθε επιχείρησης ή οργανισμού σύμφωνα με συγκεκριμένη 

κωδικοποίηση και κανόνες ταξινόμησης37 .Το Ε.Γ.Λ.Σ περιλαμβάνει δέκα συνολικά ομάδες 

οι οποίες είναι: 

• Ομάδα 1: Πάγια 

• Ομάδα 2: Αποθέματα 

• Ομάδα 3: Απαιτήσεις και Διαθ

άδα 4: Καθαρή Θέση -Προβλέψεις –Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

• Ομάδα 5: Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

• Ομάδα 6: Οργανικά έξοδα κατ’ είδος 

• Ομάδα 7: Οργανικά έσοδα κατ’ είδος 

• Ομάδα 8: Λογαριασμοί αποτελεσμάτων 

• μάδα 9: Αναλυτική λογιστική εκμετάλλευσης 

• Ομάδα 10: Λογαριασμοί τάξης 

Οι

λογαριασμοί χωρίζονται σε βαθμίδες δηλαδή  πρωτοβάθμιους, δευτεροβάθμιους, 

τριτοβάθμιους κτλ. Λαμβάνοντας υπόψη το πρώτο ψηφίο του κωδικού αριθμού οποιουδήποτε 

λογαριασμού καταλαβαίνουμε σε ποια ομάδα από τις δέκα ανήκει. Το δεύτερο ψηφίο 

εκφράζει πρωτοβάθμιο λογαριασμό (πχ ο 14 «Έπιπλα» ανήκει στην 1η ομάδα). Αν μετά

α

λ

κ

π
   

 βάση του νόμου 1041/1980 37
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ι από κάθε επιχείρηση ή οργανισμό σύμφωνα με τις 

υγκεκριμένες ανάγκες και απαιτήσεις που υπάρχουν σε κάθε περίπτωση. 

Πριν αρχίσουμε την ανάλυση της λογιστικής διαχείρισης μέσα από την εφαρμογή 

ροβάθμιων λογαριασμών που 

ουν καταχωρηθεί στο σύστημα και χρησιμοποιούνται από την Επιτροπή Ερευνών. 

ση 

ν πολύ γενική και από την άλλη οι τριτοβάθμιοι συχνά αναλύονται 

ύμφωνα με τις ανάγκες που υπάρχουν σε καθεμία Επιτροπή. Επιπλέον ο μεγάλος αριθμός 

ν τρι

ου έχουν ανοιχθεί από τον υπεύθυνο και είναι καταχωρημένοι στο Λογιστικό 

Σ ατος. Κάποιοι λογαριασμοί χρησιμοποιούνται πολύ συχνά, κάποιοι 

λ ται να χρησιμοποιούνται ελάχιστα ή καθόλου. 

 

Π

Ε  

 

ΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

 

οι τεταρτοβάθμιοι αναλύοντα

σ

«ΕΡΕΥΝΑ» θα ήταν χρήσιμο να δοθούν οι κωδικοί των δευτε

έχ

Επιλέχθηκε να παρουσιαστούν μόνο οι δευτεροβάθμιοι διότι από τη μια μεριά η παρουσία

των  πρωτοβάθμιων θα ήτα

σ

τω τοβάθμιων ξεφεύγει από τα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας. 

 Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί πως δεν χρησιμοποιούνται όλοι οι λογαριασμοί με την 

ίδια συχνότητα. Η παρακάτω λίστα παρουσιάζει συνοπτικά όλους τους δευτεροβάθμιους 

λογαριασμούς π

χέδιο του προγράμμ

ιγότερο και μερικοί ενδέχε

ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ****** 

ΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΛΟΓΙΣΤ  

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

10-00  ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ 

ΣΕ ΤΡΙΤΩΝ 

 

10-10  ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

11-00  ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

11-07  ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝ.ΤΡΙΤΩΝ ΕΛ 

11-09  ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  ΑΚΙΝΗΤΑ Ε.Π 

12-01  ΠΑΓΙΟΣ ΕΠΙΣΤ.& ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝ.ΠΡ 

12-03  ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΥΛΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜ. 

12-09  ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ε.Π 

13-01  ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 

13-02  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
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– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

 

Θ

Ν 

18-01  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Σ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

30-01  ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

30-03  Ν.Π.Δ.Δ  Κ

30-05  ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕ  

ΚΟΛΥΝΣΕΙΣ 

ΠΑΙΤ. ΔΑΝΕΙΑ ΕΡΕΥΝ.ΠΡΟΓΡ. 

ΟΡΟΙ 

ΙΤΗΣΕΙΣ 

5-01  ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

13-99  ΑΠΟΣΒΕΣ ΕΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠ. ΕΡΕΥΝΩΝ 

14-00  ΕΠΙΠΛΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 

14-01  ΕΠΙΠΛΑ-ΣΚΕΥΗ-ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠ.ΕΡΕΥΝΩΝ 

14-02  ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 

14-03  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠ.& ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΕΠ.ΕΡΕΥΝΩΝ 

14-04  ΕΠΙΠΛΑ-ΣΚΕΥΗ-ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡ.ΠΡΟΓ/ΤΩΝ 

14-05  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

14-08  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

14-09  ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

14-99             ΑΠΟΣΒΕΣΘΕΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΠΛΑ-ΣΚΕΥΗ-ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-Η/Υ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 

16-17  ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ-SOFTWARE 

16-18  ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ-SOFTWARE ΕΡΕΥΝ.ΠΡ. 

16-99  ΑΠΟΣΒΕΣΘ. SOFTWARE ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩ

26-01  ΑΓΟΡΕ

30-00  ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΑΙ ΛΟΙΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

ΛΑΤΩΝ

33-01  ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥ

33-12  ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ Α

33-13  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ- ΠΡΟΚΑΤ.& ΠΑΡΑΚΡΑΤ. Φ

33-14  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ-ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑ

33-95  ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 

34-00  ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

34-01  ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΕΣΩΤ. 

34-07  ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

34-08  ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

34-09  ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

35-00  ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

3
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– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

ΜΑΤΩΝ 

 ΠΣ 

 

ΣΕΩΝ 

Ν 

 ΓΙΑ ΣΥΝ. 

Ι 

ΚΟΥ 

ΩΝ 

ΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡ. 

 .ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 

Ν ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ 

 

Π 

ΕΣ) 

ΛΜΑΤΑ 

 

35-02  ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΕΡΓ. ΤΡΙΤΟΙ -ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔ. 

35-03  ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ. ΠΡΟΓΡΑΜ

35-04  ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 

35-05  ΠΡΟΚ/ΛΕΣ ΑΠΟ ΑΔΙΑΘ. ΚΟΝΔΥΛ.ΤΣΜΕΔΕ ΓΙΑ

36-00  ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

36-01  ΤΟΚΟΙ ΑΠΟΔΟΤΕΟΙ 

36-02  ΤΟΚΟΙ ΑΠΟΔΟΤΕΟΙ ΣΕ ΔΡΧ

38-00  ΤΑΜΕΙΟ 

38-03  ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΔΡΧ 

38-05  ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 

40-00  ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΛ/ΔΠΘ - ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗ

41-04  ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

42-00  ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ 

42-01  ΑΔΙΑΘΕΤΟ ΥΠΟΛ. ΧΡΗΜ/ΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩ

42-04  ΑΔΙΑΘΕΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΤΡΙΤΩΝ

42-05  ΑΔΙΑΘΕΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΛ/ΑΕ

50-00  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

50-01  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙ

50-05  ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤ

52-00  ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΒΡΑΧΥ

53-00  ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΕΡΕΥΝ. ΠΡΟΓΡ

53-08  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΙΚΑ 

53-11  ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ.- ΔΑΝΕΙΑ ΕΡΕΥΝ. ΕΡΓΩΝ 

53-14  ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

53-19  ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

53-20  ΚΡΑΤΗΣΗ  Ν. 2530/1997 1% ΑΜΟΙΒΩ

53-21  ΚΡΑΤΗΣΗ  Ν. 2530/1997 20% ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

53-23  ΚΡΑΤΗΣΗ Ν. 2817/2000 10% ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕ

53-90  ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ (ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝ

53-93  ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 

53-95  ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕ

53-98  ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΡΧ 
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– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

 

ΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 

ΠΙΚΟΥ 

ΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 

ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΛΗ ΤΙΜ. ΑΓΟΡΑΣ 

ΠΑΓΓ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Ν ΕΤ.ΔΗΛΩΣΗΣ Φ 

ΙΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 ΕΡ.ΠΡΟΓΡΑΜ. 

ΑΜ 

. 

ΓΡ 

ΟΣΘ. ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΠΙΤΡ.  ΕΡΕΥΝΩΝ  

. ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΠΙΤΡ.  ΕΡ. 

ΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

ΝΕΔ. 

ΕΝΕΔ 

ΥΤΩΝ Ε.Ε. 

 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Ε.Ε. 

Ν 

  

 

. 

ΠΥ 

 

53-99  ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 30% ΑΠΟ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

54-00  Φ.Π.Α 

54-01  Φ.Μ.Υ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΤ

54-02  ΦΟΡΟΣ 20% ΕΠΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

54-03  ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩ

54-04  ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒ

54-05  ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΠΡΟΣΘ. ΑΜΟΙΒ

54-06  ΦΟΡΟΙ- ΤΕ

54-07  ΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ Ε

54-08  ΛΟΓ. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΦΟΡΩΝ-ΤΕΛΩ

54-09  ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 

54-10  ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡ

54-15  ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΔΑΠΑΝΗΣ

54-16  ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΣΗΜΟΥ 20% ΕΠΑΓ. ΔΑΠ .ΕΡΕΥΝ. ΠΡΟΓΡ

54-17  ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2% ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣ.ΕΚΤΟΣ ΠΑΝ. ΠΡΟΓΡ

54-18  ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΣΗΜΟΥ 20% ΑΜ.ΠΡΟΣ. ΕΚΤΟΣ ΠΑΝ. ΠΡΟ

54-19  ΧΑΡΤΟΣ. (1%) ΠΡ

54-20  ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΣΗΜΟΥ (20%) ΠΡΟΣ

54-21  ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 1% ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡ

54-22  ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ (20%) ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΟΓ/ΤΩΝ

54-23  ΦΟΡΟΣ 20% ΕΙΔ. ΑΠΟΖ .ΜΕΛΩΝ ΕΕ -ΑΞΙΟΛ. ΠΡΕ

54-24  ΧΑΡ/ΜΟ 1% ΕΙΔ. ΑΠΟΖ .ΜΕΛΩΝ ΕΕ -ΑΞΙΟΛ. ΠΡ

54-25  ΟΓΑ ΧΑΡ/ΜΟΥ ΕΙΔ. ΑΠΟΖ .ΜΕΛΩΝ ΕΕ -ΑΞΙΟΛ. ΠΡΕΝ. 

54-28  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 4% ΠΡΟΜΗΘΕ

54-29  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 8%

54-30  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 8% ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Ε.Ε. ΤΠΥ 

54-31  ΧΑΡ/ΣΗΜΟ ΜΤΠΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΡΕΥΝ. ΠΡΟΓ/ΤΩ

54-32  ΟΓΑ ΧΑΡ/ΜΟΥ ΜΤΠΥ ΠΡΟΜ/ΤΩΝ ΕΡΕΥΝ ΠΡΟΓ/ΤΩΝ

54-33  ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2% 

54-34  ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20%

54-35  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1% ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Ε.Ε

54-36  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20% ΠΡΟΜ/ΤΩΝ ΓΙΑ Α
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– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

 8% ΑΜΟΙΒΩΝ ΓΙΑ Τ.Π.Υ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Ν 

ΩΝ 

 

Γ/ΣΜΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 

 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Ν 

ΕΔ.) 

 

54-37  ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΡΕΥΝ .ΠΡΟΓ/ΤΩΝ 

54-38  ΦΟΡΟΣ

54-39  ΦΟΡΟΣ 20% ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

54-40  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3% ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 

54-99  ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩ

55-00  ΙΚΑ 

55-01  ΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

55-02  ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝ

55-03  ΤΣΜΕΔΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

55-04  ΤΕΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

55-05  ΜΤΠΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

55-06  ΜΤΠΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 

55-07  ΜΤΠΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓ/ΤΩΝ 

55-08  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 2,55% 

55-09  ΤΕΑΔΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΤΡ. ΕΡΕΥΝΩΝ 

55-99  ΙΚΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

56-00  ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

56-01  ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΗΡΩΤΕΑ 

56-03  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.Π. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

56-04  ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΠΑΠ  ΓΙΑ ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ 

56-05  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΣΜΕΔΕ ΓΙΑ ΠΣ/ΔΠΘ 

56-06  ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΟ ΓΓΕΤ (MATCHING FUNDS) 

56-07  ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝ. ΠΡΟΓ/ΤΩΝ 

56-08  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ 

56-09  ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΟ ΥΠΕΠΘ ΓΙΑ 2ο ΚΠΣ (ΕΠΕΑΕΚ) 

56-10  ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ 

56-11  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡ. 

56-12  ΧΡΗΜ/ΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡ. .Μ.Π.Υ.Ψ. Ε.Ε. 

56-13  ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΛΟ

60-00  ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

60-01  ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠ.ΕΡΕΥΝΩ

60-02  ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε. (ΣΥΜ/ΧΗ ΣΥΝ
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. ΠΡΟΓ/ΤΩΝ 

RE ΕΛ/ΔΠ 

ΤΩΝ 

ΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛ. ΕΠΑΓ. ΥΠΟΚ. ΣΕ ΦΟΡΟ 

Η ΕΛ. ΕΠΑΓ. ΥΠΟΚ. ΣΕ ΦΟΡΟ 

Σ 

 ΤΡΙΤΩΝ 

Γ .ΔΑΠΑΝΗΣ  ΕΡ .ΠΡΟΓ. 

. 

ΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Ρ-ΜΙΣΘ) ΠΡΟΓΡΑΜ. 

Ν 

% 

ΟΡ.ΕΙΣΟΔ. 

) 

 

ΙΣΜΑ 

. 

 

. 

 

60-03  ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ 

60-06  ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΕΠΙΤΡ.ΕΡΕΥΝΩΝ 

60-07  ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΚΕΚ) ΕΡΕΥΝ

60-08  ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛ. ΔΠΘ C

60-09  ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

61-00  ΑΜΟ

61-01  ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ Μ

61-02  ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 

61-03  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥ

61-04  ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

61-05  ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΠΑΓ

61-06  ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 

61-07  ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΠΙΣΤ. ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛ

61-08  ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΤΕΠ-ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥ

61-09  ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜ. 

61-10  ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΠΡΕΝΕΔ

61-11  ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (ΑΓΟΡΑ ΥΠΗ

61-15  ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖ. ΕΤΑΙΡΙΩ

61-20  ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΑΛΛΩΝ ΑΕΙ 

61-21  ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΦΟΡΟ 20

61-90  ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΥΠΟΚ.ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑ.Φ

61-98  ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (Π.Χ. ROYALTIES

62-00  ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡ.ΕΡΕΥΝΩΝ (ΑΡΘΡ. 7)

62-01  ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ 10% (ΑΡΘΡ. 7) ΣΕ ΞΕΝ. ΝΟΜ

62-03  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

62-04  ΕΝΟΙΚΙΑ 

62-05  ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ- ΠΡΟΣΩΠ. ΕΡ.ΠΡΟΓ

62-06  ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛ/ΔΠ

62-07  ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 

62-08  ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ –ΧΩΡΩΝ ΕΡΕΥΝ.  ΠΡΟΓΡ

62-98  ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 

63-03  ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΚΥΚΛ.- ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦ..ΜΕΣΩΝ 
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ΜΙΣΗΣ 

ΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΡ.ΠΡ. 

ΙΑΣ ΕΡ.ΠΡΟΓΡ. 

ΜΑΤΩΝ 

.ΑΜ 

/ΣΗΣ ΠΡΟΣ .ΣΕΜΙΝΑΡ .Ε.Π 

ΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

 ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΛ/ΔΠΘ 

Ν. 

ΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ 

 

63-14  ΦΠΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 

63-61  ΦΠΑ ΑΜΟΙΒΩΝ 

63-62  ΦΠΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 

63-64  ΦΠΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

63-74  ΦΠΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 

63-98  ΦΠΑ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟΣ 

64-00  ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

64-01  ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 

64-02  ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗ

64-03  ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ –ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ 

64-04  ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

64-05  ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

64-06  ΔΩΡΕΕΣ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

64-07  ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 

64-08  ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΕΩΣ 

64-09  ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 

64-10  ΚΑΥΣΙΜΑ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓ/ΤΩΝ 

64-11  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ & ΤΑΧΥΔΡ

64-12  ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ-ΦΙΛΟΞΕΝ

64-13  ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜ

64-14  ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΑΔΙΑΘ. ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΣΜΕΔΕ ΓΙΑ ΠΣ 

64-15  ΔΑΠΑΝΗ ΕΛ/ΔΠΘ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΘ

64-16  ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡ.ΠΡΟΓΡ. 

64-17  ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΡ.ΠΡΟΓΡ. 

64-18  ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔ.- ΚΑΤ

64-19  ΠΡΟΜΗΘΕ

64-20  ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡ. ΠΡΟΓΡ. 

64-87  ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 

64-88  ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ

64-89  ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜ/ΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧ

64-90  ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠ

64-91  ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 
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ΥΝ. ΣΥΜΠ. ΗΜΕΡ.& ΕΠΙΣΤ. ΣΕΜΙΝ. 

 ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 

ΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤ. ΠΕΡΙΟ. 

ΠΛΗΡ.-ΕΠΙΧ.ΣΥΛ.-ΚΛΠ) 

ΔΩΝ ΠΡΟΕΔ.-ΓΡΑΜ ΕΕ/ΑΕΙ 

ΕΥΝ. & ΕΠΙΜ. ΠΡΟΓ/ΤΩΝ 

ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Ν 

 ΦΟΡΕΩΝ 

ΕΜΒΑΣΤΙΚΑ) 

Ν ΜΕΣΩΝ 

ΥΩΝ -ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛ. 

ΡΓ. SOFTWARE 

 ΑΔΙΑΘ.ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΓ 

 

 

 EURO 

 

64-92  ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΣΤ. Σ

64-93  ΕΞΟΔΑ Ε.Ε. ΑΠΟ

64-94  ΕΞΟΔΑ Ε.Ε. ΑΠΟ ΔΗΜΟΣ

64-95  ΕΞΟΔΑ Ε.Ε. (ΣΥΝΔ.ΜΕ ΔΙΚ.

64-96  ΕΞΟΔΑ Ε.Ε. ΔΙΟΡΓ.ΣΥΝΟ

64-97  ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡ

64-98  ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 

64-99  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Π

65-10  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩ

65-11  ΛΟΙΠΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 

65-97  ΠΡΟΜ. ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΧΡΗΜ. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

65-98  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (

66-03  ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩ

66-04  ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ – ΣΚΕ

66-05  ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑΔΙΟ

70-95  ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

73-00  ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

73-01  ΕΣΟΔΑ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΣΕ ECU ΥΠΕΡ ΕΛ/ΔΠΘ 

73-04  ΕΣΟΔΑ ΑΡΘΡΟΥ 7 – ΑΠΟ ΕΠΙΧ. ΣΥΝΕΔ. ΒΙΒΛΙΟΘ. ΚΤΛ

73-05  ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΕΛ/ΔΠΘ Ν. 2530/1997 

73-06  ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΣΤ. & ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

73-07  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

73-09  ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

74-00  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓ/ΤΩΝ ΔΡΧ

74-01  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΕ ΔΡΧ 

74-02  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝ. ΠΡΟΓ/ΤΩΝ ΣΕ

74-03  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝ. ΠΡΟΓ/ΤΩΝ ΣΕ DEM 

74-04  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝ. ΠΡΟΓ/ΤΩΝ ΣΕ USD 

74-05  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝ. ΠΡΟΓ/ΤΩΝ ΣΕ ESP 

74-06  ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ ΑΠΟ ΚΟΝΔΥΛ. ΤΣΜΕΔΕ ΓΙΑ ΠΣ ΣΑΦΙΓ 

74-07  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

74-08  ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΛ/ΔΠΘ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘ. ΑΜ. ΕΛ/ΔΠΘ 
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ΡΗΓΗΣΕΩΝ 

ΕΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 

Α ΕΞΟΔΑ ΣΥΝ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

 

ΡΗΣΕΩΣ 

ΛΠ 

 

 

 

 

 
 

 

74-09  ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΙΔ. ΛΟΓ.- ΕΚΠ. ΚΕΝΤ. ΑΛΛΩΝ ΑΕΙ 

74-10  ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓ. ΒΙΒΛ/ΚΩΝ & ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 

74-90  ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 

74-92  ΕΣΟΔΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

74-93  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ 

74-94  ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 

74-95  ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΠΙΧΟ

74-98  ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

74-99  ΠΑΛΑΙΑ ΕΣΟΔΑ 

75-00  ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡ

75-01  ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

75-02  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ 

76-01  ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 

76-03  ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 

76-98  ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

80-00  ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

81-00  ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝ

81-01  ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ 

82-00  ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

82-01  ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

86-00  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 

86-01  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΛ/ΔΠΘ 

86-02  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝ. ΔΡΑΣΤΗΡ. Χ

86-03  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ. ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝ. ΚΛΠ 

86-04  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ. ΕΙΔ.ΛΟΓ.-ΕΚΠ. Κ. Κ

89-00  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
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– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

 

7.2 ΥΠ ΜΑ ΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝΟΣΥΣΤΗ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠ  

 
ιση του κεντρικού μενού και 

διαπιστ ι μία ήταν η Γενική Λογιστική. Μόλις ο χρήστης 

λοιπόν  κ  οθόνη ένα δεύτερο υπομενού το οποίο 

είναι το ω: 

Σχ Γενική Λογιστική» 

 

ές π κό Σχέδιο (που 

δόθηκε μενα κτυπώσεις 

και διά χέδιο» το 

σύστημ σε υς, δευτεροβάθμιους ή 

ριτοβάθμιους λογαριασμούς38. Η επιλογή «Ημερήσιες Εργασίες» θα οδηγήσει στην 

φάνιση του ακολούθου δεύτερου κατά σειρά υπομενού.  

 

                                              

Σε προηγούμενο κεφάλαιο δόθηκε η απεικόν

ώθηκε ότ  από τις επιλογές σε αυτό 

 επιλέξει την ατηγορία αυτή εμφανίζεται στην

 παρακάτ

ήμα7.1: Υπομενού της κατηγορίας «

Οι επιλογ ου δίνονται είναι τα Βοηθητικά αρχεία, το Λογιστι

 προηγού ), οι Ημερήσιες Εργασίες, τα Ημερολόγια, οι Εμφανίσεις-Ε

φορες εργασίες που αφορούν το έτος. Μέσω της επιλογής «Λογιστικό Σ

α δίνει μορφή λίστας όλους τους πρωτοβάθμιο

τ

εμ

 

 

 

   
 στην παράγραφο 7.1 είδαμε πως εμφανίζεται η λίστα των δευτεροβάθμιων λογαριασμών 38
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– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Ας  την 

καταχώρ

 

 

Σχήμα 7.3 Μάσκα καταχωρήσεων εγγραφών Γενικής λογιστικής 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 7.2 Δεύτερο υπομενού της «Γενικής Λογιστικής» 

Σε αυτό μπορεί να γίνει επιλογή μιας νέας καταχώρησης ή απλή εμφάνιση κινήσεων

γίνει η υπόθεση ότι  πρέπει να γίνει μία καταχώρηση στο πρόγραμμα. Επιλέγοντας

ηση κινήσεων θα εμφανιστεί στην οθόνη η ακόλουθη μάσκα: 
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– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

λογιστική 

αρακολούθηση. Στο κάτω μέρος της οθόνης παρουσιάζεται η λειτουργία των πλήκτρων F1, 

2, F4, F5, F8  και F9. Όπως σε κάθε καταχώρηση μιας λογιστικής εγγραφής πρέπει να 

ισαχθεί η ημερομηνία, ο κωδικός εγγραφής, ο αριθμός του παραστατικού και τέλος να γίνει 

 λογιστική εγγραφή με τους κωδικούς του Ε.Γ.Λ.Σ, την περιγραφή του κάθε λογαριασμού 

αι τα ποσά χρέωσης ή πίστωσης που αφορούν τους συγκεκριμένους λογαριασμούς. 

Προκειμένου να κατανοηθούν οι βασικές λειτουργίες της Γενικής Λογιστικής του 

υστήματος θα δοθούν επεξηγήσεις και για κάποιες ακόμη επιλογές. Θεωρούμε ότι έγινε η 

πιλογή από το κεντρικό μενού της Γενικής Λογιστικής και ο αρμόδιος υπάλληλος έχει 

τάσει στο δεύτερο υπομενού. Σε αυτή τη φάση υπάρχει η δυνατότητα να επιλέξει την 

μφάνιση ή την εκτύπωση κάποιων συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή 

αρτελών έργων. Η επιλογή «Εμφανίσεις – Εκτυπώσεις» οδηγεί στο τρίτο υπομενού. Σε αυτό 

μπορεί κάποιος να ε  λογαριασμών των 

ργων, τις καρτέλες των λογαριασμών, κάποιες συγκεντρωτικές κινήσεις της λογιστικής ή το 

γενικό 

Σχήμα 7.4 Εμφάνιση – Εκτύπωση Ισοζυγίου 

 

 

Στο ημερολόγιο αυτό γίνονται όλες οι καταχωρήσεις που αφορούν τη 

π

F

ε

η

κ

σ

ε

φ

ε

κ

μφανίσει ή να εκτυπώσει κάποιο ισοζύγιο, τα υπόλοιπα

έ

καθολικό. Ας θεωρήσουμε ότι ο χρήστης επιθυμεί να εμφανίσει ένα συγκεκριμένο 

ισοζύγιο. Η πορεία που θα ακολουθήσει είναι η εξής:  
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– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

  

Το ισοζύγιο που θα εμφανιστεί στην οθόνη θα έχει την εξής μορφή (υποθέτοντας 

βέβαια ότι έχει γίνει επιλογή συγκεκριμένης διαχειριστικής χρήσης και πρωτοβάθμιων, 

δευτεροβάθμιων ή τριτοβάθμιων λογαριασμώ Στο παράδειγμα έχει επιλεχθεί να 

παρουσιαστεί το ισοζύγιο για τα υπόλοιπα των  λογαριασμών για το μήνα 

Δεκέμβριο του 2002: 

 

ν). 

 πρωτοβάθμιων
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– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

Σχήμα 7.5 Απεικόνιση ενός τυχαίου ισοζυγίου 

 
Μία ακόμη περίπτωση θα ήταν να γίνει μία παρουσίαση των συνολικών κινήσεων που 

έχουν γίνει σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (πχ για μια χρήση) για κάποιο λογαριασμό. 

Πρέπει να επιλεγούν αρχικά  κατόπιν να δοθεί 

 χρονικό διάστημα και ο κωδικός του λογαριασμού. Το σύστημα θα παρουσιάσει σε μία 

 εγγραφές που αφορούν τον συγκεκριμένο λογαριασμό. Υποθέτουμε 

για παράδειγμα να των

 14-03-00-000 «  

 

Σχήμα 7.6 Καρτέλα ενός συγκεκριμένου λογαριασμού 

από το μενού οι «καρτέλες λογαριασμών» και

το

λίστα όλες τις λογιστικές

 ότι ο χρήστης επιθυμεί  δει τη λίστα  παραστατικών που αφορούν το 

λογαριασμό Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» για τη χρήση 2002. Η καρτέλα του 

συγκεκριμένου λογαριασμού απεικονίζεται από το σύστημα ως εξής: 
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– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

 

Συνοψίζοντας λοιπόν μπορούμε να πούμε τα εξής όσον αφορά τη Γενική  Λογιστική:

• Το σύστημα πραγματοποιεί συστηματική παρακολούθηση των λογαριασμών σύμφωνα με 

το Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Επιπλέον υπάρχει και πρόβλεψη για τυχόν αλλαγές 

(προσθήκες – αφαιρέσεις – τροποποιήσεις) κωδικών Ε.Γ.Λ.Σ ή νομοθεσίας, εντός του 

χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας που δίνεται από την εταιρία που το προσφέρει ως 

λογισμικό. 

• Υπάρχει συμφωνία της Διαχείρισης των έργων με τη Γενική Λογιστική, έτσι ώστε να 

υπάρχει δυνατότητα διαχειριστικής και λογιστικής παρακολούθησης όλων των κινήσεων 

των έργων και μέσα από τη Γενική Λογιστική. 

• Υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με άλλα κυκλώματα (Ερευνητών – Προμηθευτών – 

αμειβομένων υπαλλήλων και τρίτων) προκειμένου να γίνονται οι απαραίτητες συγκρίσεις 

και για τη σφαιρική παρακολούθηση των εργασιών της Επιτροπής. 

• Υπάρχει δυνατότητα καταχώρησης κινήσεων Γενικής Λογιστικής μέσα σε ειδικά 

διαμορφωμένο ημερολόγιο με τους κωδικούς του Ενιαίου Λογιστικού Σχεδίου. 

• Το σύστημα εκδίδει Γενικό Ημερολόγιο, Ισοζυγία Λογαριασμών και λοιπών 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

• Η Γενική Λογιστική ενημερώνεται αυτόματα από τα Γραμμάτια Είσπραξης και από τα 

Χρηματικά Εντάλματα. 

• Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα ταυτόχρονης παρακολούθησης πολλών Εταιρειών, 

Υποκαταστημάτων και   Χρήσεων. 

 

7.3  ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Όσον αφορά τη Λογιστική Παρακολούθηση Έργων 

• Δίνονται πληροφορίες για λογιστικά υπόλοιπα έργων ανά λογαριασμό. 

• Παρέχονται πληροφορίε  έργο.  

• Πραγματοποιούνται έλεγχοι για το αν συμφωνούν τα υπόλοιπα με τα έργα, τους       

ερευνητές  και τους προμηθευτές και τρίτους (ιδιώτες,  υπαλλήλους κ.λ.π.). 

• Παρουσιάζονται τα λογιστικά υπόλοιπα έργων σε καρτέλες σε οθόνη και   εκτυπωτή. 

 

ς για λογιστικά υπόλοιπα λογαριασμών ανά

Καλτσά Αικατερίνη (Α.Μ 2/03)                 Σελίδα 81 από 144                MIS  Δ ΄ΕΞΑΜΗΝΟ 



ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
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• Δημιουργείται αυτόματα η λογιστική πράξη κατά την έκδοση των χρηματικών 

ενταλμάτων. 

• Υπάρχει δυνατότητα ελέγχου των ορίων αμοιβών των μελών Δ.Ε.Π. – Ερευνητών ανά 

μήνα και έτος. 

• Εκδίδονται  βεβαιώσεις και καταστάσεις προμηθευτών για το ΚΕΠΥΟ. 

Όσον αφορά τη σύνδεση με Έργα – Ερευνητές – Προμηθευτές 

• –   

•

 Παρακολουθούνται τα υπόλοιπα λογαριασμών Ταμείων Ερευνητών – Προμηθευτών 

αμειβομένων υπαλλήλων και τρίτων εν γένει. 

 Παρακολουθούνται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων εκτός Ασφαλιστικών Ταμείων. 

Τέλος γίνεται αυτόματα το Κλείσιμο Έτους με 

 Αυτόματη Μεταφορά Υπολοίπων ανά λογαριασμό. 

 Αυτόματη Ενημέρωση Λογιστικών Υπολοίπων Έργων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

•

•

 

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ –

ΤΡΙΤΩΝ &  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

8.1 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ- ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ -ΤΡΙΤΩΝ 

• Τηρείται  

• 

• 

• αμοιβές και κρατήσεις των παραπάνω αναφερομένων. 

• 

 

 

 αρχείο Ερευνητών – Προμηθευτών – αμειβομένων υπαλλήλων και τρίτων εν

γένει. 

Παρακολουθούνται οι ερευνητές και οι προμηθευτές ανά έργο και συνολικά. 

Υπάρχει δυνατότητα εμφάνισης των καρτελών των Ερευνητών – Προμηθευτών  στην 

οθόνη και  εκτύπωσης τους ανά πληρωμή και συγκεντρωτικά ανά έργο. 

Τηρούνται 

• Εκδίδονται  βεβαιώσεις για τους παραπάνω αναφερόμενους. 

Εκδίδονται συγκεντρωτικές καταστάσεις που αποστέλλονται στην εφορία 
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8.2

 

. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

ρείται πρόγραμμα κατάθεσης σε λογαριασμούς – εμβάσματα που είναι Τη  ικανό να 

 

δ

κών (Χρηματικά Εντάλματα, Δελτία Συμψηφισμού, 

Αποδείξεις Επαγγελματικής Δαπάνης, Γραμμάτια Είσπραξης). 

μονικού 

. 

ν σε EURO. 

Οργανώνει τα έργα ΕΠΕΑΕΚ για παροχή (retrieval) στοιχείων από τα συγκεκριμένα έργα 

. 

• Ελέγχει και το αρχείο 

• Παρουσιάζε  / Ενέργεια / 

 Τηρεί ξεχωριστές καρτέλες ερευνητών / προμηθευτών και αμειβομένων γενικώς από τη 

διαχείριση των έργων. 

 

• Το  συγκεντρωτικά. 

Παρέχει

τικών υπαλλήλων, Εξωπανεπιστημιακών, Δημοσίων υπαλλήλων και 

 

εκτελέσει τα ακόλουθα: 

 
• Ελέγχει τον Προϋπολογισμό κατά την έκδοση Δελτίων Συμψηφισμού στην απόδοση 

προκαταβολής. 

• Εκτυπώνει Καταστάσεις ελέγχου (Γενική Λογιστική) και παρέχει τη υνατότητα 

Εκτύπωσης όλων των παραστατι

• Δημιουργεί ξεχωριστό Πρόγραμμα για την έκδοση Οικονομικού και επιστη

απολογισμού ανά έτος

• Κάνει προβλέψεις για τον υπολογισμό των δαπανώ

• 

και συμμόρφωση με τεχνικά δελτία και απαιτήσεις Υπουργείου Παιδείας

 το όριο αμοιβών μελών ΔΕΠ, την κατάσταση απόδοσης φόρου 

ελέγχου μετακινήσεων. 

ι τη δομή των έργων με την μορφή: Υποπρόγραμμα / Μέτρο

Έργο. 

•

• Εκδίδει και παρακολουθεί τις αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης. 

 σύστημα λειτουργεί

•  τη δυνατότητα καταχώρησης και ανεύρεσης στοιχείων αμοιβών μελών ΔΕΠ, 

ΕΤΕΠ, Διοικη

υπαλλήλων Επιτροπής Ερευνών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ 

 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ 

 
νου 

οι προϋπολογισμοί των δύο έργων (δεν επιτρέπεται δηλαδή πάγιος 

δανεισμός μεταξύ έργων που να αλλοιώνεται η φύση των έργων). 

ός έργου προβλέπεται μία συγκεκριμένη 

όπο έρεται σαφώς η αναγκαιότητα της δανειοδότησης και ο προϋπολογισμός του 

ος έργου. 

συγ σης εσωτερικών 

ς συγκεκριμένης πράξης με 

ι αυτόματα με 

ην χρηματοδότηση του δανειζόμενου έργου.39

Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως στις οποίες υπάρχει πρόβλημα απορρόφησης 

 υπάρχει υπόλοιπο στο λογαριασμό του έργου και απαιτείται άμεση οικονομική 

νίσχυση) η λύση που προτείνεται είναι η ζήτηση κάποιου δανείου το οποίο βέβαια θα πρέπει 

ε αυτήν την περίπτωση εκδίδεται 

να Δελτίο Συμψηφισμού Δανείων. 

ς χρεώνεται ο λογαριασμός 33-95-01 «Λοιποί Χρεώστες Διάφοροι» 

αι πιστώνεται ο λογαριασμός 53-98 «Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις». Να σημειωθεί 

 

                                                

Καταρχήν ο δανεισμός από έργο σε έργο του ιδίου επιστημονικά υπευθύ

εγκρίνεται εφόσον όμως συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:  

•  Θα τηρηθούν ρητά 

•  Δεν θα κωλύεται η επιστημονική πρόοδος και των δύο έργων.  

Στην περίπτωση της δανειοδότησης εν

διαδικασία που ακολουθείται. Αρχικά, ο επιστημονικός υπεύθυνος υποβάλει σχετικό αίτημα 

υ αναφ

δανείου όπως επίσης διαβεβαιώνει ότι δεν παρακωλύεται η πρόοδος του δανείζοντ

Στη συνέχεια, γίνεται έλεγχος από τις υπηρεσίες για το αν είναι δυνατή η 

κεκριμένη δανειοδότηση (έλεγχος σύμβασης με χρηματοδότη, τήρη

διαδικασιών κλπ). 

Τέλος, η διαδικασία προβλέπει τη λογιστικοποίηση τη

αντίστοιχη εντολή του επιστημονικού υπευθύνου και το δάνειο επιστρέφετα

τ

 

(δεν

ε

να εγκριθεί από τον Πρόεδρο και την Επιτροπή Ερευνών. Σ

έ

 Στην διαχείριση έχω πάντα το έργο με κωδικό 1 «Γραμματεία Λογαριασμού». Στην 

ενημέρωση της λογιστική

κ

επίσης   ότι   απαιτείται  έγγραφο   μεταφοράς  το   οποίο  θα  ετοιμαστεί   στο   Word  και  θα  

 
39 http://www.rc.aueb.gr/gr/projmanagguideart04.php
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απε

Επι η κατά την οποία το έργο  

απα το έγγραφο από την Τράπεζα γίνεται η λογιστική εγγραφή: 

ην τράπεζα που δίνει το 

Συμ φή. 

Παν

--

 

υθύνεται στην τράπεζα προκειμένου να μεταφερθούν χρήματα από το λογαριασμό της 

τροπής  στο  λογαριασμό  έργου. Αυτό συμβαίνει στην περίπτωσ

που ζητάει δάνειο δεν έχει δικό του λογαριασμό. Σε αντίθετη περίπτωση δεν είναι 

ραίτητο. Μόλις έρθει 

χρεώνουμε την τράπεζα που ζητάει το δάνειο και πιστώνουμε τ

δάνειο. Μία δεύτερη περίπτωση είναι η επιστροφή δανείου. Αντίστοιχα εδώ έχουμε Δελτίο 

ψηφισμού Επιστροφής Δανείου. Στη λογιστική γίνεται η αντίστροφη εγγρα

 Στη συνέχεια ακολουθεί ένα παράδειγμα αίτησης δανειοδότησης έργου του 

επιστημίου Μακεδονίας. 

--- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Πληροφ.:……………….                                              Θεσσαλονίκη ……………….. 

 

40

ΕΤ.: Η παράγραφος  5 του άρθρου 4 του  οδηγού  

  χρηματοδότησης  Ερευνών  της Ε. Ε. 

 

Σας παρακαλώ να εγκρίνετε την χορήγηση δανείου ύψους …………….. € στο έργο 

…………………………..…………………………………….»  του οποίου είμαι 

ίσης βεβαιώνω ότι δέχομαι τους όρους χορήγησης που τίθενται  

πό την Επιτροπή Ερευνών και σας πληροφορώ ότι η επόμενη δόση που θα καταβληθεί από 

                                                                                                                         Με τιμή 

Τηλεφ. : 2310 891-   

      Προς : Την Επιτροπή Ερευνών 

        του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

       Ενταύθα     

:  Αίτηση δανειοδότησης  έργουΘΕΜΑ
ΣΧ

 

«…………...………………………………………………………... 

…

επιστημονικά υπεύθυνος, επ

α

τον φορέα ανέρχεται στο ποσό των ………….. €. 

  

             Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος  

                                                 
40 http://www.uom.gr/rc/docs/daneiodot_ergou.doc
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

 Στο κεφάλαιο αυτό θα εξεταστεί η περίπτωση ανάληψης ενός συγκεκριμένου έργου 

από την Επιτροπή Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης προκειμένου να 

κατανο

υ Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης». Στην 

 ανάληψη του συγκεκριμένου έργου. 

ιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της Επιτροπής Ερευνών και του συγκεκριμένου ατόμου. Στην 

ερίπτωση κατά την οποία το ποσό είναι μεγαλύτερο πρέπει οπωσδήποτε να υπογραφεί 

  με  τους  

 

  

ηθεί το πώς πραγματοποιείται η οικονομική (λογιστική) διαχείριση του ερευνητικού 

έργου στην πράξη. Θεωρείται λοιπόν ότι εγκρίνεται από την Επιτροπή του Α.Π.Θ το 

ερευνητικό έργο « Πληροφοριακό Σύστημα το

περίπτωση αυτή γίνεται κατανοητό ότι προφανώς ο φορέας χρηματοδότησης είναι 

εξωτερικός (εξωπανεπιστημιακός41).  Η πρώτη κίνηση που θα πρέπει να γίνει, εφόσον 

προηγηθεί η έγκριση του προγράμματος (βάση της αρτιότερης πρότασης που έχει υποβληθεί), 

είναι η υπογραφή ενός συμφωνητικού μεταξύ του Οργανισμού Λιμένος και του 

Πανεπιστημιακού Ιδρύματος για την

Στη συνέχεια, όλοι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα (εκτός από τα μέλη ΔΕΠ) 

καλούνται να υπογράψουν κάποιο έγγραφο πιστοποίησης της συμμετοχής τους στο έργο 

αυτό. Η κατηγορία του εγγράφου που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από το χρηματικό όριο 

της αμοιβής του καθενός συνεργάτη. Αν το ποσό είναι μέχρι και 440,21 € θα υπογραφεί ένα 

ιδ

π

σύμβαση έργου. Κάθε σύμβαση έργου υποχρεωτικά υπογράφεται από τον προϊστάμενο της 

Επιτροπής Ερευνών, τον επιστημονικά υπεύθυνο και τον προσλαμβανόμενο. Η σύμβαση 

αυτή μετά την ανάγνωση και βεβαίωση υπογράφεται σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα και 

παίρνει από ένα ο κάθε συμβαλλόμενος. 

Θεωρείται βέβαια ότι υπάρχει ως δεδομένο ο προϋπολογισμός του έργου ο οποίος έχει 

καταχωρηθεί στο σύστημα. Γίνεται λοιπόν η υπόθεση ότι ο προϋπολογισμός για τη μελέτη 

ενός  νέου  πληροφοριακού συστήματος για τον Ο.Λ.Θ  είναι 58.694,06 €  σύμφωνα

                                               
41 Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση που έχει οριστεί σε εισαγωγικό κεφάλαιο 
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ικά υπευθύνου (που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή).   Στη 

τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται η λογιστική τους παρακολούθηση από την αρχή του 

έργου μέχρι και το κλείσιμό του. Ενδεικτικά θα γίνει αναφορά σε λογαριασμούς των ομάδων 

5, 6 και 7 που χρησιμοποιούνται στις περισσότερες περιπτώσεις. 

Πριν ξεκινήσει η ανάλυση θα ήταν χρήσιμο να διευκρινιστεί ένα σημαντικό στοιχείο 

τεταρτοβάθμιων λογαριασμών με τους οποίους πραγματοποιούνται οι 

λογιστικές εγγραφ

καθενός έ

50.0

ικός έργου του Πληροφοριακού συστήματος του 

ερίπτωση που εξετάζεται, ο συγκεκριμένος 

τεταρτο θευτή  θα διαμορφώνονταν ως: 50.00.00.501  

ι λογιστικές καταχωρήσεις της Επιτροπής Ερευνών σε γενικές γραμμές δεν 

ρ η

κεκριμένος κωδικός θα διαμορφωθεί ως 

ση του 

λογαριασμού 61.98.90.*** και   των **

υτό κρίνεται ανάλογα με τον φορέα χρηματοδότησης. Όπως είναι γνωστό στο λογαριασμό 

ού  Σχεδίου «Πωλήσεις Υπηρεσιών (έσοδα από παροχή 

πηρεσιών)» παρακολουθούνται τα έσοδα του ειδικού λογαριασμού από την πώληση 

ης 

 έσοδα πωλήσεων» 

Ειδικός Λογαριασμός από επιχορηγήσεις 

διαχειριζόμενων κοινοτικά αναπτυξιακά 

προγράμματα, καθώς και από διάφορες άλλες αιτίες. Στην περίπτωση του Οργανισμού 

Λιμένος   έχουμε    εξωτερικό   φορέα    χρηματοδότησης   επομένως   θα   χρησιμοποιηθεί   ο  

 

υπολογισμούς του επιστημον

συνέχεια θα εξεταστούν μερικές από τις βασικές πληρωμές που αφορούν το έργο και ο 

της μορφής των 

ές. Οι τεταρτοβάθμιοι λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται στη διαχείριση 

ργου έχουν τη μορφή: πχ για το λογαριασμό ενός τυχαίου προμηθευτή 

0.00.***. Τα τελευταία τρία ψηφία αντιστοιχούν στον κωδικό που έχει δοθεί στο 

συγκεκριμένο έργο. Έστω λοιπόν ότι ο κωδ

Ο.Λ.Θ είναι ο 501. Επομένως, στην π

βάθμιος λογαριασμός του προμη

Ο

διαφέρουν από αυτές μιας ιδιωτικής επιχείρησης. Υπάρχουν βέβαια ορισμένα σημεία που 

έχουν κάποια ιδιορρυθμία.  

Καταρχήν, όπως έχει ήδη τονιστεί κάθε έργο υπόκειται σε πα ακράτησ  που 

ουσιαστικά είναι η αμοιβή της διαχείρισης του προγράμματος. Ο λογαριασμός εξόδων που 

αφορά την παρακράτηση του κάθε προγράμματος είναι ο 61.98.90.***. Στο παράδειγμα του 

πληροφοριακού συστήματος του Ο.Λ.Θ ο συγ

61.98.90.501. Η αρχική λογιστική εγγραφή ενός έργου πραγματοποιείται με χρέω

πίστωση λογαριασμών 73.00.00.*** ή 74.00.00.* . 

Α
4273  του Γενικού Λογιστικ

υ

υπηρεσιών σε τρίτους, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές υπάγονται στις κύριες δραστηριότητες τ

Επιτροπής ενώ στο λογαριασμό 74 «Επιχορηγήσεις και άλλα

παρακολουθούνται τα έσοδα που πραγματοποιεί ο 

του κράτους ή διαφόρων οργανισμών και φορέων, 

                                                 
42 «Ανάλυση – Ερμηνεία του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου», Θεόδωρος Γρηγοράκος, Εκδόσεις 
ντ.Σάκκουλα 2001, σ.576-577 Α
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 ΧΡΕΩ

λογαριασμός 74. Η αμοιβή διαχείρισης  της Επιτροπής ( το ποσοστό παρακράτησης δηλαδή) 

είναι 12% πάνω στον προϋπολογισμό. 

 Η αρχική εγγραφή που γίνεται είναι : 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

61-98-90-501 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ – 

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 7043,29 €43   

(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Ο.Λ.Θ) 

74-02-00-501 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ EURO – 

ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΡΓΟ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ Ο.Λ.Θ» 

 

7043,29 € 

 

Προχωρώντας στην ανάλυση θα αναφερθούν περιπτώσεις εξόδων που θα προκύψουν 

κατά 

αι καταβάλλονται από την επιτροπή ερευνών για εργασίες τρίτων, οι οποίοι δεν συνδέονται 

ε αυτή με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Στους λογαριασμούς 61.00 και 61.01 και τους 

 ερευνητικού προσωπικού: 

Πανεπι

                                                

τη διάρκεια του έργου. Αρχικά θα γίνει αναφορά στις αμοιβές όλων των 

συνεργαζομένων για την πραγματοποίηση του έργου που καταχωρούνται στο λογαριασμό 61 

«Αμοιβές και έξοδα τρίτων». Στο λογαριασμό αυτό καταχωρούνται οι αμοιβές που λογίζονται 

κ

μ

υπολογαριασμούς τους καταχωρούνται οι αμοιβές και τα έξοδα που καταβάλλονται σε 

ελεύθερους επαγγελματίες ή σε μη ελεύθερους επαγγελματίες. Υπάρχουν ξεχωριστοί 

λογαριασμοί ανάλογα με τις κατηγορίες των ατόμων τα οποία δικαιούνται αμοιβή από το 

ερευνητικό πρόγραμμα.  

 Οι αμοιβές διαχωρίζονται σε τρεις κύριες κατηγορίες

στημιακοί, Τρίτοι με ανάθεση έργου ( ελεύθεροι επαγγελματίες, φοιτητές, αλλοδαποί 

ερευνητές  κ.τ.λ)  και  Τρίτοι  με  εξαρτημένη  σχέση  εργασίας (με ασφάλιση στο ΙΚΑ κ.τ.λ).  

 
43 58.694,06*12% 
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– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

 

μ ι

Ο.Λ.Θ: 

οι αμοιβές

ιτροπή τα ανάλογα παραστατικά τα οποία θα ελεγχθούν και θα 

εισαχθ

 

και τα ποσά για εργοδοτική εισφορά.  

μένη από τον επιστημονικά υπεύθυνο. Η συνοπτική 

μέρος της εντολής.  Η Γραμματεία εκδίδει 

ονομαστικές επιταγές στους δικαιούχους για τα καθαρά ποσά των αμοιβών τους και, 

ιπτώσεις αμοιβών τρίτων, προστίθεται το ποσό του Φ.Π.Α.  Τα ποσά για 

τηση   φόρου    και   ασφαλιστικών   και  

                                                

 

Για κάθε έργο όπως και για την περίπτωση του πληροφοριακού συστήματος του Ο.Λ.Θ 

υπάρχει αναλυτική ονομαστική κατάσταση των αμειβομένων από αυτό. Στην κατάσταση 

αυτή συμπληρώνονται τα ατομικά στοιχεία των αμειβομένων (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, 

κ.τ.λ), η ιδιότητα τους μέσα στο έργο και η ηνιαία αμοιβή που δικαιούντα . 

Όσον λοιπόν αφορά τις αμοιβές θα αναλυθούν δύο περιπτώσεις στο έργο του 

 των πανεπιστημιακών μελών ΔΕΠ και των ελευθέρων επαγγελματιών. 

Προκειμένου να εκδοθεί χρηματικό ένταλμα για να αποδοθεί το ποσό στον δικαιούχο πρέπει  

να  προσκομιστούν στην Επ

ούν στο σύστημα προκείμενου να βασιστεί πάνω σε αυτά η έκδοση χρηματικού 

εντάλματος και επιταγής. Όσον αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες εκδίδονται από 

αυτούς τιμολόγια ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.  Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις οι 

οποίες δεν αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες οπότε το παραστατικό που δίνεται είναι η 

απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης.  

Για τα μέλη ΔΕΠ του εκπαιδευτικού ιδρύματος (στη συγκεκριμένη περίπτωση του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου) ορίζεται ποσοστό παρακράτησης44 3% (αν το έργο είναι 

ερευνητικό) ή 10% (αν το έργο είναι παροχής υπηρεσιών) επί των αμοιβών τους. 

Επιπρόσθετα, το μέλος ΔΕΠ πρέπει να είναι πλήρους απασχόλησης και η συνολική μηνιαία 

αμοιβή του από έργα να μην ξεπερνάει την ακαθάριστη μηνιαία αμοιβή από το Α.Π.Θ. 

Τα δικαιολογητικά45 που απαιτούνται  να υποβληθούν για την πληρωμή των αμοιβών 

όλων των κατηγοριών είναι:  
1. Εντολή πληρωμής-Απόδοση αμοιβών συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον 

επιστημονικά υπεύθυνο στην αντίστοιχη κατηγορία με το συνολικό ακαθάριστο ποσό 

αμοιβών.  Για την περίπτωση αμοιβών με εξαρτημένη σχέση εργασίας προστίθενται 

2. Συνοπτική κατάσταση αμειβομένων της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού, 

συμπληρωμένη και υπογεγραμ

κατάσταση αποτελεί αναπόσπαστο 

στις περ

παρακρά    εισοδήματος    εισφορών κρατούνται  

 
44 Από τον Οδηγό Διαχείρισης έργων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης (Ιούνιος 2004, έκδοση 9η) 

η45 Από τον Οδηγό Διαχείρισης έργων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης (Ιούνιος 2004, έκδοση 9 ) 
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– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

 

αποδίδονται στην εφο ιστικούς οργανισμούς με ευθύνη της Επιτροπής 

Η μισθοδο ακούς μέλη ΔΕΠ υπολογίζεται σύμφωνα 

με τον παρακάτω πίνακα. Επ έργο του Οργανισμού Λιμένος χαρακτηρίζεται ως 

ερευνητικό το ποσό πα  ΔΕΠ  είναι 3%. 

 
ΚΡΑΤΗΣΗ 3% 

ρία και τους ασφαλ

σία όσον αφορά τους Πανεπιστημι

ειδή το 

Ερευνών.   

ρακράτησης για το μέλος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

θα

Ποσό πο Π υ δικαιούται ο Πανεπιστημιακός 

Κράτηση Κ=Π*3/100 

Ποσό μ Π-Κ ετά την κράτηση 

Φόρος 20% Φ=(Π*97/100)*20/100 

Σύνολο κρατήσεων ΣΚ=Κ+Φ+Χ+Ο 

Καθαρό υπόλοιπο Υ=Π-ΣΚ 

 

 Ας γίνει λοιπόν η υπόθεση ότι πρέπει να δοθεί αμοιβή στον Παπαδόπουλο 

Παναγιώτη,  (Αναπληρωτή Καθηγητή) ο οποίος είναι μέλος ΔΕΠ. Η μηνιαία μισθοδοτική 

κατάσταση του συγκεκριμένου είναι διαμορφωμένη ως εξής: 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΙΚΤΟ 

ΠΟΣΟ 
ΚΑΘΑ-

 

ΑΝΕ
ΠΟΣΟ ΚΡΑΤΗ-

ΜΕΤΑ ΦΟ- ΧΑΡΤΟ
ΡΟ 

Π ΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ 

– ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ - 
ΑΜΟΙ-

ΒΗΣ 

ΣΗ 3% 
ΤΗΝ 

ΚΡΑΤΗ

-ΣΗ 

ΡΟΣ 

20%

-ΣΗΜΟ 

1,2% 
ΥΠΟ-

ΛΟΙΠΟ 

Παπαδόπουλος 
300 € 9 € 201 € 

40,2 
2,41 € 158,39 €

Παναγιώτης € 

 

 Το καθαρό υπόλοιπο για το μέλος ΔΕΠ που εξετάζουμε είναι 158,39 €. Στη συνέχεια 

θα πρέπει να γίνει η ακόλουθη λογιστική εγγραφή στο ημερολόγιο: 
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– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

61-01-02-501 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ – 

ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ 
201 €  

61-98-90-501 
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 3% ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Ο.Λ.Θ 
9 €  

50-00-01-501 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  158,39 € 

53-98-01-501 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 9 € 

54-04-01-501 ΦΟΡΟΣ 20%  40,2 € 

54-04-06-501 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 1,2%  2,41 € 

 

ών γίνεται με έκδοση επιταγών στους δικαιούχους της δαπάνης 

ή μ

μελών 

Παπαδ

Επιτρο ατικό ποσό που δικαιούται στον τραπεζικό 

λογ  

Κ

ΛΟ

Η πληρωμή των δαπαν

ε τραπεζική μεταφορά σε ατομικούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Στην περίπτωση των 

ΔΕΠ ακολουθείται ο δεύτερος τρόπος. Επομένως, προκειμένου να εισπράξει ο 

όπουλος Ιωάννης τα χρήματα είναι απαραίτητο να γίνει και μία δεύτερη εγγραφή. Η 

πή θα πρέπει να καταθέσει το χρημ

αριασμό και να ειδοποιήσει τον δικαιούχο. Η λογιστική εγγραφή που θα γίνει είναι: 

 

ΩΔΙΚΟΣ 

Γ/ΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

50-00-01-501 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
158,39 €  

38-03-00-5

ΟΨΕΩΣ – 

01 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

 

158,39 € 

ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

 

Η δεύτερη  κατηγορία αμοιβών αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες με ΦΠΑ. 

Αναγκαίες   προϋποθέσεις   είναι:  Η συνολική  μηνιαία  αμοιβή από έργα στο Α.Π.Θ. να μην  
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– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

 

ξεπερνά επαγγέλματος σχετική  την ειδικότερη 

απασχόληση τους στο έρ

Έστω λο την Επιτροπή του Αριστοτελε ια το έργο που 

εξετάζεται, μία απόδειξ  ποσού 200 € (μηνιαίως  

από τον ελεύθερο επαγγελματία Μαυρίδη Χρήστο. Ο υπολογισμός μισθοδοσίας στην 

περίπτωση αυτή γί ον παρακάτω πίνακα και  δαπάνη 

εκδίδεται η αντίστο ποιείται ο δικαιούχος.  

 

 την αμοιβή του Μαυρίδη Χρήστου (ελευθέρου επαγγελματία) θα είναι:  

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΛΟΓ/
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ει τις 4.000€ και να έχουν ήδη έναρξη  με

γο. 

ιπόν ότι προσκομίζεται σ ίου, γ

η παροχής υπηρεσιών ) η οποία έχει εκδοθεί

νεται σύμφωνα με τ εφόσον εγκριθεί η

ιχη επιταγή και ειδο

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ποσό που δικαιούται ο ελεύθερος επαγγελματίας Π 
46Φ.Π.Α. Χ% Π-Π/(1+Χ/100) 

Ποσό χωρίς Φ.Π.Α. ΠχΦ=Π/(1+Χ/100) 

Φόρος  20 Φ=ΠχΦ*20/100 % 

Σύνολο κρατήσεων ΣΚ=Φ 

Καθαρό υπόλ Ποιπο Υ= -ΣΚ 

Η εγγραφή για  

ΣΜΟΥ 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 

61-00-99-501 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ – ΜΑΥΡΙΔΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

200 €  

63-61-99-501 
ΦΠΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΦΟΡΕΩΝ (18%) 
36 €  

5
ΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 

ΕΠΑΓΓ 0%) 
4-01-01-501  40 € 

ΕΛΜΑΤΙΩΝ (2

50-00-02-501 196 € ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

 

  

                                                 
46 Όπου Χ% το ποσοστό ΦΠΑ στο οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος (18%, 13% ή 8%) 
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– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

Στη συνέχεια ιούχο οπότε θα πρέπει να γίνει η 

ακόλουθη : 

Λ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩ Η 

 

θα εκδοθεί επιταγή για τον δικα

 εγγραφή

ΚΩΔΙΚΟΣ 
 Σ

ΟΓ/ΣΜΟΥ 

50-00-02-501 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 196 €  

53-90-00-501 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 

ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ- 

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 196 € 

 

Όταν θα εισπραχθεί από τον δικαιούχο Μαυρίδη η επιταγή από την τράπεζα Πειραιώς 

με την οποία συνεργάζεται η Επιτροπή θα γίνει η εγγραφή: 

 

ΚΩ

ΛΟ
Η ΩΣΗ

ΔΙΚΟΣ 

Γ/ΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦ ΧΡΕ ΠΙΣΤΩΣΗ 

53-90-00-501 

ΕΕΣ 

ΜΕΤ ΜΕΝΕΣ- 

Μ ΣΤΟ  

 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤ

ΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗ 196 € 

ΑΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗ Σ

38-03-00-501 
ΚΑΤΑ ΕΩΣ ΣΤΗΝ 

ΙΩΣ 
 196 € 

ΘΕΣΕΙΣ ΟΨ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑ

 

Αξίζει να τονιστεί για την έκδοση επιταγής αμοιβής εργαζομένου, 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει υπογραφεί η σύμβαση από τον εργαζόμενο. 

υπογράφονται από τους δικαιούχους με την παραλαβή της επιταγής τους. 

 Τα δελτία παροχής υπηρεσιών των εργαζομένων, για την κατηγορία «αμοιβές τρίτων με 

ής των φόρων και εισφορών τα οποία επισυνάπτονται από τη 

Γρα

σκοπούς  του  έργου. Θα  πρέπει να  σημειωθεί  ότι  για  την  πληρωμή  δαπανών εξοπλισμού,  

πάντως ότι 

Όσον αφορά τη δικαιολόγηση των αμοιβών όλων των κατηγοριών αυτή γίνεται με: 

• Τις μισθοδοτικές καταστάσεις οι οποίες εκδίδονται από τη γραμματεία και 

•

ανάθεση έργου». 

• Τα παραστατικά πληρωμ

μματεία της Επιτροπής Ερευνών. 

Στη συνέχεια, γίνεται η υπόθεση ότι κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου προκύπτει 

η αγορά κάποιου εξειδικευμένου εξοπλισμού (πάγιο στοιχείο) που θα εξυπηρετεί τους 
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νά τιμολόγιο ο επιστημονικά 

πεύθυνος καταθέτει στην Επιτροπή μία εντολή πληρωμής συμπληρωμένη και 

υπογεγραμμένη τα τιμολόγια «επί πιστ χους τους 

π δίδει ονομαστική ε γή σε διαταγή του 

προμηθευτή, η οπο νεται με ταυτόχρονη κατάθεση  απόδειξης.  

Στην περίπτωση , υποθέτουμε ότι  η αγορά 

συγκεκριμένου ηλεκτρο  με ιδιαίτερα χαρακτηριστι  την εταιρία 

Vision. Είναι δεδομένο  έχει προβεί στην έκδοση  το οποίο θα 

χρησιμοποιηθεί . Η αρχική λογιστική εγγραφή θα γίνει είναι: 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΛΟΓ/

 

αναλωσίμων και λοιπών εξόδων, αξίας άνω των €1000 α

υ

με συνημμένα ώσει» και δικαιού

ρομηθευτές που τα εκδίδουν. Η Γραμματεία εκ πιτα

ία παραλαμβά  της εξοφλητικής

 που εξετάζεται  πραγματοποιείται

νικού εξοπλισμού κά από

 ότι ο προμηθευτής

 για να εγκριθεί η δαπάνη

 τιμολογίου

 που 

ΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

14-09-10-501 
ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ 

ΕΞΟΠΛ
1100 €  

ΙΣΜΟΥ 

63-14-00-501 
ΦΠΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 

198 €  
(18%) 

50-00-03-501 
        

-VISION- 
 1154 € 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  

54-06-00-501 ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΓΟΡΑΣ

 44 €48

ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 

 
47 (ΚΡΑΤΗΣΗ ) 

 

 υθήσουν εγγραφές με τις επιταγές  

μεταχρονολογημένες όπως παρουσιάστηκαν και στην προηγούμενη περίπτωση. Το μόνο που 

θα διαφέρει  του προμηθευτή. 

Στη συνέχεια, θα μελετηθεί η λογιστική παρακολούθηση των εξόδων για ταξίδια 

εσωτερικού ήταν ογητικά

δαπάνες τέτοιου είδους.  

                                                

Θα ακολο  μετέπειτα οι δύο  πληρωτέες

 είναι το όνομα

  

ή εξωτερικού. Καταρχήν, θα χρήσιμο να αναφερθούν τα δικαιολ  

που απαιτούνται για 

 
 

47  είναι 4%  και 8% ά τα τιμολόγια παροχής 

υπηρ  ότι κράτηση  η καθαρή αξία ολογίου είναι πάνω από 147 

€. 

 Η κράτηση αυτή

εσιών. Να σημειωθεί

όσον αφορά τα τιμολόγια πώλησης

 πραγματοποιείται όταν

 όσον αφορ

 του τιμ

48 4% της καθαρής αξίας 
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πληρ ικού και ωτερικού συμπληρώνεται 

εντολή πληρωμής-απόδο  δαπάνη για τη μετακίνηση στην 

αντίστοιχη   κατηγορία   και   με   δικαιούχο   το   πρόσωπο   της   ερευνητικής   ομάδας   που  

πραγμα

 πέρας της μετακίνησης .  

    ετακινήσεις επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν από μέλη της ομάδας για τις ανάγκες 

το  προβλέπεται η σχετική δαπάνη στον προϋπολογισμό. Για τα πρόσωπα 

(έ ργάτες) που  στην ομάδα  και 

πραγματοποιούν μετακιν της Επιτροπής Ερευνών.  

Ως δαπάνες μετακ

• το κόστος των εισιτ

•  αποζημί  γίνεται  Ι.Χ. αυτοκίνητο για το 

εσωτερικό της χώρας (το ύψος καθορίζεται κατ’ έτος με απόφαση της Επιτροπής 

Ερε

ν ημερών 

μετά ής 

• ο αυτό. 

 

εξή

 Το 

συμπεριλαμβανομένων των ημερών μετάβασης και επιστροφής (Ημερήσια αποζημίωση 

η  χ ο . 

Για την ωμή των μετακινήσεων εσωτερ

ση μετακινήσεων, με τη συνολική

εξ

τοποίησε τη μετακίνηση (ή τον πληρεξούσιο επιστημονικά υπεύθυνο). Η προθεσμία 

υποβολής των δικαιολογητικών είναι έως 10 ημέρες μετά το

Μ

υ έργου και εφόσον

κτακτοι συνε δεν μετέχουν  εκτέλεσης του έργου 

ήσεις, απαιτείται η έγκριση 

ίνησης δικαιολογούνται: 

 

ηρίων κάθε είδους. 

ωση, εφ’ όσον η μετακίνησηη χιλιομετρική με

υνών).  

• η ημερήσια αποζημίωση για τις ημέρες απουσίας, συμπεριλαμβανομένων τω

βασης και επιστροφής (το ύψος καθορίζεται κατ’ έτος με απόφαση της Επιτροπ

Ερευνών).   

τα έξοδα εγγραφής σε συνέδριο, εφ’ όσον η μετακίνηση γίνεται για τον λόγ

• τα έξοδα διανυκτέρευσης σε ξενοδοχείο (μόνο η χρέωση δωματίου). 

  Συγκεκριμένα, για τη δικαιολόγηση των μετακινήσεων εσωτερικού υποβάλλονται τα 

ς δικαιολογητικά: 

ημερολόγιο κίνησης  συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το δικαιούχο και τον 

επιστημονικά υπεύθυνο. Το ποσό της ημερήσιας αποζημίωσης για μετακινήσεις 

εσωτερικού υπολογίζεται με το ποσό των 80 € για κάθε μέρα απουσίας, 

δικαιολογείται για μετακίνηση μεγαλύτερη των 40 χιλιομέτρων από την έδρα – Α.Π.Θ.).  

Η χιλιομετρική αποζ μίωση είναι 0,30 € ανά ιλιόμετρ  για μετάβαση και επιστροφή  Το 

ποσό της ημερήσιας αποζημίωσης για μετακινήσεις εξωτερικού, υπολογίζεται με το ποσό  
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• εισιτήρια κάθε δημόσιου μεταφορικού μέσου (αεροπλάνου, τραίνου, 

ορείου

είξεις διοδίων για την περίπτωση που η μετακίνηση γίνεται με Ι.Χ. 

κίνη αι η άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.   

• Αποδείξεις ρεσιών ξενοδοχείων και Τιμολόγια παροχής 

εσι ρια (εφ’ όσον  προβλέπει συμμετοχή 

σε συνέδριο).  

ωθ ών διατηρεί το δικαίωμα, μετά ,  να 

επιστρέψει στον επιστη εύθυνο δικαιολογητικά τα οποία έχουν προβλήματα 

νομιμότητας και επιλε

οιπόν νικά υπεύθυνος του έργου κ. Παναγιωτόπουλος 

Δημήτριος πραγμ ν  παρακολούθηση  ενός  (σχετικού με το έργο) 

υνεδρίου ένα ταξίδι τριών ημερών στην Αθήνα από 9/1/2005 έως 11/1/2005. Όταν 

σ ι γ

δικαιολογητικά αυτά ήταν και το αεροπορικό 

εισιτήρ

                                                

των 105 € για κάθε μέρα απουσίας, συμπεριλαμβανομένων των ημερών μετάβασης και  

επιστροφής. 49

 Επισυνάπτονται επιπρόσθετα ως παραστατικά και ανάλογα με την περίπτωση: 

λεωφ

• αποδ

).  

50αυτο το . Επισυνάπτεται κ

 παροχής υπη

υπηρ ών εγγραφής σε συνέδ  η μετακίνηση

Να σημει εί ότι η Επιτροπή Ερευν

μονικά υπ

 από έλεγχο

ξιμότητας. 

ότι ο επιστημο

ατοποίησε  με  σκοπό  τη

Έστω λ  

σ

επέστρεψε τη Θεσσαλονίκη προσκόμισε στην Επιτροπή τα δικα ολο ητικά μετάβασης και 

παραμονής του στην   πρωτεύουσα   και  συμπλήρωσε  το  αντίστοιχο   ημερολόγιο  κίνησης  

και  την  εντολή πληρωμής. Ένα από τα 
51ιο  που χρησιμοποίησε για να μεταβεί στην Αθήνα. Η λογιστική εγγραφή στην 

περίπτωση αυτή  θα είναι : 

 

 
49 Να σημειωθεί ότι τα ποσά αυτά δύναται να διαφέρουν ανάμεσα σε διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Για 

παράδειγ

 από 

εκδοθούν αναγράφοντας τα στοιχεία της Επιτροπής Ερευνών. 

μα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας τα αντίστοιχα ποσά είναι: 44€ η ημερήσια αποζημίωση ανά ημέρα και 

15€ η αποζημίωση που χορηγείται εφάπαξ χωρίς παραστατικά για μικροέξοδα των μετακινήσεων εσωτερικού.. Για 

τις μετακινήσεις εξωτερικού ορίζονται σε 150€ η ημερήσια αποζημίωση την ημέρα και σε 35€ η αποζημίωση που 

χορηγείται εφάπαξ χωρίς παραστατικά.. 
50 Δεν δικαιολογείται η δαπάνη για ενοικίαση αυτοκινήτου ως δαπάνη μετακίνησης.  Σε περίπτωση που 

επιβάλλεται από τη φύση του προγράμματος, τότε απαιτείται ειδική έγκριση από την Επιτροπή Ερευνών, μετά

σχετικό αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου. 
51 Όλα  τα τιμολόγια, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών και αποδείξεις πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων θα πρέπει 

να 
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απ

 

 

αγγ

περιλαμβάνει κάθε είδους δημοσιεύσεις όπως ισολογισμών, προσκλήσεων, αγγελιών, 

ανακοινώσεων κλπ (εξαιρούνται οι δημοσιεύσεις διαφημιστικού περιεχομένου). Έστω λοιπόν 

ότι  Επιτροπή Ερευνών δημοσιεύει μία ανακοίνωση σχετική με το έργο που ερευνάται στον 

τύπ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΈΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ- 

64-01-00-501 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 120 €  

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ- ΑΘΗΝΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ – 

50-00-04-501 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 

 120 € 

 Όσον αφορά την αποζημίωση που δικαιούται ο κ. Παναγιωτόπουλος για τις ημέρες 

ουσίας του θα πρέπει να γίνει η εγγραφή: 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

Με παρόμοιο τρόπο κινείται και ο λογαριασμός 64-09 « έξοδα δημοσιεύσεων και 

ελιών». Ο λογαριασμός 64-09-0153 « έξοδα δημοσιεύσεων αγγελιών και ανακοινώσεων» 

η

ο με κόστος 118 €.  Στην περίπτωση αυτή η εγγραφή θα είναι: 

                                                 
52 80€ * 3 ημέρες 
53 Ανάλυση – Ερμηνεία του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου», Θεόδωρος Γρηγοράκος, Εκδόσεις 
Αντ.Σάκκουλα 2001, σ.549,551 
 

64-01-00-501 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ *3 240  €

ΈΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ- 

ΗΜΕΡΕΣ- 

52  

50-00-04-501 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ – 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 237,12 € 

54-04-06-501 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 1,2%  2,88 € 
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ευση). Χρεώνεται ο λογαριασμός 80.00, με πίστωση των 

λογαρι ι

Ο προϋπολογισμός του έργου που εξετάζεται είναι όπως αναφέρθηκε 58694,06 €. 

ετά την παρακράτηση το ποσό που θα απομείνει στο λογαριασμό του έργου (από τις 

επιχορηγήσεις)  είναι 51650,77€54. Αρχικά λοιπόν θα μεταφερθεί η ομάδα 7 στη Γενική 

Εκμετάλλευση με την εξής εγγραφή: 

                                              

 

 

Στο κλείσιμο του έργου όλοι οι λογαριασμοί των ομάδων 6 και 7 μεταφέρονται στο 

λογαριασμό 80 (Γενική Εκμετάλλ

ασμών της ομάδας 6, ο  οποίοι εξισώνονται  και πιστώνεται ο 80.00, με χρέωση των 

λογαριασμών της ομάδας 7, οι οποίοι επίσης εξισώνονται. Το υπόλοιπο που τυχόν θα 

προκύψει στη Γενική Εκμετάλλευση πηγαίνει στο λογαριασμό 53-93-00-*** που 

χαρακτηρίζεται ως το αδιάθετο υπόλοιπο του έργου. Στο τέλος δηλαδή θα μείνει ανοιχτός 

μόνο αυτός ο λογαριασμός που θα περάσει αργότερα ως ένα από τα κονδύλια 

προϋπολογισμού ενός νέου έργου. Με το κλείσιμο λοιπόν του έργου θα συνταχθεί από τον 

επιστημονικά υπεύθυνο και η τελική έκθεση, δηλαδή ο επιστημονικός απολογισμός του 

έργου.  

Μ

   
 58694,06 € – 7043,29 € 

ΚΩΔΙΚΟ

ΛΟΓ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

Σ 

/ΣΜΟΥ 

501 
ΈΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ 

100 €  64-09-01-
ΑΓΓΕΛΙΩΝ 

54-00-02-018 ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ 18% 18 €  

50-00-05- ΕΡΙΔΑ «ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ»  118 € 501 ΕΦΗΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

74-02-00-501 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ 

58694,06 €  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ EURO  

80-00-00-501 ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ  58694,06 € 

54
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έχεια θα μ ι οι λογαριασ άδας ή 

Ε π θεί το τέλεσ  

( λλειμ τάζεται βέβ αδιάθετο υπόλοιπο που 

θα  είν καν ενδεικτικά μόνο μερικές από τις 

δαπάνες για το έρ

 

5 π

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣ  

Στη συν εταφερθούν κα μοί της ομ 6 στη Γενικ

κμετάλλευση 

πλεόνασμα ή έ

ροκειμένου ν αι να εξαχ

μα). Στην περίπτωση που εξε

α εξισωθούν κ  τελικό απο μα του έργου

αια το 

 προκύψει θα αι σχετικά υψηλό διότι αναφέρθη  

γο. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΣΗ

ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 

80-00-00-501 ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 7940,29 €  

61-98-90-501 
ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ – 

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 
  

 7043,29 € 

61-01-02-501 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ 
– ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ 

 201 € 

61-00-99-501 ΑΜΟΙ ΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  

ΒΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡ  200 € 

63-61-99-501  36 € ΦΠΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ 

64-01-00-501 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΡΙΚΟ 
ΕΙΣΙΤΗΡ ΚΗΣ- 

 120 € 
ΈΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 

- ΑΕΡΟ
ΙΟ ΘΕΣ/ΝΙ

ΑΘΗΝΩΝ 
ΈΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 
ΩΤΕΡΙΚΟΥ- ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΜΙΩΣΗ *3 ΗΜΕ
64-01-00-501 ΕΣ  

ΑΠΟΖΗ ΡΕΣ- 
 240  € 

ΈΞΟΔΑ ΚΑΙ  100  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 
ΑΓΓΕΛΙΩΝ 

64-09-01-501 € 

 

Στο τέλος όλων αυτών των κινήσεων ο λογαριασμός της Γενικής Εκμετάλλευσης 

παρουσιάζει πιστωτικό υπόλοιπο 50753,77 €. Το ποσό αυτό χαρακτηρίζεται ως αδιάθετο 

υπόλοιπο το οποίο θα μεταφερθεί στο λογαριασμό 3-93-00-***. Στη συνέχεια το οσό αυτό 

θα διατεθεί πιθανότατα σε κάποιο άλλο έργο. Η τελική εγγραφή που πρέπει να γίνει είναι: 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

80-00-00-501 ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 50753,77 €  

53-93-00-501 ΑΔΙΑΘΕΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΡΓΟΥ  50753,77 € 
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– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΠΟΥ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΑ) 

14-09-10-501 ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΟΜΑΔΑ 3 (ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ) 

38-03-00-501 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΟΜΑΔΑ 5 (ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ) 

50-00-01-501 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ  

ΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΜΕΛΟΣ 

ΔΕΠ)- 

ΑΓΙΩΤΗΣ –

ΑΝΑΠΛΗΡ

50-00-02-5
ΜΑΥΡΙ ΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ) 

ΔΗΣ ΧΡΗΣΤ
01 

50-00-03-501 
        ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ     

-VISION- 

50-00-04-501 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ  

– ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 

50-00-05-501 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ» 

53-90-00-501 
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 

ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ 

53-93-00-501 ΑΔΙΑΘΕΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΡΓΟΥ 

53-98-01-501 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

54-00-02-018 ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ 18% 

54-01-01-501 ΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 
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– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

(20%) 

54-04-01-50 Σ 20%1 ΦΟΡΟ   

54-0 ΜΟ 1,2%  4-06-501 ΧΑΡΤΟΣΗ

54-
ΡΟΙ – ΤΕΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ 

ΚΡΑΤΗΣΗ) 
06-00-501 

ΦΟ

(

ΟΜΑΔΑ 6 (ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΈΞΟΔΑ ΚΑΤ’ ΕΙΔΟΣ) 

61

ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡ

ΠΑΓΓΕΛ ΑΤΙΩΝ – ΜΑΥΡΙΔΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΩΝ 

-00-99-501 Ε Μ

61-01
ΜΟΙΒΕΣ ΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ – 

ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ 
-02-501 

Α ΠΑΝΕ

61-

ΛΟΙΠΕΣ  ΤΡΙ

ΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜ .Θ) 

 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ – 

98-90-501 ΠΑΡ

(ΠΛ Α Ο.Λ

63-61-99-501 
ΦΠΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

(18%) 

63-14-00-501 ΦΠΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ (18%) 

64-01-00-501 ΈΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

64-09-01-501 ΈΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΑΓΓΕΛΙΩΝ 

ΟΜΑΔΑ 7 (ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΈΣΟΔΑ ΚΑΤ’ ΕΙΔΟΣ) 

74-

ΧΡΗΜ ΣΕΙΣ Ε Ν 

ΡΟΓΡ  ΣΕ EURO –  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

ΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣ Θ» 

ΑΤΟΔΟΤΗ ΡΕΥΝΗΤΙΚΩ

02-00-501 
Π ΑΜΜΑΤΩΝ  ΑΜΟΙΒΗ

«Π ΤΗΜΑ Ο.Λ.

ΟΜΑΔΑ 8 (ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ) 

80-00-00-501 ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

 
Πίνακας 10.1: Περιεχόμενο του λογιστικού σχεδίου στο παράδειγμα που εξετάστηκε (ανά 

ομάδες) 
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– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΠΑΓΙΩΝ 

 
Το πρόγραμμα έχει   και των αποσβέσεών 

τους ανά έργο κ ό υπεύθυνο. Τηρ

βιβλίο διακίνησης υλικού όλα τα μη αναλώσιμα

υπολογιστές, γραφεί ης ενός παγίου τα 

στοιχεία που αναγράφονται είναι: 

• Περιγραφή υλικού (τίτλος βιβλίου, μάρκα Η/Υ) 

• Αριθμός τιμο

• Ημερομηνία τιμολογίου 

• Προμηθευτή

• Πρόγραμμα/ Έργο/ Επιστημονικά υπεύθυνος 

• Χρηματικό Έ μηνία 

• Ποσότητα (τεμάχια) 

• Καθαρή Αξία

• Ποσοστό ΦΠΑ 

• Θέση που βρίσκεται το υλικό (πχ γραφείο) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

 τη δυνατότητα παρακολούθησης παγίων

αι επιστημονικ είται μητρώο παγίων και καταχωρούνται στο 

 υλικά όπως βιβλία, εκτυπωτές, ηλεκτρονικοί 

α κ.τ.λ. Στο συγκεκριμένο παραστατικό καταχώρησ

λογίου 

ς 

νταλμα/ Ημερο

 

 ΔΩΔΕΚΑΤΟ 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓ ΤΩΝ ΜΕΤ ΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 
 Οι μεταπτυχιακοί  καταχω

προϋπολογισμός των μεταπτυχιακών συμπεριλαμβάνει όλα τα δίδα υ θα δοθούν από 

το φοιτητή μέ χρόνια της φοίτησης του. Ο  έσοδα των 

μεταπτυχιακών  ο 73.00.003. και κάθε μετα ι κάποιον 

προσωπικό  κωδικό   χρησιμοπο

 

 

 φοιτητές ρούνται ως φορείς χρηματοδότησης. Ο 

κτρα πο

σα στα δύο κωδικός για τα

φοιτητών είναι πτυχιακός φοιτητής έχε

.  Για τις δαπάνες ιείται  ο λογαριασμός  60 και ισχύουν και σε  
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– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

 

αυτή την περίπτωση τα , στα χρηματικά 

εντάλματα και στα παραστατικά. Από το Σεπτέμβριο το από την 

εταιρία Datagra υπεύθυνη για το «ΕΡ μα 

μέσω του οποίου παρακολουθείται ο φοιτητής ανά εξάμηνο αγράφονται οι 

καθηγητές και τα μαθήματα προκειμένου να γίνετα οι 

απαιτούμενες ώρες . Μέσα στην καρτέλα του κάθε μβάνονται και 

τα εξής: 

• Ωριαία αποζ

• Αμοιβή για την διπλωματική 

• Δίδακτρα (4  ανά εξάμηνο) 

• Παράβολο ορκωμοσίας 

• Αίτηση 

• Παράβολο γι υχίου 

• Παράβολο γι

Το παραστατικό καταχωρείται στο σύστημα και στο τέλος (ε  πληρωμή από 

το φοιτητή) εκδίδεται χρηματικό μορφή): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 μεταπτυχιακού φοιτητή 

 ίδια όπως και στις επιταγές, στις καταθέσεις

υ 2004 έχει δημιουργηθεί 

ΕΥΝΑ» κάποιο ξεχωριστό πρόγραμ

. Ακόμη αν

ph που είναι 

ι έλεγχος για το αν πραγματοποιούνται 

 φοιτητή περιλα διδασκαλίας

ημίωση 

εξάμηνα, 2 δόσεις

α αντίγραφο πτ

α βεβαίωση 

φόσον γίνει η

 ένταλμα (το οποίο έχει την παρακάτω 

 

 

 
Σχήμα 12.1 Γραμμάτιο Είσπραξης
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– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

ΚΕΦΑ

 

ΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ Ε.Λ.Κ.Ε 

 
Η Επιτροπή, έχει την υποχρέωση από τον νόμο να συντάσσει κάθε χρόνο 

ομικό απολογισμό και προϋπολογισμό. Επομένως επιβάλλεται να 

 στοιχεία για την οικονομική και επιστημονική πρόοδο καθενός 

χρηματοδοτούμενου έργου που διαχειρίζεται. Είναι σημαντικός ο συνεχής έλεγχος 

νομιμότητας και πληρότητας για την ομαλή εξέλιξη των διαδικασιών για κάθε έργο και η 

 έναρξη του οικονομικού έτους δηλαδή το αργότερο 

 η Γραμματεία του ΕΛΚΕ συντάσσει και η Επιτροπή εγκρίνει τον 

γισμό του ΕΛΚΕ, ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις προβλέψεις για εισροές 

μένου έτους. Συγκεκριμένα ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει το κόστος 

αχείρισης και λειτουργίας του ΕΛΚΕ και τα 

ιαθέσιμα ποσά για την ενίσχυση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Ιδρύματος. 

ικά του έσοδα και έξοδα.  Μετά την έγκρισή του από τη 

ύγκλητο, ο προϋπολογισμός αποστέλλεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. 

• Το πρώτο κομμάτι του αφορά τις εκπαιδευτικές λειτουργίες.

επιστημονικό και οικον

ελέγχει όλα τα σχετιζόμενα

λήψη μέτρων όταν αυτό κριθεί απαραίτητο.55  

Δύο τουλάχιστον μήνες πριν την

μέχρι τέλος Οκτωβρίου

ετήσιο προϋπολο

και εκροές του επο

εκτέλεσης των προγραμμάτων, το κόστος δι

δ

Κάθε πρόγραμμα (έργο) έχει τα δ

Σ

Ο προϋπολογισμός των διαθεσίμων διαρθρώνεται ως ακολούθως: 

 Είναι όλες εκείνες οι 

λειτ υουργίες που σκοπό έχουν να ενισχύσουν τη λειτο ργία ολόκληρου του Ιδρύματος και 

των τμημάτων του όπως για παράδειγμα τα μεταπτυχιακά προγράμματα, οι υποτροφίες 

των υποψηφίων διδακτόρων κ.α.  

• Το δεύτερο και κύριο τμήμα του είναι η έρευνα και ανάπτυξη όπως για παράδειγμα η 

προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού, η ενίσχυση συμμετοχής σε επιστημονικά συνέδρια 

κ.α. 

 Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει κάποιους ειδικούς στόχους•  όπως τη συνεργασία μελών ΔΕΠ 

με άλλες χώρες, την επιμόρφωση του προσωπικού κ.α. 

 

 

                                                 
55 http://www.aegean.gr/rc/etisios_gr.htm
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– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

 

• Το τελευταίο τμήμα του προϋπολογισμού είναι αφιερωμένο στις διοικητικές ανάγκες του 

Ιδρύματος όπως η πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών, η συντήρηση 

και φύλαξη μεγάλης κινητής περιουσίας κ.α56  

ρατίθεται μία περίπτωση ενός προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων 

τήμιο Κρήτης για τη χρήση 2004: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

Στη συνέχεια πα

που πραγματοποίησε το  Πανεπισ
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Εκτός όμως από τον προϋπολογισμό η Επιτροπή έχει και την ευθύνη σύνταξης 

τελικού τ ν  

 

μετά το πέρας του έργου χαρακτηρίζεται ως 

αδιάθε

σιο και τις 

κατά π

• Σ

κό Συμβούλιο του Σώματος των Ορκωτών Λογιστών. Ο 

 της η Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών, για όλες τις κατηγορίες 

πραγματοποιούμενων

μπορούμε

1. Η ορθότητα της έγκρισης της εκτέλεσης έργου από την Επιτροπή Ερευνών. 

2. Η είσπραξη των απαιτούμενων κονδυλίων για την πραγματοποίηση του 

ερευνητικού προγράμματος. 

3. Η συμφωνία του ύψους του προϋπολογισμού με τις δαπάνες που 

πραγματοποιήθηκαν. 

4.  Η ύπαρξη επιταγών σε αντιστοιχία με την πληρωμή δαπανών ( οι οποίες βέβαια 

έχουν υπογραφεί από τον επιστημονικά υπεύθυνο). 

 

 απολογισμού ων έργων. Με τη λήξη κάθε ερευ ητικού προγράμματος συντάσσεται 

από τον επιστημονικό υπεύθυνο τελική έκθεση με τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου 

και τυχόν προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο για 

τις ενδεχόμενες δυνατότητες και προϋποθέσεις εφαρμογής των αποτελεσμάτων. Η έκθεση 

αυτή αποστέλλεται στο φορέα χρηματοδότησης και στην Επιτροπή Ερευνών.  

Το υπόλοιπο που τυχόν θα προκύψει 

το και επιστρέφει στα διαθέσιμα του ΕΛΚΕ. Ο ΕΛΚΕ επίσης λειτουργεί αυτόνομα και 

έχει τα δικά του έσοδα και έξοδα. Μάλιστα αυτός προσδιορίζει και το τελικό αποτέλεσμα. 

Με τη διαδικασία αυτή έχουμε τον τελικό απολογισμό για το σύνολο των έργων που 

απασχόλησαν την Επιτροπή Ερευνών. Ο ετήσιος οικονομικός απολογισμός του ΕΛΚΕ 

συντάσσεται από τη Γραμματεία του Λογαριασμού και ελέγχεται από δύο Ορκωτούς 

Ελεγκτές που ορίζει η Σύγκλητος του Ιδρύματος. 

 Το πλήθος, η σημασία, το είδος και η έκταση των ελέγχων που διενεργούνται στον 

Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας  εξαρτώνται από το ισχύον θεσμικό πλαί

ερίπτωση συμβατικές του υποχρεώσεις.  

 Οι έλεγχοι λοιπόν αυτοί πραγματοποιούνται από τους παρακάτω φορείς: 

ώμα Ορκωτών Ελεγκτών. Σε ετήσια βάση από δύο ορκωτούς λογιστές, οι οποίοι 

ορίζονται, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Ερευνών και απόφαση της Συγκλήτου, από 

πίνακα που καταρτίζει το Διοικητι

έλεγχος των δαπανών ενεργείται με βάση τα πρωτότυπα δικαιολογητικά (σχετικά τιμολόγια 

και αποδείξεις των προμηθευτών, δελτία παροχής υπηρεσιών κλπ.), τα οποία τηρεί στα 

αρχεία

 δαπανών και χωριστά για κάθε επιτελούμενο έργο. Συγκεκριμένα 

 να πούμε ότι ελέγχονται : 

Καλτσά Αικατερίνη (Α.Μ 2/03)                 Σελίδα 106 από 144                MIS  Δ ΄ΕΞΑΜΗΝΟ 



ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

ι συντάξει. 

ο Λογιστικό Σχέδιο. 

7. Η τήρηση ή μη των προβλεπόμενων ποσοστών παρακράτησης υπέρ της 

Επιτροπής. 

8. Η τήρηση των κανόνων της φορολογικής  ποσών 

που αναλογούν στο Ελληνικό Δημό

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές μετά την ολοκλήρωση των εργασιών τους καταθέτουν μία 

έκθεση ελέγχου προς την Επιτροπή. Αυτή με τη σειρά της κάνει κάποιες παρατηρήσεις και 

την αποστέλλει στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου

• Ελεγκτικό Συνέδριο Ελλάδος (έκτακτος 

• Υπ. Οικονομικών, Παιδείας και Γενικό  

Θα πρέπει να ειπωθεί ακόμη πως η έκθεση  

επεξεργασία και στους παραπάνω φορείς  

Παιδείας, Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

• Ελεγκτικό Συνέδριο Ε.Ε (έκτακτος έλεγχος

• Γ.Γ. Ευρωπαϊκής Επιτροπής (UKLAF) (

• Φορείς χρηματοδότησης (κατά έργο και 

• Ειδικές επιτροπές δημοσιονομικών υπάλληλων

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

 

5. Η συμφωνία όλων των ενεργειών της Επιτροπής με τη νομοθεσία και με τον 

Οδηγό Χρηματοδότησης που η ίδια έχε

6.  Όλα τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί με σκοπό να διαπιστωθεί αν είναι 

σύμφωνα με τους κανόνες της λογιστικής και με το Ενιαί

 νομοθεσίας και η απόδοση των

σιο. 

.  

έλεγχος) 

Λογιστήριο του Κράτους (έκτακτος έλεγχος).

 των Ορκωτών Λογιστών αποστέλλεται για

δηλαδή το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα Υπουργεία

) 

έκτακτος έλεγχος) 

κατά περίπτωση) 

 για προγράμματα Ε.Ε 

 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΡΕΥΝΑ» 

. Το πληροφοριακό σύστημα προσφέρει προσβάσεις στα οικονομικά και διοικητικά 

στοιχεία όλων των έργων, στην κίνηση ατομικών τραπεζικών συναλλαγών, στους 

διαθέσιμους επιστήμονες για συμμετοχή σε έρευνες κ.τ.λ. Είναι αξιόπιστο και 

λειτουργικό ως προς τη χρήση του. 

 

 

1
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2. Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα γενικού ελέγχου και συνεχούς παρακολούθησης της 

ομαλής εξέλιξης του κάθε έργου καθώς και η λήψη των κατάλληλων μέτρων όποτε αυτό 

κριθεί απαραίτητο. Συγκεκριμένα, μπορούν να πραγματοποιούνται έλεγχοι οποιαδήποτε 

στιγμή για την αποτελεσματική χρήση των πόρων αλλά και για την πληρότητα και  

νομιμότητα όλων των πράξεων που διενεργούνται από τον εκάστοτε επιστημονικά 

υπεύθυνο (σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία). 

3. Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες για την 

οικονομική θέση του Ειδικού Λογαριασμού και να τις επεξεργαστούμε με τη βοήθεια 

χρηματοοικονομικών δεικτών. 

 περιπτώσεις και 

εντάλματα. Υπάρχουν 

 Σχέδιο  οποία 

καταχωρεί το προσωπικό χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις λογιστικής για 

αυτές τις ενέργειες. Δηλαδή, υπάρχει κάποιο  άτομο που δίνει τον κωδικό του 

λογαριασμού (αναγράφεται πάνω στο παραστατικό) και ο υπάλληλος που χειρίζε

α σ

5. Το

. Μέ

ήγορης προσαρμογής σε τυχόν εξωτερικές 

αλλ

4. Η διαχείριση ενημερώνει αυτόματα τη λογιστική στις περισσότερες

κυρίως όσον αφορά γραμμάτια είσπραξης, δαπάνες και χρηματικά 

πρότυπα λογιστικά άρθρα με κωδικό σύμφωνα με το Γενικό Λογιστικό  τα

ται το 

«ΕΡΕΥΝΑ» πλά το καταχωρεί με το συγκεκριμένο κωδικό το σύστημα (δεν απαιτείται 

να κατέχει εξειδικευμένες γνώσεις λογιστικής) . Μόνο σε περίπτωση που έχουμε 

λανθασμένη εγγραφή (πχ θέλουμε να πληρώσουμε έναν προμηθευτή αλλά  βάλαμε λάθος 

έργο) απαιτείται η ύπαρξη ατόμου που γνωρίζει από λογιστικές εγγραφές προκειμένου  

αυτό να  προχωρήσει στην έκδοση δελτίου συμψηφισμού. Αυτό σημαίνει ότι η διόρθωση 

της λογιστικής εγγραφής δεν γίνεται αυτόματα αλλά έμμεσα. 

 σύστημα ελέγχει αυτόματα κάθε φορά που προκύπτει δαπάνη αν υπάρχουν τα 

απαιτούμενα χρήματα στον προϋπολογισμό του έργου. Σε περίπτωση που το υπόλοιπο 

είναι μηδενικό η διαχείριση μας επιτρέπει να εκδώσουμε μόνο χρηματικό ένταλμα επί 

πιστώσει.  

6. Το σύστημα αποθηκεύει όλους τους παλιούς προϋπολογισμούς των έργων (όλες τις 

αναθεωρήσεις που έχουν γίνει). Φυσικά η λειτουργία κάθε έργου γίνεται με βάση την 

τελευταία αναθεώρηση.  

7 σω της διαχείρισης μπορούμε να δούμε όλες τις κινήσεις ενός έργου ανά χρήση ενώ 

μέσω της λογιστικής μπορούμε να δούμε μόνο τη συγκεκριμένη χρήση. 

8. Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα γρ

αγές για παράδειγμα στη νομοθεσία. 
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Ε

 

ΠΙΛΟΓΟΣ 

Το συγκεκριμένο πληροφοριακό σύστημα θεωρείται ήδη ως ένα από τα καλύτερα που 

 στην αγορά. Μάλιστα ήδη έχει δημιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για 

 Επιτροπές  που το χρησιμοποιούν  εργαλείο και έχει  πλήθος 

ων κακοδιαχείρισης και γραφειοκρατίας. 

Επειδή η τεχνολογία εξελίσσεται

 

κυκλοφορούν

τις Ερευνών  ως   επιλύσει

προβλημάτ

 διαρκώς, θα πρέπει να τίθενται συνεχώς νέοι στόχοι 

με σκοπό τη  

που θα  να   επιστημονικά  

έργου όσο  τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Για να γίνει αυτό 

απαραίτητη θα ηγήσουν

ηλεκτρονικών θα οδηγήσει σε μία πιο ευέλικτη διαχείριση των έργων και 

θα απελευθερώσει

  Ενδεικτικά είγματα νέων υπηρεσιών 

διαχείρισης έργων που προτείνονται και από την Επιτροπή Ερευνών του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου

-    Επέκταση . 

-   Ηλεκτρονική και

ηλεκτρονικής

-   Δημιουργ  

-  Ηλεκτρονική  και αποστολή οικονομικών εκθέσεων (cost statements, μηνιαίων 

δελτίων

-   Διεύρυνσ  Επιτροπής Ερευνών, συναλλασσομένων 

και συνεργατών αυτό

στους συνεργάτες των επιστημονικά 

 μέτρο έχει εφαρμοστεί σε κάποια 

κα

ρυ

χω  έρευνα σε όλους τους τομείς δράσης. 

  συνεχή κάλυψη των απαιτήσεων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το βασικότερο

πρέπει  επιτευχθεί είναι πάνω απ’ όλα η απαλλαγή του  υπευθύνου του 

το δυνατόν περισσότερο από

 είναι η ανάπτυξη των κατάλληλων εργαλείων που  οδ  στη χρήση 

 υπηρεσιών. Αυτό 

 χρόνο για αφοσίωση των ερευνητών στα προγράμματα που έχουν επιλέξει. 

 μπορούμε να αναφέρουμε τα εξής παραδ

: 

 του συστήματος αυτόματης πληρωμής στους προμηθευτές

 υποβολή εντολών, αιτήσεων  επιστολών (εφαρμογή της πιστοποιημένης 

 υπογραφής ). 

ία βάσης για ηλεκτρονικές προμήθειες υλικών (e-shopping). 

 παραγωγή

 δαπανών) στους φορείς χρηματοδότησης. 

η της ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ

. Στο πλαίσιο , επιβάλλεται να εξεταστούν οι υπάρχουσες δυνατότητες 

για την ανάπτυξη κοινού εργαλείου επικοινωνίας με φορείς χρηματοδότησης και τη 

χορήγηση κωδικών εισόδου στο έργο (passwords) 

υπευθύνων (μετά από αίτησή τους). Ήδη αυτό το

εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας. Είναι πολύ σημαντικό να κατέχει η χώρα μας μία 

λή θέση στον τομέα των ερευνών ο οποίος αναπτύσσεται βέβαια παγκοσμίως με ραγδαίους 

θμούς. Επιπρόσθετα σπουδαίο ρόλο δραδραματίζει και η διεθνής συνεργασία μεταξύ των 

ρών με σκοπό την αποτελεσματικότερη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  

 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  

ΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ 1981  

ΤΕΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ  

Περί

 

Έχοντας

1.

2.

3.  

4.

πρόταση του

 Π.Δ. 432/81   

ΤΗΣ ΕΛΛ

ΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ  

 ΦΥΛΛΟΥ 118  

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 432  

 συστάσεων Ειδικών Λογαριασμών αξιοποιήσεως κονδυλίων για την εκτέλεση 

ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  

 υπόψη:  

 Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 706/77 “περί προωθήσεως της Επιστημονικής 

Ερεύνης και της Τεχνολογίας”.  

 Την αριθ. 18/16.12.1980 απόφαση της Επιτροπής Επιστημονικής Ερεύνης και 

Τεχνολογίας.  

 Την αριθ. 1998/27.02.1981 απόφαση του Πρωθυπουργού “περί αναθέσεως 

αρμοδιοτήτων εις τον Υπουργόν Άνευ Χαρτοφυλακίου Σταύρον Δήμαν”.  

 Την αριθ. 188/1981 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά την 

 Υπουργού Άνευ Χαρτοφυλακίου, αποφασίζουμε:  

Άρθρο 1  
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Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού - Σκοπός 

1. Συνιστάται σε καθένα από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) της χώρας, 

ιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε 

Ειδικός Λογαριασμός για την αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής ερεύνης ο 

οποίος αναφέρεται παρακάτω ως “Λογαριασμός”. 

2. Σκοπός του Λογαριασμού είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται 

από οπο

είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών έργων που εκτελούνται 

από το επιστημονικό προσωπικό των ΑΕΙ ή και με την συνεργασία άλλων ειδικών 

επιστημόνων.  

 

Άρθρο 2  

Πόροι του Λογαριασμού 

 

1. Πόροι του Λογαριασμού είναι:  

 επιχορήγηση από τον τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής 

και Θρησκευμάτων.  

β) Κονδύλια από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων που διατίθενται είτε 

ιώτες, διεθνείς οργανισμούς και δωρεές 

ύ

Άρθρο 3 

α) Ετήσια

Παιδείας 

μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ερευνών και Τεχνολογίας (ΕΠΕΤ), είτε με 

οποιονδήποτε άλλο τρόπο.  

γ) Ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δημόσιες επιχειρήσεις, άλλους 

δημόσιους φορείς, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή ιδ

κάθε είδους με πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου.  

δ) Έσοδα από παροχές υπηρεσιών προς τρίτους και πρόσοδοι από περιουσιακά 

στοιχεία του Λογαριασμού.  

ε) Κάθε είδους δάνεια.  

2. Οι φορείς που εισφέρουν στο Λογαριασμό έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίσουν το 

είδος των δαπανών που θα καλυφθούν με τα κονδύλια που διαθέτουν και το χρόνο 

στον οποίο θα αναλωθο ν τα κονδύλια.  

Όργανα Διοικήσεως και Διαχειρίσεως του Λογαριασμού 
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ό τα όργανά του και 

αριασμού είναι:  

 

1. Η διοίκηση και διαχείριση του Λογαριασμού πραγματοποιείται απ

είναι ανεξάρτητη από τη διοίκηση και διαχείριση των ΑΕΙ.  

2. Όργανα διοικήσεως και διαχείρισης του Λογ

α) Η Επιτροπή Ερευνών.  

β) Η Γραμματεία του Λογαριασμού.  

 

Άρθρο 4  

Επιτροπή Ερευνών 

1. Η Επιτροπή Ερευνών, καλούμενη εφεξής “Η Επιτροπή” συγκροτείται σε κάθε ΑΕΙ με 

απόφαση της Συγκλήτου για τριετή θητεία που είναι ανανεώσιμη. Η Επιτροπή 

απαρτίζεται από τρία μέλη, κατ’ ελάχιστο όριο, στα οποία περιλαμβάνεται 

οπωσδήποτε ένα μέλος από κάθε σχολή και ο Αντιπρύτανης του ΑΕΙ, ο οποίος 

προεδρεύει της Επιτροπής. Κάθε Σχολή  δύο μέλη, από τα οποία ένα είναι 

τακτικό και ένα αναπληρωμ υνεδρίαση της Επιτροπής, μετά τη 

σ πής ο 

οποίος αντικαθιστά τον Πρόεδρο στα καθήκοντά του όταν ο τελευταίος απουσιάζει ή 

κωλύεται.  

2. Τα αναπληρωματι ς τις συνεδριάσεις της 

Επιτροπής, αλλά σε κάθε σχολή θα έχει μία μόνο ψήφο.  

3. Η Επιτροπή έχει τι

 ερευνητική πολιτική του Ιδρύματος.  

β) Επικουρεί την Πρυτανεία και τη Σύγκλητο στο συντονισμό των ερευνητικών 

 των εδρών, σχολών κ.λπ. και εισηγείται σχετικά με τη λήψη μέτρων 

ρων του Λογαριασμού.  

γ) Καθορίζει τις διαδικασίες αξιολογήσεως, επιλογής, χρηματοδοτήσεως, πληρωμής 

των δαπανών και παραλαβής τ  των ερευνητικών έργων.  

δ) Αξιολογεί, επιλέγει και εγκρίνει, σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες, προτάσεις 

για χρηματοδότ

ε) Καταρτίζει ετήσιο επιστημονικό και οικονομικό απολογισμό κινήσεως του 

Λογαριασμού και παρέχει κάθε αναγκαία ενημέρωση προς τον Πρύτανη, τη Σύγκλητο  

 υποδεικνύει

ατικό. Στην πρώτη σ

υγκρότησή της σε σώμα, εκλέγεται από τα μέλη ο Αντιπρόεδρος της Επιτρο

κά μέλη μπορούν να μετέχουν σ’ όλε

ς παρακάτω αρμοδιότητες:  

α) Προτείνει στη Σύγκλητο την

δραστηριοτήτων

για την εξασφάλιση πό

ων αποτελεσμάτων

ηση ερευνητικών έργων από τον Λογαριασμό.  
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κευμάτων και 

άλλους ενδιαφερόμενους, με εκθέσεις ή ειδικές εκδόσεις.  

στ) Αναθέτει μελέτες με αμοι η των σκοπών της, στο προσωπικό 

του ΑΕΙ ή τρίτους.

ζ) Αποδέχεται τις κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων στο 

ό και καθορίζει τους ειδικότερους όρους αποδοχής και διαθέσεώς τους.  

λιση χρηματικών πόρων, αποφασίζει για τη σύναψη 

σ χ

 

του ΑΕΙ, τα Υπουργεία Συντονισμού και Εθνικής Παιδείας και Θρησ

βή για εξυπηρέτησ

  

Λογαριασμ

η) Αναζητεί πηγές χρηματοδοτήσεως του Λογαριασμού και ενεργεί κάθε πράξη που 

είναι απαραίτητη για την εξασφά

δανείων και εξουσιοδοτεί τα πρόσωπα που θα υπογράφουν τα σχετικά δανειστικά 

συμβόλαια.  

θ) Προσλαμβάνει ειδικό προσωπικό για τη τελέ ωση της Γραμματείας.  

ι) Εποπτεύει το έργο της Γραμματείας και ορίζει τον Προϊστάμενό της.  

Άρθρο 5 

Λειτουργία της Επιτροπής 

1. Η Επιτροπή συνεδριάζει ύστερα από  του Προέδρου της οποτεδήποτε 

κρίνεται αυτό αναγ ς, είτε από δύο μέλη της, 

2. 

πληρωματικά. Οι αποφάσεις της 

3. 

Άρθρο 6  

Γραμματεία

 πρόσκληση

καίο, είτε από τον Πρόεδρο της Επιτροπή

είτε από τον Πρύτανη του Ιδρύματος.  

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και 

τα μισά τουλάχιστον μέλη της, τακτικά ή ανα

Επιτροπής, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε 

περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη την οποία υποστήριξε ο προεδρεύων.  

Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί ο Προϊστάμενος της Γραμματείας.  

 

1. Η Γραμματεία στελεχών νάγκες, είτε από προσωπικό - 

επιστημονικό ή άλλο - του ΑΕΙ, που  με απόφαση της Συγκλήτου ύστερα 

είτε από νέο προσωπικό που προσλαμβάνεται με 

2. ω αρμοδιότητες:  

 

εται, ανάλογα με τις α

διατίθεται

από πρόταση της Επιτροπής, 

απόφαση της Επιτροπής και αμείβεται από τα κονδύλια του Λογαριασμού.  

Η Γραμματεία έχει τις παρακάτ
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των δαπανών μετά από εντολή του Επιστημονικού 

φει η Επιτροπή, ή υποβάλλει στην Επιτροπή προτάσεις 

δ) Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής.  

Διαδι

 

α) Παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κίνηση του Λογαριασμού και 

προβαίνει στην πληρωμή 

Υπευθύνου κάθε έργου.  

β) Εξυπηρετεί γραμματειακώς την Επιτροπή και εισηγείται για θέματα της 

αρμοδιότητάς της.  

γ) Μελετά και επεξεργάζεται, με τα μέλη της ή σε συνεργασία με άλλα πρόσωπα, τις 

κατευθύνσεις που προδιαγρά

για νέες κατευθύνσεις.  

Άρθρο 7  

κασία διαθέσεως, διαχειρίσεως και δικαιολογήσεως των κονδυλίων του Λογαριασμού 

1. Τα έσοδα του Λογαριασμού που προέρχονται από οποιαδήποτε από τις πηγές που 

αναφέρονται στο Άρθρο 2 του πα τατίθενται σε λογαριασμό Τραπέζης με 

τίτλο “Ει αμβάνονται και 

διατίθενται με ειδικές εντολές του Προέδρου της Επιτροπής.  

2. Ποσοστό μέχρι 15% του συνολικού προϋπολογισμού κάθε έργου που 

χρηματοδοτείται μέσω του Λογαριασμού και ειδικότερα από οποιονδήποτε πόρο του, 

εκτός του τακτικού προϋπολογισμού, μπορεί να διατεθεί σε κάθε Ίδρυμα για την 

ς του Λογαριασμού.  

αι απαραίτητες για την 

ν έργων, που χρηματοδοτούνται από τον Λογαριασμό, 

περιορισμό από τις διατάξεις που διέπουν την 

ιάθεση, κατανομή και ανάλωση πιστώσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό του 

ΑΕΙ.  

4. Η πραγματοποίηση κάθε δαπ  από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο 

του Έργου και πρόβλεψή της στον προϋπολογισμό του έργου. Ειδικότερα, οι διάφορες 

ρόντος, κα

δικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερεύνης” και αναλ

ενδεχόμενη χρήση του προσωπικού του, εγκαταστάσεων και οργάνων κατά την 

εκτέλεση του ερευνητικού έργου και για τα έξοδα λειτουργία

3. Η πραγματοποίηση και δικαιολόγηση των δαπανών που είν

εκτέλεση των ερευνητικώ

ενεργείται χωρίς καμία αναφορά ή 

δ

άνης απαιτεί εντολή

κατηγορίες δαπανών θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ακόλουθα:  

Α. Απασχόληση προσωπικού:  

α) Για τα μέλη του προσωπικού του ΑΕΙ που μετέχουν στην εκτέλεση συγκεκριμένου 

ερευνητικού έργου η Σύγκλητος του ΑΕΙ εξουσιοδοτεί εφάπαξ την Επιτροπή να  
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ο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, που απαιτείται για την εκτέλεση 

ε σύμβαση αναθέσεως έργου 

γράφει με τους προσλαμβανομένους ο 

Προϊστάμενος της Γραμματείας της Επιτροπής μετά από εξουσιοδότηση και εντολή 

ς.  

ν ισχύουσα νομοθεσία.  

 

εγκρίνει την επιπλέον αμοιβή τους εφόσον η σχετική πρόβλεψη περιλαμβάνεται στην 

εγκεκριμένη πρόταση για την εκτέλεση ερευνητικού έργου.  

β) Πρόσθετ

κάθε συγκεκριμένου ερευνητικού έργου που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή και δεν 

είναι μέλος του προσωπικού του ΑΕΙ, προσλαμβάνεται μ

ή εργασίας ορισμένου χρόνου, την οποία υπο

της Επιτροπής που περιλαμβάνεται στη σχετική εγκριτική απόφασή τη

γ) Στις περιπτώσεις προσλήψεως προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, καταβάλλονται, σε βάρος του προϋπολογισμού του έργου, και οι 

εργοδοτικές εισφορές που προβλέπονται από τη

Β. Μετακινήσεις προσωπικού στο εσωτερικό και εξωτερικό.  

α) Οι μετακινήσεις των μελών της ερευνητικής ομάδας στο εσωτερικό και το 

οπή και με μοναδικό 

ετακινούμενους καταβάλλονται σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του 

της Επιτροπής κάθε χρόνο 

ς που ισχύουν για μετακινήσεις στο εσωτερικό ή το εξωτερικό 

ής 

 εκτός έδρας μετακινήσεως των μετακινουμένων για τις ανάγκες του 

 ανωτάτου 

ισχύει για το 

επιστημονικό προσωπικό των ΑΕΙ.

 

εξωτερικό, που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση του ερευνητικού έργου, 

πραγματοποιούνται μέσα στα όρια που έχει εγκρίνει η Επιτρ

δικαιολογητικό την απόφασή της περί εγκρίσεως της προτάσεως για εκτέλεση του 

ερευνητικού έργου χωρίς τη μεσολάβηση οποιουδήποτε άλλου οργάνου. Στους 

μ

ερευνητικού έργου, οι δαπάνες ταξιδιού και η ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση, σε 

δραχμές ή σε συνάλλαγμα, που καθορίζεται με απόφαση 

για όλο το προσωπικό και που δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τα όρια που 

ορίζουν σε διατάξει

προσωπικό των ΑΕΙ με 2ο βαθμό.  

β) Σε περίπτωση μετακινήσεως εκτός έδρας στο εσωτερικό μελών της ερευνητικ

ομάδας που ανήκουν στο επιστημονικό προσωπικό των ΑΕΙ και του οποίου 

Προϊστάμενος δεν είναι ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου, απαιτείται επίσης 

έγκριση του αμέσως προϊσταμένου αυτών.  

γ) Οι ημέρες

ερευνητικού έργου δεν υπολογίζονται για τη συμπλήρωση του

επιτρεπομένου ορίου ημερών μετακινήσεως εκτός έδρας που τυχόν 
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 την Τράπεζα στην οποία έχουν κατατεθεί τα 

 

δ) Το συνάλλαγμα που απαιτείται για τις μετακινήσεις των μελών της ερευνητικής 

ομάδας στο εξωτερικό χορηγείται από

έσοδα του Λογαριασμού, ύστερα από ειδική εντολή του Προϊσταμένου της 

Γραμματείας.  

Γ. Προμήθειες - εκτελέσεις εργασιών. 

α) Οι προμήθειες αναλωσίμων ή μη υλικών, οργάνων, μηχανημάτων, επίπλων και 

εργασιών 

οποιουδήποτε είδους που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των ερευνητικών έργων, 

όπως αυτές προβλέπονται στον  προϋπολογισμό που περιέχεται στην 

εγκριτική απόφαση της Επιτρ ατοποιούνται μετά από εντολή του 

τιμών που 

γ) Προμήθειες ή εκτελέσεις εργασιών δαπάνης ποσού από 200.000 δρχ. και πάνω 

ίνονται με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό και πλήρη αιτιολόγηση της επιλογής που 

οινοποιείται στην Επιτροπή, ιδιαίτερα στην περίπτωση που δεν επιλέγεται ο 

ερευνητικών έργων και σε βάρος των πιστώσεων του 

τ  

εκτελέσεις εργασιών που προβλέπονται στο άρθρο τούτο.  

σκευών, εργαστηριακού εξοπλισμού και βιβλίων και η εκτέλεση 

αντίστοιχο

οπής, πραγμ

Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου, με μέριμνα και ευθύνη του προσωπικού της 

Γραμματείας με τυχόν επικουρία των ειδικών υπηρεσιών του Ιδρύματος. 

β) Προμήθειες ή εκτελέσεις έργων δαπάνης μέχρι 200.000 δρχ. η κάθε μία, γίνονται 

απευθείας χωρίς διαγωνισμό ή λήψη προσφορών ύστερα από εκτίμηση των 

προσφέρει η αγορά.  

γ

κ

μειοδότης.  

δ) Τα μη αναλώσιμα υλικά κάθε είδους των οποίων η προμήθεια πραγματοποιείται για 

τις ανάγκες εκτελέσεως 

Λογαριασμού διατίθενται με απόφαση ης Επιτροπής μετά το πέρας των ερευνητικών 

έργων.  

ε) Διατάξεις που εκάστοτε ισχύουν και προβλέπουν φορολογικές, δασμολογικές ή 

άλλες απαλλαγές για προμήθειες ή εκτελέσεις εργασιών από τα ΑΕΙ, εφαρμόζονται 

και στις προμήθειες και 

Δ. Μισθώσεις ακινήτων, μεταφορικών μέσων και εξοπλισμού.  

Οι μισθώσεις ακινήτων, μεταφο ων και εργαστηριακού ή μηχανικού 

 

καθορίζονται στην εγκριτική απόφαση της Επιτροπής μέσα στα πλαίσια του 

ρικών μέσ

εξοπλισμού που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των ερευνητικών έργων όπως αυτές

εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου, πραγματοποιούνται με τον ακόλουθο 

τρόπο:  
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μα δεν υπερβαίνει τις 

ς σ ,  

ι ο 

Άρθρο 8  

 

α) Μισθώσεις που για κάθε μία το συνολικό ετήσιο μίσθω

200.000 δρχ. γίνονται απευθεία  χωρίς διαγωνισμό ή λήψη προ φορών  ύστερα από 

εκτίμηση των τιμών που προσφέρει η αγορά.  

β) Μισθώσεις που για κάθε μία το συνολικό ετήσιο μίσθωμα υπερβαίνει τις 200.000 

δρχ. γίνονται με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό και πλήρη αιτιολόγηση της επιλογής 

που κοινοποιείται στην Επιτροπή, ιδιαίτερα στην περίπτωση που δεν επιλέγετα

μειοδότης.  

γ) Οι παραπάνω μισθώσεις πραγματοποιούνται με εντολή του Επιστημονικού 

Υπευθύνου του έργου, από τον Προϊστάμενο της Γραμματείας ο οποίος υπογράφει και 

τα αναγκαία μισθωτήρια συμφωνητικά.  

Οικονομικός Έλεγχος  

Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως του Λογαριασμού και 1. ο έλεγχος του 

ισολογισμού του πραγματοποιείται κάθε χρόνο από δύο ορκωτούς λογιστές που 

γκλήτου από πίνακα, δέκα ορκωτών λογιστών που 

2.  έλεγχος των δαπανών θα ενεργείται με βάση τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, δηλαδή 

νη δαπάνη, και χωριστά 

3. 

4. 

εση για τη 

ε όλους τους 

σμό κατά το ελεγχόμενο 

ορίζονται με απόφαση της Συ

καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, μετά 

από αίτηση της Συγκλήτου. Οι δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν τον Λογαριασμό.  

Ο

τα σχετικά τιμολόγια και αποδείξεις των προμηθευτών ή δελτία παροχής υπηρεσιών, 

τα οποία θα τηρεί η Γραμματεία για κάθε πραγματοποιούμε

για κάθε εκτελούμενο ερευνητικό έργο.  

Το διαχειριστικό έτος του Λογαριασμού συμπίπτει με το οικονομικό έτος. Το πρώτο 

διαχειριστικό έτος κάθε Λογαριασμού αρχίζει την ημέρα συστάσεως του κάθε 

Λογαριασμού.  

Οι ορκωτοί λογιστές που ασκούν τον τακτικό έλεγχο οικονομικής διαχειρίσεως του 

Λογαριασμού υποβάλλουν, μέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε έτους, έκθ

διαχείριση και τον απολογισμό του διαχειριστικού έτους που έληξε. Οι εκθέσεις 

υποβάλλονται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, στη Σύγκλητο του 

Ιδρύματος, στην Επιτροπή Ερευνών του Λογαριασμού, καθώς και σ

φορείς που επιχορήγησαν με οποιονδήποτε τρόπο το Λογαρια

χρονικό διάστημα.  
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5. Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε 

έκτακτους ελέγχους της οικονομικής διαχειρίσεως του Λογαριασμού.  

Άρθρο 9  

Μεταβατικές Διατάξεις  

Η Επιτροπή, μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη συγκρότησή της σε σώμα σε κάθε 

ΑΕΙ, συντάσσει και δημοσιεύει “Οδ

1. 

ηγό χρηματοδοτήσεως ερευνών”, όπου περιγράφει 

2.  στην Επιτροπή και μεταβιβάζει στον 

Εις τον έτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του 

παρόντος Διατάγματος.  

Αθήναι, 18 Απριλίου 1981  

Ο Υπουργός Άνευ Χαρτοφυλακίου 

Σταύρος Δήμας  

 

 
 
 

αναλυτικά τις διαδικασίες για την αξιολόγηση, επιλογή και χρηματοδότηση 

ερευνητικών έργων από τον Λογαριασμό και για τη διάδοση των αποτελεσμάτων των 

ερευνών.  

Η Σύγκλητος με απόφασή της, αναθέτει

Λογαριασμό τη διεκπεραίωση υποχρεώσεων που έχει αναλάβει το Ίδρυμα και που 

έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής.  

 Υπουργό Άνευ χαρτοφυλακίου αναθ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 
 

Σ

 

 

Αριθµό

Β1/819/88  «σύσταση  

Ειδικώ

Υπηρεσ

Τεχνολ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντα

1. Τις  

του ΥΠ .» του Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124/Α).  

2. Τις 

Ν.1538

3. Τη

ερευνη και  σχετικών  υπηρεσιών  ή  δραστηριοτήτων  που  εκτελούνται  στα  

Ανώτα

4. Την 

των δια ων  υπηρεσιών  (Αριθµός L20911  24. 7 .93  

της Επίσηµης Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκώ των) και την οδηγία 89 665/ΕΟΚ της 21 

ης Δεκεµβρίου 1989 που αφορά τις κές και διοικητικές διατάξεις περί 

της εφαρµογής  των  διαδικασιών  προσφυγής  στον  τοµέα  της  σύναψης  συµβάσεων   

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 
Αριθ. Φύλλου 826 

10 Σεπτεμβρίου 1996 

 
ς Υπουργικής Απόφασης ΚΑ/679/22.8.96  

 
Τροποποίηση  και  αντικατάσταση  της  απόφασης  µε  αρ.  

ν Λογαριασµών  για  τη  χρηµατοδότηση  Ερευνητικών  Έργων  και  σχετικών 

ιών  ή δραστηριοτήτων  που  εκτελούνται  στα  Ανώτατα  Εκπαιδευτικά  Ιδρύµατα  ή  

ογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Χώρας». 

ς υπόψη:  

διατάξεις  του  εδαφίου  γ'  της  παραγράφου 3  του  άρθρου 50 «Ειδικός  λογαριασµός  

ΕΠΘ για την αξιοποίηση κονδυλίων του Κ.Π.Σ

 διατάξεις  των  άρθρων 23  παρ.  1  και 24  παρ.  1  και 2  περίπτωση  β'  του  

/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α137).  

ν απόφαση Β1/819 «Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών για τη χρηµατοδότηση 

τικών έργων  

τα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Χώρας».  

 οδηγία  92/50  ΕΟΚ  του  Συµβουλίου  της  18ης  Ιουνίου  1992  για  τον  συντονισµό  

δικασιών  σύναψης  δηµοσίων  συµβάσε

ν Κοινοτή

 νοµοθετικές κανονιστι
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κρατικ

Εφηµε

5. Το  γ

του κρα

Τρο

 

ριασµού – Σκοπός 

1. Συνί

Τεχνολ τικά  Ιδρύµατα  (ΤΕI)  της  χώρας  Ειδικός  Λογαριασµός  για  την 

αξι

τεχνολ

παρακά

2. Σκο

προέρχ

οποιου

εκπαιδ τικών, αναπτυξιακών  καθώς  και  έργων  συνεχιζόµενης  

κατάρτισης  και  έργων  για  την  παροχή επιστηµονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών 

υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών µελετών, την  εκτέλεση  δοκιµών, μετρήσεων  

εργ

προδια πηρεσιών  ή  

δραστηριοτήτων  που  συµβάλλουν  στη  σύνδεση  της  εκπαίδευσης  και  της έρευνας µε την 

παραγωγή και εκτελούνται ή παρέχονται τηµονικό προσωπικό των ΑΕI ή ΤΕI ή 

και µε τη συνεργασία άλλων ειδικώ

 

1. Πόρ

α)  Ετή ρήγηση  από  τον  Τακτικό  Προϋπολογισµό  του  Κράτους,  εντός  του  

ύψους  της Κρατικής Επιχορήγησης.  

ών προµηθειών και δηµόσιων έργων (Αριθµός L39511 30.12.92 της Επίσηµης 

ρίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων).  

εγονός  ότι  από  την  εφαρµογή  της  απόφασης  αυτής  δεν  προκαλείται  επιβάρυνση  

τικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:  

ποποιούµε και αντικαθιστούµε την απόφαση µε αριθµό Β11819, ως εξής:  

Άρθρο 1 

Σύσταση Ειδικού Λογα

 

σταται  σε  καθένα  από  τα  Ανώτατα  Εκπαιδευτικά  Ιδρύµατα  (ΑΕΙ),  καθώς  και  τα 

ογικά  Εκπαιδευ

οποίηση  των  κονδυλίων  επιστηµονικής  έρευνας,  εκπαίδευσης,  κατάρτισης,  

ογικής ανάπτυξης  και  παροχής  σχετικών  υπηρεσιών,  ο  οποίος  αναφέρεται  

τω  ως «Λογαριασµός».  

πός  του  Λογαριασµού  είναι  η  διάθεση  και  διαχείριση  κονδυλίων  που  

ονται  από οποιαδήποτε  πηγή  και  προορίζονται  για  την  κάλυψη  δαπανών,  

δήποτε  είδους,  που είναι  απαραίτητες  για  τις  ανάγκες  ερευνητικών,  

ευτικών,  επιµορφω

αστηριακών  εξετάσεων  και  αναλύσεων,  την  παροχή γνωµοδοτήσεων, τη σύνταξη 

γραφών για λογαριασµό τρίτων, ως και άλλων σχετικών υ

από το επισ

ν επιστηµών. 

Άρθρο 2 

Πόροι του Λογαριασµού 

 

οι του λογαριασµού είναι:  

σια  επιχο
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β)  Κο

µέσω  παίδευσης ή  της  έρευνας  και  της  

τεχνολογίας,  είτε µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο.  

µόσιους  

ήσεις ή ιδιώτες, διεθνείς οργανισµούς και δωρεές κάθε είδους µε 

πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου.  

δ)  Έσοδα  από  παροχές  υπηρεσιών  προς  τρίτους,  από  εµπορ

ευρεσιτεχνιών,  τεχνογνωσίας  και  προϊόντων  που  προκύπτουν  από  χ

έργα  και  πρόσοδοι  από περιουσιακά στοιχεία του Λ

ε)   Κάθε είδους δάνεια.  

στ) Έσοδα από κρατήσεις που επιβάλλονται σε εκτελούµενα έργα.  

2. Οι φορείς που εισφέρουν στο Λογαριασµό ουν τη δυνατότητα να προσδιορίσουν (α) το 

είδος των δαπανών που θα καλυφθούν µε τα νδύλια που διαθέτουν και (β) το χρόνο στον 

οποίον θα αναλωθούν τα κονδύλια.  

 

Άρθρο 3 

Όργανα Διοικήσεως και Διαχειρίσεως του Λογαριασµού 

1. Η Διοίκηση και διαχείριση του Λογαριασ  πραγµατοποιείται από τα όργανά του και 

είναι ανεξάρτητη από τη διοίκηση και διαχείριση των ΑΕI ή ΤΕI. Η Διοίκηση των ΑΕI και 

των ΤΕI παρακολουθεί και ελέγχει, µε βάσ  τις διαδικασίες που προβλέπει ο Οδηγός 

Χρηµατοδότησης του άρθρου 9 κα  και τα πεπραγµένα του Ειδικού 

ογαριασµού.  

2. Όργανα διοική

α) Η Επιτροπή Ε

β) Η Γραµµατεί

 
  

Επιτροπή Δια µού 

1. Η  Επιτροπή  Διαχείρισης  του  Ειδικο Λογαριασµού,  καλούµενη  εφεξής  «Η  

Επιτροπή» συγκεκριµένα σε κάθε ΑΕI και ΤΕI, συγκροτείται µε απόφαση του Πρυτανικού  

νδύλια  από  τον  προϋπολογισµό  Δηµοσίων  Επενδύσεων  που  διατίθενται  είτε  

των εκάστοτε  προγραµµάτων  ανάπτυξης  της  εκ

γ)  Ειδικές  εισφορές  και  χρηµατοδοτήσεις  από  δηµόσιες  επιχειρήσεις,  άλλους  δη

φορείς, ιδιωτικές επιχειρ

ική  εκµετάλλευση  

ρηµατοδοτούµενα  

ογαριασµού.  

έχ

κο

 

µού

η

τωτέρω, τη λειτουργία

Λ

σεως και διαχειρίσεως του Λογαριασµού είναι:  

κπαίδευσης και Ερευνών.  

α του Λογαριασµού. 

Άρθρο 4 

χείρισης του Ειδικού Λογαριασ

 

ύ  
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Συµβουλίου του ΑΕI ή του Συµβουλίου ΤΕ αντίστοιχα. Η Επιτροπή απαρτίζεται από 

εκπροσ

αγράφου 2  του  άρθρου  αυτού,  στην  

πιτροπή  προεδρεύει  ο  Πρόεδρος  του  ΤΕI.  Κάθε εκπρόσωπος Τµήµατος ΑΕI ορίζεται 

µαζί µε τον αναπληρωτή τ ποία  συγκροτείται  στην  

περίπτωση  αυτή 1  έδ.  γ'  του  Ν  

 σύνθεσή  της.  Για  τα  ΤΕI  ο  εκπρόσωπος  ορίζεται  σε ανάλογη  

7  

ην  διαπιστωτική  πράξη  

ρωτή  

αµη  

νάπτυξη  και  εκτέλεση έργων και πείρα σε ζητήµατα, σχεδιασµού, διοίκησης και 

 πρέπει να έχουν δηµοσιεύσει σε περιοδικά 

ς.  

,  ύστερα  από 

ρόσκληση  του  προέδρου  της  που  είναι  Αντιπρύτανης  ΑΕI  Αντιπρόεδρος  ΤΕI.  Στη 

συνεδρίαση αυτή εκλέγεται µε μυστική ψ μεταξύ των νέων µελών ο Αντιπρόεδρος 

της Επιτροπής.  

Αν τα µέλη της Επιτροπής είναι περισσότερα από εννέα, µπορεί να συγκροτείται ειδικό 

 

I, 

ώπους όλων των  Τµηµάτων  του  ΑΕI  ή  του  ΤΕI  και  πλέον  έναν  από  τους  

Αντιπρυτάνεις  του ΑΕI,  που ορίζεται από το Πρυτανικό Συµβούλιο, ή έναν από τους 

Αντιπροέδρους του ΤΕI, που ορίζεται από το Συµβούλιο του ΤΕI, αντίστοιχα. Αν οι 

αντιπρόεδροι δεν ικανοποιούν τα κριτήρια της παρ

Ε

ου από τη Γ.Σ. του Τµήµατος, η  ο

 σύµφωνα  µε  την  προβλεπόµενη  στο  άρθρο  12 παρ.  

.2083/92  ειδική 

εφαρµογή  του  άρθρου  12  παραγρ. 8  του Ν.  1404/83  που  αφορά  στο Ε.Π.  και  µε 

διαδικασίες  που  προβλέπονται  από  το  άρθρο 7  της Υ  .Α.  Ε511585/84  (ΦΕΚ  191/2

.3.84 τ.Β'). Μετά τον ορισµό των εκπροσωπουµένων των τµηµάτων, το Πρυτανικό 

Συµβούλιο του ΑΕI  ή  το  Συµβούλιο  του ΤΕI  εκδίδει  τ

συγκρότησης  της Επιτροπής του Ειδικού Λογαριασµού.  

2. Προκειµένου  για  ΑΕΙ,  τα  µέλη  της  Επιτροπής  πρέπει  να  είναι  µέλη  ΔΕΠ  τα  οποία  

κατά προτεραιότητα  θα  ανήκουν  στις  βαθµίδες  του  Καθηγητή  και  του  Αναπλη

Καθηγητή. Προκειµένου  για ΤΕI τα µέλη  της Επιτροπής είναι µέλη Δ.Ε.Π. τα οποία κατά 

προτεραιότητα ανήκουν  στις  βαθµίδες  του  Καθηγητή  και  του  Επίκουρου  Καθηγητή  και  

είναι  κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος. Και στις δύο περιπτώσεις τα µέλη της Επιτροπής 

πρέπει να έχουν εκτεταµένη  εκπαιδευτική  και  ερευνητική  πείρα  που  τεκµηριώνεται,  από  

δηµοσιεύσεις  σε περιοδικά  κύρους,  βιβλία  και  µονογραφίες  και  από  αυτοδύν

α

διαχείρισης έργων.  

Ειδικά για τα ΑΕI τα µέλη της Επιτροπής θα

διεθνούς κυκλοφορίας τα 3 τελευταία χρόνια τουλάχιστον 4 επιστηµονικές εργασίες.  

3. Η θητεία των µελών της Επιτροπής είναι τριετή

4. Τα  ορισθέντα  µέλη  της  Επιτροπής  συνέρχονται  σε  πρώτη  συνεδρίαση

π

ηφοφορία 

επταµελές όργανο από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, και από πέντε µέλη  
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 η  συγκρότηση  ή  µη  του  παραπάνω  ειδικού  επταµελούς  

η  

 µ

ύλιο του ΤΕI καθώς και τη Σύγκλητο του 

ΕI ή τη Συνέλευση  του ΤΕI  στο  συντονισµό  των  ερευνητικών,  εκπαιδευτικών  και  

επιµορφωτικών  έργων των ΑΕI ή χρηµατοδοτούνται µέσω του Ειδικού 

Λογαριασµού και εισηγείται σχε για την εξασφάλιση πόρων του 

Λογαριασµού.  

υ ΑΕI ή στη Συνέλευση  του ΤΕΙ, σύµφωνα µε  τις  

 των αποτελεσµάτων των εκπαιδευτικών, 

ρευνητικών, τεχνολογικών έργων και γενικά των αναλαµβανοµένων στα πλαίσια της 

µορφωτικών έργων από το Λογαριασµό 

ονικό  και  οικονοµικό προϋπολογισµό  και απολογισµό 

µικών  και  άλλους  

έσεις  ή  ειδικές εκδόσεις.  

 

που εκλέγονται από  την  Επιτροπή  µεταξύ  των  µελών  της.  Σε  περίπτωση  που  τα  µέλη  

της  Επιτροπής  είναι  έξι ή επτά, 

οργάνου  αποφασίζεται  από  την Επιτροπή η οποία και το εκλέγει κατά τα οριζόµενα στο 

προηγούµενο εδάφιο. Ο ορισµός των πέντε µελών έχει προσωπικό χαρακτήρα και δεν 

µεταφέρεται στους αναπληρωµατικούς τους. Στο  ειδικό  αυτό  επταµελές  όργανο,  εφόσον  

έχει  συγκροτηθεί, µπορεί  να  µεταβιβάζονται  οι αρµοδιότητες (γ) έως (ια) της παραγράφου 

6 του παρόντος άρθρου.  

5. Τα αναπλ ρωµατικά µέλη µπορούν να µετέχουν σ' όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής, 

αλλά χωρίς ψήφο εφόσον παρίσταται και το αντίστοιχο τακτικό µέλος.  

6. Η επιτροπή έχει τις παρακάτω αρ οδιότητες:  

α. Επεξεργάζεται προτάσεις προς τη Σύγκλητο του ΑΕI ή στη Συνέλευση του ΤΕΙ, 

αντίστοιχα, για την ερευνητική πολιτική του ιδρύµατος.  

β. Επικουρεί την Πρυτανεία του ΑΕI ή το Συµβο

Α

ΤΕI που 

τικά µε τη λήψη µέτρων 

γ.  Προτείνει στη Σύγκλητο  το

θεσµοθετηµένες διαδικασίες,  τρόπους  αξιολόγησης,  επιλογής,  χρηµατοδότησης,  

πληρωµής  των  δαπανών  και παραλαβής

ε

παρούσας και των γενικών διατάξεων έργων .  

δ.  Εγκρίνει,  σύµφωνα  µε  τις  παραπάνω  διαδικασίες,  προτάσεις  για  χρηµατοδότηση  

ερευνητικών, τεχνολογικών, εκπαιδευτικών και επι

µε τη συνεργασία των σχολών,  τµηµάτων  και  τοµέων,  και  στα  πλαίσια  του  Οδηγού  

χρηµατοδότησης  του  Ειδικού Λογαριασµού του άρθρου 9 της απόφασης αυτής.  

ε.  Καταρτίζει  ετήσιο  επιστηµ

κινήσεως του Λογαριασµού  και  παρέχει  κάθε  αναγκαία  ενηµέρωση προς  τον πρύτανη  

του ΑΕI ή  τον Πρόεδρο του  ΤΕΙ,  τη  Σύγκλητο  του  ΑΕI  ή  τη  Συνέλευση  του  ΤΕΙ,  τα  

Υπουργεία  Εθνικής  Παιδείας  και Θρησκευµάτων,  Ανάπτυξης,  Οικονο

ενδιαφερόµενους, µε  εκθ
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ϊόντων,  που  προέρχονται  από  ερευνητικά  έργα  

,  προγράµµατα λογισµικού, κατασκευές  κτλ)  και  τις αµοιβές των  εχόντων  

τα πνευµατικά δικαιώµατα σ' αυτά. Ο καν υτός  εγκρίνεται  από  τη  Σύγκλητο  του  

ΑΕI  ή  τη  Συν  του 

άρθρου 9 της παρούσης.  

ι καθορίζει τους ειδικότερους όρους αποδοχής και διάθεσής τους.  

ενεργεί  κάθε  πράξη  που  

τικών πόρων.  

 της  επιστηµονικής  κοινότητας  του  ΑΕI  και  ΤΕI  

χετικά  µε προγράµµατα και έργα που έρχονται σε γνώση της.  

.  Χορηγεί  υποτροφίες  σύµφωνα  µε  ειδικό  κανονισµό  που  εγκρίνει  η  Σύγκλητος  του  

ΑΕI  ή  η Συνέλευση  του  ΤΕΙ,  στο  πλαί δηγού  Χρηµατοδότησης  του  άρθρου 9  

της  παρούσης απόφα

ιβ. Προσλαµβάνει ειδικό προσωπικό για τη στελέχωση της Γραµµατείας. 

υ  

ογαριασµού προγραµµάτων και έργων.  

 

 

στ.  Συντάσσει  τον  Οδηγό  χρηµατοδότησης  του  Ειδικού  Λογαριασµού  και  τον  

κανονισµό  για  τη διάθεση  προ

(ευρεσιτεχνίες

ονισµός  α

έλευση  του  ΤΕI  και  αποτελεί µέρος του Οδηγού Χρηµατοδότησης

ζ.  Αναθέτει µελέτες µε αµοιβή  για εξυπηρέτηση των σκοπών  της  στο προσωπικό  του ΑΕI 

ή  του ΤΕI ή  τρίτους, µετά από τεκµηρίωση  της σκοπιµότητας  και µε  τις  διαδικασίες που 

προβλέπονται από τον Οδηγό χρηµατοδότησης.  

η.  Αποδέχεται  τις  κάθε  είδους  επιχορηγήσεις,  δωρεές  και  εισφορές  τρίτων  στο  

Λογαριασµό  κα

θ.  Αναζητεί  πηγές  χρηµατοδοτήσεως  του  Λογαριασµού  και  

είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση χρηµα

ι.  Φροντίζει  για  την  ενηµέρωση 

σ

ια

σιο  του  Ο

σης.  

ιγ. Εποπτεύει το έργο της Γραµµατείας και ορίζει τον προϊστάµενό της.  

ιδ. Διατηρεί  αρχείο  των  τελικών  εκθέσεων  των  χρηµατοδοτούµενων  µέσω  το

Λ

 

Άρθρο 5 

Λειτουργία της Επιτροπής 

 

1. Η Επιτροπή  συνεδριάζει  ύστερα από πρόσκληση  του Προέδρου  οποτεδήποτε  κρίνεται 

αυτό αναγκαίο, είτε αν ζητηθεί αυτό από το 1/3 των µελών της, είτε από τη Σύγκλητο του 

ΑΕI ή από τη Συνέλευση του ΤΕI.  

2. Η  Επιτροπή  βρίσκεται  σε  απαρτία  όταν  παρίστανται  τα  µισά  τουλάχιστον  µέλη  της.  

Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών 

κατά τα ειδικότερα  προβλεπόµενα  στο  άρθρο  12,  παρ. 5,  εδ.  Β  του  Ν.  1268/l982,  εκτός  
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ο-  του  ΑΕI  ή  του  ΤΕΙ,  που  διατίθεται  µε  απόφαση  της  Συγκλήτου  

  το  

ε  έργου,  εφόσον  η δαπάνη  προβλέπεται  ρητά  στον  εγκεκριµένο  

. Εξυπηρετεί γραµµατειακώς την Επιτροπή και εισηγείται για θέµατα της αρµοδιότητάς της.  

Άρθρο 7 

ται  από  οποιαδήποτε  από  τις  πηγές  που 

αναφέρονται  στο  άρθρο 2  του  παρόντος  κατατίθενται  σε  λογαριασµό  Τράπεζας  µε   

 

αν  ρητά προβλέπεται  διαφορετικά  στις  διατάξεις  της  παρούσας απόφασης.  Σε  περίπτωση  

ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.  

3. Χρέη  γραµµατέα  της Επιτροπής  εκτελεί ο Προϊστάµενος  της Γραµµατείας  της 

Επιτροπής ή του Λογαριασµού ή ο αναπληρωτής αυτού.  

 

 

Άρθρο 6 

Γραµµατεία 

 

1. Η  Γραµµατεία  στελεχώνεται  ανάλογα  µε  τις  ανάγκες  είτε  από  προσωπικό  -

επιστηµονικό  ή άλλ

του  ΑΕI  ή  της Συνέλευσης  του  ΤΕΙ,  ύστερα  από  πρόταση  της  Επιτροπής,  είτε  από  νέο  

προσωπικό  που προσλαµβάνεται  µε  απόφαση  της  Επιτροπής  και  αµείβεται  από

κονδύλιο  του Λογαριασµού.  

2. Η Γραµµατεία έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες.  

α.  Παρακολουθεί  τη  λογιστική  και  διαχειριστική  κίνηση  του  Λογαριασµού  και  

προβαίνει  στην πληρωµή  των  δαπανών  µετά  από  εντολή  του  Επιστηµονικού  

Υπεύθυνου  κάθ

προϋπολογισµό  του  έργου.  Σε  διαφορετική περίπτωση απαιτείται και η έγκριση του 

Προέδρου της Επιτροπής, ή άλλου οργάνου που ορίζεται από τον Οδηγό Χρηµατοδότησης.  

β

γ .Μελετά και επεξεργάζεται, µε τα µέλη της ή σε συνεργασία µε άλλα πρόσωπα, τις 

κατευθύνσεις που προδιαγράφει η Επιτροπή, ή υποβάλλει στην Επιτροπή προτάσεις για νέες 

κατευθύνσεις.  

δ. Μεριµνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής.  

 

 

Διαδικασία διάθεσης, διαχείρισης και δικαιολόγησης των κονδυλίων του Λογαριασµού 

 

1. Τα  έσοδα  του  Λογαριασµού  που  προέρχον
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ι  διατίθενται  µε  ειδικές  εντολές  

σε κάθε ίδρυµα για την ενδεχόµενη χρήση του προσωπικού του 

ύ µετά  την αφαίρεση των ως άνω δαπανών 

υτανικού 

µή και ανάλωση των πιστώσεων του 

ρύµατος και κατά παρέκκλιση των διατάξεων για το Δηµόσιο Λογιστικό, τις κρατικές 

ροµήθειες, τις δηµόσιες επενδύσεις, την ανάθεση µελετών και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής 

αγµατοποιούνται σύµφωνα µε τα ακόλουθα: 

σχετική πρόβλεψη περιλαµβάνεται στην 

εγκεκριµένη πρόταση για την  εκτέλεση  του  έργου αυτού, µε  την  επιφύλαξη των   

 

τίτλο «Ειδικός  Λογαριασµός»  και  αναλαµβάνονται  κα

του Προέδρου της Επιτροπής ή εξουσιοδοτούµενου απ' αυτόν µέλους της Επιτροπής.  

 

2. Ποσοστό µέχρι 25% του συνολικού προϋπολογισµού κάθε έργου που χρηµατοδοτείται 

µέσω του λογαριασµού και ειδικότερα από οποιονδήποτε πόρο του, διατίθεται κατά 

προτεραιότητα 

εγκαταστάσεων και οργάνων κατά  την  εκτέλεση  του  χρηµατοδοτούµενου  έργου  και  τα  

έξοδα  λειτουργίας  του Λογαριασµού.  Το  ποσοστό  αυτό  καθορίζεται  µε  βάση  την  

απόφαση  ή  τη  σύµβαση χρηµατοδότησης  του  έργου  και  στα  πλαίσια  που  θέτουν  οι  

φορείς  χρηµατοδότησης  και  ο Οδηγός  χρηµατοδότησης  του  άρθρου 9  της  απόφασης  

αυτής.  Τυχόν  πλεόνασµα  του Λογαριασµο

καθώς  και  γενικές  επιχορηγήσεις ή έσοδα  από  τη  διαχείριση  των  πόρων  του  Ε.Λ.,  

κατανέµεται  από  την  Επιτροπή  µετά  από έγκριση  προϋπολογισµού  που  υποβάλλει  η  

Επιτροπή  προς  τη  Σύγκλητο  του  ΑΕI  ή  τη  

Συνέλευση του ΤΕI. Ο προϋπολογισµός συντάσσεται µε τη σύµφωνη γνώµη του Πρ

Συµβουλίου του ΑΕI ή του Διοικητικού Συµβουλίου του ΤΕI.  

3. Η  κίνηση  του  Ειδικού  Λογαριασµού,  ο  έλεγχος  και  η  εντολή  πληρωµής  σε  βάρος  

του Λογαριασµού και υπέρ δικαιούχων ενεργούνται σύµφωνα µε την παρούσα απόφαση και 

τον Κώδικα  Βιβλίων  και Στοιχείων, όπως αυτός  ισχύει χωρίς καµία αναφορά ή περιορισµό 

από τις διατάξεις που διέπουν τη διάθεση, κατανο

ιδ

π

διάταξης.  

4. Η πραγµατοποίηση κάθε δαπάνης απαιτεί εντολή από τον επιστηµονικό υπεύθυνο του 

έργου εφόσον  η  δαπάνη  αυτή  ρητά  προβλέπεται  στον  προϋπολογισµό  του  έργου.  Σε  

διαφορετική περίπτωση  απαιτείται  και  η  έγκριση  του  Προέδρου  της  Επιτροπής,  ή  

άλλου  οργάνου  που ορίζεται από τον Οδηγό χρηµατοδότησης. Ειδικότερα οι διάφορες 

κατηγορίες δαπανών θα πρ

Α. Απασχόληση Προσωπικού:  

α.  Αµοιβή  για  τα  µέλη  του  προσωπικού  του  ΑΕI  ή  του  ΤΕΙ  που  µετέχουν  στην  

εκτέλεση συγκεκριµένου έργου, εφόσον η 
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κής αµοιβής. 

 ΤΕΙ, προσλαµβάνεται µε σύµβαση ανάθεσης έργου ή εργασίας 

Γραµµατείας  της  

περιλαµβάνεται στη 

πικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ρισµένου χρόνου,  ή  έργου  καταβάλλονται  σε  βάρος  του  προϋπολογισµού  του  έργου  οι  

κάθε  φύσης εργοδοτικές εισφορές που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία.  

δ.  Η  οικονοµική  ενίσχυση  για ται  στα  πλαίσια  ερευνητικών  

ή  άλλων έργων  ή  υποστηρίξεως  δραστηριοτήτων  έρευνας  χωρίς η  απασχόλησή  τους  να  

ου έχει εγκρίνει η Επιτροπή και µε µοναδικό δικαιολογητικό την απόφαση της περί 

ινούµενους  καταβάλλονται  σε  βάρος  του  

 που καθορίζεται µε απόφαση της 

πιτροπής κάθε χρόνο για όλο το προσωπικό και οι δαπάνες αυτές θα καταβάλλονται 

σύµφωνα µε τα ισχύοντα για τους δηµοσίους υπαλλήλους.  

β. Σε περίπτωση µετακίνησης εκτός έδρα τερικό µελών της οµάδας εκτέλεσης του 

έργου   που  ανήκουν  στο  επιστηµονικό των  ΑΕI  ή  των  ΤΕI  και  του  οποίου  

 

 

 

διατάξεων  του άρθρου 28 παρ. 16 του Ν. 2083/92, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

εφαρµογής των, για το προβλεπόµενο ανώτατο όριο συνολι

 

 

 β.  Πρόσθετο  επιστηµονικό  και  τεχνικό  προσωπικό,  που  απαιτείται  για  την  εκτέλεση  

κάθε συγκεκριµένου έργου που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή και δεν είναι µέλος του 

προσωπικού του ΑΕI ή του

ορισµένου χρόνου, την οποία  υπογράφει  ο  Προϊστάµενος  της  

Επιτροπής  µετά  από  εξουσιοδότηση  και εντολή της Επιτροπής που 

σχετική εγκριτική απόφασή της.  

γ. Στις περιπτώσεις προσλήψεως προσω

ο

  φοιτητές  που  απασχολούν

υπερβαίνει  τις  12 ώρες εβδοµαδιαίως µπορεί να ανέλθει σε ποσό µέχρι 500.000δρχ. κατ' 

έτος µε αναπροσαρµογή του ποσού κατά τον επίσηµο δείκτη ετήσιου πληθωρισµού.  

 

Β. Μετακινήσεις Προσωπικού στο Εσωτερικό και Εξωτερικό: 

α. Οι µετακινήσεις των µελών της οµάδας εκτέλεσης του έργου στο εσωτερικό και το 

εξωτερικό, που είναι απαραίτητες για την εκτέλεσή του πραγµατοποιούνται µέσα στα όρια 

π

εγκρίσεως της προτάσεως για την εκτέλεση  του  έργου  αυτού  χωρίς  τη  µεσολάβηση  

οποιουδήποτε  άλλου  οργάνου.  Στους µετακ

εγκεκριµένου  προϋπολογισµού  του  έργου  οι δαπάνες  ταξιδιού  και  η  ηµερήσια  εκτός  

έδρας  αποζηµίωση,  σε  δραχµές  ή  σε  συνάλλαγµα, 

Ε

ς στο εσω

  προσωπικό  
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µπλήρωση του ανώτατου επιτρεποµένου ορίου ηµερών 

πιστηµονικό προσωπικό των ΑΕI καθώς 

ηριακού  εξοπλισµού  και  βιβλίων  και η εκτέλεση εργασιών οποιουδήποτε  

πως αυτές προβλέπονται στον 

ντίστοιχο προϋπολογισµό που περιέρχεται στην εγκριτική απόφαση της Επιτροπής 

ραγµατοποιούνται, µετά από εντολή του Επιστηµονικά Υπεύθυνου του έργου, µε µέριµνα 

και ευθύνη του προσωπικού της Γραµµατε

µ

β. Προµήθειες ή  εκτελέσεις έργων δαπάνης έχρι 2.000.000  δρχ. η  κάθε µία,  γίνονται 

.  Προµήθειες  ή  εκτελέσεις  εργασιών  δαπάνης 2.000.000  δρχ.  και  πάνω  γίνονται  µε  

. Τα µη αναλώσιµα υλικά, κάθε είδους, των οποίων η προµήθεια πραγµατοποιείται για τις 

µ . 

 

Προϊστάµενος δεν είναι ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος του έργου απαιτείται επίσης έγκριση 

του αµέσως προϊσταµένου αυτών.  

γ.  Οι  ηµέρες  εκτός  έδρας  των  µετακινουµένων  για  τις  ανάγκες  εγκεκριµένου  έργου  

δεν υπολογίζονται για τη συ

µετακίνησης εκτός έδρας που τυχόν ισχύει για το ε

και των ΤΕI.  

δ.  Το  συνάλλαγµα  που  απαιτείται  για  τις  µετακινήσεις  των  µελών  της  οµάδας  στο  

εξωτερικό χορηγείται από την Τράπεζα  της Ελλάδας  και τα υποκαταστήµατά  της ή όπου 

δεν υπάρχουν από υποκαταστήµατα  Εµπορικών  Τραπεζών  ύστερα  από  ειδική  εντολή  του  

προϊσταµένου  της Γραµµατείας της Επιτροπής ή του Λογαριασµού. 

 

Γ. Προµήθειες - εκτελέσεις έργων:  

α.  Οι  προµήθειες  αναλώσιµων,  ή  µη  υλικών  οργάνων, µηχανηµάτων,  επίπλων  και  

σκευών, εργαστ

είδους που  είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των έργων, ό

α

π

ίας και  

ε τυχόν επικουρία των ειδικών υπηρεσιών του Ιδρύµατος.  

 µ

απευθείας χωρίς διαγωνισµό ή λήψη προσφορών, ύστερα από εκτίµηση των τιµών που φέρει 

η αγορά.  

γ

πρόχειρο µειοδοτικό  διαγωνισµό  και  πλήρη  αιτιολόγηση  της  επιλογής  που  κοινοποιείται  

στην  Επιτροπή, ιδιαίτερα στην περίπτωση που δεν επιλέγεται ο µειοδότης.  

δ

ανάγκες εκτέλεσης  των  έργων  και  σε  βάρος  των  πιστώσεων  του  Λογαριασµού,  

διατίθενται  σύµφωνα  µε απόφαση  της  Επιτροπής  µετά  το  πέρας  των  έργων  αυτών  και  

ανάλογα  µε  τις  συ βατικές δεσµεύσεις Τα υλικά αυτά καταγράφονται από τη Γραµµατεία 

σε Βιβλίο Διακίνησης Υλικού.  
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λεση των χρηµατοδοτούµενων έργων , όπως 

µε  τον  ακόλουθο  τρόπο:  

αι  στην Επιτροπή, ιδιαίτερα στην περίπτωση που δεν επιλέγεται ο µειοδότης.  

ικές  κρατήσεις  επί  των  εσόδων  και  πληρωµών  των  

υ  

Άρθρο 8 

. Ο  τακτικός  έλεγχος  της  οικονοµικής  διαχείρισης  του  λογαριασµού  και  ο  έλεγχος  

ου ισολογισµού που πραγµατοποιείται κάθε χρόνο από δύο ορκωτούς ελεγκτές που 

 

 

Δ. Μισθώσεις ακινήτων, μεταφορικών µέσων και εξοπλισµού: 

Οι  µισθώσεις  ακινήτων, µεταφορικών  µέσων  και  εργαστηριακού  ή  µηχανικού  

εξοπλισµού  που είναι αναγκαίες για την εκτέ

αυτές καθορίζονται στην εγκριτική απόφαση της Επιτροπής µέσα στα πλαίσια του 

εγκεκριµένου προϋπολογισµού του έργου, πραγµατοποιούνται  

 

 α.  Μισθώσεις  που  για  καθεµία  το  συνολικό  ετήσιο µίσθωµα  δεν  υπερβαίνει  τα 

2.000.000  δρχ.  γίνονται  απευθείας  χωρίς  διαγωνισµό  ή  λήψη προσφορών, ύστερα από 

εκτίµηση των τιµών που προσφέρει η αγορά.  

β. Μισθώσεις που για καθεµία το συνολικό ετήσιο µίσθωµα υπερβαίνει τα 2.000.000 δρχ. 

γίνονται µε  πρόχειρο µειοδοτικό  διαγωνισµό  και  πλήρη  αιτιολόγηση  της  επιλογής που  

κοινοποιείτ

γ. Οι παραπάνω µισθώσεις πραγµατοποιούνται µε εντολή του Επιστηµονικά Υπεύθυνου του 

έργου, από τον Προϊστάµενο της Γραµµατείας της Επιτροπής ή του Λογαριασµού, ο οποίος 

υπογράφει και τα αναγκαία µισθωτήρια συµφωνητικά.  

 

Ε. Φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθµίσεις: 

Οι  φορολογικές  και  ασφαλιστ

Ειδικών Λογαριασµών ρυθµίζονται µε βάση τη γενική νοµοθεσία και τις εγκυκλίους του Υπ. 

Οικονοµικών. Τα  έργα  πο   χρηµατοδοτούνται  από  τα  όργανα  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  

απαλλάσσονται  από Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τους κανονισµούς των οργάνων αυτών. 

 

Οικονοµικός Έλεγχος 

 

1

τ

ορίζονται µε απόφαση της Συγκλήτου ή της Συνέλευσης του ΤΕI από πίνακα δέκα ορκωτών 

ελεγκτών που καταρτίζεται  από  το  Διοικητικό  Συµβούλιο  του  Σώµατος  Ορκωτών  

Ελεγκτών, µετά  από αίτηση  της  Συγκλήτου  ή  της  Συνέλευσης  του  ΤΕI.  Οι  δαπάνες  του  

ελέγχου  βαρύνουν  το Λογαριασµό.  
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α  ενεργείται  µε  βάση  τα  πρωτότυπα  δικαιολογητικά,  

ης  του 

ογαριασµού υποβάλλουν µέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε έτους, έκθεση για τη διαχείριση και 

έσεις  υποβάλλονται  στον 

. Η  Επιτροπή  συντάσσει  και  δηµοσιεύει  Οδηγό  χρηµατοδότησης  του  Ειδικού  

ογαριασµού, όπου  περιγράφει  αναλυτικά  τα όργανα  και  τις  διαδικασίες  για  την 

 οικονοµική  διαχείριση των έργων  και  για τη διάδοση 

γου,  για  τις  διάφορες  κατηγορίες  δραστηριοτήτων  (ανάπτυξη  

3. Ο Οδηγός χρηµατοδότησης εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του ΑΕI ή τη Συνέλευση του ΤΕI.  

 

2. Ο  έλεγχος  των  δαπανών  θ

δηλαδή  τα σχετικά τιµολόγια και αποδείξεις των προµηθευτών ή δελτία παροχής υπηρεσιών,  

τα οποία θα τηρεί η Γραµµατεία για κάθε πραγµατοποιούµενη δαπάνη, και χωριστά για κάθε 

εκτελούµενο έργο.  

3. Το  διαχειριστικό  έτος  του  Λογαριασµού  συµπίπτει  µε  το  οικονοµικό  έτος.  Το  

πρώτο διαχειριστικό έτος κάθε Λογαριασµού αρχίζει την ηµέρα σύστασης του κάθε 

Λογαριασµού.  

4. Οι  ορκωτοί  λογιστές  που  ασκούν  τον  τακτικό  έλεγχο  οικονοµικής  διαχείρισ

Λ

τον  απολογισµό  του  διαχειριστικού  έτους  που  έληξε.  Οι  εκθ

Υπουργό  Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευµάτων,  στον  Υπουργό  Ανάπτυξης,  στον  

Υπουργό Οικονοµικών, το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Σύγκλητο του ΑΕI ή στη Συνέλευση 

του ΤΕI και στην Επιτροπή του Λογαριασµού.  

5. Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε 

έκτακτους ελέγχους της οικονοµικής διαχείρισης του Λογαριασµού. Ο Ειδικός Λογαριασµός 

µπορεί να ελέγχεται οποτεδήποτε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.Δ. 393/l994 (ΦΕΚ Α ' 

219).  

 

Άρθρο 9 

Οδηγός Χρηµατοδότησης 

 

1

Λ

αξιολόγηση,  επιλογή  και χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2 του άρθρου 1 για την

των αποτελεσµάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτων που χρηµατοδοτούνται 

µέσω του Λογαριασµού.  

2. Με  τον  Οδηγό  καθορίζονται  επίσης  οι  αρµοδιότητες  και  οι  υποχρεώσεις  των  

υπευθύνων έρ

εκπαιδευτικής  υποδοµής, ερευνητικά  έργα,  έργα  επιµόρφωσης κλπ.), καθώς  και  θέµατα 

αµοιβών των συµµετεχόντων σε έργα που χρηµατοδοτούνται µέσω του Λογαριασµού.  
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. Ο  «Οδηγός  Χρηµατοδότησης» µπορεί,  εφόσον  προκύπτει  ανάγκη,  να  τροποποιείται  

  και  κάθε  τροποποίησή  του  κοινοποιούνται  στα  

α

ς Επιτροπής.  

                                 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 

 

 

 

 

 

 

4

και  να συµπληρώνεται.  Ο  Οδηγός

Υπουργεία Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Ανάπτυξης και Οικονοµικών.  

5. Μέχρι  να  δηµοσιευθεί  ο  Οδηγός  χρηµατοδότησης  τα  πιο  πάνω  θέµατα  ρυθµίζονται  

µε αποφάσεις της Επιτροπής.  

6. Η Σύγκλητος του ΑΕI ή η Συνέλευση του ΤΕI µε πόφασή της αναθέτει στην Επιτροπή 

και µεταβιβάζει  στο  Λογαριασµό  τη  διεκπεραίωση  υποχρεώσεων  που  έχει  αναλάβει  το  

ίδρυµα και που έχουν σχέση µε τις αρµοδιότητες τη

 

Αθήνα, 22 Αυγούστου 1996  
 

                 

 

    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                              ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ                                       ΓΙΩΡΓΟΣ  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
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ΠΗΓΕΣ: 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 

1. «Διοικητική της αναπτύξεως πληροφοριακών συστημάτων», Γεώργιος Χαραμής, 

Εκδόσεις Ανικούλα, Θεσσαλονίκη 2001 

2. « Γενικό Λογιστικό Σχέδιο», Μιλτιάδης Λεοντάρης, Εκδόσεις Πάμισος, Αθήν

3. «Ανάλυση – Ερμηνεία του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου», Θεόδωρος 

Γρηγοράκος, Εκδόσεις Αντ.Σάκκουλα 2001 

4. «Λογιστικά - Κοστολόγηση -  Φοροτεχνικά – Γενικό Λογιστικό Σχέδιο στην πράξη», 

Δημήτρης Καραγιάννης, Θεσσαλονίκη, 2001 

5. «Παραδείγματα εφαρμογής και ανάλυσης του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου σε ευρώ στην 

πράξη», Δημήτριος Καραγιάννης, Θεσσαλονίκη, 2002  

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ: 

1. «ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΛΕΚΤΑ», Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ , Τεύχος 1o, Δεκέμβριος 

2000 

2. «ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΛΕΚΤΑ», Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ,  Τεύχος 2o,  Απρίλιος 

2001 

3. «ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΛΕΚΤΑ», Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ,  Τεύχος 3o,  Ιούνιος 2001 

4. «ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΛΕΚΤΑ», Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ, Τεύχος 4o,  Σεπτέμβριος 

2001   

5. «ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΛΕΚΤΑ», Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ , Τεύχος 5o,  Ιούνιος 2002 

6. «ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΛΕΚΤΑ», Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ , Τεύχος 6o,  Νοέμβριος 

2002 

7. «ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΛΕΚΤΑ», Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ , Τεύχος 7o,  Σεπτέμβριος 

2002   

8. «ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΛΕΚΤΑ», Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ ,  Τεύχος 8o,  Ιούλιος 2003 

9. «ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΛΕΚΤΑ», Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ , Τεύχος 9o,  Απρίλιος 

2004 

10. «ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΛΕΚΤΑ», Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ,  Τεύχος 10o,  Οκτώβριος 

2004 
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1. », 

2.  

 

3. του 

τική 

4. , 

5.  (σε 

 

ΑΡΘΡΑ - ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ: 

«Έρευνα στα Ελληνικά Πολυτεχνεία και Τεχνολογική Ανάπτυξη στη χώρα

Σ.Ε.Σιμόπουλος, Αντιπρύτανης Ε.Μ.Π. ΔΠΘ, Αλεξανδρούπολη, 22-9-2001 

«Χρηματοοικονομική διερεύνηση της λειτουργίας των Ν.Π.Δ.Δ. Η περίπτωση

λειτουργίας των Α.Ε.Ι.», διπλωματική εργασία MBA, Βαρβάρα Κίσσα, Πανεπιστήμιο

Μακεδονίας  

« Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση εξοπλισμού της αποθήκης 

Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας», Διπλωμα

εργασία MIS, Μύαρη Μαρία Σεπτέμβριος 2004 

« Οργάνωση Μηχανογραφικού Κέντρου Πανεπιστημίου», Διπλωματική εργασία MIS

Φωλίνας, Φεβρουάριος 2001 

«Θεσμικό πλαίσιο Ειδικών Λογαριασμών- Διαχείριση Έργων», παρουσίαση

Powerpoint ) της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ   

INTERNET: 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

http://www.rc.auth.gr/1)  

http://www.rc.auth.gr/LabNet/default.asp2)  

http://www.rc.auth.gr/rc/ereunitiki.asp3)  

http://www.rc.auth.gr/analekta/articles/10.2.doc4)  

http://www.rc.auth.gr/analekta/articles/1.2.doc5)  

http://www.rc.auth.gr/Guide/Oikonomika/O.11.xls6)  

http://www.rc.auth.gr/Guide/Oikonomika/O.14.xls7)  

http://www.rc.auth.gr/guide/Synolo_Entypwn.xls8)  

http://www.rc.auth.gr/guide/Aithseis/Ατ.04.xls9)  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

http://www.uom.gr/rc/1)  

http://www.uom.gr/rc/proj_main.htm2)  

http://www.uom.gr/rc/rc_main.htm3)  

http://www.uom.gr/rc/rc_genika.htm4)  

5) http://www.uom.gr/rc/rc_thesm.htm 

) http://www.uom.gr/rc/docs/epeaek.doc6  
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) http://www.uom.gr/rc/docs/erga_epeaek.doc7  

8) http://www.uom.gr/rc/docs/erga_epeaek_2.doc 

9) http://www.uom.gr/rc/docs/KPS-EPEAEK.pdf 

10) http://www.uom.gr/rc/proj_mixanog.htm 

11) http://www.uom.gr/rc/docs/miniaio_deltio.doc 

12) http://www.uom.gr/rc/docs/egkrisi_diah_ergou.doc 

13) http://www.uom.gr/rc/docs/epihor_synedriou.doc 

14) http://www.uom.gr/rc/docs/daneiodot_ergou.doc 

15) http://www.uom.gr/rc/liaison_stoxoi.htm 

16) http://www.uom.gr/rc/proj_programmata.htm 

17) http://www.uom.gr/rc/docs/hrim_entalm_dikaiol.doc 

18) http://www.uom.gr/rc/docs/entoli_plir.doc 

19) http://www.uom.gr/rc/docs/hrim_entalm_foroi.doc 

20) http://www.uom.gr/rc/rc_organog.htm 

21) http://www.uom.gr/rc/links_main.htm 

22) http://www.uom.gr/rc/docs/odigos_hrim_EE.doc 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

1) http://research.upatras.gr/default.htm 

2) http://research.upatras.gr/next.htm 

) http://research.upatras.gr/4.htm3  

) http://research.upatras.gr/2.htm4  

) http://research.upatras.gr/default2.htm5  

) http://research.upatras.gr/PDF/Sygkrothsh_Ereunhtikhs_Omadas.pdf6  

) http://research.upatras.gr/PDF/Entolh_Plhrwmhs_new.pdf7  

) http://research.upatras.gr/PDF/Symbasi_Anathesis_Ergou.pdf8  

) http://research.upatras.gr/PDF/Entolh_Metakinhshs.pdf9  

0) http://research.upatras.gr/PDF/Katastash_Dapanwn.pdf1  

ΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΕ  

) http://ee.admin.uoi.gr/skopos.htm1   

) http://ee.admin.uoi.gr/eper.htm2  

) http://ee.admin.uoi.gr/new_serv.htm3  
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Ε  

com.xan.duth.gr/1) http://res  

) http://rescom.xan.duth.gr/grammateia/proswpiko.html2  

.duth.gr/thes_plais/Nomiko_plaisio.htm3) http://rescom.xan  

4) http://rescom.xan.duth.gr/entypa/entypa_middle.htm 

http://rescom.xan.duth.gr/pagies/pagies_f5) irst.htm 

6) ftp://rescom.duth.gr/entipa/DOC_FILES/EU_Entipo9.doc 

7) http://rescom.xan.duth.gr/pagies/metakiniseis/metakin seis2004.doci  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

1) http://www.teiep.rc.gr 

http://www.teiep.gr/programs/Eidikos/posotik2) i%20anaptixi.htm 

3) http://www.teiep.gr/programs/Thesmiko/index-thesmiko.html 

http://www.teiep.gr/programs/INDEX.HTM4)  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

kep.unipi.gr/1) http://www.  

2) http://www.kep.unipi.gr/Gr/stoxoi.htm 

http://3) www.kep.unipi.gr/Gr/dioikisi.htm 

4) http://www.kep.unipi.gr/Gr/files/entoles_pliromon/gia_timologia.doc 

http://5) www.kep.unipi.gr/Gr/files/entoles_pliromon/exoterikon_me_APY.doc 

6) http://www.kep.unipi.gr/Gr/files/entoles_pliromon/exoterikon_xoris_APY.doc 

7) http://www.kep.unipi.gr/Gr/files/SeminarTrips.doc 

http://w8) ww.kep.unipi.gr/Gr/files/entoles_pliromon/praktikis_askisis.doc 

9) http://www.kep.unipi.gr/Gr/Files/apologismos2002_2003.pdf 

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

http://1) www.ionio.gr/web/Epitroph_Ereynwn 

2) http://www.ionio.gr/EE/odhgos_xrhm2003.doc 

ftp://ftp3) .ionio.gr/web/Epitroph_Ereynwn/Plhrwmes/Entipo9.doc 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

1) http://www.uch.gr/elke/index.html     

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 

1) http://www.emp.gr/gr_administration/organization.htm 

http://w2) ww.research.admin.ntua.gr/  
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) http://www.research.admin.ntua.gr/

 

3  about/index.htm 

min.ntua.gr/PROGRAMS/BASIC%20RESEARCH/protagoras/Έν4) http://www.research.ad

τυπα%20Πρωτα όρα.docγ  

http://www.research.admin.ntua.gr/ENTYPA%20ΕΡΕΥΝΑΣ.doc5)  

6) http://www.research.admin.ntua.gr/est/programs.html 

http://www.research.admin.ntua.gr/announce/Δήλωση.doc7)  

ΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΕΠΙ ΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

1)  http://www.rc.aueb.gr 

 http://www.rc.aueb.gr/gr/index.php2)   

 http://rc.aueb.gr/gr/default.htm3)  

4)  http://rc.aueb.gr/gr/rc/profile.htm 

 http://www.rc.aueb.gr/gr/aimm5) ain.php 

6)  http://www.rc.aueb.gr/gr/rc/rec_equip.htm 

 http://www.rc.aueb.gr/gr/projmanagguideart011.p7) hp 

)  http://www.rc.aueb.gr/gr/projmanagguideart021.php8  

.rc.aueb.gr/gr/projmanagguideart022.php9)  http://www   

10)  http://www.rc.aueb.gr/gr/projmanagguideart0311.php  

11)  http://www.rc.aueb.gr/gr/projmanagguideart0312.php  

12)  http://rc.aueb.gr/gr/activity/research.htm 

13)  http://www.rc.aueb.gr/gr/organchartmain.php 

14)  http://www.rc.aueb.gr/gr/secretarymain.php 

15)  http://www.rc.aueb.gr/gr/therescommain.php 

16)  http://www.rc.aueb.gr/gr/finguidemain.php 

17)  http://www.rc.aueb.gr/gr/projmanagguidemain.php 

18)  http://www.rc.aueb.gr/gr/papersmain.php 

19)  http://www.rc.aueb.gr/gr/euprojmain.php 

20)  http://www.rc.aueb.gr/gr/postgradmanagguidemain.php 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

1) http://ee.uth.gr/ 

2) http://ee.uth.gr/odigos_xrim/odigos_xrim.HTM 

a_dioikisis.HTM3) http://ee.uth.gr/organa_dioikisis/organ  

miko_plaisio.HTM4) http://ee.uth.gr/thesmiko_plaisio/thes  
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) http://ee.uth.gr/ergaA-G/ergaa-g.html

 

5  

6) http://ee.uth.gr/Online/online.htm 

7) http://ee.uth.gr/Entypa/entypa.htm 

8) http://ee.uth.gr/odigos/odigos.htm 

9) http://mpb1.lib.uth.gr/epeaekii/index.htm 

10) http://ee.uth.gr/Entypa/Entypa01-16/ENTYPO_01.xls 

ls11) http://ee.uth.gr/Entypa/Entypa01-16/ENTYPO_02.x  

.xlshttp://ee.uth.gr/Entypa/Entypa01-16/ENTYPO_0312)  

.xls13) http://ee.uth.gr/Entypa/Entypa01-16/ENTYPO_05  

VASI-ERGOU.doc14) http://ee.uth.gr/Entypa/Entypa01-16/SYM  

_19.xls15) http://ee.uth.gr/Entypa/Entypa01-16/ENTYPO  

16) http://ee.uth.gr/Entypa/Entypa01-16/ENTYPO_15.xls 

ΤΗΜΙΟΥΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣ  

1) http://www.panteion.gr 

2) http://www.panteion.gr/gr/ipiresies/epitropi_erevnas/ 

7.htm3) http://www.panteion.gr/gr/new/menu/1  

as/odigos-diaxeirisis-4) http://www.panteion.gr/gr/ipiresies/epitropi_erevn

programmaton.htm 

5) http://www.panteion.gr/gr/ipiresies/epitropi_erevnas/#Αποστολή%20Επιτροπής%20Ερευ

νών 

http://www.panteion.gr/gr/ipiresies/epitropi_erevnas/odigos-diaxeirisis-6) 

programmaton.htm#4.%20Επιστημονικός%20απολογισμός%20έργων 

tropi_erevnas/edipa/Entipo1.pdfhttp://www.panteion.gr/gr/ipiresies/epi7)  

f8) http://www.panteion.gr/gr/ipiresies/epitropi_erevnas/edipa/Entipo2.pd  

Entipo2a.pdf9) http://www.panteion.gr/gr/ipiresies/epitropi_erevnas/edipa/  

ipo4_1.pdf10) http://www.panteion.gr/gr/ipiresies/epitropi_erevnas/edipa/Ent  

pa/Entipo4_3.pdf11) http://www.panteion.gr/gr/ipiresies/epitropi_erevnas/edi  

pa/Entipo2.pdf12) http://www.panteion.gr/gr/ipiresies/epitropi_erevnas/edi  
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/epitropi_erevnas/edipa/Entipo5.pdf14) http://www.panteion.gr/gr/ipiresies  

ies/epitropi_erevnas/edipa/Entipo7a.pdf15) http://www.panteion.gr/gr/ipires  

pitropi_erevnas/edipa/Entipo12.pdf16) http://www.panteion.gr/gr/ipiresies/e  

Καλτσά Αικατερίνη (Α.Μ 2/03)                 Σελίδα 142 από 144                MIS  Δ ΄ΕΞΑΜΗΝΟ 

http://www.uom.gr/rc/docs/erga_epeaek.doc
http://www.uom.gr/rc/docs/erga_epeaek_2.doc
http://www.uom.gr/rc/docs/KPS-EPEAEK.pdf
http://www.uom.gr/rc/proj_mixanog.htm
http://www.uom.gr/rc/docs/miniaio_deltio.doc
http://www.uom.gr/rc/docs/egkrisi_diah_ergou.doc
http://www.uom.gr/rc/docs/epihor_synedriou.doc
http://www.uom.gr/rc/docs/daneiodot_ergou.doc
http://www.uom.gr/rc/liaison_stoxoi.htm
http://www.uom.gr/rc/proj_programmata.htm
http://www.uom.gr/rc/docs/hrim_entalm_dikaiol.doc
http://www.uom.gr/rc/docs/hrim_entalm_foroi.doc
http://www.uom.gr/rc/rc_organog.htm
http://www.uom.gr/rc/links_main.htm
http://www.uom.gr/rc/docs/odigos_hrim_EE.doc
http://research.upatras.gr/default.htm
http://research.upatras.gr/next.htm
http://research.upatras.gr/4.htm
http://research.upatras.gr/default2.htm
http://research.upatras.gr/PDF/Sygkrothsh_Ereunhtikhs_Omadas.pdf
http://research.upatras.gr/PDF/Entolh_Plhrwmhs_new.pdf
http://research.upatras.gr/PDF/Symbasi_Anathesis_Ergou.pdf
http://research.upatras.gr/PDF/Entolh_Metakinhshs.pdf
http://research.upatras.gr/PDF/Katastash_Dapanwn.pdf
http://ee.admin.uoi.gr/eper.htm
http://ee.admin.uoi.gr/new_serv.htm


ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

7) http://www.panteion.gr/gr/ipiresies/epitropi_erevnas/edipa/Entipo6.pdf

 

1  

f18) http://www.panteion.gr/gr/ipiresies/epitropi_erevnas/edipa/Entipo13.pd  

ipiresies/epitropi_erevnas/edipa/Entipo14.pdf19) http://www.panteion.gr/gr/  

dipa/Entipo15.pdf20)  http://www.panteion.gr/gr/ipiresies/epitropi_erevnas/e

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

1) http://www.tuc.gr/erevna 

2) http://www.tuc.gr/erevna/index.html 

http://www.tuc.gr/erevna/2004/esoda.2004.pdf3)  

4) http://www.tuc.gr/erevna/2004/diathesi_apothematikwn2004.pdf 
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alt/ee&e/pinakas7.html2) http://www.teiath.gr/verw  

 ΑΙΓΑΙΟΥΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  

1) http://www.aegean.gr/rc/etisios_gr.htm 

2) http://www.aegean.gr/aegeanet/manag_gr.html 
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http://www.gsrt.gr/1)  

2) http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=15&V_LANG_ID=1 
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ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

http://www.grnet.gr/

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

http://www.ypepth.gr/epeaek/index.htm

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

http://www.ypan.gr/

Καλτσά Αικατερίνη (Α.Μ 2/03)                 Σελίδα 143 από 144                MIS  Δ ΄ΕΞΑΜΗΝΟ 

http://rescom.xan.duth.gr/
http://rescom.xan.duth.gr/grammateia/proswpiko.html
http://rescom.xan.duth.gr/entypa/entypa_middle.htm
http://rescom.xan.duth.gr/pagies/pagies_first.htm
ftp://rescom.duth.gr/entipa/DOC_FILES/EU_Entipo9.doc
http://rescom.xan.duth.gr/pagies/metakiniseis/metakiniseis2004.doc
http://www.teiep.gr/programs/Eidikos/posotiki%20anaptixi.htm
http://www.teiep.gr/programs/Thesmiko/index-thesmiko.html
http://www.kep.unipi.gr/
http://www.kep.unipi.gr/Gr/dioikisi.htm
http://www.kep.unipi.gr/Gr/files/entoles_pliromon/gia_timologia.doc
http://www.kep.unipi.gr/Gr/files/entoles_pliromon/exoterikon_xoris_APY.doc
http://www.kep.unipi.gr/Gr/files/entoles_pliromon/praktikis_askisis.doc
http://www.kep.unipi.gr/Gr/Files/apologismos2002_2003.pdf
http://www.ionio.gr/web/Epitroph_Ereynwn
ftp://ftp.ionio.gr/web/Epitroph_Ereynwn/Plhrwmes/Entipo9.doc
http://www.emp.gr/gr_administration/organization.htm


ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- 

Τέλος, στη συγκέντρωση ενός μεγάλου αριθμού στοιχείων για τη συγγραφή της 

σωπικό της Επιτροπής Ερευνών του 

t 

κ.Κ

 

παρούσας εργασίας σημαντική βοήθεια παρείχαν το προ

Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ο υπεύθυνος του προγράμματος της εταιρίας Microques

ώστας Αργυρόπουλος. 
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