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ΤΟΜΕΑΤΟΜΕΑ

ΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΌΣΕΝΌΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚαλτσάΚαλτσά ΑικατερίνηΑικατερίνη ((ΑΑ..ΜΜ 02/03)02/03)

ΕπΕπ. . ΚαθηγητήςΚαθηγητής: : ΚαραγιώργοςΚαραγιώργος ΘεοφάνηςΘεοφάνης
ΕξεταστήςΕξεταστής: : ΛαζαρίδηςΛαζαρίδης ΙωάννηςΙωάννης



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΡΓΑΣΙΑΣ

•• ΚεφάλαιοΚεφάλαιο 11: : ΘεσμικόΘεσμικό πλαίσιοπλαίσιο λειτουργίαςλειτουργίας τουτου
ΕιδικούΕιδικού ΛογαριασμούΛογαριασμού ΚονδυλίωνΚονδυλίων ΈρευναςΈρευνας

•• ΚεφάλαιοΚεφάλαιο 22:  :  ΠηγέςΠηγές χρηματοδότησηςχρηματοδότησης
•• ΚεφάλαιοΚεφάλαιο 33: : ΛειτουργίαΛειτουργία τουτου τμήματοςτμήματος
ΕΕ..ΛΛ..ΚΚ..ΕΕ ((διοίκησηδιοίκηση, , διαχείρισηδιαχείριση, , αρμοδιότητεςαρμοδιότητες))

•• ΚεφάλαιοΚεφάλαιο 44: : ΟλοκληρωμένοΟλοκληρωμένο ΠληροφοριακόΠληροφοριακό
ΣύστημαΣύστημα ΔιαχείρισηςΔιαχείρισης τουτου ΕΕ..ΛΛ..ΚΚ..ΕΕ ( ( ορισμόςορισμός, , 
απαιτήσειςαπαιτήσεις, , βασικάβασικά στοιχείαστοιχεία τουτου ««ΕΡΕΥΝΑΕΡΕΥΝΑ»»))



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΡΓΑΣΙΑΣ

•• ΚεφάλαιοΚεφάλαιο 55: : ΥποβολήΥποβολή πρότασηςπρότασης έργουέργου καικαι
έγκρισηέγκριση ((διαδικασίαδιαδικασία, , δικαιολογητικάδικαιολογητικά, , 
παραδείγματαπαραδείγματα αιτήσεωναιτήσεων))

•• ΚεφάλαιοΚεφάλαιο 66: : ««ΕΡΕΥΝΑΕΡΕΥΝΑ»» -- ΔιαχείρισηΔιαχείριση έργωνέργων
•• ΚεφάλαιοΚεφάλαιο 77: : ««ΕΡΕΥΝΑΕΡΕΥΝΑ»» -- ΛογιστικήΛογιστική διαχείρισηδιαχείριση
•• ΚεφάλαιοΚεφάλαιο 88: : ΕπιπλέονΕπιπλέον λειτουργίεςλειτουργίες τηςτης
εφαρμογήςεφαρμογής

•• ΚεφάλαιοΚεφάλαιο 99: : ΔανειοδότησηΔανειοδότηση έργουέργου



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΡΓΑΣΙΑΣ

•• ΚεφάλαιοΚεφάλαιο 1010:: ΠαράδειγμαΠαράδειγμα ενόςενός έργουέργου
•• ΚεφάλαιοΚεφάλαιο 1111: : ΠάγιαΠάγια
•• ΚεφάλαιοΚεφάλαιο 1212 ::ΜεταπτυχιακάΜεταπτυχιακά
•• ΚεφάλαιοΚεφάλαιο 1313 : : ΠροϋπολογισμόςΠροϋπολογισμός –– ΑπολογισμόςΑπολογισμός ––
ΈλεγχοςΈλεγχος τουτου ΕΕ..ΛΛ..ΚΚ..ΕΕ

•• ΚεφάλαιοΚεφάλαιο 1414: : ΠλεονεκτήματαΠλεονεκτήματα τουτου ««ΕΡΕΥΝΑΕΡΕΥΝΑ»»
•• ΕπίλογοςΕπίλογος: : ΣυμπεράσματαΣυμπεράσματα -- ΠροτάσειςΠροτάσεις
•• ΠαραρτήματαΠαραρτήματα ((ΦΕΚΦΕΚ πουπου αφορούναφορούν τοντον ΕΕ..ΛΛ..ΚΚ..ΕΕ) ) 



ΟΡΙΣΜΟΣΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥΕΙΔΙΚΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝΚΟΝΔΥΛΙΩΝ

ΕΡΕΥΝΑΣΕΡΕΥΝΑΣ

ΜεΜε τοντον όροόρο αυτόαυτό νοείταινοείται οο λογαριασμόςλογαριασμός πουπου
έχειέχει θεσπιστείθεσπιστεί απόαπό τηντην πολιτείαπολιτεία μεμε σκοπόσκοπό τητη
διάθεσηδιάθεση καικαι διαχείρισηδιαχείριση κονδυλίωνκονδυλίων απόαπό
οποιαδήποτεοποιαδήποτε πηγήπηγή γιαγια εξειδικευμέναεξειδικευμένα πεδίαπεδία
έρευναςέρευνας σταστα πλαίσιαπλαίσια λειτουργίαςλειτουργίας τωντων
ΑνωτάτωνΑνωτάτων ΕκπαιδευτικώνΕκπαιδευτικών καικαι ΤεχνολογικώνΤεχνολογικών
ΙδρυμάτωνΙδρυμάτων. . 



ΚΕΦΑΛΑΙΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟΠΡΩΤΟ::ΝΟΜΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΣΙΟΠΛΑΙΣΙΟ

•• ΠροεδρικόΠροεδρικό ΔιάταγμαΔιάταγμα 432/18432/18--44--19811981
((ΣύστασηΣύσταση τουτου ΕΕ..ΛΛ..ΚΚ..ΕΕ))
•• ΝόμοςΝόμος 1514/1985 1514/1985 γιαγια τηντην ««ΑνάπτυξηΑνάπτυξη τηςτης
επιστημονικήςεπιστημονικής καικαι τεχνολογικήςτεχνολογικής έρευναςέρευνας»»

•• ΥπουργικήΥπουργική ΑπόφασηΑπόφαση ΒΒ1/819/1988 1/819/1988 
•• ΝόμοςΝόμος 2083/1992 2083/1992 
•• ΚοινήΚοινή ΥπουργικήΥπουργική ΑπόφασηΑπόφαση 679/22679/22--88--19961996
•• ΝόμοςΝόμος 2530/1997 2530/1997 
•• ΝόμοςΝόμος 2771/2771/191999 99 
•• ΝόμοςΝόμος 2817/2000 2817/2000 
•• ΝόμοςΝόμος 3027/2002 3027/2002 



ΚΚ..ΥΥ..ΑΑ 679/22679/22--88--19961996

•• ΑποτελείΑποτελεί τητη νομικήνομική βάσηβάση τουτου ΕΕ..ΛΛ..ΚΚ..ΕΕ..
•• ΤροποποιείΤροποποιεί προηγούμενεςπροηγούμενες νομοθετικέςνομοθετικές διατάξειςδιατάξεις. . 
•• ΔιευκρινίζειΔιευκρινίζει τιςτις δαπάνεςδαπάνες πουπου αντλούναντλούν κονδύλιακονδύλια απόαπό
τοντον ΕΕ..ΛΛ..ΚΚ..ΕΕ..

•• ΔίνειΔίνει οδηγίεςοδηγίες γιαγια σύνταξησύνταξη καικαι δημοσίευσηδημοσίευση τουτου
ΟδηγούΟδηγού ΧρηματοδότησηςΧρηματοδότησης ( ( αναλυτικήαναλυτική περιγραφήπεριγραφή
τωντων οργάνωνοργάνων καικαι τωντων διαδικασιώνδιαδικασιών γιαγια τηντην
αξιολόγησηαξιολόγηση, , επιλογήεπιλογή καικαι χρηματοδότησηχρηματοδότηση τωντων
δραστηριοτήτωνδραστηριοτήτων πουπου αναφέρονταιαναφέρονται στηνστην οικονομικήοικονομική
διαχείρισηδιαχείριση τωντων έργωνέργων καικαι στηστη διάδοσηδιάδοση τωντων
αποτελεσμάτωναποτελεσμάτων τωντων ερευνώνερευνών).).



ΠΗΓΕΣΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

•• ΠανεπιστημιακοίΠανεπιστημιακοί ΦορείςΦορείς::
ΠαρακρατήσειςΠαρακρατήσεις επίεπί τουτου
προϋπολογισμούπροϋπολογισμού τωντων ερευνητικώνερευνητικών
προγραμμάτωνπρογραμμάτων (8% (8% ήή 12% 12% συνήθωςσυνήθως))
ΚεφάλαιαΚεφάλαια απόαπό παροχήπαροχή υπηρεσιώνυπηρεσιών
πανεπιστημιακώνπανεπιστημιακών εργαστηρίωνεργαστηρίων
ΕυρεσιτεχνίεςΕυρεσιτεχνίες καικαι λοιπάλοιπά περιουσιακάπεριουσιακά
στοιχείαστοιχεία τουτου ΕιδικούΕιδικού ΛογαριασμούΛογαριασμού
ΚάθεΚάθε είδουςείδους δάνειαδάνεια



ΠΗΓΕΣΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

•• ΕξωπανεπιστημιακοίΕξωπανεπιστημιακοί φορείςφορείς
•• ΚρατικοίΚρατικοί φορείςφορείς & & δημόσιοιδημόσιοι οργανισμοίοργανισμοί είτεείτε

τοπικοίτοπικοί ((ΟΤΑΟΤΑ) ) είτεείτε εθνικοίεθνικοί ((ΥπουργείαΥπουργεία, , 
ΓΓ..ΓΓ..ΕΕ..ΤΤ, , ΝΝ..ΠΠ..ΔΔ..ΔΔ).).

•• ΙδιωτικοίΙδιωτικοί φορείςφορείς ((ΝΝ..ΠΠ..ΙΙ..ΔΔ, , ιδιωτικέςιδιωτικές
επιχειρήσειςεπιχειρήσεις ήή μεμονωμένοιμεμονωμένοι ιδιώτεςιδιώτες).).

•• ΔιεθνείςΔιεθνείς οργανισμοίοργανισμοί ((ΕΕ..ΕΕ, , ΟΥΝΕΣΚΟΟΥΝΕΣΚΟ) ) οιοι
οποίοιοποίοι ενδιαφέρονταιενδιαφέρονται νανα ερευνηθείερευνηθεί
συγκεκριμένοσυγκεκριμένο θέμαθέμα..



ΟΡΓΑΝΑΟΡΓΑΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

•• ΕΠΙΤΡΟΠΗΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝΕΡΕΥΝΩΝ

ΕπεξεργάζεταιΕπεξεργάζεται προτάσειςπροτάσεις
ΕπικουρείΕπικουρεί τηντην ΠρυτανείαΠρυτανεία
καικαι τητη ΣύγκλητοΣύγκλητο
ΣυντάσσειΣυντάσσει καικαι υποβάλλειυποβάλλει
στηστη ΣύγκλητοΣύγκλητο γιαγια έγκρισηέγκριση
τοντον ΟδηγόΟδηγό
ΧρηματοδότησηςΧρηματοδότησης
ΚαταρτίζειΚαταρτίζει ετήσιοετήσιο
προϋπολογισμόπροϋπολογισμό καικαι
απολογισμόαπολογισμό
ΑναζητείΑναζητεί πηγέςπηγές
χρηματοδότησηςχρηματοδότησης
ΕποπτεύειΕποπτεύει τητη ΓραμματείαΓραμματεία

•• ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΤΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΠαρακολουθείΠαρακολουθεί τητη λογιστικήλογιστική
καικαι διαχειριστικήδιαχειριστική κίνησηκίνηση τουτου
ΛογαριασΛογαριασµµούού
ΕξυπηρετείΕξυπηρετεί γραγραµµµµατειακώςατειακώς
τηντην ΕπιτροπήΕπιτροπή καικαι εισηγείταιεισηγείται
γιαγια θέθέµµαταατα τηςτης αραρµµοδιότητάςοδιότητάς
τηςτης. . 
ΜελετάΜελετά καικαι επεξεργάζεταιεπεξεργάζεται
προτάσειςπροτάσεις γιαγια νέεςνέες
κατευθύνσειςκατευθύνσεις
ΜεριΜεριµµνάνά γιαγια τηντην εκτέλεσηεκτέλεση
τωντων αποφάσεωναποφάσεων τηςτης
ΕπιτροπήςΕπιτροπής



ΟΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΟΥΕΡΓΟΥ

•• ΣυντάσσειΣυντάσσει & & υποβάλειυποβάλει στηνστην ΕπιτροπήΕπιτροπή τηντην αίτησηαίτηση γιαγια
ανάληψηανάληψη ερευνητικούερευνητικού έργουέργου..

•• ΣυγκροτείΣυγκροτεί τηντην ερευνητικήερευνητική ομάδαομάδα τουτου έργουέργου..
•• ΕίναιΕίναι υπεύθυνοςυπεύθυνος απέναντιαπέναντι στοστο ΠανεπιστήμιοΠανεπιστήμιο, , τόσοτόσο
γιαγια τηντην τήρησητήρηση τωντων συμβατικώνσυμβατικών υποχρεώσεωνυποχρεώσεων προςπρος
τοντον χρηματοδότηχρηματοδότη όσοόσο καικαι γιαγια τηντην επιστημονικήεπιστημονική
αρτιότητααρτιότητα τουτου εκτελούμενουεκτελούμενου έργουέργου..

•• ΕίναιΕίναι υπεύθυνοςυπεύθυνος γιαγια τηντην προσκόμισηπροσκόμιση όλωνόλων τωντων
παραστατικώνπαραστατικών πουπου αφορούναφορούν τιςτις δαπάνεςδαπάνες τουτου έργουέργου..

•• ΕίναιΕίναι υπεύθυνοςυπεύθυνος γιαγια τητη σύνταξησύνταξη όλωνόλων τωντων εκθέσεωνεκθέσεων
προόδουπροόδου τουτου έργουέργου..



ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑΓΙΑ ΕΝΑΕΝΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΣΥΣΤΗΜΑ

•• ΠρινΠριν απόαπό μερικάμερικά χρόνιαχρόνια::
ΔενΔεν υπήρχανυπήρχαν εξειδικευμέναεξειδικευμένα μηχανογραφημέναμηχανογραφημένα
συστήματασυστήματα
ΣτηνΣτην αρχήαρχή: : απλογραφικήαπλογραφική μέθοδοςμέθοδος τήρησηςτήρησης
λογιστικώνλογιστικών δεδομένωνδεδομένων
ΜετέπειταΜετέπειτα: : γιαγια τητη διαχείρισηδιαχείριση γινότανγινόταν χρήσηχρήση
προγραμμάτωνπρογραμμάτων τουτου OfficeOffice ενώενώ γιαγια τητη λογιστικήλογιστική
παρακολούθησηπαρακολούθηση γινότανγινόταν χρήσηχρήση απλώναπλών
προγραμμάτωνπρογραμμάτων λογιστικήςλογιστικής όπωςόπως τοτο ΚεφάλαιοΚεφάλαιο τηςτης
UnisoftUnisoft



«« ΕΡΕΥΝΑΕΡΕΥΝΑ »»
•• ΟλοκληρωμένοΟλοκληρωμένο πληροφοριακόπληροφοριακό σύστημασύστημα ΔιαχείρισηςΔιαχείρισης

& & ΛογιστικήςΛογιστικής παρακολούθησηςπαρακολούθησης ΕργασιώνΕργασιών –– ΈργωνΈργων--
ΕρευνητώνΕρευνητών –– ΠρομηθευτώνΠρομηθευτών ((τηςτης εταιρίαςεταιρίας MicroquestMicroquest))

•• ΧρησιμοποιείταιΧρησιμοποιείται απόαπό::
ΥπουργείοΥπουργείο ΠαιδείαςΠαιδείας καικαι ΘρησκευμάτωνΘρησκευμάτων ((γιαγια τοτο γενικόγενικό
λογαριασμόλογαριασμό))
ΔημοκρίτειοΔημοκρίτειο ΠανεπιστήμιοΠανεπιστήμιο ΘράκηςΘράκης
ΠανεπιστήμιοΠανεπιστήμιο ΜακεδονίαςΜακεδονίας
ΠάντειοΠάντειο ΠανεπιστήμιοΠανεπιστήμιο
ΠανεπιστήμιοΠανεπιστήμιο ΠειραιώςΠειραιώς
ΙόνιοΙόνιο ΠανεπιστήμιοΠανεπιστήμιο
ΤΕΙΤΕΙ ΗπείρουΗπείρου
ΕλληνικόΕλληνικό ΑνοιχτόΑνοιχτό ΠανεπιστήμιοΠανεπιστήμιο
ΠαιδαγωγικόΠαιδαγωγικό ΙνστιτούτοΙνστιτούτο
ΚέντροΚέντρο ΕκπαιδευτικήςΕκπαιδευτικής ΈρευναςΈρευνας



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΣΥΣΤΗΜΑ
««ΕΡΕΥΝΑΕΡΕΥΝΑ»»

•• ΥποσύστημαΥποσύστημα ΛογιστικήςΛογιστικής ΠαρακολούθησηςΠαρακολούθησης
ΕργασιώνΕργασιών ΕπιτροπήςΕπιτροπής ΕρευνώνΕρευνών

•• ΥποσύστημαΥποσύστημα ΠαρακολούθησηςΠαρακολούθησης έργωνέργων μεμε
χρηματοδότησηχρηματοδότηση σεσε ευρώευρώ

•• ΥποσύστημαΥποσύστημα ΠαρακολούθησηςΠαρακολούθησης έργωνέργων μεμε
χρηματοδότησηχρηματοδότηση σεσε ξένοξένο νόμισμανόμισμα

•• ΥποσύστημαΥποσύστημα ΔιαχείρισηςΔιαχείρισης ΕρευνητώνΕρευνητών --
ΠρομηθευτώνΠρομηθευτών--ΤρίτωνΤρίτων



ΥΠΟΒΟΛΗΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑΓΙΑ
ΕΡΓΟΕΡΓΟ ΚΑΙΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΕΓΚΡΙΣΗ

•• ΠροκήρυξηΠροκήρυξη ερευνητικούερευνητικού προγράμματοςπρογράμματος απόαπό φορέαφορέα
χρηματοδότησηςχρηματοδότησης ((ΕπιτροπήΕπιτροπή ΕρευνώνΕρευνών ήή εξωτερικόςεξωτερικός
φορέαςφορέας) ) -- υποβολήυποβολή προτάσεωνπροτάσεων. . 

•• ΑξιολόγησηΑξιολόγηση τωντων προτάσεωνπροτάσεων & & επιλογήεπιλογή τηςτης
καταλληλότερηςκαταλληλότερης

•• ΚάθεΚάθε πρότασηπρόταση περιλαμβάνειπεριλαμβάνει::
ΤοΤο σκοπόσκοπό τουτου ερευνητικούερευνητικού προγράμματοςπρογράμματος
ΤοΤο φορέαφορέα χρηματοδότησηςχρηματοδότησης
ΤοΤο πρόγραμμαπρόγραμμα τηςτης έρευναςέρευνας
ΤοΤο προσωπικόπροσωπικό πουπου θαθα απαιτηθείαπαιτηθεί
ΤονΤον προϋπολογισμόπροϋπολογισμό τουτου προγράμματοςπρογράμματος
ΈναΈνα απλόαπλό χρονοδιάγραμμαχρονοδιάγραμμα τουτου έργουέργου



ΟΔΗΓΙΕΣΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

•• ΑξιόπιστεςΑξιόπιστες προβλέψειςπροβλέψεις οικονομικώνοικονομικών μεγεθώνμεγεθών ((γιαγια ομαλήομαλή
πορείαπορεία έργουέργου))

•• ΚατηγορίεςΚατηγορίες πουπου περιλαμβάνειπεριλαμβάνει ::
ΑμοιβέςΑμοιβές ΜελώνΜελών ΔιδακτικούΔιδακτικού ΕπιστημονικούΕπιστημονικού ΠροσωπικούΠροσωπικού
ΑμοιβέςΑμοιβές ΔημοσίωνΔημοσίων ΥπαλλήλωνΥπαλλήλων
ΑμοιβέςΑμοιβές προσωπικούπροσωπικού μεμε σύμβασησύμβαση έργουέργου
ΥποτροφίεςΥποτροφίες μεταπτυχιακώνμεταπτυχιακών φοιτητώνφοιτητών
ΑμοιβέςΑμοιβές ΜεταπτυχιακώνΜεταπτυχιακών ΦοιτητώνΦοιτητών
ΑμοιβέςΑμοιβές ΠροπτυχιακώνΠροπτυχιακών ΦοιτητώνΦοιτητών
ΑναλώσιμαΑναλώσιμα & & μημη αναλώσιμααναλώσιμα ΥλικάΥλικά
ΜετακινήσειςΜετακινήσεις ΕσωτερικούΕσωτερικού & & ΕξωτερικούΕξωτερικού
ΑπρόβλεπταΑπρόβλεπτα-- ΛοιπάΛοιπά ΈξοδαΈξοδα
ΠαρακράτησηΠαρακράτηση υπέρυπέρ τουτου ΕιδικούΕιδικού ΛογαριασμούΛογαριασμού ((ΓενικάΓενικά
ΈξοδαΈξοδα) ) 



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥΕΡΓΟΥ

ΠάντειοΠάντειο
ΠανεπιστήμιοΠανεπιστήμιο

ΈντυποΈντυπο σύνταξηςσύνταξης
προϋπολογισμούπροϋπολογισμού



ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

•• ΑνάλογαΑνάλογα μεμε τοτο έργοέργο υπάρχειυπάρχει δυνατότηταδυνατότητα
αναθεώρησηςαναθεώρησης τουτου προϋπολογισμούπροϋπολογισμού αργότερααργότερα. . 

•• ΔυνατότηταΔυνατότητα καταχώρησηςκαταχώρησης τωντων αναθεωρημένωναναθεωρημένων
προϋπολογισμώνπροϋπολογισμών τωντων έργωνέργων καικαι φύλαξηςφύλαξης τωντων
παλαιώνπαλαιών απόαπό τοτο σύστημασύστημα..

•• ΗΗ αναθεώρησηαναθεώρηση μπορείμπορεί νανα γίνειγίνει μέχριμέχρι τουτου ποσούποσού πουπου
έχειέχει ήδηήδη δαπανηθείδαπανηθεί. . ΓιαΓια παράδειγμαπαράδειγμα αναν οο
προϋπολογισμόςπροϋπολογισμός αφορούσεαφορούσε 10001000€€ καικαι έχουνέχουν
δαπανηθείδαπανηθεί ήδηήδη 800800€€ ηη αναθεώρησηαναθεώρηση μπορείμπορεί νανα φτάσειφτάσει
μέχριμέχρι 800800€€..

•• ΟιΟι δαπάνεςδαπάνες πουπου αναφέρονταιαναφέρονται σταστα υποέργαυποέργα πρέπειπρέπει
υποχρεωτικάυποχρεωτικά νανα αναφέρονταιαναφέρονται καικαι στοστο έργοέργο. . 

•• ΟιΟι πληρωμέςπληρωμές γίνονταιγίνονται απόαπό τατα υποέργαυποέργα ..



ΚΕΝΤΡΙΚΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝΕΡΓΩΝ



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝΕΡΓΩΝ ((συνέχειασυνέχεια))



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝΕΡΓΩΝ--
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΕΜΦΑΝΙΣΗ

ΕΡΓΩΝΕΡΓΩΝ



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΓΟΥΕΡΓΟΥ



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝΕΡΓΩΝ –– ΔΕΥΤΕΡΟΔΕΥΤΕΡΟ
ΥΠΟΜΕΝΟΥΥΠΟΜΕΝΟΥ



ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΕΡΓΩΝΕΡΓΩΝ

•• ΌτανΌταν γίνειγίνει ηη
λήψηλήψη τηςτης
οικονομικήςοικονομικής
ενίσχυσηςενίσχυσης γιαγια
κάποιοκάποιο έργοέργο
εκδίδεταιεκδίδεται
κάποιοκάποιο
γραμμάτιογραμμάτιο
είσπραξηςείσπραξης



ΕΝΤΥΠΟΕΝΤΥΠΟ ΕΝΤΟΛΗΣΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣΠΛΗΡΩΜΗΣ



ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

•• οο επιστημονικάεπιστημονικά
υπεύθυνοςυπεύθυνος είναιείναι
υποχρεωμένοςυποχρεωμένος
νανα προσκομίσειπροσκομίσει
κάποιακάποια
παραστατικάπαραστατικά
πουπου
δικαιολογούνδικαιολογούν τητη
δαπάνηδαπάνη ((πουπου
έχειέχει ζητηθείζητηθεί μεμε
εντολήεντολή
πληρωμήςπληρωμής))



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑΕΝΤΑΛΜΑ
ΔΑΠΑΝΩΝΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΩΝΕΡΓΩΝ

•• τοτο χρηματικόχρηματικό
ένταλμαένταλμα βασίζεταιβασίζεται
πάνωπάνω στοστο
παραστατικόπαραστατικό//άά
πουπου έχουνέχουν
καταχωρηθείκαταχωρηθεί στοστο
πρόγραμμαπρόγραμμα. . 
ΑπαιτείΑπαιτεί έγκρισηέγκριση
απόαπό τοντον
ΠροϊστάμενοΠροϊστάμενο τηςτης
ΕπιτροπήςΕπιτροπής
ΕρευνώνΕρευνών



ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ



ΓΕΝΙΚΗΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΛΟΓΙΣΤΙΚΗ



ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
–– ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ --



ΕΜΦΑΝΙΣΗΕΜΦΑΝΙΣΗ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝΙΣΟΖΥΓΙΩΝ



ΚΑΡΤΕΛΑΚΑΡΤΕΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ



ΠΑΓΙΑΠΑΓΙΑ

•• ΚαταχώρησηΚαταχώρηση παγίουπαγίου
ΠεριγραφήΠεριγραφή υλικούυλικού ((τίτλοςτίτλος βιβλίουβιβλίου, , μάρκαμάρκα ΗΗ//ΥΥ))
ΑριθμόςΑριθμός τιμολογίουτιμολογίου
ΗμερομηνίαΗμερομηνία τιμολογίουτιμολογίου
ΠρομηθευτήςΠρομηθευτής
ΠρόγραμμαΠρόγραμμα/ / ΈργοΈργο/ / ΕπιστημονικάΕπιστημονικά υπεύθυνοςυπεύθυνος
ΧρηματικόΧρηματικό ΈνταλμαΈνταλμα/ / ΗμερομηνίαΗμερομηνία
ΠοσότηταΠοσότητα ((τεμάχιατεμάχια))
ΚαθαρήΚαθαρή ΑξίαΑξία
ΠοσοστόΠοσοστό ΦΠΑΦΠΑ
ΘέσηΘέση πουπου βρίσκεταιβρίσκεται τοτο υλικόυλικό ((πχπχ γραφείογραφείο))



ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
•• ΟιΟι μεταπτυχιακοίμεταπτυχιακοί φοιτητέςφοιτητές καταχωρούνταικαταχωρούνται στοστο
σύστημασύστημα ωςως φορείςφορείς χρηματοδότησηςχρηματοδότησης ((κάθεκάθε φοιτητήςφοιτητής
έχειέχει προσωπικόπροσωπικό κωδικόκωδικό ).).

•• ΟΟ προϋπολογισμόςπροϋπολογισμός τωντων μεταπτυχιακώνμεταπτυχιακών
συμπεριλαμβάνεισυμπεριλαμβάνει όλαόλα τατα δίδακτραδίδακτρα τουτου φοιτητήφοιτητή σταστα
δύοδύο χρόνιαχρόνια τηςτης φοίτησηςφοίτησης τουτου. . 

•• ΟΟ κωδικόςκωδικός γιαγια τατα έσοδαέσοδα τωντων μεταπτυχιακώνμεταπτυχιακών
φοιτητώνφοιτητών είναιείναι οο 73.00.003. 73.00.003. 

•• ΣεπτέμβριοςΣεπτέμβριος 2004: 2004: δημιουργίαδημιουργία ξεχωριστούξεχωριστού
προγράμματοςπρογράμματος γιαγια παρακολούθησηπαρακολούθηση τουτου φοιτητήφοιτητή ανάανά
εξάμηνοεξάμηνο. . ΚαταγραφήΚαταγραφή τωντων καθηγητώνκαθηγητών καικαι τωντων
μαθημάτωνμαθημάτων -- έλεγχοςέλεγχος πραγματοποίησηςπραγματοποίησης τωντων
προβλεπόμενωνπροβλεπόμενων ωρώνωρών διδασκαλίαςδιδασκαλίας. . 



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥΕΙΔΙΚΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

•• ΗΗ ΕπιτροπήΕπιτροπή, , έχειέχει τηντην υποχρέωσηυποχρέωση απόαπό τοντον νόμονόμο νανα
συντάσσεισυντάσσει κάθεκάθε χρόνοχρόνο οικονομικόοικονομικό προϋπολογισμόπροϋπολογισμό..

•• ΜέχριΜέχρι τέλοςτέλος ΟκτωβρίουΟκτωβρίου κάθεκάθε έτουςέτους ηη ΓραμματείαΓραμματεία τουτου
ΕΛΚΕΕΛΚΕ συντάσσεισυντάσσει καικαι ηη ΕπιτροπήΕπιτροπή εγκρίνειεγκρίνει τοντον ετήσιοετήσιο
προϋπολογισμόπροϋπολογισμό ((προβλέψειςπροβλέψεις γιαγια εισροέςεισροές καικαι εκροέςεκροές τουτου
επομένουεπομένου έτουςέτους).).

•• ΜετάΜετά τηντην έγκρισήέγκρισή τουτου απόαπό τητη ΣύγκλητοΣύγκλητο, , οο
προϋπολογισμόςπροϋπολογισμός αποστέλλεταιαποστέλλεται στοστο ΓενικόΓενικό ΛογιστήριοΛογιστήριο
τουτου ΚράτουςΚράτους. . 



ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΛΚΕΕΛΚΕ

•• ΚόστοςΚόστος εκτέλεσηςεκτέλεσης τωντων προγραμμάτωνπρογραμμάτων
•• ΚόστοςΚόστος διαχείρισηςδιαχείρισης & & λειτουργίαςλειτουργίας τουτου ΕΛΚΕΕΛΚΕ
•• ΔιαθέσιμαΔιαθέσιμα ποσάποσά γιαγια ενίσχυσηενίσχυση τουτου εκπαιδευτικούεκπαιδευτικού
καικαι ερευνητικούερευνητικού έργουέργου
εκπαιδευτικέςεκπαιδευτικές λειτουργίεςλειτουργίες ((πχπχ μεταπτυχιακάμεταπτυχιακά))
έρευναέρευνα καικαι ανάπτυξηανάπτυξη ((πχπχ ερευνητικάερευνητικά συνέδριασυνέδρια))
ειδικοίειδικοί στόχοιστόχοι ((πχπχ συνεργασίασυνεργασία μεμε άλλεςάλλες χώρεςχώρες) ) 
διοικητικέςδιοικητικές ανάγκεςανάγκες τουτου ΙδρύματοςΙδρύματος ((πχπχ πρόσληψηπρόσληψη
προσωπικούπροσωπικού, , φύλαξηφύλαξη περιουσίαςπεριουσίας))



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΚΕΕΛΚΕ

•• ΜεΜε τητη λήξηλήξη κάθεκάθε ερευνητικούερευνητικού προγράμματοςπρογράμματος
συντάσσεταισυντάσσεται απόαπό τοντον επιστημονικόεπιστημονικό υπεύθυνουπεύθυνο τελικήτελική
έκθεσηέκθεση μεμε τατα αποτελέσματααποτελέσματα τουτου ερευνητικούερευνητικού έργουέργου. . 

•• ΗΗ έκθεσηέκθεση αυτήαυτή αποστέλλεταιαποστέλλεται στοστο φορέαφορέα
χρηματοδότησηςχρηματοδότησης καικαι στηνστην ΕπιτροπήΕπιτροπή ΕρευνώνΕρευνών. . 

•• ΤοΤο υπόλοιπουπόλοιπο πουπου τυχόντυχόν θαθα προκύψειπροκύψει χαρακτηρίζεταιχαρακτηρίζεται ωςως
αδιάθετοαδιάθετο καικαι επιστρέφειεπιστρέφει σταστα διαθέσιμαδιαθέσιμα τουτου ΕΛΚΕΕΛΚΕ. . 

•• ΜεΜε τητη διαδικασίαδιαδικασία αυτήαυτή έχουμεέχουμε τοντον τελικότελικό απολογισμόαπολογισμό
γιαγια τοτο σύνολοσύνολο τωντων έργωνέργων..

•• ΟΟ ετήσιοςετήσιος οικονομικόςοικονομικός απολογισμόςαπολογισμός τουτου ΕΛΚΕΕΛΚΕ
συντάσσεταισυντάσσεται απόαπό τητη ΓραμματείαΓραμματεία τουτου ΛογαριασμούΛογαριασμού καικαι
υπόκειταιυπόκειται σεσε έλεγχοέλεγχο..



ΕΛΕΓΧΟΣΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥΤΟΥ ΕΛΚΕΕΛΚΕ

•• ΣώμαΣώμα ΟρκωτώνΟρκωτών ΕλεγκτώνΕλεγκτών
•• ΕλεγκτικόΕλεγκτικό ΣυνέδριοΣυνέδριο ΕλλάδοςΕλλάδος
•• ΕλεγκτικόΕλεγκτικό ΣυνέδριοΣυνέδριο ΕΕ..ΕΕ
•• ΓΓ..ΓΓ. . ΕυρωπαϊκήςΕυρωπαϊκής ΕπιτροπήςΕπιτροπής ((UKLAF)UKLAF)
•• ΥπΥπ. . ΟικονομικώνΟικονομικών, , ΠαιδείαςΠαιδείας καικαι ΓΓ..ΛΛ..ΚΚ
•• ΦορείςΦορείς χρηματοδότησηςχρηματοδότησης
•• ΕιδικέςΕιδικές επιτροπέςεπιτροπές δημοσιονομικώνδημοσιονομικών υπάλληλωνυπάλληλων
γιαγια προγράμματαπρογράμματα ΕΕ..ΕΕ



ΒΑΣΙΚΑΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ««ΕΡΕΥΝΑΕΡΕΥΝΑ»»

•• ΑξιόπιστοΑξιόπιστο & & λειτουργικόλειτουργικό..
•• ΠρόσβασηΠρόσβαση σταστα οικονομικάοικονομικά & & διοικητικάδιοικητικά στοιχείαστοιχεία

όλωνόλων τωντων έργωνέργων..
•• ΔυνατότηταΔυνατότητα γενικούγενικού ελέγχουελέγχου καικαι συνεχήσυνεχή

παρακολούθησηπαρακολούθηση τηςτης ομαλήςομαλής εξέλιξηςεξέλιξης τουτου έργουέργου..
•• ΔυνατότηταΔυνατότητα γρήγορηςγρήγορης προσαρμογήςπροσαρμογής σεσε τυχόντυχόν

εξωτερικέςεξωτερικές αλλαγέςαλλαγές γιαγια παράδειγμαπαράδειγμα στηστη νομοθεσίανομοθεσία..



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ -- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

•• ΒασικόςΒασικός στόχοςστόχος : : απαλλαγήαπαλλαγή τουτου επιστημονικάεπιστημονικά
υπευθύνουυπευθύνου τουτου έργουέργου απόαπό τητη γραφειοκρατίαγραφειοκρατία..

•• ΜέτραΜέτρα πουπου μπορούνμπορούν νανα ληφθούνληφθούν::
ΑνάπτυξηΑνάπτυξη τωντων κατάλληλωνκατάλληλων εργαλείωνεργαλείων πουπου θαθα
οδηγήσουνοδηγήσουν στηστη χρήσηχρήση ηλεκτρονικώνηλεκτρονικών υπηρεσιώνυπηρεσιών
((κοινόκοινό εργαλείοεργαλείο επικοινωνίαςεπικοινωνίας μεμε κωδικούςκωδικούς εισόδουεισόδου) ) 
-- διεύρυνσηδιεύρυνση τηςτης ηλεκτρονικήςηλεκτρονικής επικοινωνίαςεπικοινωνίας μεταξύμεταξύ
ΕπιτροπήςΕπιτροπής ΕρευνώνΕρευνών καικαι συνεργατώνσυνεργατών. . 
ΗλεκτρονικήΗλεκτρονική υποβολήυποβολή εντολώνεντολών & & αιτήσεωναιτήσεων

((εφαρμογήεφαρμογή τηςτης πιστοποιημένηςπιστοποιημένης ηλεκτρονικήςηλεκτρονικής
υπογραφήςυπογραφής ).).
HHλεκτρονικήλεκτρονική παραγωγήπαραγωγή καικαι αποστολήαποστολή οικονομικώνοικονομικών
εκθέσεωνεκθέσεων. . 



ΣΑΣΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑΓΙΑ ΤΗΝΤΗΝ
ΠΡΟΣΟΧΗΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣΣΑΣ!!!!!!
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