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1. Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο (Δ.Λ.Κ.Δ.) 

  

 θνπφο  

θνπφο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο (εθεμήο Δ.Λ.Κ.Δ.), είλαη ε 

δηαρείξηζε θαη δηάζεζε θνλδπιίσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ νπνηαδήπνηε πεγή, θαζψο 

θαη απφ ίδηνπο πφξνπο ηνπ θαη πξννξίδνληαη γηα ηελ θάιπςε δαπαλψλ πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηηο αλάγθεο εθηέιεζεο έξγσλ εξεπλεηηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ, 

επηκνξθσηηθψλ, αλαπηπμηαθψλ, θαζψο θαη έξγσλ ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο, 

ζεκηλαξίσλ θαη ζπλεδξίσλ, παξνρήο επηζηεκνληθψλ, ηερλνινγηθψλ θαη θαιιηηερληθψλ 

ππεξεζηψλ, εθπφλεζεο εηδηθψλ θαη θιηληθψλ κειεηψλ, εθηέιεζεο δνθηκψλ, 

κεηξήζεσλ, εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ θαη αλαιχζεσλ, παξνρήο γλσκνδνηήζεσλ, 

ζχληαμεο πξνδηαγξαθψλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο 

επηζηεκνληθψλ, εξεπλεηηθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ θαζψο 

θαη άιισλ ζπλαθψλ ππεξεζηψλ, πξνο φθεινο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

 

 Ννκνζεζία 

Ζ χζηαζε ησλ Δηδηθψλ Λνγαξηαζκψλ γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη δηαρείξηζε ησλ 

θνλδπιίσλ επηζηεκνληθήο έξεπλαο, πξνβιέπεηαη θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά απφ ην 

«Ννκηθφ Πιαίζην Λεηηνπξγίαο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ» Π.Γ. ππ’ αξηζκ. 

432/05.05.1981 «Πεξί ζπζηάζεσλ Δηδηθψλ Λνγαξηαζκψλ αμηνπνηήζεσο θνλδπιίσλ 

γηα ηελ εθηέιεζε εξεπλεηηθψλ έξγσλ ζηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηεο 

Υψξαο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε απφ ηηο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο 

Β1/819/88 «χζηαζε Δηδηθψλ Λνγαξηαζκψλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε Δξεπλεηηθψλ 

έξγσλ θαη ζρεηηθψλ Τπεξεζηψλ ή δξαζηεξηνηήησλ πνπ εθηεινχληαη ζηα ΑΔΗ ή ΣΔΗ 

ηεο Υψξαο» θαη ΚΤΑ/679/22.8.1996 «Σξνπνπνίεζε θαη αληηθαηάζηαζε ηεο 

Απφθαζεο Β1/819» Κνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δζληθήο 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (Φ.Δ.Κ. Β’ 826). 

ήκεξα, νη Δηδηθνί Λνγαξηαζκνί Κνλδπιίσλ Έξεπλαο δηέπνληαη απφ ηνλ Ν. 

4485/2017 (ΦΔΚ η. Α΄ 114/4.8.2017). Οη δηαηάμεηο ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ ηζρχνπλ απφ 

ηελ εκέξα δεκνζίεπζήο ηνπ εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ γίλεηαη δηαθνξεηηθή 

αλαθνξά. 

 

 Όξγαλα δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ.  

α. Ζ Δπηηξνπή Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. (εθεμήο, ε Δπηηξνπή), 
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β. Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ., 

γ. Ζ Μνλάδα Οηθνλνκηθήο θαη Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο (Μ.Ο.Γ.Τ.) ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. 

(εθεμήο, ε Μνλάδα) είλαη αξκφδηα ππεξεζία γηα ηε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε θαη 

νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ., 

δ. Ο Πξντζηάκελνο ηεο Μνλάδαο Οηθνλνκηθήο θαη Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο 

(Π.Μ.Ο.Γ.Τ.) πξνΐζηαηαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο Μνλάδαο θαη αζθεί θαζήθνληα 

Πξντζηακέλνπ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ (Π.Ο.Τ.) γηα ηνλ Δ.Λ.Κ.Δ., 

ε. Ο Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλνο (Δ.Τ.) θάζε πξνγξάκκαηνο/ έξγνπ επζχλεηαη γηα ηελ 

νξζή πινπνίεζε θαη πηζηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ θαη ηε 

ζθνπηκφηεηα ησλ δαπαλψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εθηέιεζε ηνπ θπζηθνχ 

αληηθεηκέλνπ θαη παξαθνινπζεί ην νηθνλνκηθφ αληηθείκελφ ηνπ. 

 

 Οδεγφο Υξεκαηνδφηεζεο Δξεπλψλ 

Ζ Δπηηξνπή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηδξπηηθνχ ηεο λφκνπ, ήηνη ηεο Τπνπξγηθήο 

Απφθαζεο ΚΑ/679/22-8-1996 θαη ζπγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 9, παξ. 1 θαη 4, θαη’  εμνπζηνδφηεζε ησλ νπνίσλ, κε ηελ αξ. πλ. 115/14-07-

2009 απφθαζε έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ ψκαηνο, πξνέβε ζηελ έγθξηζε ηνπ 

επηθαηξνπνηεκέλνπ Οδεγνχ Υξεκαηνδφηεζεο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Κνλδπιίσλ 

Έξεπλαο (Δπηηξνπή Δξεπλψλ). Σελ αλσηέξσ απφθαζε επηθχξσζε κε ζρεηηθή 

εγθξηηηθή απφθαζε ζπλεδξίαζεο ε χγθιεηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο (αξ. 

πλ. 1/18-9-2009).  

Γηα ηνλ Οδεγφ Υξεκαηνδφηεζεο ζην άξζξν 68 ηνπ Ν. 4485/2017, αξρηθά 

πξνβιεπφηαλ φηη: «εγθξίλεηαη ην αξγφηεξν έσο ηηο 31.12.2018. Οη πθηζηάκελνη θαηά 

ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο Οδεγνί Φξεκαηνδφηεζεο δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ θαηά ην 

κέξνο πνπ ηα πξνβιεπφκελα ζε απηνχο δελ αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαη 

ην αξγφηεξν έσο 31.12.2018. Έσο ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ Οδεγψλ Φξεκαηνδφηεζεο 

ηνπ άξζξνπ 68, ε Δπηηξνπή Δξεπλψλ ξπζκίδεη κε απνθάζεηο, δεηήκαηα πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηνπο ελ ιφγσ Οδεγνχο». Ήδε κε ην λ. 4653/2020  ν Οδεγφο 

Υξεκαηνδφηεζεο θαη Γηαρείξηζεο ηνπ άξζξνπ 68 εγθξίλεηαη ην αξγφηεξν έσο ηηο 

30.06.2020. Με ηνλ λ. 4692/2020 θαη άξζξν 99, νη πξνζεζκίεο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 

87 ηνπ λ. 4485/2017 παξαηείλνληαη έσο 31.12.2020. Οη πθηζηάκελνη θαηά ηελ έλαξμε 

ηζρχνο ηνπ παξφληνο Οδεγνί Υξεκαηνδφηεζεο δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ, θαηά ην κέξνο 

πνπ ηα πξνβιεπφκελα ζε απηνχο δελ αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ.  Έσο ηελ έλαξμε 
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ηζρχνο ησλ Οδεγψλ Υξεκαηνδφηεζεο ηνπ άξζξνπ 68, ε Δπηηξνπή Δξεπλψλ ξπζκίδεη 

κε απνθάζεηο ηεο δεηήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο ελ ιφγσ Οδεγνχο. 

 

 Πξνυπνινγηζκφο – Απνινγηζκφο  

χκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ην Ν. 2771/1999 «Πεξί Δηδηθψλ Λνγαξηαζκψλ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ η. Α’ 180/16.12.1999), ηνλ νπνίν αληηθαηέζηεζε ν Ν. 

3697/2008 (ΦΔΚ η. Α’ 194/25.9.2008), θαζηεξψζεθε πιαίζην ιεηηνπξγίαο θαηά ηξφπν 

πνπ λα κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηελ αξηηφηεξε νξγάλσζε ησλ ιεηηνπξγνχλησλ ζε 

Ν.Π.Γ.Γ. Δηδηθψλ Λνγαξηαζκψλ, ηελ πιήξε δηαθάλεηα θαη ηε ζηελφηεξε 

παξαθνινχζεζε ησλ δαπαλψλ πνπ θαιχπηνπλ. 

Οη βαζηθφηεξεο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο Δηδηθνχο Λνγαξηαζκνχο ησλ 

επνπηεπνκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ 

θαη Δηδηθψλ Λνγαξηαζκψλ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο ησλ Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Ηδξπκάησλ  είλαη νη εμήο: α) Ζ παξνρή επξείαο εμνπζηνδφηεζεο ζηνλ επνπηεχνληα 

αξκφδην Τπνπξγφ θαη ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ λα ξπζκίδνπλ κε θαλνληζηηθέο 

απνθάζεηο ην φιν θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο θάζε Λνγαξηαζκνχ θαη β) Ζ θαηάξηηζε θαη 

ππνβνιή ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο (Γ.Λ.Κ.) πξνο έιεγρν θαη αμηνιφγεζε 

εηήζηνπ Πξνυπνινγηζκνχ θαη Απνινγηζκνχ. 

Ζ απνζηνιή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηακεηαθνχ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθήο ρξήζεο 

2019 πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ππ’ αξηζκφ πξση. 24482/24.12.2018 έγγξαθν κε ζέκα: 

«Τπνβνιή ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ Οηθνλνκηθήο ρξήζεο 2019» (αξ. πλ. 

232/18.12.2018 θαη απνζηνιή νξζήο επαλάιεςεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2019 κε 

e-mail ζην ππνπξγείν κε ηελ αξ. ζπλ. 234/25.01.2019 ζρεηηθή εγθξηηηθή απφθαζε ηεο 

Δπηηξνπήο Δξεπλψλ) θαη ζηελ Τπεξεζία Δπηηξφπνπ (Α.Π. 21145/3.10.2019). 

Ο απνινγηζκφο ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο 2019, βάζεη ηνπ ππνδείγκαηνο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ησλ ζρεηηθψλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ (Καηάζηαζε Λνγαξηαζκνχ Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο θαη Ηζνινγηζκφο 

ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2019) ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο ηνπ 

Ηδξχκαηνο εγθξίζεθε κε ηηο απνθάζεηο ησλ ππ’ αξηζκ. 283/5.3.2020 θαη 

290/25.05.2020 ζπλεδξηάζεσλ ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ.. 

Δπίζεο, ιφγσ ηεο ππνρξέσζεο ηεο ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε 

ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα (Δ.Λ.Π.), ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν ηνπ 

Δ.Λ.Κ.Δ. ελέθξηλε κε ηελ απφθαζε 290/25.05.2020 ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 

Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ θαηά Δ.ΛΠ. 
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Δπηζεκαίλεηαη φηη κε ην ππ’ αξηζκ. πξση. Οηθ. 2/22717/0094/09.03.2011 έγγξαθν ηνπ 

Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο – Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ππφρξενη ππνβνιήο 

ησλ ζηνηρείσλ ππνβνιήο ησλ ζηνηρείσλ πξνυπνινγηζκνχ, απνινγηζκνχ, ηζνινγηζκψλ 

θαη νθεηιψλ απηψλ, θαζψο θαη άιισλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ είλαη ηα Ννκηθά Πξφζσπα 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Μεηξψν Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο. Ο Δ.Λ.Κ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

αλήθεη πιένλ επίζεκα, θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο, ζηα Ννκηθά Πξφζσπα πνπ 

απαξηίδνπλ ηε Γεληθή Κπβέξλεζε. 

Σα ζηνηρεία απνινγηζκνχ θαη νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεο 2019 ππνβιήζεθαλ 

ζην Τπνπξγείν Παηδείαο Έξεπλαο & Θξεζθεπκάησλ (αξ. πξση. 4737/10.03.2020 θαη 

ε ηξνπνπνίεζε  κε αξ. πξση. 9608/4.6.2020) ζηελ Τπεξεζία Δπηηξφπνπ Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο Τπνπξγείν Μαθεδνλίαο Θξάθεο (αξ. 

πξση. 4723/10.03.2020 θαη ε ηξνπνπνίεζε  κε αξ. πξση. 9609/4.6.2020).  

 

 Σαθηηθφο, έθηαθηνο θαη θαηαζηαιηηθφο νηθνλνκηθφο έιεγρνο 

1. Ο ηαθηηθφο έιεγρνο ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. θαζψο θαη ν έιεγρνο 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα Δληαία Λνγηζηηθά Πξφηππα 

(Δ.Λ.Π.), πξαγκαηνπνηνχληαη θάζε ρξφλν απφ νξθσηφ ειεγθηή, πνπ νξίδεηαη κε 

απφθαζε ηεο πγθιήηνπ. Οη δαπάλεο ηνπ ειέγρνπ βαξχλνπλ ηνλ Δ.Λ.Κ.Δ.. 

2. Ο έιεγρνο δηελεξγείηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4485/17, ηα πξνβιεπφκελα απφ 

ηα ΔΛΠ παξαζηαηηθά, θαζψο θαη ηπρφλ ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο πγθιήηνπ θαη ηεο 

Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ., ηα νπνία ηεξνχληαη γηα θάζε 

πξαγκαηνπνηνχκελε δαπάλε θαη ρσξηζηά γηα θάζε εθηεινχκελν έξγν. 

3. Σν δηαρεηξηζηηθφ έηνο ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. ζπκπίπηεη κε ην νηθνλνκηθφ έηνο. 

4. Ο νξθσηφο ειεγθηήο πνπ αζθεί ηνλ ηαθηηθφ έιεγρν νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ 

Δ.Λ.Κ.Δ. ζπληάζζεη, ζχκθσλα κε ηα Δ.Λ.Π., έθζεζε γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηνλ 

απνινγηζκφ ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο πνπ έιεμε. Οη εθζέζεηο ππνβάιινληαη ζηνλ 

Τπνπξγφ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, ζηε Γεληθή 

Γηεχζπλζε Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ζην Διεγθηηθφ 

πλέδξην, ζηε χγθιεην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ θαη 

Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ.. 

5. Ο Δ.Λ.Κ.Δ. ππφθεηηαη, επίζεο, ζε: 
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- θαηαζηαιηηθφ έιεγρν απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, πνπ είλαη ηαθηηθφο – 

δεηγκαηνιεπηηθφο ή έθηαθηνο γεληθφο ή εηδηθφο ή ζεκαηηθφο, θαη ζπλίζηαηαη ζε έιεγρν 

λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο ηεο δηαρείξηζεο. 

- δεκνζηνλνκηθφ έιεγρν απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, πνπ είλαη πξνγξακκαηηζκέλνο κε βάζε εηήζην πξφγξακκα 

ή έθηαθηνο, χζηεξα απφ θαηαγγειίεο ή παξαγγειία ηνπ αξκφδηνπ Δηζαγγειέα. 

- δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ησλ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ γηα ηα εληαγκέλα ζε απηά 

έξγα πνπ δηαρεηξίδεηαη. 

- ειέγρνπο απφ ηα ειεγθηηθά φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζε επηηφπηνπο ειέγρνπο 

θαη επηζεσξήζεηο απφ ηελ Δπξσπατθή Τπεξεζία Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο θαη ζε 

ινγηζηηθνχο ειέγρνπο απφ ην Δπξσπατθφ Διεγθηηθφ πλέδξην, γηα ηα έξγα πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. 

 

1.1 Όξγαλα δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ.  

 Δπηηξνπή Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. 

α. Ζ Δπηηξνπή Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. είλαη ην απνθαζηζηηθφ φξγαλν 

ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. θαη είλαη δηαθξηηφ απφ ηα φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ νηθείνπ Α.Δ.Η.. Ζ 

Δπηηξνπή ζπγθξνηείηαη ζε θάζε Α.Δ.Η. κε απφθαζε ηνπ Πξχηαλε θαη απνηειείηαη απφ 

εθπξνζψπνπο φισλ ησλ Σκεκάησλ θαη ηνλ Αληηπξχηαλε Έξεπλαο, σο Πξφεδξν. 

Κάζε εθπξφζσπνο Σκήκαηνο ππνδεηθλχεηαη καδί κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ηε 

Γεληθή πλέιεπζε (Γ..) ηνπ Σκήκαηνο ζην νπνίν αλήθεη, δχν (2) ηνπιάρηζηνλ κήλεο 

πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο. 

β. Χο εθπξφζσπνη Σκήκαηνο ππνδεηθλχνληαη Καζεγεηέο νη νπνίνη θαηά 

πξνηεξαηφηεηα αλήθνπλ ζηηο βαζκίδεο ηνπ Καζεγεηή θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή 

θαη δηαζέηνπλ εθηεηακέλε εθπαηδεπηηθή θαη εξεπλεηηθή πείξα, πνπ ηεθκεξηψλεηαη 

απφ δεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θχξνπο, βηβιία, κνλνγξαθίεο θαη απφ 

επξεζηηερλίεο, θαζψο θαη πείξα ζε δεηήκαηα ζρεδηαζκνχ, δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο 

έξγσλ. 

γ. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο είλαη ηξηεηήο. 

δ. Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ζπλέξρνληαη ζε πξψηε ζπλεδξίαζε χζηεξα απφ πξφζθιεζε 

ηνπ Πξνέδξνπ ηεο. ηε ζπλεδξίαζε απηή εθιέγεηαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία κεηαμχ 

ησλ κειψλ ηεο ν Αληηπξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ, ν νπνίνο αλαπιεξψλεη ηνλ 

Πξφεδξν ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο. 
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ε. Αλ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο είλαη πεξηζζφηεξα απφ ελλέα (9), κε απφθαζή ηεο κπνξεί 

λα ζπγθξνηείηαη εηδηθφ επηακειέο φξγαλν, απνηεινχκελν απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ 

Αληηπξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο θαη απφ πέληε κέιε πνπ εθιέγνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο. ην εηδηθφ απηφ επηακειέο φξγαλν, κπνξεί λα κεηαβηβάδνληαη 

αξκνδηφηεηεο ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Ν. 4485/2017. 

ζη. Οη αλαπιεξσηέο ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο κπνξνχλ λα κεηέρνπλ ζε φιεο ηηο 

ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. 

δ. Ζ Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο νπνηεδήπνηε 

θξίλεηαη αλαγθαίν, θαζψο θαη αλ δεηεζεί απηφ είηε απφ ην έλα ηξίην (1/3) ησλ κειψλ 

ηεο, είηε απφ ηε χγθιεην ηνπ Α.Δ.Η.. Οη ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηειεδηάζθεςεο. 

ε. Ζ Δπηηξνπή βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ παξίζηαληαη ηα κηζά ηνπιάρηζηνλ κέιε ηεο. 

Οη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ 

κειψλ. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ. 

ζ. Υξέε γξακκαηέα ηεο Δπηηξνπήο εθηειεί ππάιιεινο ηεο Μνλάδαο ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ., 

ηνλ νπνίν νξίδεη ε Δπηηξνπή. Ο ΠΜΟΓΤ κπνξεί λα παξίζηαηαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο 

Δπηηξνπήο ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. 

 

 Μέιε Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. έηνπο 2019 

Βάζεη ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 271/14-11-2019 απφθαζεο αλαζπγθξφηεζεο 

(ΑΓΑ: 97ΓΓ469Β7Η-ΡΛΓ) απνηειείηαη απφ ηα ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε σο 

εμήο: 

 

Υαλδξάθεο Γεκήηξηνο, Καζεγεηήο 

ΦΔΚ 4185/24.9.2018, ηεο ππ’ αξηζκ. 1/6-9-2018 απφθαζεο 

ηεο έθηαθηεο πλεδξίαζεο ηεο πγθιήηνπ (ζπλ. 221/25-9-

2018)   

Πξφεδξνο 

Εήθνο ππξίδσλ, Καζεγεηήο Σαθηηθφ κέινο 

Φνπληάο ηπιηαλφο, Καζεγεηήο Αλαπιεξσκαηηθφ κέινο 

Βαζηιεηάδεο Υξήζηνο, Καζεγεηήο Σαθηηθφ κέινο 

Παπαζαλαζίνπ Ηάζσλ, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Αλαπιεξσκαηηθφ κέινο 

Σαρπλάθεο Παλαγηψηεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Σαθηηθφ κέινο 

Λαδάο Αλέζηεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Αλαπιεξσκαηηθφ κέινο 
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θηαδάο Γεκήηξεο, Καζεγεηήο Σαθηηθφ κέινο/  

Αληηπξφεδξνο 

Καξβνπλαξάθεο Θενδφζηνο, Καζεγεηήο Αλαπιεξσκαηηθφ κέινο 

Βεξγίδεο Κσλζηαληίλνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Σαθηηθφ κέινο 

Φάλλεο Κσλζηαληίλνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Αλαπιεξσκαηηθφ κέινο 

Κεληξσηήο Κπξηάθνο, Καζεγεηήο Σαθηηθφ κέινο 

Εαηθνο Νηθνιανο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο                                       Αλαπιεξσκαηηθφ κέινο 

Φαραληίδεο Νηθφιανο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο   Σαθηηθφ κέινο 

Γαγδηιέιεο Βαζίιεηνο, Καζεγεηήο   Αλαπιεξσκαηηθφ κέινο 

Βξάλνο Γεψξγηνο, Καζεγεηήο Σαθηηθφ κέινο 

Πάξεο Κπξηάθνο Νεθηάξηνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Αλαπιεξσκαηηθφ κέινο 

 

 Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Έξεπλαο θαη Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. 

 Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο, έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

α. εθπξνζσπεί δηθαζηηθψο θαη εμσδίθσο ηνλ Δ.Λ.Κ.Δ.,  

β. ππνγξάθεη φια ηα αλαγθαία έγγξαθα γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ, πξνζθνξψλ θαη 

αηηεκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο γηα εξεπλεηηθά θαη ινηπά έξγα, 

γ. ππνγξάθεη ηηο ζπκβάζεηο κε ηνπο θνξείο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηα θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα ζην πιαίζην ησλ έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηεί ν Δ.Λ.Κ.Δ., 

δ. ππνγξάθεη ηα έγγξαθα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο 

Δπηηξνπήο, 

ε. αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπ εθρσξεί ν Πξχηαλεο ηνπ ΑΔΗ γηα ηελ εμππεξέηεζε 

ησλ ζθνπψλ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ., 

ζη. αλαιακβάλεη ππνρξεψζεηο ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Δ.Λ.Κ.Δ. θαη ππνγξάθεη ηηο απνθάζεηο αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

 

 Μνλάδα Οηθνλνκηθήο θαη Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο 

1. Ζ Μ.Ο.Γ.Τ. ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. απνηειεί νξγαληθή κνλάδα ηνπ ΑΔΗ. ηε Μνλάδα απηήλ 

αλήθνπλ φιεο νη αξκνδηφηεηεο νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ αθνξνχλ ηνλ Δ.Λ.Κ.Δ., 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηαο πνπ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, παξνρήο ππεξεζηψλ θαη έξγσλ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ.. 

2. Αξκνδηφηεηεο ηεο Μ.Ο.Γ.Τ. είλαη: 
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α. Ζ θαηάξηηζε θαη παξαθνινχζεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. θαη ησλ 

ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ, θαζψο θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ απφ 

φιεο ηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, 

β. Ζ δηελέξγεηα ησλ δεκνζηνλνκηθψλ δεζκεχζεσλ θαη ε ηήξεζε ηνπ Μεηξψνπ 

Γεζκεχζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 13 ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ Ν.4485/2017, 

γ. Ο έιεγρνο, εθθαζάξηζε θαη έθδνζε εληαικάησλ πιεξσκήο ησλ δαπαλψλ ηνπ 

Δ.Λ.Κ.Δ., κέζα ζηελ πξνβιεπφκελε πξνζεζκία απφ ην επξσπατθφ θαη εζληθφ 

θαλνληζηηθφ πιαίζην, ε θαηαρψξηζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ δηθαηνχρσλ θαη ε ηήξεζε ηνπ 

Μεηξψνπ απηψλ, 

δ. Ζ εθθαζάξηζε ησλ απνδνρψλ θαη ησλ θάζε είδνπο απνδεκηψζεσλ γηα ην θάζε 

θχζεο πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηνλ Δ.Λ.Κ.Δ., ηε ρνξήγεζε θνξνινγηθψλ 

βεβαηψζεσλ θαη βεβαηψζεσλ απνδνρψλ, 

ε. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο ινγηζηηθήο θαη δηαρεηξηζηηθήο θίλεζεο ησλ έξγσλ πνπ 

δηαρεηξίδεηαη ν Δ.Λ.Κ.Δ., 

ζη. Ζ ηήξεζε ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ θαη ε ζχληαμε ησλ πξνβιεπφκελσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηνπ απνινγηζκνχ θαη ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 

αλαθνξψλ, 

δ. Ζ δηαζθάιηζε ηεο νξζήο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ., ε 

εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ ειέγρσλ θαη δηθιίδσλ αζθαιείαο ζρεηηθά κε ηα έζνδα, ηηο 

δαπάλεο, ηηο πξνκήζεηεο θαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ., 

ε. Ζ δηεθπεξαίσζε ηεο πιεξσκήο (εμφθιεζεο) ησλ δαπαλψλ, κέζσ ηξαπεδηθψλ 

επηηαγψλ ή ειεθηξνληθψλ εληνιψλ κεηαθνξάο θαη πίζησζεο ινγαξηαζκνχ ησλ 

δηθαηνχρσλ, θαη ε απφδνζε ησλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ, ε δηελέξγεηα ζπκςεθηζκψλ 

θαη ε απφδνζε ζην Γεκφζην θαη ζηα νηθεία αζθαιηζηηθά ηακεία ησλ νθεηιψλ ησλ 

δηθαηνχρσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο βεβαηψζεηο θνξνινγηθψλ θαη 

αζθαιηζηηθψλ νθεηιψλ, ε ελεκέξσζε ησλ δηθαηνχρσλ θαη ησλ θνξέσλ γηα ηελ 

έθδνζε ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ ζην φλνκά ηνπο θαη ηελ εμφθιεζή ηνπο, θαζψο θαη ε 

ηήξεζε Μεηξψσλ Καηαζρέζεσλ θαη Δθρσξήζεσλ, 

ζ. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. θαη ε 

ηήξεζε ησλ νδεγηψλ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο ζρεηηθά κε ηελ 

θαηάξηηζε θαη εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ, 

η. Ζ είζπξαμε ησλ εζφδσλ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. θαη ν θαη΄ είδνο πξνζδηνξηζκφο ηνπ εηήζηνπ 

χςνπο ηνπο, θαζψο θαη ε γλσζηνπνίεζε ηνπ χςνπο απηνχ ζηελ Δπηηξνπή έσο ην 
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ηέινο ηνπ δεχηεξνπ κήλα ηνπ επφκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο απφ ηελ είζπξαμε ησλ 

εζφδσλ απηψλ, 

ηα. Ζ ζχληαμε έθζεζεο επί δηαθσληψλ κε ηελ Δπηηξνπή, ε ππνβνιή ηεο ζηε 

Γηεχζπλζε πληνληζκνχ θαη Διέγρνπ Γεκνζηνινγηζηηθψλ Γηαηάμεσλ θαη ζηε Γεληθή 

Γηεχζπλζε Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ θαη ε θνηλνπνίεζή ηεο ζηε χγθιεην θαη ηνλ 

Πξχηαλε ηνπ Α.Δ.Η., 

ηβ. Ζ ηήξεζε Μεηξψνπ ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ ακείβνληαη, κε νπνηαδήπνηε 

ζπκβαηηθή ζρέζε, ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ., 

ηγ. Ζ εθηέιεζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ πξνκεζεηψλ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ., 

ηδ. Ζ ππνζηήξημε ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Δ.Τ. γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο 

δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο, θαζψο θαη ε ζχλαςε θαη εθηέιεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, 

πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ θαη έξγσλ, 

ηε. Ζ γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηεο Δπηηξνπήο θαη ε εηζήγεζε γηα ζέκαηα ηεο 

αξκνδηφηεηάο ηεο, 

ηζη. Ζ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο 

ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Οδεγφ Υξεκαηνδφηεζεο θαη Γηαρείξηζεο 

θαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ., 

ηδ. Ζ ηήξεζε ηνπ αξρείνπ ησλ έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηεί ν Δ.Λ.Κ.Δ., 

ηε. Ζ ρνξήγεζε βεβαηψζεσλ θαζψο θαη θάζε άιινπ αλαγθαίνπ έγγξαθνπ, ζχκθσλα 

κε ην ηεξνχκελν αξρείν ηεο. 

3. Ζ Μ.Ο.Γ.Τ. ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. ζηειερψλεηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο: 

α. απφ πξνζσπηθφ ηνπ νηθείνπ Α.Δ.Η., ην νπνίν αζθεί αξκνδηφηεηεο νηθνλνκηθνχ 

αληηθεηκέλνπ, 

β. απφ πξνζσπηθφ πνπ πξνζιακβάλεηαη, χζηεξα απφ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο, κε 

ζπκβάζεηο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ή ζπκβάζεηο αλάζεζεο έξγνπ θαη ακείβεηαη 

απφ ηηο πηζηψζεηο ησλ έξγσλ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ.. 

4.α. Οη αξκνδηφηεηεο νηθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο Μνλάδαο αζθνχληαη θαηαξρήλ 

απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ νηθείνπ Α.Δ.Η. Καη΄ εμαίξεζε θαη εθφζνλ ηνχην δελ επαξθεί, 

αζθνχληαη απφ πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ ή ζπκβάζεηο αλάζεζεο έξγνπ. 

β. Σα θαζήθνληα ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Μ.Ο.Γ.Τ. πνπ αζθνχλ αξκνδηφηεηεο 

νηθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο, είλαη 

αζπκβίβαζηα κε ηα θαζήθνληα ηνπ δηαηάθηε θαη ησλ κειψλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ γηα 

ηελ αμηνιφγεζε, ηνλ έιεγρν ηεο θαηαιιειφιεηαο ησλ πξνζθεξφλησλ θαη ησλ 
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πξνζθνξψλ ηνπο, ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ, ηελ αμηνιφγεζε ελζηάζεσλ θαη ηελ 

παξαιαβή πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ θαη έξγσλ. 

γ. Σα θαζήθνληα δέζκεπζεο πηζηψζεσλ ζηνλ νηθείν πξνυπνινγηζκφ, ειέγρνπ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, εθθαζάξηζεο θαη έθδνζεο εληνιήο πιεξσκήο δαπαλψλ είλαη 

αζπκβίβαζηα κε απηά ηεο εμφθιεζήο ηνπο. 

 

 Πξντζηάκελνο ηεο Μ.Ο.Γ.Τ. ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. 

1. Ο Πξντζηάκελνο ηεο Μ.Ο.Γ.Τ. πξνΐζηαηαη θαη επνπηεχεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία 

ηεο. 

2. Ο Πξντζηάκελνο (Π.Μ.Ο.Γ.Τ.) έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο, ηα θαζήθνληα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ησλ άξζξσλ 25, 26 θαη 69Γ ηνπ Ν.4270/2014 (Α΄143), φπσο απηέο 

εμεηδηθεχνληαη ζηνλ παξφληα λφκν. 

3. Ο νξηζκφο θαη ε αλαπιήξσζε ηνπ Π.Μ.Ο.Γ.Τ. δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Τπαιιειηθνχ Κψδηθα, ηνπ Ν.4009/2011 θαη ηνπ Οξγαληζκνχ ηνπ νηθείνπ ΑΔΗ. 

4. Ο Π.Μ.Ο.Γ.Τ. ππνγξάθεη βεβαηψζεηο, ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ πξνθχπηεη απφ 

ην θπζηθφ ή ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηεξεί ε Μ.Ο.ΓΤ.. 
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2. Άιιεο Δπηηξνπέο 

1.  Δπηηξνπέο γηα ηηο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ., θαηφπηλ δηελέξγεηαο 

δεκφζηαο θιήξσζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηέινο ηνπ 2018 θαη αθνξά ην 2019, ησλ 

θάησζη Σξηκειψλ Δπηηξνπψλ (ηξηψλ (3) ηαθηηθψλ θαη ηζάξηζκσλ αλαπιεξσκαηηθψλ 

κειψλ), βάζεη ηνπ άξ. 221 ηνπ N. 4412/2016 θαη ηνπ άξ. 26 ηνπ Ν. 4024/2011: 

α. Σξηκειήο επηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ δηαγσληζκψλ, αλάζεζεο κε 

δηαπξαγκαηεχζεηο θαη γλσκνδφηεζεο γηα θάζε ζέκα πνπ αλαθχπηεη θαηά ηε 

δηελέξγεηα ησλ δηαγσληζκψλ θαη ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ απηψλ. 

β. Σξηκειήο επηηξνπή αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ επί ησλ απνηειεζκάησλ δηαγσληζκψλ 

θαη αλάζεζεο κε δηαπξαγκαηεχζεηο. 

γ. Σξηκειήο επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο πξνκεζεηψλ δηαγσληζκψλ θαη 

αλάζεζεο κε δηαπξαγκαηεχζεηο, 

δ. Σξηκειήο επηηξνπή παξαιαβήο ππεξεζηψλ δηαγσληζκψλ θαη αλάζεζεο κε 

δηαπξαγκαηεχζεηο. 

 

2.α. Δπηηξνπή Παξαιαβήο εηδψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, ήηνη γηα πνζά έσο 20.000,00 επξψ άλεπ ΦΠΑ, 

πνπ απνηειείηαη απφ ηξία ηαθηηθά θαη ηξία αλαπιεξσκαηηθά κέιε, πξνεξρφκελα απφ 

Μέιε ΓΔΠ, ΔΓΗΠ, ΔΣΔΠ ηνπ θάζε Σκήκαηνο ή Τπαιιήινπο κφληκνπο θαη κε ζρέζε 

Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Ανξίζηνπ ή Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΗΓΑΥ ή ΗΓΟΥ), πνπ είλαη 

ηνπνζεηεκέλνη ζην Σκήκα. 

Αληηθείκελν ηεο άλσ Δπηηξνπήο είλαη ε παξαιαβή εηδψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο γηα ηα έξγα (Γ)ΠΜ 

πνπ ν Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλνο/ Γηεπζπληήο πξνέξρεηαη απφ ην Σκήκα ηνπο. 

β. Δπηηξνπή Παξαιαβήο εηδψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ησλ 

απηνρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ., γηα δηάζηεκα απφ ηελ έγθξηζε απφ ηε 

ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαη έσο 31/8/2020. Απηή ε Δπηηξνπή 

παξαιακβάλεη είδε θαη ππεξεζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

απεπζείαο αλάζεζεο ζηα απηνρξεκαηνδνηνχκελα έξγα ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. θαη γηα ηα 

ππφινηπα έξγα πνπ δηαρεηξίδεηαη ν Δ.Λ.Κ.Δ. έσο 31/8/2019, δειαδή κέρξη λα 

εθθηλήζεη ε ζεηεία ησλ Δπηηξνπψλ Παξαιαβήο πνπ ζα νξηζηνχλ απφ ηα Σκήκαηα. 

γ. Γηα ηα έξγα ζηα νπνία έρεη ήδε νξηζηεί ηξηκειήο Δπηηξνπή Παξαιαβήο Φπζηθνχ 

Αληηθεηκέλνπ θαηά ηελ Απνδνρή Γηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ απφ ηνλ Δ.Λ.Κ.Δ., ε ίδηα 

Δπηηξνπή, κέρξη ηε ιήμε ηνπ έξγνπ, εθηειεί θαη θαζήθνληα Δπηηξνπήο Παξαιαβήο 
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εηδψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο 

αλάζεζεο, ήηνη γηα πνζά έσο 20.000,00 επξψ άλεπ ΦΠΑ. 

 

3. Δπηηξνπή Ηζηθήο θαη Γενληνινγίαο ηεο Έξεπλαο (Δ.Η.Γ.Δ.). 

Βάζεη ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 2369/31-12-2019 απφθαζεο αλαζπγθξφηεζεο 

(ΑΓΑ: 9Φ4Τ469Β7Η-Γ8Ο) απνηειείηαη απφ ηα ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε σο 

εμήο: 

  

Ησάλλεο Μάλνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο  Πξφεδξνο 

Ησάλλεο Παπαδφπνπινο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο  Σαθηηθφ κέινο/ 

Αληηπξφεδξνο 

Δπζχκηνο Σακπνχξεο, Καζεγεηήο  Σαθηηθφ κέινο 

Υαξίθιεηα Πξψηνπ, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα  Σαθηηθφ κέινο 

Αγγειηθή ακαξά, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα  Σαθηηθφ κέινο 

Μελάο Γεκεξηδήο, Γηθεγφξνο Σαθηηθφ κέινο 

νθία Δκκαλνπειίδνπ, Γηθεγφξνο Σαθηηθφ κέινο 

Δπηχρηνο αξηδεηάθεο, Καζεγεηήο  Αλαπιεξσκαηηθφ κέινο 

Λεπθνζέα Καξηαζίδνπ, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα  Αλαπιεξσκαηηθφ κέινο 

Κπξηάθνο Μηθέιεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο  Αλαπιεξσκαηηθφ κέινο 

Λεσλίδαο Υαηδεζσκάο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο  Αλαπιεξσκαηηθφ κέινο 

Παλαγηψηεο Φνπιεξάο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο  Αλαπιεξσκαηηθφ κέινο 

Γεσξγία Βνχβαξε, Γηνηθεηηθή Τπάιιεινο ΠΔ/Α’ 

Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ ΑΔΑΘ 

Αλαπιεξσκαηηθφ κέινο 

Μαξίλα Γεκνπνχινπ, Ννκηθφο Αλαπιεξσκαηηθφ κέινο 

   

Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο Ζζηθήο θαη Γενληνινγίαο ηεο Έξεπλαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο (Δ.Ζ.Γ.Δ.) νξίζηεθε ε Δπαγγειία 

Καξαγηάλλε, ππάιιεινο ΗΓΑΥ ηεο Δηαηξείαο Αμηνπνίεζεο θαη Γηαρείξηζεο ηεο 

Πεξηνπζίαο ηνπ ΠΑΜΑΚ, κε αλαπιεξψηξηα ηελ Βαξβάξα Βάκβνπξα, ππάιιειν 

ΗΓΑΥ, Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνχ, ρεδηαζκνχ θαη Χξίκαλζεο Έξγσλ ηεο Μ.ΟΓ.Τ. 

ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ.. 
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4. Δηήζηα Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ γηα ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ θαη έξγνπ θαηά ην άξζξν 64, παξ. 3, εδάθην ε ηνπ Ν. 4485/2017 (ζπλ. 258 θαη 

266). 

 

5. Τξηκειήο Δπηηξνπή Σπληνληζκνχ & Δθαξκνγήο Γηαδηθαζηψλ ηνπ Θεζκνχ ησλ 

Δξεπλεηηθψλ Δπηρνξεγήζεσλ (ζπλ. 223/16-10-2018). 

 

6. Δπηηξνπή Σπληνληζκνχ θαη Δθαξκνγήο ησλ Γηαδηθαζηψλ ηνπ Θεζκνχ ησλ 

Δξεπλεηηθψλ Βξαβείσλ. 

 

7. Δπηηξνπή γηα ηελ θαηάξηηζε κεζνδνινγίαο ρεηξηζκνχ ηεο ππνβνιήο πξνηάζεσλ ζε 

πξνζθιήζεηο απφ Φνξείο Φξεκαηνδφηεζεο πνπ ζέηνπλ πεξηνξηζηηθνχο φξνπο ζρεηηθά κε 

ηνλ αλψηαην επηηξεπφκελν αξηζκφ πξνηάζεσλ αλά θαηεγνξία θνξέα (ζπλ. 262/10-9-

2019). 

 

8. Δπηηξνπή γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο πιεξσκήο δηδάθηξσλ κε ηε ρξήζε 

πηζησηηθψλ θαξηψλ κε ηε ρακειφηεξε πξνκήζεηα θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζε 

πεξίπησζε πιεξσκήο ηνπ πνζνχ κε δφζεηο ν Δ.Λ.Κ.Δ. ζα ιακβάλεη ην πνζφ εμαξρήο 

(ζπλ. 262/10-9-2019). 

 

9. Δπηηξνπή γηα ηε ζπγθέληξσζε θαη θαηαγξαθή, ζε ζπλεξγαζία κε ηα αξκφδηα ηκήκαηα 

ηεο Μ.Ο.Γ.Υ. ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ., ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ησλ πεξηνπζηαθψλ δηαζεζίκσλ 

ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. (ζπλ. 259/23-7-2019). 
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3. Τπνδνκέο ηεο Μνλάδαο Οηθνλνκηθήο θαη Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο (Μ.Ο.Γ.Τ.) 

ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. 

ην πιαίζην ππνζηήξημεο ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ δηεμάγεη ην 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, ν Δ.Λ.Κ.Δ. ρξεζηκνπνηεί ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

resCom γηα φια ηα ζέκαηα νηθνλνκηθήο θαη δηνηθεηηθήο θχζεο πνπ πξνθχπηνπλ. Σν 

ζχζηεκα παξέρεη πνιιέο ιεηηνπξγίεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ έξγσλ, ηε δηελέξγεηα ησλ δηαθφξσλ εηδψλ 

νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ, ηελ ειεθηξνληθή παξάδνζε ζηνηρείσλ ζηνπο 

ζπλαιιαζζνκέλνπο, ηελ ειεθηξνληθή αξρεηνζέηεζε εγγξάθσλ, ηελ δηαρείξηζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ινγηζηηθψλ πξάμεσλ, ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

πξνυπνινγηζκψλ ησλ έξγσλ, ηελ αλάξηεζε πξάμεσλ ζηελ Γηαχγεηα φπνπ απαηηείηαη 

θαζψο θαη ηελ παξαθνινχζεζε δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ. 

Πξφζθαηα, κέζσ ηνπ web-resCom,  ηεο λέαο δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο  resCom, δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηνπο Δπηζηεκνληθά 

ππεπζχλνπο ησλ έξγσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ν Δ.Λ.Κ.Δ., θαζψο θαη ησλ ζπλεξγαηψλ 

ηνπο, λα εθηεινχλ ειεθηξνληθά πνιιέο απφ ηηο εξγαζίαο πνπ εθηεινχζαλ κέρξη 

πξφζθαηα κε θπζηθή παξνπζία. 
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4. Πξνζσπηθφ ηεο Μνλάδαο Οηθνλνκηθήο θαη Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο 

(Μ.Ο.Γ.Τ.) ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. (έηνπο 2019) 

 

 Πνηνη είκαζηε 

 

Πξντζηακέλε Μνλάδαο Οηθνλνκηθήο θαη Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο (Μ.Ο.Γ.Τ.) 

ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. 

Μηραιάθε Γεκεηξνχια  Α΄ Βαζκφο, ΠΔ Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ, 

Πξντζηακέλε ηεο Μνλάδαο Οηθνλνκηθήο θαη 

Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

α. Σκήκα Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο:  

Βνχιγαξε ηέιια 

 

Α’ Βαζκφο, ΣΔ Γηνηθεηηθνχ Λνγηζηηθνχ, 

Τπάιιεινο κε ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ 

Ανξίζηνπ Υξφλνπ 

Καθάλε Αηθαηεξίλε Τπάιιεινο κε ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ 

Οξηζκέλνπ Υξφλνπ 

Ρνχζζνπ Ησάλλα 

 

Α’ Βαζκφο, ΠΔ Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ, 

Τπάιιεινο κε ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ 

Ανξίζηνπ Υξφλνπ (Δθπαηδεπηηθή Άδεηα) 

ηαζάθε Βέηα Α’ Βαζκφο, ΠΔ Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ, 

Τπάιιεινο κε ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ 

Ανξίζηνπ Υξφλνπ 

Ληάγθα Διέλε 

 

σηεξίνπ Δπηπρία 

Α’ Βαζκφο, ΠΔ Θενιφγσλ, Τπάιιεινο κε ζρέζε 

εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Ανξίζηνπ Υξφλνπ 

Α’ Βαζκφο, ΠΔ Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ, 

Τπάιιεινο κε ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ 

Ανξίζηνπ Υξφλνπ 

Παπατσάλλνπ Υξηζηίλα 

 

Γεξάλε ηέιια  

Τπάιιεινο κε ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ 

Οξηζκέλνπ Υξφλνπ 

πκβαζηνχρνο Έξγνπ  

β. Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ, ρεδηαζκνχ θαη Ωξίκαλζεο Έξγσλ: 

Βάκβνπξα Βαξβάξα Α’ Βαζκφο, ΠΔ Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ, 
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Τπάιιεινο κε ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ 

Ανξίζηνπ Υξφλνπ 

γ. Σκήκα Παξαθνινχζεζεο Πξνγξακκάησλ: 

Γαβξηειίδνπ Ηνπιία Α’ Βαζκφο, ΠΔ Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ, 

Τπάιιεινο κε ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ 

Ανξίζηνπ Υξφλνπ 

Γηακαιή Καιιηφπε Α’ Βαζκφο, ΓΔ Γηνηθεηηθνχ Λνγηζηηθνχ, 

Τπάιιεινο κε ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ 

Ανξίζηνπ Υξφλνπ 

Θσίδνπ Μαξηάλλα Τπάιιεινο κε ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ 

Οξηζκέλνπ Υξφλνπ 

Λακπξηαλίδνπ Υξπζνχια Τπάιιεινο κε ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ 

Οξηζκέλνπ Υξφλνπ 

Μαιηψηα Υαξίθιεηα Τπάιιεινο κε ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ 

Οξηζκέλνπ Υξφλνπ 

σηεξηάδνπ Αλδξηάλα πκβαζηνχρνο έξγνπ  

Σζαιακπνχλε Αηθαηεξίλε  πκβαζηνχρνο έξγνπ ΔΠΑ 

Καζηαλίδνπ Μαξγαξίηα  πκβαζηνχρνο έξγνπ ΔΠΑ 

Δπζπκηάδεο Δπζχκεο  πκβαζηνχρνο έξγνπ ΔΠΑ 

Ναζαλαήι Μαξία  πκβαζηνχρνο έξγνπ ΔΠΑ 

δ. Σκήκα Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ, Πξνζθιήζεσλ Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο 

θαη Γηαρείξηζεο πκβάζεσλ: 

Λάδνπ Γήκεηξα 

 

Α’ Βαζκφο, ΠΔ Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ, 

Τπάιιεινο κε ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ 

Ανξίζηνπ Υξφλνπ 

ηδεξνπνχινπ Λεπθνζέα Τπάιιεινο κε ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ 

Οξηζκέλνπ Υξφλνπ 

ε. Σκήκα Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο: 

Αλζίκνπ Πνιπμέλε Α’ Βαζκφο, ΠΔ Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ, 

Τπάιιεινο κε ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ 

Ανξίζηνπ Υξφλνπ 

Ακαλαηίδνπ Δπαγγειία Τπάιιεινο κε ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ 

Οξηζκέλνπ Υξφλνπ 
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Γνπιγεξίδεο Καξπνθχιεο Τπάιιεινο κε ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ 

Οξηζκέλνπ Υξφλνπ 

Λαδίδεο Φψηεο Τπάιιεινο κε ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ 

Οξηζκέλνπ Υξφλνπ 

Ληάπε ηπιηαλή 

 

Α’ Βαζκφο, ΠΔ Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ, 

Τπάιιεινο κε ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ 

Ανξίζηνπ Υξφλνπ 

Μαληάηεο Αλδξέαο Τπάιιεινο κε ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ 

Οξηζκέλνπ Υξφλνπ 

Μηραινπνχινπ Άλλα Τπάιιεινο κε ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ 

Οξηζκέλνπ Υξφλνπ 

Υηψηε Ησάλλα πκβαζηνχρνο έξγνπ 

- Γξαθείν Σακεηαθήο Γηαρείξηζεο: 

αιακάλεο Δπάγγεινο πκβαζηνχρνο έξγνπ  

Κσηζνχια Δπαγγειία Τπάιιεινο κε ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ 

Οξηζκέλνπ Υξφλνπ 

ζη. Σκήκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο θαη Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο: 

αξηθνχδεο Θενδσξνο  πκβαζηνχρνο έξγνπ  

- Τπνζηεξηθηηθέο Μνλάδεο – Μνλάδα Ννκηθήο Τπνζηήξημεο: 

Λειέθε Αζεκίλα Ννκηθή πλεξγάηεο 

Παπαζενράξε Ηνπιηάλλα  Ννκηθή πλεξγάηεο 

 

 Πίλαθαο Δμέιημεο Πξνζσπηθνχ 

Πίλαθαο Πξνζσπηθνχ Μνλάδαο Οηθνλνκηθήο θαη Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο 

Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο (Μ.Ο.Γ.Τ. Δ.Λ.Κ.Δ.) 

 

 

   ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ 

ΔΣΟ 

2018 2019 
   

Μφληκνη Γεκφζηνη Τπάιιεινη 1 1 

πκβαζηνχρνη Η.Γ.Α.Υ. 11 11 

πκβαζηνχρνη Η.Γ.Ο.Υ. 12 12 

πκβαζηνχρνη Αλάζεζεο Έξγνπ 4 11 

ΤΝΟΛΟ 28 35 
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 Δθπαηδεχζεηο/ Δπηκνξθψζεηο πξνζσπηθνχ  

Ολνκαηεπψλπκν εθπαηδεπνκέλνπ: Μηραιάθε Γήκεηξα 

1. Πηζηνπνηεκέλν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα «Παξαγσγή θαηλνηφκσλ θαηλνηφκσλ 

ηδεψλ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε», 14 σξψλ, Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

(Γεθέκβξηνο 2019). 

 

Ολνκαηεπψλπκν ζπκκεηερφλησλ: Μηραιάθε Γήκεηξα, Γνπιγεξίδεο Καξπνθχιεο, 

Μαληάηεο Αλδξέαο 

2. Πξφγξακκα: Inclusive Internationalisation - 4th International Conference and 

Erasmus+ Staff Week, Riga Stradins University, Ρίγα, Λεηνλία (Ννέκβξηνο 

2019). 

 

Ολνκαηεπψλπκν εθπαηδεπνκέλσλ: Παπατσάλλνπ Φξηζηίλα 

3. εκηλάξην "How to increase the attractivity and visibility of middle-size 

universities on the international scene?" κέζσ ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ Erasmus 

ζηελ International Week ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Savoie Mont Blanc (Οθηψβξηνο 

2019). 

 

Ολνκαηεπψλπκν εθπαηδεπνκέλνπ: Σαιακάλεο Δπάγγεινο 

4. εκηλάξηα Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ. 

 

Ολνκαηεπψλπκν εθπαηδεπνκέλσλ: Μηραιάθε Γήκεηξα, Ληάπε Σηπιηαλή, Φηψηε 

Ισάλλα, Μαιηψηα Φαξίθιεηα, Λακπξηαλίδνπ Φξπζνχια, Σσηεξηάδνπ Αληξηάλα, Θσίδνπ 

Μαξηάλλα, Γαβξηειίδνπ Ινπιία  

5. Δλεκεξσηηθή Γξάζε - Ζζηθή θαη Γενληνινγία ζηελ Έξεπλα θαη European 

Research Council - Frontier Research Grants (Οθηψβξηνο 2019). 

 

Ολνκαηεπψλπκν ζπκκεηερφλησλ: Μαιηψηα Φαξίθιεηα, Λακπξηαλίδνπ Φξπζνχια, 

Μηραιάθε Γήκεηξα 

6. 19ε πλάληεζε Γξαθείσλ Πξαθηηθήο Άζθεζε, Ξελνδνρείν Grant Hotel 

Palace,  Θεζζαινλίθε (Οθηψβξηνο 2019) 

 

Ολνκαηεπψλπκν ζπκκεηερφλησλ: Γαβξηειίδνπ Ινχιηα, Μηραιάθε Γήκεηξα 
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7. Δθδήισζε- δηαδηθηπαθή δηαβνχιεπζε ζρεηηθά κε ηε ηξαηεγηθή Τινπνίεζεο 

(Implementation) 2021-2027 ηνπ Οξίδνληα Δπξψπε, Αζήλα (Οθηψβξηνο 2019) 

 

Ολνκαηεπψλπκν ζπκκεηερφλησλ: Λακπξηαλίδνπ Φξπζνχια, Γαβξηειίδνπ Ινπιία 

8. 2nd Progress Meeting, Project "Including Students With Impairments In 

Distance Education",  InSIDE, Αζήλα (Γεθέκβξηνο 2019) 

 

Ολνκαηεπψλπκν ζπκκεηερφλησλ: Μηραιάθε Γήκεηξα, Λάδνπ Γήκεηξα, Σηδεξνπνχινπ 

Λεπθνζέα 

9. Παξνπζίαζε/ελεκέξσζε κε ηελ Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, θ. 

Βαζηιηθή Σζηαληή (Απξίιηνο 2019)  

 

Ολνκαηεπψλπκν εθπαηδεπνκέλνπ: Βάκβνπξα Βαξβάξα 

10. Δθπαίδεπζε ζηελ αλάξηεζε αλαθνηλψζεσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δηδηθνχ 

Λνγαξηαζκνχ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο (Ηαλνπάξηνο 2019) 

11. Πηζηνπνηεκέλν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα «Βειηίσζε θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ: Ζ 

ηέρλε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο – Σερληθέο επίηεπμεο ζπκθσλίαο»,  21 Χξψλ, Δζληθφ 

Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (Φεβξνπάξηνο 2019) 

12. 6o Technology Forum (Απξίιηνο 2019) 

13. Ζκεξίδα Παξνπζίαζεο ηνπ Β’ θχθινπ ηεο Δληαίαο Γξάζεο «ΔΡΔΤΝΧ – 

ΓΖΜΗΟΤΡΓΧ – ΚΑΗΝΟΣΟΜΧ» (Απξίιηνο 2019) 

14. Δλεκεξσηηθή εκεξίδα γηα ηηο δξάζεηο Marie Sklodowska-Curie  (Μάηνο 2019) 

15. Πηζηνπνίεζε «Certificate in Coaching - AC Accredited», 150 Χξψλ, Κέληξν 

Δπηκφξθσζεο θαη Γηά Βίνπ Μάζεζεο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (Ηνχληνο 2019) 

16. Δθπαίδεπζε ζηελ αλάξηεζε αλαθνηλψζεσλ ζηελ θεληξηθή ηζηνζειίδα γηα ηελ 

ελεκέξσζε   γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο Δπηηξνπήο Ζζηθήο θαη Γενληνινγίαο ηεο 

Έξεπλαο (Ννέκβξηνο 2019) 

17. Δλεκεξσηηθή Ζκεξίδα «ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΟΗ ΥΖΜΑΣΗΜΟΗ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ/Κ 

- INNOVATION CLUSTERS» ηεο ΓΓΔΣ (Ννέκβξηνο 2019) 

 

 Άιιεο δξάζεηο πξνζσπηθνχ 

Σπκκεηνρή ζηηο εξγαζίεο ηεο: 
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1. 75ε χλνδν Αληηπξπηάλεσλ Έξεπλαο θαη ζπλάληεζε Πξντζηακέλσλ ΜΟΓΤ, 

πνπ δηνξγαλψζεθε ζηo Ζξάθιεην απφ ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο απφ 14 έσο 15 

Μαξηίνπ 2019, 

2. 76ε χλνδν Αληηπξπηάλεσλ Έξεπλαο θαη ζπλάληεζε Πξντζηακέλσλ ΜΟΓΤ, 

πνπ δηνξγαλψζεθε ζηελ Κέξθπξα απφ ην Ηφλην Παλεπηζηήκην απφ 12 έσο 13 

Ηνπλίνπ 2019, 

3. 77ε χλνδν Αληηπξπηάλεσλ Έξεπλαο θαη ζπλάληεζε Πξντζηακέλσλ ΜΟΓΤ, 

πνπ δηνξγαλψζεθε ζηελ Αζήλα απφ ην Υαξνθφπεην Παλεπηζηήκην απφ 27 έσο 

28 Ννεκβξίνπ 2019. 

 

Σπκκεηνρή ζηηο Οκάδεο Δξγαζίεο ηεο Σπλφδνπ Αληηπξπηάλεσλ Έξεπλαο: 

4. χληαμε ζρεδίνπ Οδεγνχ Υξεκαηνδφηεζεο & Γηαρείξηζεο Δ.Λ.Κ.Δ., 

5. Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) 2016/679, 

6. Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ζπληνληζκφο ηεο Οκάδαο), 

7. Παξαθνινχζεζε θαη Γηαρείξηζε Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ (ζπληνληζκφο 

ηεο Οκάδαο. 

 

Σπκκεηνρή ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ:   

8. Κνηλφ Πιαίζην Αμηνιφγεζεο (Κ.Π.Α.), έξγν Βαζηθήο έξεπλαο  Σ' θχθινο κε 

ηίηιν «Έξεπλα Γξάζεο & Benchmarking: ε πεξίπησζε ελφο ειιεληθνχ 

δεκφζηνπ νξγαληζκνχ» 

Σν Κ.Π.Α. απνηειεί έλα εχθνιν ζηελ ρξήζε επξσπατθφ εξγαιείν απηφ-αμηνιφγεζεο 

ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ, εκπλεπζκέλν απφ ην Πξφηππν Αξηζηείαο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Ηδξχκαηνο γηα ηελ Γηνίθεζε Πνηφηεηαο (EFQM). Βαζίδεηαη ζηελ 

παξαδνρή φηη ηα άξηζηα απνηειέζκαηα σο πξν ηελ νξγαλσζηαθή απφδνζε, ηελ 

θνηλσλία θαη ηνπο πνιίηεο/πειάηεο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κε ηελ εγεζία, ηνπο 

πφξνπο, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηηο ζπλεξγαζίεο θαη ηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο. 

Βαζηθή επηδίσμε ηνπ Κ.Π.Α. είλαη ε επίηεπμε ηεο αμηνπνίεζεο ηερληθψλ Γηνίθεζεο 

Οιηθήο Πνηφηεηαο (ΓΟΠ) απφ ηνπο δεκνζίνπο νξγαληζκνχο ζε φιε ηελ Δπξψπε, 

κέζα απφ ηελ δσξεάλ δηάζεζή ηνπ ζηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο θαη ηελ επθνιία 

ζηελ ρξήζε ηνπ. Δπηκέξνπο ζηφρνη ηνπ Κ.Π.Α. είλαη νη εμήο: 

- εηζαγσγή ησλ δεκφζησλ δηνηθήζεσλ ζηελ θνπιηνχξα ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο 

θαη ησλ αξρψλ ηεο Γ.Ο.Π. 
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- πξννδεπηηθή θαζνδήγεζε γηα επίηεπμε ελφο νινθιεξσκέλνπ θχθινπ 

πνηφηεηαο (Π.Δ.Δ.Α.), ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηα ζηάδηα ηνπ 

Πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο Δθηέιεζεο, ηνπ Διέγρνπ θαη ηεο Αμηνιφγεζεο 

- δηεπθφιπλζε ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο κέζσ ελφο δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 

θαη ζρεδηαζκφο ελφο ζρεδίνπ δξάζεο γηα βειηησηηθέο πξαθηηθέο πξνο επίηεπμε 

ησλ ηηζέκελσλ ζηφρσλ βάζεη ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο 

- δηεπθφιπλζε ηεο ζπγθξηηηθήο κάζεζεο κεηαμχ ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ. 

Κνηλή θηινδνμία ησλ νξγαλψζεσλ πνπ εθαξκφδνπλ ην ΚΠΑ είλαη ε επίηεπμε άξηζηεο 

απφδνζεο θαη ε αιιαγή λννηξνπίαο θαη θνπιηνχξαο πνπ λα ζπκβαδίδεη κε ηελ 

αξηζηεία θαη ηελ ζπλερή βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο. Σν ΚΠΑ δελ είλαη έλα εξγαιείν 

πνπ εθαξκφδεηαη κηα θνξά κφλν. Λεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο θαη 

ε απην-αμηνιφγεζε πνπ πξνηείλεηαη ζα πξέπεη λα γίλεηαη θάζε 2-3 ρξφληα ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη ν ζθνπφο ηνπ εξγαιείνπ. 

 

Ο Δ.Λ.Κ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, ζέινληαο λα αληαπεμέιζεη ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ δπλακηθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη, εθάξκνζε 

ηελ απηφ-αμηνιφγεζε βάζεη ηνπ ΚΠΑ. χκθσλα κε ηελ ππ αξηζκ 251/17-5-2019 

απφθαζε ηεο ζπλ. ηεο επηηξνπήο εξεπλψλ νξίζηεθε ε νκάδα έξγνπ πνπ εθηειεί ην 

έξγν, σο εμήο: 

- Γεκεηξνχια Μηραιάθε, ππάιιειν κε Βαζκφ Α΄, ΠΔ Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ, 

Πξντζηακέλε ηεο Μνλάδαο Οηθνλνκηθήο θαη Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, σο Τπεχζπλε ηνπ έξγνπ, κε αλαπιεξψηξηά ηεο ηελ θ. 

Υαξίθιεηα Μαιηψηα.  

- Υαξίθιεηα Μαιηψηα, Τπάιιεινο ηεο ΜΟΓΤ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. κε ζρέζε εξγαζίαο 

Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ, σο κέινο  

- Ηνπιία Γαβξηειίδνπ, Α’ Βαζκφο, ΠΔ Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ, Τπάιιεινο Η.Γ.Α.Υ 

ηεο ΜΟΓΤ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ., σο κέινο  

- Βέηα ηαζάθε, Α’ Βαζκφο, ΠΔ Γηνηθεηηθνχ, Τπάιιεινο Η.Γ.Α.Υ. ηεο ΜΟΓΤ ηνπ 

Δ.Λ.Κ.Δ., σο κέινο  

- Λακπξηαλίδνπ Υξπζνχια, Τπάιιεινο ηεο ΜΟΓΤ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. κε ζρέζε εξγαζίαο 

Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ, σο κέινο  

- Καξπνθχιεο Γνπιγεξίδεο, Τπάιιεινο ηεο ΜΟΓΤ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. κε ζρέζε εξγαζίαο 

Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ, σο κέινο  
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- Αηθαηεξίλε Καθάλε, Τπάιιεινο ηεο ΜΟΓΤ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. κε ζρέζε εξγαζίαο 

Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ, σο κέινο  

- Υξηζηίλα Παπατσάλλνπ, Τπάιιεινο ηεο ΜΟΓΤ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. κε ζρέζε εξγαζίαο 

Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ, σο κέινο  

- Λεπθνζέα ηδεξνπνχινπ, Τπάιιεινο ηεο ΜΟΓΤ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. κε ζρέζε εξγαζίαο 

Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ, σο κέινο  

- Δπάγγεινο αιακάλεο, πκβαζηνχρνο έξγνπ ζηε ΜΟΓΤ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ., σο κέινο  

- Ησάλλα Υηψηε, πκβαζηνχρνο έξγνπ ζηε ΜΟΓΤ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ., σο κέινο  

 

Σπκκεηνρή ζε ζπλάληεζε εξγαζίαο: 

9. κε ην Frederick University, Λεπθσζία, Κχπξνο 

Ο ζθνπφο ηεο ζπλάληεζεο ήηαλ λα ζπδεηεζνχλ θαη λα αλαδεηεζνχλ θνηλά 

επηζηεκνληθά πεδία θαη ελδηαθέξνληα ησλ δχν παλεπηζηεκίσλ έηζη ψζηε πξνρσξήζεη, 

ζην πιαίζην ζπκθψλνπ ζπλεξγαζίαο, κία ζχγθιηζε θαη απφ θνηλνχ δξάζεηο ζε 

επίπεδν εξεπλεηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ πξψηνπ, δεχηεξνπ θαη 

ηξίηνπ θχθινπ ζπνπδψλ θαζψο θαη πξνγξακκάησλ ζπλερηδφκελεο θαη δηα βίνπ 

κάζεζεο. 
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5. Δξεπλεηηθή Πνιηηηθή 

 Βαζηθή Έξεπλα (2019) 

α. ηφρνη θαη γεληθή θηινζνθία 

O Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο (Δπηηξνπή Δξεπλψλ) ηνπ 

Παλεπηζηήκηνπ Μαθεδνλίαο έρεη δεκηνπξγήζεη ηνλ ζεζκφ ησλ Δξεπλεηηθψλ 

Δπηρνξεγήζεσλ κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο Βαζηθήο Έξεπλαο ζε φια ηα εξεπλεηηθά 

πεδία ηα νπνία ζεξαπεχνληαη ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. Αληηθείκελν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Δξεπλεηηθψλ Δπηρνξεγήζεσλ είλαη ε ππνζηήξημε ηεο εξεπλεηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο κηθξψλ πξνηάζεσλ κε απψηεξν ζηφρν 

ηελ αχμεζε ηεο εξεπλεηηθήο ζπλεηζθνξάο ησλ κειψλ Γ.Δ.Π. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο κεηξνχκελε κε θνηλψο απνδεθηνχο δείθηεο ζε θάζε εξεπλεηηθφ πεδίν 

(π.ρ. δεκνζηεπκέλα άξζξα ζε έγθπξα πεξηνδηθά, εμαζθάιηζε εμσηεξηθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θ.η.ι.). ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

είλαη ε ελδπλάκσζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνθίι ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Μαθεδνλίαο θαη ε 

ελίζρπζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ σθεινχκελσλ. 

β. Πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 

1. Όια ηα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο πιήξνπο απαζρφιεζεο 

δηθαηνχληαη λα ππνβάινπλ αηηήζεηο ζηε Γξακκαηεία ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. σο Δπηζηεκνληθά 

Τπεχζπλνη ησλ ππφ αμηνιφγεζε εξεπλεηηθψλ ηνπο πξνηάζεσλ. Σν θάζε κέινο Γ.Δ.Π. 

έρεη δηθαίσκα ππνβνιήο κίαο (1) κφλν εξεπλεηηθήο πξφηαζεο ζε θάζε θχθιν 

Πξνγξάκκαηνο Δξεπλεηηθψλ Δπηρνξεγήζεσλ Βαζηθήο Έξεπλαο πνπ πξνθεξχζζεηαη. 

ε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηεο ξήηξαο κίαο ζπκκεηνρήο αλά κέινο Γ.Δ.Π., 

απνθιείνληαη απφ ηελ αμηνιφγεζε φιεο νη πξνηάζεηο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ην κέινο 

Γ.Δ.Π. σο Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλνο. 

2. ην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δξεπλεηηθψλ Δπηρνξεγήζεσλ ρξεκαηνδνηνχληαη 

εξεπλεηηθέο πξνηάζεηο νη νπνίεο δελ ρξεκαηνδνηνχληαη ή έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί ζην 

παξειζφλ απφ άιια εζληθά ή επξσπατθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ή άιιε δεκφζηα 

πεγή εζληθή ή επξσπατθή. Υξεκαηνδφηεζεο ηπγράλνπλ εξεπλεηηθέο πξνηάζεηο νη 

νπνίεο δχλαηαη λα παξάγνπλ: (1) πξνθαηαξθηηθά δεδνκέλα απαξαίηεηα ζηε 

δηεθδίθεζε εμσηεξηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, ή (2) ελδηάκεζα απνηειέζκαηα (working 

papers) θαη δεδνκέλα, ή (3) κεηξήζηκν απηνηειέο απνηέιεζκα (πρ. δεκνζίεπζε ζηνλ 

έγθπξν επηζηεκνληθφ ηχπν). Ζ ρξεκαηνδφηεζε αλά εξεπλεηηθή πξφηαζε δελ κπνξεί 

λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 4.000€, θαη ́ αλψηαην φξην . Σν Πξφγξακκα 

ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηα δηαζέζηκα θνλδχιηα ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. θαη ζα πξέπεη λα 



Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο – Δηήζηα Έθζεζε 2019 

 
28 

αλαθέξεηαη ζε θάζε παξνπζίαζε ή δεκνζίεπζε άξζξνπ πνπ παξάγεηαη ζηα πιαίζηα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο Δξεπλεηηθψλ Δπηρνξεγήζεσλ ην εμήο: This research is funded by 

the University of Macedonia Research Committee as part of the “Principal Research 

2019” funding program. 

3. Κάζε πξφηαζε πξνο ππνβνιή κπνξεί λα αλήθεη ζε έλα (1) κφλν απφ ηα θάησζη 

Δπηζηεκνληθά Πεδία: 

 Δπηζηεκνληθφ Πεδίν 1. Οηθνλνκηθέο Δπηζηήκεο. 

 Δπηζηεκνληθφ Πεδίν 2. Δπηζηήκεο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. 

 Δπηζηεκνληθφ Πεδίν 3. Δπηζηήκεο Πιεξνθνξηθήο θαη Τπνινγηζηψλ. 

 Δπηζηεκνληθφ Πεδίν 4. Κνηλσληθέο θαη Αλζξσπηζηηθέο Δπηζηήκεο. 

 Δπηζηεκνληθφ Πεδίν 5. Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο. 

Σα σο άλσ Δπηζηεκνληθά Πεδία πξνέθπςαλ κε βάζε ηηο πθηζηάκελεο ρνιέο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. 

4. Ζ αηηνχκελε ρξνληθή πεξίνδνο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ εξεπλεηηθψλ πξνηάζεσλ 

αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζήο ηνπο απφ πλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ 

θαη Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο 2019. 

Χζηφζν, εγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα κπνξνχλ λα παξαηείλνληαη ρξνληθά ρσξίο 

επηπξφζζεηε αχμεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαηφπηλ ππνβνιήο ζρεηηθνχ αηηήκαηνο θαη 

έγθξηζεο ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ. 

γ. Παξαδνηέα 

Κάζε ππνςήθηα εξεπλεηηθή πξφηαζε πξέπεη λα εκπεξηέρεη ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο 

θαη ζπγθεθξηκέλα παξαδνηέα γηα ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο αηηνχκελεο 

ρξεκαηνδφηεζεο κε αλαθνξά ζε αλακελφκελα απηά απνηειέζκαηα (παξνπζηάζεηο ζε 

δηεζλή ζπλέδξηα, δεκνζηεχζεηο, θιπ.). Δίλαη πξνο φθεινο ηεο ππνςήθηαο εξεπλεηηθήο 

πξφηαζεο λα ζέζεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη λα πεξηγξάςεη ζαθψο ην πψο ε 

ρξεκαηνδφηεζε ζα βνεζήζεη είηε ζην λα εθθηλήζεη έλα πξφγξακκα, είηε λα εληζρχζεη 

κηα πξνγξακκαηηζκέλε ππνβνιή ππφ εθθξεκφηεηα, είηε ηέινο λα νινθιεξψζεη έλα 

εξεπλεηηθφ πξφγξακκα. Σα παξαδνηέα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζην ηα 

θάησζη: 

 Δμακεληαία έθζεζε πξνφδνπ. 

Τπνβάιιεηαη ςεθηαθά κέρξη κε ειεθηξνληθή απνζηνιή ζηε δηεχζπλζε 

proelke@uom.edu.gr θαη θαηαρσξείηαη ζην θάθειν ηνπ έξγνπ. 

 Σειηθφ παξαδνηέν 

mailto:proelke@uom.edu.gr
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Απνδεηθηηθφ ππνβνιήο (submission) ή έγθξηζεο (acceptance) ελφο (1) άξζξνπ είηε ζε 

δηεζλέο ζπλέδξην κε δηαδηθαζία επηινγήο απφ νξγαλσηηθή επηηξνπή (full paper ή 

extended abstract), είηε ζε δηεζλέο επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ κε θξηηέο. ε πεξίπησζε 

πνπ ε έξεπλα δελ κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε απνηέιεζκα γηα επηζηεκνληθνχο ιφγνπο ή 

γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, ζπληάζζεηαη αλαιπηηθή έθζεζε ε νπνία πεξηγξάθεη 

αλαιπηηθά ηνπο ιφγνπο αδπλακίαο νινθιήξσζεο ηεο έξεπλαο. Ζ έθζεζε απηή 

ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλν θαη ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά κε 

απνζηνιή ζηε δηεχζπλζε proelke@uom.edu.gr. Απφ ηελ ππνβνιή ηεο έθζεζεο θαη 

έπεηηα δελ πξαγκαηνπνηνχληαη επηπιένλ δαπάλεο. Ζ έθζεζε ινγίδεηαη σο ηειηθφ 

παξαδνηέν θαη νη δαπάλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί έσο ηε ζηηγκή ππνβνιήο ηεο 

γίλνληαη απνδεθηέο. ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ηεο έθζεζεο έσο θαη δχν (2) κήλεο 

απφ ηε ρξνληθή πεξίνδν ρξεκαηνδφηεζεο, ην έξγν ραξαθηεξίδεηαη σο «κε 

νινθιεξσκέλν» θαη νη δαπάλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ινγίδνληαη σο 

αρξεσζηήησο θαηαβιεζείζεο θαη επηζηξέθνληαη. 

δ. Δπηιέμηκεο δαπάλεο 

Οη παξαθάησ δαπάλεο είλαη επηιέμηκεο ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δξεπλεηηθψλ 

Δπηρνξεγήζεσλ: 

1. Αγνξά ινγηζκηθνχ, βηβιηνγξαθηθνχ, πιεξνθνξηαθνχ, νπηηθναθνπζηηθνχ θαη 

αλαισζίκνπ πιηθνχ πνπ δελ κπνξεί λα θαιπθζεί απφ άιιεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο 

θαη ην νπνίν είλαη θξίζηκν γηα ηε δηεμαγσγή ηεο ζρεηηθήο έξεπλαο. Σν ινγηζκηθφ, 

βηβιηνγξαθηθφ ή πιεξνθνξηαθφ πιηθφ ζα πξέπεη κεηά ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο λα 

είλαη πξνζβάζηκν ζε φια ηα κέιε Γ.Δ.Π. ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλφηεηαο. Ζ αγνξά 

θχξηνπ εμνπιηζκνχ δελ θαιχπηεηαη απφ ηελ παξνχζα πξφζθιεζε. 

2. Έμνδα ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ ή κειψλ Γ.Δ.Π. γηα ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα φπνπ 

παξνπζηάδνπλ ηε ζρεηηθή εξγαζία. 

3. Έμνδα κεηαθίλεζεο κειψλ Γ.Δ.Π. ζε αλαγλσξηζκέλα εξεπλεηηθά θέληξα ή 

ηλζηηηνχηα ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ γηα επηζηεκνληθέο ζπλεξγαζίεο 

ζπλαθείο κε ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. 

4. Πξφζβαζε ζε βάζεηο δεδνκέλσλ. 

5. Έμνδα δεκνζηεχζεσλ ζε πεξηνδηθά πνπ ην απαηηνχλ (article submission fees, page 

overlength charges, θηι.). 

6. Σαρπδξνκηθά έμνδα πνπ αθνξνχλ ην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα (π.ρ. απνζηνιή 

εξσηεκαηνινγίσλ). 

7. Σξαπεδηθά έμνδα πνπ θαηαβάιινληαη γηα ζπκκεηνρέο ζε ζπλέδξηα. 
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8. Σερληθή ππνζηήξημε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επρεξή πινπνίεζε ηνπ έξγνπ (π.ρ. 

κίζζσζε εμεηδηθεπκέλνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ). 

 

Ακνηβέο ηαθηηθνχ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη κειψλ Γ.Δ.Π. ηνπ Ηδξχκαηνο δελ 

πξνβιέπνληαη ζηηο δαπάλεο ησλ Δξεπλεηηθψλ Δπηρνξεγήζεσλ. ε πεξίπησζε πνπ 

ζηελ Δξεπλεηηθή Πξφηαζε πξνβιέπεηαη ακνηβή γηα εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε (ή 

ζπλεξγάηεο), ζα πξέπεη λα ππάξρεη νλνκαζηηθή αλαθνξά ψζηε λα κελ ππάξρεη 

πξφβιεκα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηνπ έξγνπ. 

ε. Γηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 

Ζ δηαδηθαζία θξίζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ εξεπλεηηθψλ πξνηάζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη 

ζε ηξείο θάζεηο: 

Α’ Φάζε – Γηνηθεηηθφο έιεγρνο 

ε απηή ηε θάζε εμεηάδεηαη απφ ηνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. ε 

πιεξφηεηα θαθέινπ θαη ζπκπιεξψλεηαη ην ζρεηηθφ έληππν (Παξάξηεκα Β1 ηνπ 

παξφληνο Καλνληζκνχ) γηα θάζε ππνβιεζείζα εξεπλεηηθή πξφηαζε. Ζ πξνζεζκία γηα 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ πιεξφηεηαο ησλ εξεπλεηηθψλ πξνηάζεσλ νξίδεηαη ζε 

πέληε (5) εξγάζηκεο κέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

πξνηάζεσλ. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ πιεξφηεηαο ζπληάζζεηαη θαηάινγνο 

πνπ πεξηιακβάλεη: (i) ηηο πιήξεηο πξνηάζεηο πνπ πξνρσξάλε ζηελ επφκελε θάζε ηεο 

αμηνιφγεζεο, θαη, (ii) ηηο ειιηπείο πξνηάζεηο πνπ απνξξίπηνληαη κε ζρεηηθή 

ηεθκεξίσζε (π.ρ. απνπζία απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ). 

Β’ Φάζε – πγθξηηηθή αμηνιφγεζε πξνηάζεσλ αλά νκάδα θξηηεξίσλ 

ε απηή ηε θάζε δηεμάγεηαη ε επηζηεκνληθή αμηνιφγεζε ηεο θάζε εξεπλεηηθήο 

πξφηαζεο απφ νκάδα αμηνινγεηψλ κε βάζε ηα θξηηήξηα ηεο ελφηεηαο Σ’ ηνπ 

παξφληνο Καλνληζκνχ. 

4. Ζ πξνζεζκία γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εξεπλεηηθψλ πξνηάζεσλ 

νξίδεηαη ζε ηξηάληα (30) κέξεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ. Γηα 

θάζε έλα απφ ηα νξηδφκελα Δπηζηεκνληθά Πεδία ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, νξίδνληαη 

ηξείο αμηνινγεηέο, δχν εμσηεξηθνί θαη έλαο εζσηεξηθφο αμηνινγεηήο (κέινο Γ.Δ.Π. 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο) ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έρεη ιάβεη κέξνο ζηνλ 

ηξέρνληα θχθιν ππνβνιήο πξνηάζεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Δξεπλεηηθψλ 

Δπηρνξεγήζεσλ. 

Ο θάζε αμηνινγεηήο βαζκνινγεί ην ζχλνιν ησλ πξνηάζεσλ αλά Δπηζηεκνληθφ Πεδίν 

πνπ ηνπ αλαινγνχλ θαη ζπκπιεξψλεη γηα θάζε εξεπλεηηθή πξφηαζε ην ζρεηηθφ έληππν 
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(Παξάξηεκα Β2 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ) βαζκνινγψληαο ηελ θάζε πξφηαζε κε 

κέγηζην βαζκφ ηηο εθαηφ (100) κνλάδεο. Γηα θάζε εξεπλεηηθή πξφηαζε απαηηνχληαη 

θαη’ ειάρηζην δχν (2) αμηνινγήζεηο ζηε δηάξθεηα ηεο νξηδφκελεο πξνζεζκίαο. Ζ 

ηειηθή βαζκνινγία θάζε πξφηαζεο πξνθχπηεη απφ ην κέζν φξν ησλ αμηνινγήζεσλ 

πνπ έρνπλ παξαιεθζεί. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο επηζηεκνληθήο αμηνιφγεζεο, φιεο νη 

ππνβιεζείζεο εξεπλεηηθέο πξνηάζεηο θαηαηάζζνληαη ζε εληαίν θαηάινγν θαηά 

θζίλνπζα ζεηξά κε βάζε ηε βαζκνινγία ηνπο αλεμαξηήησο Δπηζηεκνληθνχ Πεδίνπ 

ζην νπνίν αλήθνπλ. 

Γ’ Φάζε – Γηνηθεηηθή έγθξηζε 

Ο θαηάινγνο κε ηε βαζκνινγία ησλ αμηνινγεηψλ θαη ηελ ηεξάξρεζε ησλ πξνηάζεσλ 

ηίζεηαη πξνο έγθξηζε ζε πλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο ηνπ 

Δ.Λ.Κ.Δ.. Ζ έγθξηζε γίλεηαη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο 

θαη ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ζχκθσλα κε ηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

κείδνλνο έξγνπ/ππνέξγσλ. Ζ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. κεξηκλά γηα ηελ 

επαξθή αληηπξνζψπεπζε φισλ ησλ Δπηζηεκνληθψλ Πεδίσλ ηνπ Ηδξχκαηνο ζην 

ζχλνιν ησλ εγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ. 

Οη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. ζρεηηθά κε ηηο Δξεπλεηηθέο 

Δπηρνξεγήζεηο δελ είλαη αλνηθηέο ζε ελζηάζεηο. Οη δπλεηηθνί δηθαηνχρνη ησλ 

Δξεπλεηηθψλ Δπηρνξεγήζεσλ ελεκεξψλνληαη εγγξάθσο γηα ηελ απφθαζε. ε 

πεξίπησζε απφξξηςεο κηαο πξφηαζεο, ην ελεκεξσηηθφ έγγξαθν ζα πεξηιακβάλεη ηα 

ζρφιηα ησλ αμηνινγεηψλ θαη ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα πινπνίεζεο 

ησλ πξνηάζεσλ πνπ ζα εγθξηζνχλ ζα είλαη απφ ηελ εκέξα ηεο έγθξηζήο ηνπο ζηε 

πλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ θαη κέρξη ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο 2019. 

 

 Πξφγξακκα Δλίζρπζεο πκκεηνρήο Τπνςεθίσλ Γηδαθηφξσλ ζε    

Δπηζηεκνληθά πλέδξηα/θαιιηηερληθέο εθδειψζεηο (έηνπο 2019) 

 

Ζ Δπηηξνπή Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. ζηελ ππ’ αξηζκ. 262/10-9-2019 

έθηαθηε ζπλεδξίαζή ηεο ελέθξηλε, δπλάκεη ησλ αιιαγψλ πνπ επηθέξεη ν Ν. 

4610/2019 ζηε δηαρείξηζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ 

ελνηήησλ: «Πξνυπνζέζεηο Οηθνλνκηθήο Δλίζρπζεο», «Ύςνο Οηθνλνκηθήο 

Δλίζρπζεο» θαη «Πξνυπνζέζεηο Καηαβνιήο Γαπαλψλ» ηνπ Καλνληζκνχ 

Υξεκαηνδφηεζεο Τπνςεθίσλ Γηδαθηφξσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε Δπηζηεκνληθά 
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πλέδξηα/Καιιηηερληθέο Δθδειψζεηο σο πξνο ην ζθέινο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξέπεη 

λα ηεξνχληαη απφ 1/10/2019 θη εθεμήο πξνθεηκέλνπ λα πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο 

ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο ελίζρπζεο θαη εηδηθφηεξα σο εμήο: 

Πξνυπνζέζεηο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο 

Όινη νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο δηθαηνχληαη λα 

ππνβάινπλ αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο ζηε Μνλάδα Οηθνλνκηθήο θαη Γηνηθεηηθήο 

Τπνζηήξημεο (Μ.Ο.Γ.Τ.) ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ., κέζσ ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηφο ηνπο. 

Οη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο δηθαηνχληαη λα ππνβάινπλ ηαπηφρξνλα αίηεζε γηα 

πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο (1) παξνπζίαζεο, αλά έηνο. Πξνηεξαηφηεηα ζα δίδεηαη ζε 

απηνχο πνπ βξίζθνληαη ζην ηειεπηαίν ζηάδην εθπφλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο ηνπο 

δηαηξηβήο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ιφγσ ηεο αιιαγήο ηνπ Ννκηθνχ Πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηνπο 

Δ.Λ.Κ.Δ., ε δηαδηθαζία απφ 1/10/2019 κεηαβάιιεηαη σο εμήο: 

α. ν Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο, πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κεηαθίλεζήο ηνπ θαη 

νπσζδήπνηε πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε δαπάλεο (π.ρ. έθδνζε 

εηζηηεξίνπ, πιεξσκή μελνδνρείνπ, πιεξσκήο ζπκκεηνρήο ζην ζπλέδξην θιπ) ζα 

πξέπεη λα ππνβάιιεη αίηεζε ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο φπνπ λα πξνζδηνξίδεηαη 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα, ν ηφπνο θαη ν ζθνπφο ηεο κεηαθίλεζήο ηνπ θαη ην αλψηεξν 

πξνβιεπφκελν πνζφ ηεο κεηαθίλεζεο. 

β. ε Γξακκαηεία, πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κεηαθίλεζήο ηνπ θαη νπσζδήπνηε 

πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε νπνηαδήπνηε δαπάλεο, ζα πξέπεη λα ζηείιεη ζηε ΜΟΓΤ 

ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. πποκειμένος να εξεηαζηεί ηο οικονομικό ανηικείμενο από ηη 

ζςνεδπίαζη ηηρ Επιηποπήρ Επεςνών και Διασείπιζηρ ηος Ε.Λ.Κ.Ε., ηελ απφθαζε ή 

βεβαίσζε ηνπ Πξνέδξνπ γηα ηε ιήςε ηεο απφθαζεο ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο 

κε ζπλεκκέλε ηελ Αίηεζε Μεηαθίλεζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Τπνςήθηνπ 

Γηδάθηνξα ζε Δπηζηεκνληθφ πλέδξην/Καιιηηερληθή Δθδήισζε θαη λα 

πξνζδηνξίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα, ν ηφπνο θαη ν ζθνπφο ηεο κεηαθίλεζήο ηνπ θαη 

ην αλψηεξν πξνβιεπφκελν πνζφ. εκεηψλεηαη φηη ε πλέιεπζε απνθαζίδεη βάζεη ηνπ 

δηαζέζηκνπ ππνινίπνπ ηνπ Σκήκαηνο θαη βάζεη ησλ αθαδεκατθψλ θξηηεξίσλ πνπ έρεη 

ζέζεη κε απφθαζή ηεο.  

γ.  Δλ ζπλερεία, ε απφθαζε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο 

ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. θνηλνπνηείηαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα 

ελεκεξψζεη αξκνδίσο ηνλ Τ.Γ  
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δ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ παξαπάλσ δηαδηθαζηψλ (α, β θαη γ) θαη εθφζνλ 

έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ ε κεηαθίλεζε ν Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο 

κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ δαπαλψλ. 

Ύςνο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο       

ην πιαίζην ηνπ αλσηέξσ απηνρξεκαηνδνηνχκελνπ έξγνπ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ.,  

πξνυπνινγίδεηαη γηα ην εκεξνινγηαθφ έηνο 2019, ην πνζφ ησλ 10.000,00 € αλά 

Αθαδεκατθφ Σκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, σζηφζν ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζα 

θαηαβάιιεηαη επί ηε βάζεη ησλ πξαγκαηηθψο δηελεξγεζεηζψλ δαπαλψλ, αθνχ 

πξνζθνκηζζνχλ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, φπσο νξίδνληαη ζηελ νηθεία Δλφηεηα 

ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, πνπ επηγξάθεηαη εηδηθφηεξα «ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ 

ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΣΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ». Σν αλψηαην πνζφ νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο γηα 

θάζε ππνςήθην δηδάθηνξα νξίδεηαη ζηα 1.500,00 € γηα ην ζχλνιν ησλ 

απνδεδεηγκέλσλ παξνπζηάζεσλ, ελψ ην πνζφ νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο 

νξηζηηθνπνηείηαη θαηφπηλ εθθαζάξηζεο απφ ηε Μ.Ο.Γ.Τ. ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ, ησλ ζρεηηθψλ 

πξνζθνκηδνκέλσλ δαπαλψλ κεηαθίλεζεο, ήηνη παξαζηαηηθψλ θαη ινηπψλ, θαηά 

πεξίπησζε, ζπλνδεπηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ. Σε πεξίπησζε απνθιίζεσλ κεηαμχ ηνπ 

αηηνχκελνπ θαη ηνπ ηειηθψο εθθαζαξηζκέλνπ πνζνχ, ε ΜΟΓΥ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. ζα 

πξνρσξάεη ζε απνδέζκεπζε ηνπ πνζνχ πνπ δελ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνπο Τ.Γ, 

πξνθεηκέλνπ λα επηζηξέθεη ην ππνιεηπφκελν πνζφ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

Σκήκαηνο. 

Πξνυπνζέζεηο θαηαβνιήο ησλ δαπαλψλ 

α. Να έρεη εθδνζεί θαη αλαξηεζεί ζηε Γηαχγεηα, πξηλ ηε κεηαθίλεζε θαη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε δαπάλεο, ε Απφθαζε Έγθξηζεο απφ ηε 

πλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ  (βι. Πξνυπνζέζεηο Οηθνλνκηθήο 

Δλίζρπζεο) 

β. Πξνζθφκηζε Πξσηφηππσλ Παξαζηαηηθψλ Δπηιέμηκσλ Γαπαλψλ (βι. αλαιπηηθά 

Ζκεξνιφγην Κίλεζεο). 

γ. Πξνζθφκηζε ησλ αθνινχζσλ πλνδεπηηθψλ Γηθαηνινγεηηθψλ: 

 Έληππν Ο.14.α – Ζκεξνιφγην Κίλεζεο γηα Τπνςήθηνπο Γηδάθηνξεο (βι. 

αλαιπηηθά νδεγίεο ζπκπιήξσζεο). 

 Τπεχζπλε Γήισζε πεξί κε δηπιήο πεγήο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ζπκκεηνρήο 

ζην πλέδξην/Καιιηηερληθή Δθδήισζε (βι. πξν-ηππσκέλε θφξκα). 

 Πξφγξακκα πλεδξίνπ/Καιιηηερληθή Δθδήισζε. 

 Αληίγξαθν ηεο Δηζήγεζεο /Δξγαζίαο /Αλαθνίλσζεο πνπ παξνπζηάζηεθε. 

https://elke.uom.gr/wp-content/uploads/2018/12/O.14-����������_�������.xls
https://elke.uom.gr/wp-content/uploads/2019/02/��������-������-�-�-_������������-����-��������������-2019.doc
https://elke.uom.gr/wp-content/uploads/2019/02/��������-������-�-�-_������������-����-��������������-2019.doc
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 Βεβαίσζε παξνπζίαζεο (Δηζήγεζεο /Δξγαζίαο /Αλαθνίλσζεο) απφ ηελ 

Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηνπ πλεδξίνπ/Καιιηηερληθήο Δθδήισζεο ή άιινλ 

θαηά πεξίπησζε αξκφδην. 

 Απφθαζε έγθξηζεο ηεο κεηαθίλεζεο απφ ηε πλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο 

Δξεπλψλ (βι. Πξνυπνζέζεηο Οηθνλνκηθήο Δλίζρπζεο). 

Ο Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηαθίλεζήο ηνπ ζα θαηαζέηεη 

ζηε ΜΟΓΤ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. φια ηα παξαπάλσ παξαζηαηηθά θαη ινηπά ζπλνδεπηηθά 

δηθαηνινγεηηθά, κφλνλ εθφζνλ είλαη πιήξε. 

Ο Δ.Λ.Κ.Δ., θαηφπηλ ειέγρνπ ηεο λνκηκφηεηαο, θαλνληθφηεηαο θαη επηιεμηκφηεηαο 

ησλ δαπαλψλ θαη ζπκβαηφηεηαο κε ηνλ ηζρχνληα Καλνληζκφ Υξεκαηνδφηεζεο φισλ 

ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, πξνβαίλεη ζηε δηεπζέηεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ηεο, ελ ιφγσ, θαηεγνξίαο ηεο ζεζκνζεηεκέλεο Δξεπλεηηθήο Πνιηηηθήο 

ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ.» 

 

Μεηά ηηο σο άλσ αιιαγέο, ν Καλνληζκφο Υξεκαηνδφηεζεο Τπνςεθίσλ Γηδαθηφξσλ 

γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε Δπηζηεκνληθά πλέδξηα/Καιιηηερληθέο Δθδειψζεηο απφ 

1/10/2019 επηθαηξνπνηείηαη σο εμήο: 

 

 Καλνληζκφο ρξεκαηνδφηεζεο ζπκκεηνρήο  Τπνςήθησλ Γηδαθηφξσλ ζε 

επηζηεκνληθά ζπλέδξηα/θαιιηηερληθέο εθδειψζεηο                                              

         

Σηφρνο  

Ζ Δπηηξνπή Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο 

ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Μαθεδνλίαο, ζην πιαίζην ηεο Δξεπλεηηθήο ηνπ Πνιηηηθήο, έρεη 

ζεζκνζεηήζεη Πξφγξακκα νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ησλ Τπνςεθίσλ Γηδαθηφξσλ ησλ 

αθαδεκατθψλ Σκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ καο, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

Δπηζηεκνληθά πλέδξηα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο. Δηδηθφηεξα γηα ηνπο 

Τπνςήθηνπο Γηδάθηνξεο ηνπ Σκήκαηνο Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο 

πξνβιέπεηαη, ζχκθσλα κε ην ππ’ αξηζκ. 2/3-10-2018 Απφζπαζκα Πξαθηηθνχ ηνπ 

Σκήκαηνο ΜΔΣ, ε νηθνλνκηθή ηνπο ελίζρπζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

Καιιηηερληθέο Δθδειψζεηο (ζπλαπιίεο, ξεζηηάι, δηεζλείο κνπζηθέο δηνξγαλψζεηο, 

παξαζηάζεηο θιπ), εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή βεβαίσζε ζπκκεηνρήο θαη χζηεξα απφ 

ηελ έγθξηζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο πνπ ζα επηβεβαηψλεη ηε ζπλάθεηα ηεο 
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εθδήισζεο κε ηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηνπ Τ.Γ. ζχκθσλα θαη κε ηελ εηζήγεζε ηνπ 

επηβιέπνληνο Καζεγεηή. 

Πξνυπνζέζεηο Οηθνλνκηθήο Δλίζρπζεο 

Όινη νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο δηθαηνχληαη λα 

ππνβάινπλ αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο ζηε Μνλάδα Οηθνλνκηθήο θαη Γηνηθεηηθήο 

Τπνζηήξημεο (Μ.Ο.Γ.Τ.) ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ., κέζσ ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηφο ηνπο. 

Οη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο δηθαηνχληαη λα ππνβάινπλ ηαπηφρξνλα αίηεζε γηα 

πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο (1) παξνπζίαζεο, αλά έηνο. Πξνηεξαηφηεηα ζα δίδεηαη ζε 

απηνχο πνπ βξίζθνληαη ζην ηειεπηαίν ζηάδην εθπφλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο ηνπο 

δηαηξηβήο.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ιφγσ ηεο αιιαγήο ηνπ Ννκηθνχ Πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηνπο 

Δ.Λ.Κ.Δ., ε δηαδηθαζία απφ 1/10/2019 κεηαβάιιεηαη σο εμήο: 

α. ν Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο, πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κεηαθίλεζήο ηνπ θαη 

νπσζδήπνηε πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε δαπάλεο (π.ρ. έθδνζε 

εηζηηεξίνπ, πιεξσκή μελνδνρείνπ, πιεξσκήο ζπκκεηνρήο ζην ζπλέδξην θιπ) ζα 

πξέπεη λα ππνβάιιεη αίηεζε ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο φπνπ λα πξνζδηνξίδεηαη 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα, ν ηφπνο θαη ν ζθνπφο ηεο κεηαθίλεζήο ηνπ θαη ην αλψηεξν 

πξνβιεπφκελν πνζφ ηεο κεηαθίλεζεο. 

β. ε Γξακκαηεία, πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κεηαθίλεζήο ηνπ θαη νπσζδήπνηε 

πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε νπνηαδήπνηε δαπάλεο, ζα πξέπεη λα ζηείιεη ζηε ΜΟΓΤ 

ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. πποκειμένος να εξεηαζηεί ηο οικονομικό ανηικείμενο από ηη 

ζςνεδπίαζη ηηρ Επιηποπήρ Επεςνών και Διασείπιζηρ ηος Ε.Λ.Κ.Ε., ηελ απφθαζε ή 

βεβαίσζε ηνπ Πξνέδξνπ γηα ηε ιήςε ηεο απφθαζεο ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο 

κε ζπλεκκέλε ηελ Αίηεζε Μεηαθίλεζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Τπνςήθηνπ 

Γηδάθηνξα ζε Δπηζηεκνληθφ πλέδξην/Καιιηηερληθή Δθδήισζε θαη λα 

πξνζδηνξίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα, ν ηφπνο θαη ν ζθνπφο ηεο κεηαθίλεζήο ηνπ θαη 

ην αλψηεξν πξνβιεπφκελν πνζφ. εκεηψλεηαη φηη ε πλέιεπζε απνθαζίδεη βάζεη ηνπ 

δηαζέζηκνπ ππνινίπνπ ηνπ Σκήκαηνο θαη βάζεη ησλ αθαδεκατθψλ θξηηεξίσλ πνπ έρεη 

ζέζεη κε απφθαζή ηεο.  

γ. Δλ ζπλερεία, ε απφθαζε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο 

ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. θνηλνπνηείηαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα 

ελεκεξψζεη αξκνδίσο ηνλ Τ.Γ  
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δ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ παξαπάλσ δηαδηθαζηψλ (α, β θαη γ) θαη εθφζνλ 

έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ ε κεηαθίλεζε ν Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο 

κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ δαπαλψλ. 

 Ύςνο Οηθνλνκηθήο Δλίζρπζεο  

ην πιαίζην ηνπ αλσηέξσ απηνρξεκαηνδνηνχκελνπ έξγνπ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ.,  

πξνυπνινγίδεηαη γηα ην εκεξνινγηαθφ έηνο 2019, ην πνζφ ησλ 10.000,00€ αλά 

Αθαδεκατθφ Σκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, σζηφζν ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζα 

θαηαβάιιεηαη επί ηε βάζεη ησλ πξαγκαηηθψο δηελεξγεζεηζψλ δαπαλψλ, αθνχ 

πξνζθνκηζζνχλ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, φπσο νξίδνληαη ζηελ νηθεία Δλφηεηα 

ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, πνπ επηγξάθεηαη εηδηθφηεξα «ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ 

ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΣΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ». Σν αλψηαην πνζφ νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο γηα 

θάζε ππνςήθην δηδάθηνξα νξίδεηαη ζηα 1.500,00 € γηα ην ζχλνιν ησλ 

απνδεδεηγκέλσλ παξνπζηάζεσλ, ελψ ην πνζφ νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο 

νξηζηηθνπνηείηαη θαηφπηλ εθθαζάξηζεο απφ ηε Μ.Ο.Γ.Τ. ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ, ησλ ζρεηηθψλ 

πξνζθνκηδνκέλσλ δαπαλψλ κεηαθίλεζεο, ήηνη παξαζηαηηθψλ θαη ινηπψλ, θαηά 

πεξίπησζε, ζπλνδεπηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ. ε πεξίπησζε απνθιίζεσλ κεηαμχ ηνπ 

αηηνχκελνπ θαη ηνπ ηειηθψο εθθαζαξηζκέλνπ πνζνχ, ε ΜΟΓΤ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. ζα 

πξνρσξάεη ζε απνδέζκεπζε ηνπ πνζνχ πνπ δελ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνπο Τ.Γ, 

πξνθεηκέλνπ λα επηζηξέθεη ην ππνιεηπφκελν πνζφ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

Σκήκαηνο. 

Δπηιέμηκεο Γαπάλεο 

 Έμνδα κεηαθίλεζεο. 

 Έμνδα εγγξαθήο ζπλεδξίνπ/θαιιηηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο (registration fees). 

 Έμνδα δηαλπθηέξεπζεο (κφλνλ ρξεψζεηο δσκαηίνπ). 

 Πξνυπνζέζεηο Καηαβνιήο ησλ Γαπαλψλ 

α. Να έρεη εθδνζεί θαη αλαξηεζεί ζηε Γηαχγεηα, πξηλ ηε κεηαθίλεζε θαη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε δαπάλεο, ε Απφθαζε Έγθξηζεο απφ ηε πλεδξίαζε 

ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ  (βι. Πξνυπνζέζεηο Οηθνλνκηθήο Δλίζρπζεο) 

β. Πξνζθφκηζε Πξσηφηππσλ Παξαζηαηηθψλ Δπηιέμηκσλ Γαπαλψλ (βι. αλαιπηηθά 

Ζκεξνιφγην Κίλεζεο). 

γ. Πξνζθφκηζε ησλ αθνινχζσλ πλνδεπηηθψλ Γηθαηνινγεηηθψλ: 

 Έληππν Ο.14.α – Ζκεξνιφγην Κίλεζεο γηα Τπνςήθηνπο Γηδάθηνξεο  

 Τπεχζπλε Γήισζε πεξί κε δηπιήο πεγήο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ζπκκεηνρήο 

ζην πλέδξην/Καιιηηερληθή Δθδήισζε  

https://elke.uom.gr/wp-content/uploads/2018/12/O.14-����������_�������.xls
https://elke.uom.gr/wp-content/uploads/2019/02/��������-������-�-�-_������������-����-��������������-2019.doc
https://elke.uom.gr/wp-content/uploads/2019/02/��������-������-�-�-_������������-����-��������������-2019.doc
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 Πξφγξακκα πλεδξίνπ/Καιιηηερληθή Δθδήισζε. 

 Αληίγξαθν ηεο Δηζήγεζεο /Δξγαζίαο /Αλαθνίλσζεο πνπ παξνπζηάζηεθε. 

 Βεβαίσζε παξνπζίαζεο (Δηζήγεζεο /Δξγαζίαο /Αλαθνίλσζεο) απφ ηελ 

Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηνπ πλεδξίνπ/Καιιηηερληθήο Δθδήισζεο ή άιινλ θαηά 

πεξίπησζε αξκφδην. 

 Απφθαζε έγθξηζεο ηεο κεηαθίλεζεο απφ ηε πλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ 

 Ο Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηαθίλεζήο ηνπ ζα θαηαζέηεη 

ζηε ΜΟΓΤ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. φια ηα παξαπάλσ παξαζηαηηθά θαη ινηπά ζπλνδεπηηθά 

δηθαηνινγεηηθά, κφλνλ εθφζνλ είλαη πιήξε. 

 Ο Δ.Λ.Κ.Δ., θαηφπηλ ειέγρνπ ηεο λνκηκφηεηαο, θαλνληθφηεηαο θαη επηιεμηκφηεηαο 

ησλ δαπαλψλ θαη ζπκβαηφηεηαο κε ηνλ ηζρχνληα Καλνληζκφ Υξεκαηνδφηεζεο φισλ 

ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, πξνβαίλεη ζηε δηεπζέηεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ηεο, ελ ιφγσ, θαηεγνξίαο ηεο ζεζκνζεηεκέλεο Δξεπλεηηθήο Πνιηηηθήο 

ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ». 

 

 Γείθηεο σθεινπκέλσλ Τπνςήθησλ Γηδαθηφξσλ   

α/α Γείθηεο  Μνλάδαο Μέηξεζεο Αξηζκφο 

1 Μεηαθηλήζεηο Τ.Γ. Σκήκαηνο 

Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ 

πνπδψλ 

Αξηζκφο 14 

2 Μεηαθηλήζεηο Τ.Γ. Οξγάλσζεο 

θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ 

Αξηζκφο 18 

3 Μεηαθηλήζεηο Τ.Γ. Οηθνλνκηθψλ 

Δπηζηεκψλ 

Αξηζκφο 19 

4 Μεηαθηλήζεηο Τ.Γ. Βαιθαληθψλ, 

ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ 

πνπδψλ 

Αξηζκφο 10 

5 Μεηαθηλήζεηο Τ.Γ. 

Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο 

Αξηζκφο 19 

6 Μεηαθηλήζεηο Τ.Γ. Λνγηζηηθήο 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αξηζκφο 7 

7 Μεηαθηλήζεηο Τ.Γ. Αξηζκφο 11 
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Δθπαηδεπηηθήο Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο 

8 Μεηαθηλήζεηο Τ.Γ. Μνπζηθήο 

Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο 

Αξηζκφο 5 

 Σχλνιν έηνπο 2019  Αξηζκφο 103 

 

 

 Πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο δηνξγάλσζεο ζπλεδξίσλ/θαιιηηερληθψλ 

εθδειψζεσλ (2019) - Υξεκαηνδφηεζε πλεδξίσλ/Καιιηηερληθψλ Δθδειψζεσλ 

πνπ νξγαλψλνληαη απφ ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ή ζπλδηνξγαλψλνληαη κε ην 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

Καλνληζκφο 

Γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ, ν 

Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλνο δηνξγάλσζεο ηνπ πλεδξίνπ ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη, ζηε 

Μνλάδα Οηθνλνκηθήο θαη Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο (Μ.Ο.Γ.Τ.) ηνπ Δηδηθνχ 

Λνγαξηαζκνχ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο (Δ.Λ.Κ.Δ.) ην έληππν Γ11: «Αίηεζε γηα 

ρξεκαηνδφηεζε ζπλεδξίνπ/ θαιιηηερληθήο εθδήισζεο απφ ηνλ Δ.Λ.Κ.Δ. ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο», κε φια ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά, πξηλ ηε ιήμε 

ηνπ πξνεγνχκελνπ ηεο δηελέξγεηαο ηνπ πλεδξίνπ ή ηεο Καιιηηερληθήο Δθδήισζεο 

έηνπο (π.ρ. γηα πλέδξηα/Καιιηηερληθέο Δθδειψζεηο ηνπ 2019 ην έληππν ζα πξέπεη λα 

θαηαηίζεηαη ζηε ΜΟΓΤ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. έσο ηηο 31/12/2018). Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πλεδξίνπ ή ηεο Καιιηηερληθήο Δθδήισζεο απνηειεί ε 

έθδνζε Απφθαζεο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ 

θαη ε αλάξηεζή ηεο ζηε Γηαχγεηα, πξηλ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηάο ηνπο. 

α. Πξνυπνζέζεηο ρξεκαηνδφηεζεο ζπλεδξίσλ/θαιιηηερληθψλ εθδειψζεσλ 

Γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ζπλεδξίσλ απφ ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ (ΔΔ) ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ, ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα πιεξνχληαη νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο, 

ψζηε λα ιεθζνχλ ππφςε ηα θάησζη αλαθεξφκελα αληηθεηκεληθά θξηηήξηα 

ρξεκαηνδφηεζεο: 

i. Ζ έθδνζε Απφθαζεο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο 

Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαη ε αλάξηεζή ηεο ζηε Γηαχγεηα, πξηλ ηελ εκεξνκελία 

δηελέξγεηαο ηνπ πλεδξίνπ ή ηεο Καιιηηερληθήο Δθδήισζεο. 
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ii. Γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ζπλεδξίσλ/θαιιηηερληθψλ εθδειψζεσλ απφ ην 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, απαηηείηαη λα είλαη νξγαλσηήο ή ζπλδηνξγαλσηήο 

ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο κε ηελ έλλνηα λα κεηέρνπλ νπσζδήπνηε ζηελ 

Οξγαλσηηθή ή/θαη Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή ηνπ ζπλεδξίνπ κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ καο. 

iii. Γηα ηελ έγθξηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε λφκηκσλ 

παξαζηαηηθψλ είηε ζηελ Δηαηξία Αμηνπνίεζεο θαη Γηαρείξηζεο ηεο 

Πεξηνπζίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, είηε ζην ΔΠΗ. 

iv. Ζ Δπηηξνπή Δξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο αλαθέξεηαη παληνχ σο 

ρνξεγφο, π.ρ. ζηελ αθίζα, ζην πξφγξακκα, ζηα abstracts θ.α. 

v. Να έρεη πξνεγεζεί έγθξηζε δηελέξγεηαο ηνπ ζπλεδξίνπ απφ ηε Γεληθή 

πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο θαη ην Πξπηαληθφ πκβνχιην. 

vi. Ο Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλνο ηνπ πλεδξίνπ ή ηεο Καιιηηερληθήο Δθδήισζεο 

νθείιεη λα θαηαζέζεη ζηε ΜΟΓΤ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ/ηεο 

Δπηζηεκνληθφ θαη Οηθνλνκηθφ απνινγηζκφ. Όια ηα νηθνλνκηθά ζέκαηα 

ζπλεδξίσλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ ζα ειέγρνληαη απνινγηζηηθά απφ ηα αξκφδηα 

φξγαλα ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ. 

β. Δμαζθάιηζε Πηζηψζεσλ 

Ζ Δπηηξνπή Δξεπλψλ εηζεγείηαη ζηε χγθιεην ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ δχλαηαη λα 

δηαζέζεη γηα ηε νξγάλσζε/ζπλδηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ/θαιιηηερληθψλ εθδειψζεσλ.  

Ζ Δπηηξνπή Δξεπλψλ απνθαζίδεη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε εθάζηνπ 

ζπλεδξίνπ/θαιιηηερληθήο εθδήισζεο, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ αληηθεηκεληθά 

θξηηήξηα, εθφζνλ είλαη δηαζέζηκα ηα απαξαίηεηα πνζά.  

γ. Κξηηήξηα θαη Πνζά Φξεκαηνδφηεζεο 

Δθφζνλ πιεξνχληαη φιεο νη αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο, ρξεκαηνδνηνχληαη 

ζπλέδξηα/θαιιηηερληθέο εθδειψζεηο απφ ηελ ΔΔ κε ηα παξαθάησ αληηθεηκεληθά 

θξηηήξηα: 

i. Οξγάλσζε ζπλεδξίνπ/θαιιηηερληθήο εθδήισζεο απνθιεηζηηθά απφ ην 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο: 

 Οξγάλσζε ζπλεδξίνπ/θαιιηηερληθήο εθδήισζεο κφλν απφ έλα Σκήκα ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ καο (κέρξη €1.000). 

 Οξγάλσζε ζπλεδξίνπ/θαιιηηερληθήο εθδήισζεο απφ δχν Σκήκαηα θαη κέρξη 

πέληε Σκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ καο (κέρξη €4.000). 
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 Οξγάλσζε ζπλεδξίνπ/θαιιηηερληθήο εθδήισζεο απφ έμη θαη πάλσ Σκήκαηα 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ καο (κέρξη €6.000). 

ii. Σπλδηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ/θαιιηηερληθψλ εθδειψζεσλ απφ ην Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο κε: 

 Σνπηθή Δπηζηεκνληθή Δηαηξία (κέρξη €1.500). 

 Παλειιήληα Δπηζηεκνληθή Δηαηξία ή Παλειιήλην χιινγν (κέρξη €4.000) 

 Άιια Παλεπηζηήκηα (κέρξη €5.000) 

 Γηεζλή Δπηζηεκνληθή Δηαηξία ή χιινγν (κέρξη €12.000). Πξνυπφζεζε εδψ 

είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπιάρηζηνλ πέληε θξαηψλ. 

Ζ ζπλνιηθή ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζπλεδξίσλ/θαιιηηερληθψλ εθδειψζεσλ δελ κπνξεί 

λα μεπεξάζεη ηα αλσηέξσ πνζά. 

Σν ζπλέδξην ή ε θαιιηηερληθή εθδήισζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ή εθηφο 

ησλ ρψξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. 

δ. Δπηιέμηκεο Γαπάλεο 

Οη παξαθάησ δαπάλεο είλαη επηιέμηκεο: 

 Οδνηπνξηθά έμνδα θαη έμνδα δηακνλήο ησλ πξνζθεθιεκέλσλ νκηιεηψλ-

ζπλέδξσλ-θαιιηηερληθψλ ζπληειεζηψλ, 

 Πιεξσκή ηπρφλ δεμίσζεο, 

 Σππνγξαθηθά έμνδα, 

 Γξαθηθή χιε, 

 Σερληθή ππνζηήξημε. 

 

Δγθεθξηκέλνο πξνυπνινγηζκφο γηα ην 2019 γηα ρξεκαηνδφηεζε δηνξγάλσζεο  

πλεδξίσλ/θαιιηηερληθψλ εθδειψζεσλ (2019) ζηα πιαίζηα ηεο Δξεπλεηθήο 

Πνιηηηθήο 2019 : 80.000 (10.000,00 αλά Σκήκα) 

α/α Σκήκαηα 

Αξηζκφο Αηηήζεσλ  γηα 

ρξεκαηνδφηεζε 

δηνξγάλσζεο Ηκεξίδσλ   

Δγθεθξηκέλν πνζφ 

ρξεκαηνδφηεζεο 

βάζεη αηηήζεσλ 

1 

Γηεζλψλ & Δπξσπατθψλ 

πνπδψλ 
5 45.000,00 

2 

Δθαξκνζκέλεο 

Πιεξνθνξηθήο 
1 5.000,00 

3 

Μνπζηθήο Δπηζηήκεο & 

Σέρλεο 
2 2.000,00 
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4 

Δθπαηδεπηηθήο & 

Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 
1 4.000,00 

5 Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ  1 1.600,00 

6 

Λνγηζηηθήο θαη 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο 
0 0,00 

7 

Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ & 

Αλαηνιηθψλ πνπδψλ 
0 0,00 

8 

Οξγάλσζεο & Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ 
0 0,00 

  Σύνολο έηοςρ 2019 10 57.600,00 

 

 Πξφγξακκα δηνξγάλσζεο εκεξίδσλ/θαιιηηερληθψλ εθδειψζεσλ (έηνπο 

2019) 

Καλνληζκφο  

Ζ νξγάλσζε εκεξίδσλ/θαιιηηερληθψλ εθδειψζεσλ έρεη σο ζθνπφ λα ελζαξξχλεη ηε 

ζπδήηεζε θαη ηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη ηδεψλ πάλσ ζε ηξέρνληα ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ επηζηήκε, ηελ επηρείξεζε θαη ηελ θνηλσλία γεληθφηεξα. Ζ ελζάξξπλζε 

ησλ εκεξίδσλ/θαιιηηερληθψλ εθδειψζεσλ απνβιέπεη αθφκε ζηελ αλάπηπμε 

ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ησλ παξαγσγηθψλ θνξέσλ.  

Ζ Δπηηξνπή Δξεπλψλ ζα ρξεκαηνδνηεί εκεξίδεο/θαιιηηερληθέο εθδειψζεηο πνπ 

νξγαλψλνληαη απφ ηα Σκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κε άιινπο θνξείο. Σν εηήζην πνζφ 

αλά Σκήκα δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ηα 1.000,00€.  

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε είλαη ε ζπκκεηνρή ζην panel 

ηνπιάρηζηνλ ελφο αηφκνπ εθηφο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο.  

Γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ, ν 

Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλνο δηνξγάλσζεο ηεο Ζκεξίδαο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη 

εγθαίξσο ζηε Γξακκαηεία ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο (Δ.Λ.Κ.Δ.) 

ην έληππν Γ11α: «Αίηεζε γηα ρξεκαηνδφηεζε εκεξίδαο/θαιιηηερληθήο εθδήισζεο 

απφ ηνλ Δ.Λ.Κ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο», κε φια ηα ζπλεκκέλα 

δηθαηνινγεηηθά. Δπηζεκαίλεηαη φηη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε 

ηεο Ζκεξίδαο/Καιιηηερληθήο Δθδήισζεο απνηειεί ε έθδνζε Απφθαζεο Αλάιεςεο 

Τπνρξέσζεο απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαη ε αλάξηεζή ηεο ζηε 

Γηαχγεηα, πξηλ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηάο ηνπο  
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Πξνυπφζεζε ρξεκαηνδφηεζεο εκεξίδαο/θαιιηηερληθήο εθδήισζεο  

Ζ έθδνζε Απφθαζεο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο 

Δξεπλψλ θαη ε αλάξηεζή ηεο ζηε Γηαχγεηα, πξηλ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηεο 

εκεξίδαο/θαιιηηερληθήο εθδήισζεο.  

Να έρεη πξνεγεζεί έγθξηζε δηελέξγεηαο ηεο εκεξίδαο/θαιιηηερληθήο εθδήισζεο απφ 

ην Πξπηαληθφ πκβνχιην.  

Δπηιέμηκεο Γαπάλεο  

 Έμνδα δεκνζίεπζεο  

 Έμνδα κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο θαιεζκέλσλ  

 Έμνδα πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο  

 Έμνδα ηερληθήο ππνζηήξημεο  

Σέινο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο ησλ εθδειψζεσλ πνπ απαηηνχλ ηελ 

πξνζβαζηκφηεηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηηο εξγαζίεο απηψλ, πξνζηίζεληαη θαη νη 

θάησζη δαπάλεο:  

 Έμνδα κίζζσζεο ιεπθνχ ηαμί γηα ηε κεηαθίλεζε ησλ θαιεζκέλσλ κε 

αλαπεξία απφ θαη πξνο ην αεξνδξφκην ή/θαη απφ θαη πξνο ην κέξνο δηακνλήο 

απηψλ – νηθία ή μελνδνρείν – θαηά πεξίπησζε  

 Έμνδα απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ βνεζνχ γηα άηνκα κε θηλεηηθή αλαπεξία (ή 

λα εληαρζεί κέζα ζηα έμνδα κεηαθίλεζεο εθφζνλ ππάξρεη δπλαηφηεηα λα 

θαηαηίζεηαη ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ) θαη έμνδα δηεξκελείαο ζηελ ειιεληθή 

λνεκαηηθή γιψζζα ησλ νκηιηψλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηεο 

εκεξίδαο.  

 

Δγθεθξηκέλνο πξνυπνινγηζκφο γηα ην 2019 γηα ρξεκαηνδφηεζε δηνξγάλσζεο  

Ηκεξίδσλ ζην πιαίζην ηεο Δξεπλεηηθήο Πνιηηηθήο 2019: 8000 (1000,00 αλά 

Σκήκα) 

α/α Σκήκαηα 

Αξηζκφο Αηηήζεσλ  γηα 

ρξεκαηνδφηεζε 

δηνξγάλσζεο Ηκεξίδσλ   

Δγθεθξηκέλν πνζφ 

ρξεκαηνδφηεζεο 

βάζεη αηηήζεσλ 

1 

Γηεζλψλ & Δπξσπατθψλ 

πνπδψλ 0 0,00 

2 

Δθαξκνζκέλεο 

Πιεξνθνξηθήο 0 0,00 
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3 

Μνπζηθήο Δπηζηήκεο & 

Σέρλεο 0 0,00 

4 

Δθπαηδεπηηθήο & 

Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 1* 4.000,00* 

5 Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ  0 0,00 

6 

Λνγηζηηθήο θαη 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο 0 0,00 

7 

Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ & 

Αλαηνιηθψλ πνπδψλ 0 0,00 

8 

Οξγάλσζεο & Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ 0 0,00 

  Σχλνιν έηνπο 2019 1 4.000,00 

 

* πλδηνξγάλσζε Σκεκάησλ ΔΚΠ, ΓΔ, ΔΠ θαη ΜΔΣ. 
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πγθεληξσηηθφο θαηάινγνο πλεδξίσλ/θαιιηηερληθψλ εθδειψζεσλ/εκεξίδσλ 

έηνπο 2019 

α/α 
Σίηινο πλεδξίνπ/θαιιηηερληθψλ 

εθδειψζεσλ/εκεξίδσλ 

Ηκεξνκελία 

δηνξγάλσζεο 

1 

 

16th International Conference on the Integration of 

Constraint Programming, Artificial Intelligence, and 

Operations Research - CPAIOR 2019 

4-7/6/2019 

2 
11th International Conference on International 

Business - ICIB2019 
23-26/5/2019 

3 Democracy in crisis 30/1/2019-1/2/2019 

4 39th ISForecasting 2019 16/6-19/6/2019 

5 
Contemporary Perspectives in the Implementation of 

Women, Peace and Security Agenda 
20-22/6/2019 

6 

Protection of cultural heritage – The role of 

UNESCO and the EU and the importance of 

European institutions 

15/3/2019 

7 
Κξηηηθή κνπζηθή έξεπλα: Πξνθιήζεηο θαη 

πξννπηηθέο 
19/10/2019 

8 
Γεκνθξαηία θαη Σέρλε : Πξνθιήζεηο θαη 

Πξννπηηθέο 
29/9/2019 

9 
6ν Παλειιήλην πλέδξην Γλσζηαθψλ 

Φπρνζεξαπεηψλ 
11-13/11/2019 

10 

Αθνπζηηθή ησλ βπδαληηλψλ λαψλ. Παξνπζίαζε 

λέσλ κεζφδσλ αθνπζηηθήο βειηίσζεο κε ηε ρξήζε 

ζχγρξνλσλ ειεθηξναθνπζηηθψλ ζπζηεκάησλ. Ζ 

εμέιημε ησλ ηερληθψλ ερνγξάθεζεο Βπδαληηλήο 

Μνπζηθήο 

9/11/2019 

11 Πξνζβάζηκε ηέρλε: ε ηέρλε ηνπ εθηθηνχ 18/4/2019 
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 Δξεπλεηηθά βξαβεία (2016- 2017) 

Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο εξεπλεηηθψλ βξαβείσλ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζεζκνχ ησλ εξεπλεηηθψλ βξαβείσλ ζην Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο θαη ε ζέζπηζε δηαδηθαζίαο γηα ηελ απνλνκή ηνπο, ιακβάλεη ππφςε ηεο 

ηηο εμήο παξακέηξνπο/ζηφρνπο: 

 αληηπξνζψπεπζε φισλ ησλ εξεπλεηηθψλ πεξηνρψλ ρσξίο πεξηνξηζκνχο 

 βξάβεπζε ησλ δεκνζηεχζεσλ πνπ αλήθνπλ ζε πεξηνδηθά ζην άλσ 20% ηεο 

θαηάηαμεο 

 ηαμηλφκεζε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζε πεξηνδηθά κε απηφκαηε ελεκέξσζε ηεο 

θαηάηαμεο αμηνπνηψληαο ηελ θαηεγνξηνπνίεζε θαη ηα επξήκαηα ηεο 

βηβιηνγξαθηθήο βάζεο Scopus. 

 αμηνιφγεζε ησλ πεξηνδηθψλ βάζεη ηεο ζηάζκηζήο ηνπο ζηελ επηζηεκνληθή 

πεξηνρή φπνπ αλήθνπλ, αληηκεησπίδνληαο ην πξφβιεκα ηνπ δηαθνξεηηθνχ 

πιαηζίνπ (pattern) δεκνζηεχζεσλ θαη αλαθνξψλ ζηηο δηαθνξεηηθέο 

επηζηεκνληθέο πεξηνρέο. 

 ηε ζηάζκηζε ηεο ηαμηλφκεζεο ελφο πεξηνδηθνχ ζε πνιιαπιέο επηζηεκνληθέο 

πεξηνρέο, ζε πεξίπησζε πνπ απηφ ζπκβαίλεη (κέζνο φξνο) 

 πεξηνξηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ ζα δηαηίζεηαη γηα ηελ εηήζηα 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζεζκνχ αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο 

Δξεπλψλ 

α. Γηαδηθαζία εχξεζεο δεκνζηεχζεσλ πξνο βξάβεπζε 

1. Ο εληνπηζκφο ησλ δεκνζηεχζεσλ κειψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζε επηζηεκνληθά 

πεξηνδηθά, γηα ην εκεξνινγηαθφ έηνο ελδηαθέξνληνο, ζα γίλεηαη ζηα ζεκαηηθά πεδία 

ηεο βάζεο Scopus. Χο ππνςήθηα γηα βξάβεπζε δεκνζίεπζε νξίδεηαη θάζε 

δεκνζίεπζε πνπ ζηε βάζε ραξαθηεξίδεηαη σο εξεπλεηηθφ άξζξν (article) ή άξζξν 

επηζθφπεζεο (review). 

2. Γηα θάζε δεκνζίεπζε, ζα εληνπίδεηαη ε πνζνζηηαία θαηάηαμε (π.ρ. άλσ 5%) βάζεη 

ηνπ CiteScore rank 1 ηνπ αληίζηνηρνπ πεξηνδηθνχ εληφο ηεο ζεκαηηθήο πεξηνρήο φπνπ 

απηφ αλήθεη. ε πεξίπησζε θαηεγνξηνπνίεζεο ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο ζεκαηηθήο 

πεξηνρήο, ζα ιακβάλεηαη ππφςε ν κέζνο φξνο ησλ αληίζηνηρσλ πνζνζηηαίσλ 

θαηαηάμεσλ. 

β. Φνξήγεζε εξεπλεηηθψλ βξαβείσλ (θαηαλνκή πνζψλ): 
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1. Καηεγνξία Α: Δξεπλεηηθφ Βξαβείν χςνπο €3.200,00 ιακβάλνπλ νη δεκνζηεχζεηο 

ζε πεξηνδηθά πνπ θαηαηάζζνληαη θαηά κέζν φξν ζηα ζεκαηηθά πεδία ηεο Scopus ζην 

άλσ 5% δει. (Μ.Ο. percentiles: έσο θαη 95%). 

2. Καηεγνξία Β: Δξεπλεηηθφ Βξαβείν χςνπο €2.000,00 ιακβάλνπλ νη δεκνζηεχζεηο 

ζε πεξηνδηθά πνπ θαηαηάζζνληαη θαηά κέζν φξν ζηα ζεκαηηθά πεδία ηεο Scopus ζην 

επφκελν 15% δει. (Μ.Ο. percentiles: 94,9 έσο θαη 80%). 

3. Καηεγνξία Γ: Δξεπλεηηθφ Βξαβείν χςνπο €800,00 ιακβάλνπλ νη δεκνζηεχζεηο ζε 

πεξηνδηθά πνπ θαηαηάζζνληαη θαηά κέζν φξν ζηα ζεκαηηθά πεδία ηεο Scopus ζην 

επφκελν 30% δει. (Μ.Ο. percentiles: 79,9 έσο θαη 50%). 

 Ο δείθηεο CiteScore (Scopus) ππνινγίδεη ηνλ κέζν αξηζκφ αλαθνξψλ πνπ έρνπλ 

ιεθζεί ζε έλα εκεξνινγηαθφ έηνο απφ φια ηα άξζξα ηνπ πεξηνδηθνχ πνπ έρνπλ 

δεκνζηεπηεί θαηά ηα πξνεγνχκελα ηξία έηε 

Ζ θαη’ αξρήλ πξνθήξπμε ηεο δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο εξεπλεηηθψλ βξαβείσλ ζα 

ζηνρεχεη ζηελ θαηαλνκή ηνπ πνζνχ ζε δεκνζηεχζεηο ησλ Καηεγνξηψλ Α θαη Β. ε 

πεξίπησζε σζηφζν πνπ ην δηαηηζέκελν πνζφ απφ ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ δελ εμαληιεζεί απφ ηε ρνξήγεζε βξαβείσλ ζηηο δεκνζηεχζεηο ηεο Α 

θαη Β θαηεγνξίαο, ην Παλεπηζηήκην κπνξεί λα θαηαλείκεη ην ππνιεηπφκελν πνζφ γηα 

βξάβεπζε δεκνζηεχζεσλ ηεο θαηεγνξίαο Γ. 

γ. Λνηπέο δηαηάμεηο/πξνυπνζέζεηο: 

1. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηειεί ε αλαθνξά ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ζε 

θάζε δεκνζίεπζε, σο ν θνξέαο ζηνλ νπνίν απαζρνιείηαη/νχληαη ν/νη ζπγγξαθείο ηεο 

θάζε εξγαζίαο. Κάζε ζπγγξαθέαο ραξαθηεξίδεηαη επηιέμηκνο εθφζνλ θαηά ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ άξζξνπ πξνο δεκνζίεπζε ζην εθάζηνηε πεξηνδηθφ, είρε 

εξγαζηαθή ζρέζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο κε ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζχκβαζεο έξγνπ) είηε ήηαλ θνηηεηήο/θνηηήηξηα ζε 

νπνηνδήπνηε θχθιν ζπνπδψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαδηδαθηνξηθήο έξεπλαο. 

2. Σν ρνξεγνχκελν πνζφ κνηξάδεηαη ηζφπνζα αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

ζπγγξαθέσλ, κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, αλάινγα κε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ζπγγξαθέσλ θάζε άξζξνπ. Παξάδεηγκα: 

γηα έλα άξζξν ηεο A θαηεγνξίαο κε 3 ζπλ- ζπγγξαθείο, δχν απφ ην Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο θαη έλαλ εθηφο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ην πξνο δηαλνκή πνζφ γηα ηα δχν 

κέιε ΓΔΠ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ζα αλέιζεη ζηα 2/3 ησλ €3.200,00 θαη ζα 

κνηξαζηεί ζε δχν ηζφπνζα κέξε ησλ €1.066,67 γηα ηνλ θάζε έλαλ απφ απηνχο ηνπο 

δχν. 
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3. ε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο ζπγγξαθέαο αλαθέξεη πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο 

νηθείνπο θνξείο (affiliations) ζηε βξαβεπφκελε δεκνζίεπζε, ην αλαινγνχλ πνζφ ζα 

δηαηξείηαη δηα ηνπ αξηζκνχ ησλ θνξέσλ (affiliations). Αλ, γηα παξάδεηγκα, ζπγγξαθέαο 

δηθαηνχηαη κε βάζε φζα αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν πνζφ χςνπο 

1,000€ θαη αλαθέξεη 2 νηθείνπο θνξείο (π.ρ. Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο θαη έλα 

αθφκε Παλεπηζηήκην) ζα ιακβάλεη εξεπλεηηθή επηρνξήγεζε ηεο ηάμεο ησλ €500. 

4. Ζ θαηαλνκή ηνπ εθάζηνηε πξνο ελίζρπζε ηεο έξεπλαο κέζσ ηεο, ελ ιφγσ, δξάζεο 

ζρεηηθνχ πνζνχ, γίλεηαη μεθηλψληαο απφ ηελ πξψηε θαηεγνξία πεξηνδηθψλ 

πξνρσξψληαο ζηαδηαθά ζηηο δεκνζηεχζεηο ησλ επνκέλσλ θαηεγνξηψλ, εθφζνλ κέξνο 

ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ παξακέλεη αδηαλέκεην. Αλ ην πξνο δηαλνκή πνζφ δελ αξθεί γηα 

ηελ ελίζρπζε φισλ ησλ άξζξσλ κίαο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο, ηφηε απηφ 

κνηξάδεηαη ζε ίζα κέξε, ηφζα φζα θαη ν αξηζκφο ησλ πξνο βξάβεπζε (ελίζρπζε) 

επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ. 

5. Σα κέιε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ πνπ αηηνχληαη ρξεκαηηθήο ελίζρπζεο νθείινπλ λα 

έρνπλ θαηαζέζεη ζην ηδξπκαηηθφ απνζεηήξην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηελ αληίζηνηρε 

δεκνζίεπζε, δειαδή, ην ηειηθφ ρεηξφγξαθν ζε ςεθηαθή κνξθή (postprint). 

6. Δηδηθφηεξα γηα ηα κέιε ΓΔΠ ηζρχνπλ επηπιένλ νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

α. Να έρνπλ ελεκεξσκέλε ηελ θαηαρψξηζή ηνπο ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κε 

ην ζχλνιν ησλ δεκνζηεχζεψλ ηνπο θαη ην βηνγξαθηθφ ηνπο ζεκείσκα. 

β. Να έρνπλ ππνβάιεη ην Απνγξαθηθφ Γειηίν Μέινπο Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ γηα 

ην ηειεπηαίν αθαδεκατθφ έηνο αλαθνξάο. 
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πγθεληξσηηθφο Πίλαθαο Δξεπλεηηθήο Πνιηηηθήο 

α/α Γξάζε Δξεπλεηηθήο Πνιηηηθήο Αηηήζεηο Πξνυπνινγηζκφο 

Γξάζεο 

1 Βαζηθή έξεπλα θχθινο  51  140.000,00 

2 Πξφγξακκα Δλίζρπζεο πκκεηνρήο 

Τπνςεθίσλ Γηδαθηφξσλ ζε 

Δπηζηεκνληθά πλέδξηα 

/θαιιηηερληθέο εθδειψζεηο  

103 80.000,00 

3 Πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο 

δηνξγάλσζεο 

ζπλεδξίσλ/θαιιηηερληθψλ 

εθδειψζεσλ  

12 58600,00  

4 Πξφγξακκα δηνξγάλσζεο 

εκεξίδσλ/θαιιηηερληθψλ 

εθδειψζεσλ 

 1 4000,00 

5 Δξεπλεηηθά βξαβεία  2016: 135 48.692,18  

 2017: 156  63.459,00  

 

 Σχλνιν 459 394.751,18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6. Παξνπζίαζε ηεο Μνλάδαο Οηθνλνκηθήο θαη Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο 

(Μ.Ο.Γ.Τ.) ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ αλά Σκήκα 
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6.1 Σκήκα Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο 

 Πεξηγξαθή 

Σν Σκήκα Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο απνηειεί ην έλα απφ ηα έμη ηκήκαηα ηεο 

Μνλάδαο Οηθνλνκηθήο θαη Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο ηνπ ΔΛΚΔ πνπ ιεηηνπξγεί 

ππνζηεξηθηηθά ζηελ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο δηνίθεζεο ηνπ Δηδηθνχ 

Λνγαξηαζκνχ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο, ζηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο 

Δξεπλψλ θαζψο θαη ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ. ηειερψλεηαη απφ ππαιιήινπο κε 

ζρέζε εξγαζίαο ΗΓΑΥ θαη ΗΓΟΥ ή ζπλεξγάηεο κε ζχκβαζε έξγνπ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ 

Σκήκαηνο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ηνλ νδεγφ 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηηο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ αιιά θαη 

απφ ηνπο νδεγνχο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ Φνξέσλ Υξεκαηνδφηεζεο. Όια ηα έγγξαθα 

δηεθπεξαηψλνληαη εληφο ελφο απζηεξνχ ρξνληθνχ πιαηζίνπ πνπ ζπλήζσο απαηηείηαη 

απφ ηα έξγα, ππφ ην πξίζκα ηεο λνκηκφηεηαο, ηεο θαλνληθφηεηαο θαη ηεο 

επηιεμηκφηεηαο.  

 Γξάζεηο 

Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο πεξηγξάθνληαη ζην ΦΔΚ ηεο ΜΟΓΤ κε αξηζκφ 

3137/21-8-2018 Σεχρνο Β΄ σο εμήο:  

α. Σκήκα Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο 

i. Τπνζηήξημε ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαη εηζήγεζε γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο 

ηνπ Σκήκαηνο. 

ii. Δθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαη παξαθνινχζεζε ηεο 

ηήξεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Οδεγφ Υξεκαηνδφηεζεο 

θαη Γηαρείξηζεο θαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. 

iii. Υνξήγεζε βεβαηψζεσλ θαζψο θαη θάζε άιινπ αλαγθαίνπ έγγξαθνπ, 

ζχκθσλα κε ηα ηεξνχκελα αξρεία ηνπ Σκήκαηνο 

iv. Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ. 

v. Έιεγρνο δεδνκέλσλ θαη ζχληαμε εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

vi. χληαμε πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ. 

vii. χληαμε αιιεινγξαθίαο απνθάζεσλ. 

viii. χληαμε δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ θαη δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ. 
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ix. Δπηθνηλσλία θαη ελεκέξσζε Δπηζηεκνληθψλ Τπεπζχλσλ έξγσλ θαη Φνξέσλ 

Υξεκαηνδφηεζεο. 

x. Παξαιαβή, πξσηνθφιιεζε θαη δηαθίλεζε γεληθήο αιιεινγξαθίαο (πέξαλ ησλ 

ηππνπνηεκέλσλ εληχπσλ δηαρείξηζεο έξγσλ). 

xi. Παξαθνινχζεζε ηνπ θεληξηθνχ ινγαξηαζκνχ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηεο 

Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαη πξνψζεζε ηεο αιιεινγξαθίαο, δηα ηνπ 

Π.Μ.Ο.Γ.Τ./Π.Ο.Τ., ζηα αληίζηνηρα Σκήκαηα γηα δηεθπεξαίσζε. 

xii. Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ Πξνέδξνπ Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαη ηνπ 

Π.Μ.Ο.Γ.Τ./Π.Ο.Τ  

xiii. Γηαρείξηζε δηαδηθαζηψλ γηα ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ πξφζζεηνπ επηζηεκνληθνχ, 

δηνηθεηηθνχ, ηερληθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ έξγσλ. 

xiv. Τπνζηήξημε δηαδηθαζίαο επηινγήο πξνζσπηθνχ έξγσλ. 

xv. Αλάξηεζε ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηήξεζε ηνπ αληίζηνηρνπ αξρείνπ. 

xvi. Παξαιαβή, έιεγρνο θαη θαηαρψξεζε νλνκαζηηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνζσπηθνχ 

έξγσλ. 

xvii. Γηαρείξηζε θαη θαηάξηηζε ζπκβάζεσλ αλζξψπηλσλ πφξσλ. 

xviii. Γηαρείξηζε θαη θαηάξηηζε βεβαηψζεσλ απαζρφιεζεο ηνπ πάζεο θχζεσο 

πξνζσπηθνχ. 

xix. Σήξεζε Μεηξψνπ ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ ακείβνληαη, κε νπνηαδήπνηε 

ζπκβαηηθή ζρέζε, ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Δ.Λ.Κ.Δ. 

xx. Μέξηκλα γηα ηελ έθδνζε βεβαηψζεσλ πξνυπεξεζίαο ζηα άηνκα πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηα εξεπλεηηθά θαη ινηπά πξνγξάκκαηα. 

xxi. Γηεθπεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξνζθιήζεσλ εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα 

ηελ απαζρφιεζε εηδηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηε ζηειέρσζε ηεο Γξακκαηείαο θαη 

ησλ πξνγξακκάησλ. 

 

 

 

 

 Πνζνηηθνί Γείθηεο Απφδνζεο Σκήκαηνο 
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α/α Γείθηεο Μνλάδα κέηξεζεο Σηκή 

1.  πλεδξηάζεηο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ην 

έηνο 2019 

Αξηζκφο 44 

2.  Θέκαηα πνπ εμεηάζηεθαλ ζηηο 

ζπλεδξηάζεηο ηνπ 2019 

Αξηζκφο 4326 

3.  Αλαξηήζεηο απνθάζεσλ ζηε δηαχγεηα 

γηα ην 2019 

Αξηζκφο 278 

4.  Αλαξηήζεηο απνθάζεσλ θαλνληζηηθνχ 

ραξαθηήξα ζην site ηνπ ΔΛΚΔ 

Αξηζκφο 30 

5.  Δλεκεξψζεηο ησλ Δπηζηεκνληθά 

Τπεπζχλσλ γηα ηηο απνθάζεηο ησλ 

αηηεκάησλ πνπ ππέβαιαλ (rc-checks) 

Αξηζκφο 1427 

6. Γηαβίβαζε απνθάζεσλ κε 

επηζηνιέο/ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία 

εθηφο rc check 

Αξηζκφο 185 

7.  Μεηξψν ησλ Φπζηθψλ Πξνζψπσλ πνπ 

εηζήρζε ή επηθαηξνπνηήζεθε ην 2019 

εθ ησλ νπνίσλ: 

Παλεπηζηεκηαθνί (Μέιε ΓΔΠ ηνπ 

ΠΑΜΑΚ θαη άιισλ ΑΔΙ, ΔΤΔΠ, ΔΓΙΠ, 

ΙΓΑΦ, δεκφζηνη ππάιιεινη ηνπ 

ΠΑΜΑΚ 

Δξεπλεηέο, Βνεζεηηθφ Δξεπλεηηθφ 

Πξνζσπηθφ, Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ, 

Τερληθφ Πξνζσπηθφ 

Αξηζκφο 1157 

 

298 

 

 

859 

8.  πκβάζεηο Έξγνπ/Ηδησηηθά 

πκθσλεηηθά πνπ εγθξίζεθαλ ή 

ηξνπνπνηήζεθαλ ην 2019  

Αξηζκφο 3546 

 

9.  Γηαδηθαζίεο γηα έγθξηζε/αλαλέσζε 

ζπκβάζεσλ εξγαζίαο  

Αξηζκφο 16 

10.  Αηηήκαηα κεηαθηλήζεσλ Αξηζκφο 565 

11.  Δηζεξρφκελε αιιεινγξαθία δηάθνξα 

αηηήκαηα εθηφο ησλ ζεκάησλ ηεο 

Αξηζκφο 806 
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ζπλεδξίαζεο 

12.  Δμεξρφκελε αιιεινγξαθία Αξηζκφο 728 

13.  Υνξήγεζε αληηγξάθσλ ζχκβαζεο Αξηζκφο 7 

14.  Βεβαηψζεηο πξνυπεξεζίαο Αξηζκφο 85 
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6.2 Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ, ρεδηαζκνχ θαη Ωξίκαλζεο Έξγσλ  

 

 Πεξηγξαθή 

 

To Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ, ρεδηαζκνχ θαη Χξίκαλζεο Έξγσλ ζπζηάζεθε βάζεη 

ηεο ππ’ αξηζκ. ζπλεδξίαζεο 36/22-6-2018 ηεο πγθιήηνπ (ΦΔΚ Β’/3537/21-8-2018) 

θαη απνηειεί κεηεμέιημε παιαηφηεξσλ ζρεηηθψλ κε ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ 

Σκεκάησλ ηεο Τπεξεζίαο (Γξαθείν ΔΠΔΑΔΚ, ΚηΠ, θ.ά.).  

 

Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο πεξηγξάθνληαη ζην ΦΔΚ ηεο Μ.Ο.Γ.Τ. κε αξηζκφ 

3137/21-8-2018 Σεχρνο Β΄ σο εμήο: 

 

i. Τπνζηήξημε ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαη εηζήγεζε γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ 

Σκήκαηνο. 

ii. Δθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο θαη παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Οδεγφ Υξεκαηνδφηεζεο θαη Γηαρείξηζεο θαη 

ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. 

iii. Δλεκέξσζε ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ γηα ηα εξεπλεηηθά 

θαη ινηπά πξνγξάκκαηα πνπ πξνθεξχζζνληαη απφ δηάθνξνπο θνξείο ηφζν ηνπ 

εζσηεξηθνχ (Γεκφζην, Τπνπξγεία, θνηλσθειείο νξγαληζκνχο θιπ) φζν θαη ηνπ 

εμσηεξηθνχ (Δ.Δ., θ.ιπ.) θαη ηήξεζε αξρείνπ κε ηηο δηάθνξεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο 

θαη έληππα. 

iv. Δπηθνηλσλία κε ηα Σκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο γηα ζχληαμε θαη 

ππνβνιή πξνηάζεσλ έξγσλ, ζην πιαίζην ηνπ Οδεγνχ Υξεκαηνδφηεζεο Δξεπλψλ, 

παξνρή ππνζηήξημεο θαη πιεξνθνξηψλ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαη ζπγθέληξσζε ησλ 

πξνηάζεσλ ησλ Σκεκάησλ. 

v. Καηάξηηζε ηεο πξφηαζεο εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο, ηελ νπνία ππνβάιιεη, δηά ηνπ 

Π.Μ.Ο.Γ.Τ./Π.Ο.Τ ζηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο γηα 

έγθξηζε. 

vi. Καηάξηηζε ηεο πξφηαζεο αλαζεψξεζεο εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο, εθφζνλ 

απαηηείηαη, ηελ νπνία ππνβάιιεη, δηα ηνπ Π.Μ.Ο.Γ.Τ./Π.Ο.Τ. ζηελ Δπηηξνπή 

Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο γηα έγθξηζε. 

vii. Τπνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο, έγθξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. θαη ησλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ, 
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θαζψο θαη παξαθνινχζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ απφ φιεο ηηο πεγέο 

ρξεκαηνδφηεζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηα ππφινηπα ηκήκαηα. 

viii. Γηεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ έξγσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

Π.Μ.Ο.Γ.Τ./Π.Ο.Τ θαη ηνλ αληίζηνηρν Δπηζηεκνληθφ Τπεχζπλν ηνπ Έξγνπ, ν νπνίνο 

ηειηθά εηζεγείηαη ζηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ θαη ησλ ελεξγεηψλ 

σξίκαλζεο πνπ απαηηνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε. Παξάιιεια 

επνπηεχεη ηε ζπκπιήξσζε ηεο Αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνλ Τπεχζπλν ηνπ 

έξγνπ. 

ix. Γηεθπεξαίσζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ πξνηάζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ηπρφλ πιεφλαζκα ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ., 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Οδεγφ 

Υξεκαηνδφηεζεο θαη Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. (Έιεγρνο ησλ αηηήζεσλ, ζχληαμε 

εγγξάθσλ, ππνβνιή θάζε εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα αμηνιφγεζε, ιήςε θαη 

θαηαρψξηζε ησλ αμηνινγήζεσλ, ππνβνιή εηζεγήζεσλ γηα ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ησλ 

πξνηάζεσλ απφ ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ.). 

x. Πξαγκαηνπνίεζε ηεο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. θαη παξνρή 

ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ θαη ηεθκεξηψζεσλ, φπνπ απηφ απαηηείηαη. 

 

 Γξάζεηο 

 

- Γηνξγάλσζε εθδειψζεσλ γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο Αθαδεκατθήο Κνηλφηεηεο 

γηα επθαηξίεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο έξεπλαο, ζην πιαίζην ησλ ηξαηεγηθψλ 

ηφρσλ: 

 2 (ΣΣ2): Βειηίσζε εξεπλεηηθψλ επηδφζεσλ θαη  

 3 (ΣΣ3): Βειηίσζε ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ - Σηφρνο Πνηφηεηαο 1: 

Αχμεζε ηεο εμσηεξηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, 

 ηεο ηνρνζεζίαο ηνπ Ηδξχκαηνο (https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/5926/3584-

stohothesia-pamak-5-6.pdf).  

- Δπηηξνπή Ζζηθήο θαη Γενληνινγίαο ηεο Έξεπλαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο (Γξακκαηεία Δπηηξνπήο: Βαξβάξα Βάκβνπξα, Αλαπιεξψηξηα 

Γξακκαηέαο).  

https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/5926/3584-stohothesia-pamak-5-6.pdf
https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/5926/3584-stohothesia-pamak-5-6.pdf
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- Γηνξγάλσζε εθδειψζεσλ γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο Αθαδεκατθήο Κνηλφηεηεο 

γηα δξάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Ζζηθήο θαη Γενληνινγίαο ηεο Έξεπλαο. 

 

 Πνζνηηθνί Γείθηεο Απφδνζεο Σκήκαηνο 

 

α/α Γείθηεο Μνλάδα 

κέηξεζεο 

Σηκή 

1 
Αλαθνηλψζεηο πξνθεξχμεσλ πξνγξακκάησλ ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ΔΛΚΔ 
Αξηζκφο 178 

2 Τπνβιεζείζεο πξνηάζεηο πξνο ρξεκαηνδφηεζε Αξηζκφο 75 

3 Δλεκεξσηηθά θπιιάδηα (newsletters) Αξηζκφο 13 

4 

Δθπαηδεπηηθέο/ ελεκεξσηηθέο δξάζεηο 

(εκεξίδεο/infodays/workshops γηα λέα 

πξνγξάκκαηα/ππνβνιέο πξνηάζεσλ) 

Αξηζκφο 1 

5 Θέκαηα πξνο ηε πλεδξίαζε ΔΛΚΔ Αξηζκφο 39 

 

Σεκείσζε: Ο δείθηεο ησλ ππνβιεζεηζψλ πξνηάζεσλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε 

ζπκπιεξψλεηαη θαη’ εθηίκεζε, θαζψο ν ππνινγηζκφο ηνπ εμαξηάηαη απφ ηελ θαηάζεζε 

απφ κέξνπο ησλ Δπηζηεκνληθά Υπεπζχλσλ ηνπ Τππνπνηεκέλνπ εληχπνπ Γ0.  
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6.3 Σκήκα Παξαθνινχζεζεο Πξνγξακκάησλ  

 

 Πεξηγξαθή 

 

Σν Σκήκα Παξαθνινχζεζεο Πξνγξακκάησλ ζπλεξγάδεηαη θαη ππνζηεξίδεη ηνπο 

Δπηζηεκνληθνχο Τπεπζχλνπο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο γηα ηα ζέκαηα ησλ έξγσλ πνπ 

δηαρεηξίδνληαη.  

 

Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο πεξηγξάθνληαη ζην ΦΔΚ ηεο Μ.Ο.Γ.Τ. κε αξηζκφ 

3137/21-8-2018 Σεχρνο Β΄, σο εμήο: 

 

i. Τπνζηήξημε ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαη εηζήγεζε γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο 

ηνπ Σκήκαηνο. 

ii. Δθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο θαη παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο 

ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Οδεγφ Υξεκαηνδφηεζεο θαη 

Γηαρείξηζεο θαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. 

iii. Έληαμε ησλ έξγσλ ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ.. 

iv. Παξαθνινχζεζε, έπεηηα απφ ηελ έληαμε ησλ εξεπλεηηθψλ θαη ινηπψλ 

πξνγξακκάησλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ., ζε ζπλεξγαζία 

κε ηελ Οκάδα Γηαρείξηζεο Έξγνπ, ηελ νκαιή πινπνίεζε θπζηθνχ θαη 

νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

v. Έιεγρνο ηεο λνκηκφηεηαο, ηεο θαλνληθφηεηαο θαη ηεο επηιεμηκφηεηαο ησλ 

πάζεο θχζεσο ρξεκαηηθψλ εθξνψλ ησλ πξνγξακκάησλ. 

vi. Παξαθνινχζεζε ησλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ 

πηζηψζεηο, κέζσ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ., σο πξνο ηε ηήξεζε ησλ ηππηθψλ, λνκηθψλ 

θαη νπζηαζηηθψλ φξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ζχκβαζε ησλ θνξέσλ 

(ηήξεζε εκεξνκεληψλ έλαξμεο θαη ιήμεο, ρνξήγεζε παξαηάζεσλ, 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, επηζηεκνληθέο εθζέζεηο, 

επηζηεκνληθνί απνινγηζκνί θ.ιπ.). 

vii. Παξαθνινχζεζε ησλ δηαδηθαζηψλ νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο γηα ηελ έγθαηξε 

πξφβιεςε ησλ απαηηνχκελσλ δαπαλψλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε 

ησλ δηαηηζέκελσλ θνλδπιίσλ, κε ζηφρν ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο 

απνξξφθεζεο ησλ πφξσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ. 
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viii. χληαμε θαη απνζηνιή πξνο έγθξηζε ζηηο Γηαρεηξηζηηθέο αξρέο, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Οκάδα Γηαρείξηζεο Έξγνπ, ηνπ ρεδίνπ Απφθαζεο 

Δθηέιεζεο κε ίδηα κέζα ησλ έξγσλ Απηεπηζηαζίαο θαη ηνπ Σερληθνχ 

Γειηίνπ Τπνέξγσλ. 

ix. χληαμε θαη απνζηνιή πξνο έγθξηζε ζηηο δηαρεηξηζηηθέο αξρέο ησλ Μεληαίσλ 

Γειηίσλ Γήισζεο Γαπαλψλ ησλ έξγσλ. 

x. χληαμε θαη απνζηνιή ζηηο δηαρεηξηζηηθέο αξρέο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

επηζηεκνληθφ Τπεχζπλν, ησλ Δμακεληαίσλ Γειηίσλ Παξαθνινχζεζεο 

Πξνφδνπ ησλ Πξάμεσλ/Τπνέξγσλ. 

xi. Έιεγρνο ηεο πξνφδνπ ησλ έξγσλ θαη ελεκέξσζε αληίζηνηρα ηνπ 

Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Παξαθνινχζεζεο Έξγνπ θαη δηαζθάιηζε ηεο 

νκαιήο ιεηηνπξγίαο. 

xii. Γεκνζίεπζε ζε εηδηθή έθδνζε θαηαιφγνπ φισλ ησλ εξεπλεηηθψλ θαη ινηπψλ 

πξνγξακκάησλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ.. 

xiii. Σήξεζε ηνπ αξρείνπ φισλ ησλ εγγξάθσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε ησλ 

έξγσλ (αιιεινγξαθία κε Οκάδα Γηαρείξηζεο Έξγνπ θαη κε Γηαρεηξηζηηθέο 

Αξρέο, Δληάμεηο Έξγσλ, Απνθάζεσλ Δθηέιεζεο Έξγσλ Απηεπηζηαζίαο, 

Σερληθά Γειηία Πξάμεσλ θαη Τπνέξγσλ, Μεληαία Γειηία Γήισζεο 

Γαπαλψλ, Δμακεληαία Γειηία Παξαθνινχζεζεο, Σειηθέο εθζέζεηο 

πινπνίεζεο έξγνπ). 

xiv. Απνζηνιή ησλ ηειηθψλ απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ησλ έξγσλ ζηηο αξκφδηεο δηαρεηξηζηηθέο αξρέο πξνθεηκέλνπ 

λα εγθξηζεί ε νινθιήξσζή ηνπο. 

xv. Μέξηκλα γηα ηε δεκηνπξγία θαηαιφγνπ ησλ δηάθνξσλ θνξέσλ (Τπνπξγείσλ, 

εξεπλεηηθψλ θέληξσλ, επηρεηξήζεσλ θ.ιπ.) πνπ εθδειψλνπλ ελδηαθέξνλ 

γηα ηα απνηειέζκαηα ελφο εξεπλεηηθνχ έξγνπ. 

xvi. Απνζηνιή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ζε ελδηαθεξφκελνπο θνξείο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο Δπηζηεκνληθνχο Τπεχζπλνπο έξγσλ (Τπνπξγεία, 

Δξεπλεηηθά Κέληξα θ.ιπ.). 

xvii. Υνξήγεζε βεβαηψζεσλ θαζψο θαη θάζε άιινπ αλαγθαίνπ έγγξαθνπ, 

ζχκθσλα κε ηα ηεξνχκελα αξρεία ηνπ Σκήκαηνο. 

xviii. Παξαιαβή θαη έιεγρνο πξνυπνινγηζκψλ έληαμεο, αλακνξθψζεσλ 

πξνυπνινγηζκψλ θαη γεληθψλ αηηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηε δηαρείξηζε 

έξγσλ. 
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xix. Τπνζηήξημε δηαδηθαζίαο αξρηθήο έγθξηζεο θαη αλακφξθσζεο ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ έξγνπ, κε αηηηνινγεκέλν αίηεκα ηνπ 

Δπηζηεκνληθνχ Τπεπζχλνπ θαη απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ, θαηφπηλ 

ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ Π.Ο.Τ. θαη έγγξαθεο ζπκθσλίαο ηνπ θνξέα 

ρξεκαηνδφηεζεο, φπνπ απηή απαηηείηαη. 

xx. Παξαιαβή, έιεγρνο θαη ηαπηνπνίεζε ζπκβάζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο θαη 

απνδνρήο έξγσλ. 

xxi. Δπηθνηλσλία κε ηνπο Φνξείο Υξεκαηνδφηεζεο θαη ζπκβνπιεπηηθή πξνο ηνπο 

Δπηζηεκνληθνχο Τπεπζχλνπο γηα δηνηθεηηθά ζέκαηα έληαμεο θαη 

πξνυπνινγηζκνχ έξγσλ. 

 

 Πνζνηηθνί Γείθηεο Απφδνζεο Σκήκαηνο 

 

α/α Γείθηεο Μνλάδα 

κέηξεζεο 

Σηκή 

1 Δλεξγά έξγα Αξηζκφο 447 

2 Νέα έξγα πνπ εγθξίζεθαλ ην έηνο 2019 Αξηζκφο 183 

3 Έξγα πνπ νινθιεξψζεθαλ ην έηνο 2019 Αξηζκφο 102 

4 Αλαιήςεηο ππνρξέσζεο Αξηζκφο 896 

5 Δλδηάκεζεο εθζέζεηο αλαθνξάο Αξηζκφο 60 

6 Γηνηθεηηθέο επαιεζεχζεηο Αξηζκφο 25 

7 Αηηήκαηα  πηζηνπνίεζεο δαπαλψλ Αξηζκφο 7 

8 Σειηθέο εθζέζεηο αλαθνξάο Αξηζκφο 12 

9 Δπηηφπηνη έιεγρνη απφ Φνξείο 

Υξεκαηνδφηεζεο 

Αξηζκφο 4 

10 Timesheets πνπ παξάρζεθαλ (έξγνπ, global ή 

θαη ηα δχν) 

Αξηζκφο 622 

11 Αξηζκφο timesheets πνπ ειέγρζεθαλ (έξγνπ)  Αξηζκφο 1356 

12 Πξνζθιήζεηο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο Αξηζκφο 61 

13 Δπεμεξγαζία θαη ππνβνιή αηηεκάησλ 

ρξεκαηνδφηεζεο 

Αξηζκφο 95 
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6.4 Σκήκα Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ, Πξνζθιήζεσλ Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο 

θαη Γηαρείξηζεο πκβάζεσλ 

 

 Πεξηγξαθή 

 

Σν Σκήκα Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ, Πξνζθιήζεσλ Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο θαη 

Γηαρείξηζεο πκβάζεσλ ππνζηεξίδεη ηνπο Δπηζηεκνληθνχο Τπεπζχλνπο θαη ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπο ζε ζέκαηα ησλ έξγσλ πνπ δηαρεηξίδνληαη θαη ζρεηίδνληαη κε ηηο 

πξνκήζεηεο αγαζψλ ή/θαη ππεξεζηψλ κέζσ αλνηθηψλ δηαδηθαζηψλ (απεπζείαο 

αλαζέζεσλ ή δηαγσληζκψλ) . 

 

Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο πεξηγξάθνληαη ζην ΦΔΚ ηεο Μ.Ο.Γ.Τ. κε αξηζκφ 

3137/21-8-2018 Σεχρνο Β΄, σο εμήο: 

 

i. Τπνζηήξημε ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαη εηζήγεζε γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο 

ηνπ Σκήκαηνο. 

ii. Δθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο θαη παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο 

ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Οδεγφ Υξεκαηνδφηεζεο θαη 

Γηαρείξηζεο θαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. 

iii. Υνξήγεζε βεβαηψζεσλ θαζψο θαη θάζε άιινπ αλαγθαίνπ εγγξάθνπ, 

ζχκθσλα κε ηα ηεξνχκελα αξρεία ηνπ Σκήκαηνο. 

iv. Δθηέιεζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ πξνκεζεηψλ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ 

v. Τπνζηήξημε ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Δ.Τ. γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο 

δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο, θαζψο θαη ηε ζχλαςε θαη εθηέιεζε δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ, πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ θαη έξγσλ. 

vi. Σήξεζε αξρείνπ πξνηχπσλ δηαθεξχμεσλ ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο έξγσλ. 

vii. Παξαιαβή αηηεκάησλ πξνκήζεηαο αγαζψλ ή ππεξεζηψλ. 

viii. πκκεηνρή ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ ηεπρψλ δηαγσληζκψλ ησλ έξγσλ. 

Γηαδηθαζίεο πξνεγθξίζεσλ (πξνδεκνπξαζηαθφο θαη πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο). 

ix. Σήξεζε θαλφλσλ δεκνζηφηεηαο.  

x. Μέξηκλα γηα ηε ζπγθξφηεζε θαη ελεκέξσζε ησλ επηηξνπψλ δηελέξγεηαο 

δηαγσληζκψλ θαη επηηξνπψλ παξαιαβήο εμνπιηζκνχ, νξγάλσλ, αλαιψζηκσλ 

πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ. 

xi. Γηαρείξηζε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ. 
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xii. Σήξεζε θαη παξαθνινχζεζε αξρείνπ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ. 

xiii. Σήξεζε αξρείνπ δηαγσληζκψλ. 

xiv. Αλαξηήζεηο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηήξεζε ηνπ αληίζηνηρνπ 

αξρείνπ. 

xv. Σήξεζε αξρείνπ λνκνζεζίαο πεξί πξνκεζεηψλ. 

xvi. Γηεθπεξαίσζε αιιεινγξαθίαο Σκήκαηνο. 

xvii. Πξνψζεζε ησλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ ηπρφλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπο πξνο 

ππνγξαθή ζην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο, ζηνλ εθάζηνηε Τπεχζπλν Έξγνπ θαη ζηνπο αλαδφρνπο ησλ 

έξγσλ. Δπίζεο, δηαβηβάδεη ηηο ππνγξαθείζεο ζπκβάζεηο ζηα εκπιεθφκελα 

Σκήκαηα ηεο Μ.Ο.Γ.Τ. ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. 

xviii. Απνζηνιή ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δηαγσληζκψλ φπνπ απαηηείηαη. 

xix. Δπηθνηλσλία, κέζσ ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ ζπληνληζηηθνχ νξγάλνπ, κε ηε 

Ννκηθή Τπεξεζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηε Μνλάδα Ννκηθήο Τπνζηήξημεο 

ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. γηα ζέκαηα πνπ ρξήδνπλ λνκηθήο γλσκνδφηεζεο ή θαη 

ππνζηήξημεο. 

 

 Γξάζεηο: 

 

i. Γηεθπεξαίσζε απεπζείαο αλαζέζεσλ γηα πξνκήζεηεο ή ππεξεζίεο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

Δθηέιεζε ησλ απαηηνχκελσλ δηνηθεηηθψλ ελεξγεηψλ απφ ηελ παξαιαβή ησλ 

αηηεκάησλ γηα απεπζείαο αλαζέζεηο (πξνκήζεηεο ή ππεξεζίεο) έσο ηελ νινθιήξσζή 

ηνπο, ήηνη πξνεξγαζία πνπ ζπλίζηαηαη ζηνλ έιεγρν αηηεκάησλ, γξαπηή θαη πξνθνξηθή 

επηθνηλσλία κε ηνπο Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλνπο, ηηο δηνηθεηηθέο ζηεξίμεηο ηηο 

αξκφδηεο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπ ΔΛΚΔ ή θαη ην λνκηθφ ηνπ ΔΛΚΔ γηα 

δηεπθξηλίζεηο/δηνξζψζεηο, έιεγρνο ηεο έξεπλαο αγνξάο κέζσ ησλ αηηεκάησλ 

αλάιεςεο πνπ ππνβάιινληαη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα resCom, ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο απνζηνιή ζεκάησλ ζηε πλεδξίαζε ηνπ ΔΛΚΔ γηα έγθξηζε ή 

ελεκέξσζε,  θαηάξηηζε ζπκβάζεσλ ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ απαηηείηαη (γηα αλαζέζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηνλ ΔΛΚΔ), ειεθηξνληθέο αλαξηήζεηο δεκνζηφηεηαο ζην ΚΖΜΓΖ 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν, νξγάλσζε ηεο παξαιαβήο εηδψλ/ππεξεζηψλ απφ 

αλαζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ ΔΛΚΔ πξνο ππνζηήξημε ηεο ζρεηηθήο επηηξνπήο 

παξαιαβήο, ηήξεζε ειεθηξνληθνχ θαη θπζηθνχ αξρείνπ αλαζέζεσλ. 
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ii. Γηεθπεξαίσζε ζπλνπηηθψλ/αλνηθηψλ ειεθηξνληθψλ δηαγσληζκψλ γηα 

πξνκήζεηεο ή ππεξεζίεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα:  

Δθηέιεζε ησλ απαηηνχκελσλ δηνηθεηηθψλ ελεξγεηψλ απφ ηελ παξαιαβή ησλ 

αηηεκάησλ γηα δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ έσο ηελ νινθιήξσζή ηνπο, ήηνη πξνεξγαζία 

πνπ ζπλίζηαηαη ζηνλ έιεγρν αηηεκάησλ, γξαπηή θαη πξνθνξηθή επηθνηλσλία κε ηνπο 

εκπιεθφκελνπο γηα δηεπθξηλίζεηο/δηνξζψζεηο, ζχληαμε ζρεδίνπ δηαθήξπμεο απνζηνιή 

ζρεδίνπ δηαθήξπμεο, απνζηνιή ηνπ γηα λνκηθφ έιεγρν θαη θαηφπηλ πξνο ηε 

πλεδξίαζε ηνπ ΔΛΚΔ γηα έγθξηζε. Χο πξνο ηελ θπξίσο δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία: 

ζχληαμε εγγξάθσλ πνπ απαηηνχληαη επηπιένλ (πεξηιήςεηο δηαθήξπμεο, δηαβηβαζηηθά), 

πξαγκαηνπνίεζε φισλ ησλ απφ ην λφκν πξνβιεπφκελσλ ελεξγεηψλ δεκνζηφηεηαο 

(αλαξηήζεηο) αλάινγα κε ην είδνο ηνπ δηαγσληζκνχ, επηκέιεηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ησλ 

δηαγσληζηηθψλ επηηξνπψλ ηνπ ΔΛΚΔ, θνηλνπνηήζεηο φισλ ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ 

(Πξαθηηθά θιπ) ζηνπο ππνςήθηνπο πξνκεζεπηέο, ζπκβαζηνπνίεζε κεηά ηελ 

θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πεξαηηέξσ ειεθηξνληθέο αλαξηήζεηο 

δεκνζηφηεηαο, δηαβίβαζε πιηθνχ ζηνπο Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλνπο γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη ηπρφλ ππνζηήξημή ηνπο θαηά ηελ 

ηηκνιφγεζε/ζπγγξαθή πξαθηηθψλ παξαιαβήο, ηήξεζε ειεθηξνληθψλ θαη θπζηθψλ 

θαθέισλ δηαγσληζκψλ θαη εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ. 

  

 Πνζνηηθνί Γείθηεο Απφδνζεο Σκήκαηνο 

 

α/α Γείθηεο Μνλάδα 

κέηξεζεο 

Σηκή 

1 Απεπζείαο αλαζέζεηο ππεξεζηψλ/πξνκεζεηψλ 

αλαξηεκέλεο ζηε ΓΗΑΤΓΔΗΑ 

Αξηζκφο 246 

2 πκβάζεηο ζε απεπζείαο αλαζέζεηο Αξηζκφο 10 

3 Αλαξηήζεηο δεκνζηφηεηαο ζην ΚΖΜΓΖ γηα απεπζείαο 

αλαζέζεηο 

Αξηζκφο 72 

4 Δθηέιεζε απνθάζεσλ πλεδξηάζεσλ γηα δηαγσληζκνχο Αξηζκφο 20 

5 Δπηηξνπέο Δ.Λ.Κ.Δ. γηα δηαγσληζκνχο θαη απεπζείαο 

αλαζέζεηο 

Αξηζκφο 5 

6 Δθθξεκείο δηαγσληζκνί Αξηζκφο 9 

7 Δλέξγεηεο δεκνζηφηεηαο γηα δηαγσληζκνχο Αξηζκφο 60 



Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο – Δηήζηα Έθζεζε 2019 

 
62 

8 Καηαηεζείζεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο  Αξηζκφο 17 

9 πκβάζεηο ζε δηαγσληζκνχο  Αξηζκφο 9 

10 Δηζεξρφκελα πξσηφθνιια Σκήκαηνο Αξηζκφο 497  

11 Δμεξρφκελα πξσηφθνιια Σκήκαηνο Αξηζκφο 66 

12 Ζιεθηξνληθή επηθνηλσλία κε λνκηθνχο ΔΛΚΔ (ζέκαηα 

πξνο επίιπζε, απνζηνιή εγγξάθσλ γηα έιεγρν θιπ) 

Αξηζκφο 138 

 

 

εκείσζε:  Χο εθθξεκείο (δείθηεο ππ’ αξηζκ. 6) αλαθέξνληαη νη δηαγσληζκνί πνπ 

πξνθεξχρζεθαλ εληφο ηνπ 2019 θαη νξηζκέλνη παιαηφηεξσλ εηψλ πνπ ζπλέρηζαλ λα 

απνηεινχλ αληηθείκελν ελαζρφιεζεο ηνπ Σκήκαηνο εληφο ηνπ 2019. 
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6.5 Σκήκα Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο  

 

 Πεξηγξαθή 

 

Σν Σκήκα Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο έρεη ηε βαζηθή επζχλε ηεο νηθνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο φισλ ησλ πφξσλ ηνπ ΔΛΚΔ  

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ ππφ ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο ΜΟΓΤ θαη ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο νξζήο εθηέιεζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΔΛΚΔ ζε επίπεδν δαπαλψλ θαη εζφδσλ ζε εηήζηα βάζε. Οη 

αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο πεξηγξάθνληαη ζην ΦΔΚ ηεο Μ.Ο.Γ.Τ. κε αξηζκφ 

3137/21-8-2018 Σεχρνο Β΄, σο εμήο:  

i. Τπνζηήξημε ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. θαη 

εηζήγεζε γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Σκήκαηνο. 

ii. Δθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο θαη παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Οδεγφ Υξεκαηνδφηεζεο θαη Γηαρείξηζεο 

θαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. 

iii. Υνξήγεζε βεβαηψζεσλ θαζψο θαη θάζε άιινπ αλαγθαίνπ έγγξαθνπ, ζχκθσλα 

κε ηα ηεξνχκελα αξρεία ηνπ Σκήκαηνο. 

iv. Καηάξηηζε, πξνψζεζε γηα έγθξηζε θαη παξαθνινχζεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ., θαζψο θαη ησλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηα άιια Σκήκαηα ηεο ΜΟΓΤ.  

v. Παξαθνινχζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ φισλ ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο, 

ζε ζπλεξγαζία κε ηα ππφινηπα Σκήκαηα ηεο Μ.Ο.Γ.Τ. 

vi. χληαμε απνινγηζκνχ ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. ζε 

ζπλνπηηθφ θαη αλαιπηηθφ επίπεδν, θαζψο θαη ησλ πξνβιεπφκελσλ, ζχκθσλα κε 

ηνπο ινγηζηηθνχο θαλφλεο, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο. 

vii. Γηελέξγεηα ησλ δεκνζηνλνκηθψλ δεζκεχζεσλ θαη ηήξεζε ηνπ Μεηξψνπ 

Γεζκεχζεσλ, ζχκθσλα κε ην πιαίζην ησλ Δ.Λ.Κ.Δ.. 

viii. Έιεγρνο, εθθαζάξηζε θαη έθδνζε εληαικάησλ πιεξσκήο ησλ δαπαλψλ ηνπ 

Δ.Λ.Κ.Δ., κέζα ζηελ πξνβιεπφκελε πξνζεζκία απφ ην επξσπατθφ θαη εζληθφ 

θαλνληζηηθφ πιαίζην, ε θαηαρψξηζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ δηθαηνχρσλ θαη ε 

ηήξεζε ηνπ Μεηξψνπ απηψλ. 
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ix. Δθθαζάξηζε ησλ απνδνρψλ θαη ησλ θάζε είδνπο απνδεκηψζεσλ γηα ην θάζε 

θχζεο πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηνλ Δ.Λ.Κ.Δ., ρνξήγεζε θνξνινγηθψλ 

βεβαηψζεσλ θαη βεβαηψζεσλ απνδνρψλ. 

x. Παξαθνινχζεζε ηεο ινγηζηηθήο θαη δηαρεηξηζηηθήο θίλεζεο ησλ έξγσλ πνπ 

δηαρεηξίδεηαη ν Δ.Λ.Κ.Δ.. 

xi. Σήξεζε ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ θαη ζχληαμε ησλ πξνβιεπφκελσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηνπ απνινγηζκνχ θαη ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 

αλαθνξψλ. 

xii. Γηαζθάιηζε ηεο νξζήο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. θαη 

εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ ειέγρσλ θαη δηθιίδσλ αζθαιείαο ζρεηηθά κε ηα 

έζνδα, ηηο δαπάλεο, ηηο πξνκήζεηεο θαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ., 

ζε ζπλεξγαζία κε ηα ινηπά Σκήκαηα ηεο ΜΟΓΤ. 

xiii. Παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. θαη 

ηήξεζε ησλ νδεγηψλ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο ζρεηηθά κε ηελ 

θαηάξηηζε θαη εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηα ινηπά 

ηκήκαηα ηεο ΜΟΓΤ. 

xiv. Τπνζηήξημε ζχληαμεο θαη ππνγξαθήο απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο 

ηεο ΜΟΓΤ έθζεζεο επί δηαθσληψλ κε ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο 

ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ., ππνβνιήο ηεο ζηε Γηεχζπλζε πληνληζκνχ θαη Διέγρνπ 

Γεκνζηνινγηζηηθψλ Γηαηάμεσλ θαη ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκνζηνλνκηθψλ 

Διέγρσλ θαη θνηλνπνίεζήο ηεο ζηε χγθιεην θαη ηνλ Πξχηαλε ηνπ Α.Δ.Η. 

xv. Δπζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο θνξνινγηθήο θαη ηεο ινηπήο 

λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν θαη ρξφλν ελεκέξσζεο ησλ βηβιίσλ θαζψο 

θαη ηελ ηήξεζε ησλ εζσηεξηθψλ θαλφλσλ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ.. 

xvi. Δπζχλε γηα ηελ παξαθξάηεζε θαη απφδνζε θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ πξνο ην 

Γεκφζην θαη αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ πξνο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο. 

xvii. Παξνρή έγγξαθσλ απαληήζεσλ ζε ζέκαηα εθαξκνγήο θνξνινγηθήο, 

αζθαιηζηηθήο θαη ινηπήο νηθνλνκηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ην Σκήκα. 

xviii. Παξνρή ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζε εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ειέγρνπο. 

xix. Δλζσκάησζε ζην ινγηζηηθφ ζχζηεκα ησλ αιιαγψλ ζε δηαηάμεηο θαη θαζεζηψηα 

δηαρείξηζεο. 

xx. Άληιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη δεηθηψλ θαζψο θαη εμαγσγή 

αλαιπηηθήο, ζπλνιηθήο, πξννδεπηηθήο θαη ηειηθήο εηθφλαο ησλ έξγσλ θαη ησλ 

ζηνηρείσλ ηεο ινγηζηηθήο. 
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xxi. χληαμε θαη ππνβνιή θαηαζηάζεσλ πξνο ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο 

θαη ινηπνχο αξκφδηνπο θνξείο. 

xxii. Δμσηεξηθέο εξγαζίεο γηα επίδνζε θαη παξαιαβή ζηνηρείσλ θαη εγγξάθσλ 

(Σξάπεδεο, Δθνξία θιπ). 

xxiii. Παξαιαβή, έιεγρνο θαη θαηαλνκή ησλ εηζεξρνκέλσλ ζηνηρείσλ θαη ινγηζηηθέο 

θαηαρσξήζεηο. 

xxiv. Έγθαηξε θαη νξζή ελεκέξσζε ησλ βηβιίσλ κέζσ εκεξεζίσλ ειέγρσλ. 

xxv. Γηαρείξηζε θαη θαηαρψξεζε εηζαγσγψλ απφ ην εμσηεξηθφ. 

xxvi. Γηαρείξηζε ΦΠΑ (χληαμε δειψζεσλ, επηζηξνθέο ΦΠΑ, απαιιαγέο ΦΠΑ).  

xxvii. πκπιήξσζε δειψζεσλ θαη θαηαζηάζεσλ γηα ην Γεκφζην θαη ηα Αζθαιηζηηθά 

Σακεία (αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί, εθνξία, ΦΠΑ, ΦΜΤ, ΚΔΠΤΟ, ΓΛΚ, ΗΚΑ, 

θιπ) θαη ηήξεζε ζρεηηθνχ αξρείνπ. 

xxviii. Έιεγρνο θαη ζπκθσλία έξγσλ, ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (ηζνδχγηα, 

θαηαζηάζεηο ζπκθσληψλ, απνινγηζκνί, απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη ηζνινγηζκνί) 

θαη ηήξεζε αξρείνπ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

xxix. Έιεγρνο θαη ζπκθσλία ησλ ινγηζηηθψλ θαηαρσξήζεσλ κε ηηο θαηαηεζεηκέλεο 

δειψζεηο θαη θαηαζηάζεηο ζην Γεκφζην θαη ηα Αζθαιηζηηθά Σακεία. 

xxx. Μεληαίεο ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ ινγαξηαζκψλ κε πξνζέγγηζε κεληαίνπ 

θιεηζίκαηνο. 

 

 

ηφρνο ηνπ ηκήκαηνο είλαη ε εθηέιεζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ ζχκθσλα κε ηηο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηα ππφινηπα Σκήκαηα ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ΔΛΚΔ θαη λα ηεξνχληαη νη δεκνζηνλνκηθέο 

δεζκεχζεηο ηνπ ΔΛΚΔ απνθεχγνληαο επηπξφζζεην νηθνλνκηθφ θφζηνο (επηβάξπλζε κε 

θφξνπο ιφγσ θαζπζηεξήζεσλ θαηαβνιήο ηνπο, εληνπηζκφο κε λφκηκσλ θαη επηιέμηκσλ 

δαπαλψλ θαη θαηαινγηζκφο ηνπο ζηνλ ΔΛΚΔ ιφγσ ειιηπνχο ειέγρνπ ησλ εληαικάησλ 

πιεξσκήο, αλεπαξθήο εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΔΛΚΔ ιφγσ κε νξζήο 

παξαθνινχζεζεο νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ΔΛΚΔ θ.α.). 
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 Γξάζεηο 

Γξάζεηο Άκεζα απνηειέζκαηα 
Δλδηάκεζα 

απνηειέζκαηα 

Σειηθά 

απνηειέζκαηα 

Οξγάλσζε ηεο 

ππεξεζίαο 

Οηθνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο 

Αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο 

ειέγρνπ,  θαηαρψξηζεο 

& έγθξηζεο (Π/Τ, 

ΥΔΠ, Πιεξσκψλ) 

Μείσζε ησλ 

παξαπφλσλ ησλ 

σθεινχκελσλ 

ρξεζηψλ ηεο 

ππεξεζίαο 

Βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο 

Οξγάλσζε 

Παξαθνινχζεζεο  

Οηθνλνκηθψλ 

Μεγεζψλ ΔΛΚΔ ( 

Έζνδα, Γαπάλεο ) 

Οξζή εθηέιεζε 

Πξνυπνινγηζκνχ 

ΔΛΚΔ  θαη 

παξαθνινχζεζε 

νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο ΔΛΚΔ 

(Αχμεζε ηαρχηεηαο 

ειέγρνπ  Αλαιήςεσλ 

Τπνρξέσζεο / 

δεζκεχζεσλ, 

παξαζηαηηθά εζφδσλ, 

νηθνλνκηθψλ 

απνινγηζκψλ έξγσλ, 

ηξαπεδηθψλ 

ινγαξηαζκψλ) 

Μείσζε 

θαζπζηεξήζεσλ 

ζηελ 

απνηχπσζε ηεο 

ηξέρνπζαο 

νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο  

θαη θαιχηεξε 

εηθφλα ηεο 

νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ 

ΔΛΚΔ 

ζπλνιηθά θαη 

ησλ επηκέξνπο 

έξγσλ   

Βειηίσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο 
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 Πνζνηηθνί Γείθηεο Απφδνζεο Σκήκαηνο 

α/α Γείθηεο 
Μνλάδα 

κέηξεζεο 
Σηκή 

1 Αξηζκφο Απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο 

Δξεπλψλ πνπ εθηειέζηεθαλ απφ ην 

Σκήκα Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο  

Απφθαζε (ζέκα) 

πλεδξίαζεο 

355 

2 Αξηζκφο βεβαηψζεσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ 

(βεβαηψζεηο Π.Φ.  4% θαη 8% πνπ 

δίλνληαη ζε πξνκεζεπηέο)  

Βεβαίσζε 598 

3 Αξηζκφο θαηαρσξήζεσλ πξνυπνινγηζκψλ 

επηκέξνπο έξγσλ ΔΛΚΔ/ 

Καηαρψξεζε 

πξνυπνινγηζκνχ 

2383 

4 Αξηζκφο παξαζηαηηθψλ εζφδσλ ΔΛΚΔ 

(ΑΠΤ/ΣΔΔ/ΣΟΤ/ΓΡΔ γηα 

παξαθνινχζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

κεγεζψλ φισλ ησλ πεγψλ 

ρξεκαηνδφηεζεο )  

Καηαρψξηζε 4231/444/322/275 

= 5353 

5 Αξηζκφο Δληαικάησλ πιεξσκήο ησλ 

δαπαλψλ ηνπ ΔΛΚΔ 

Καηαρψξηζε 2997 

6 Αξηζκφο απνδνρψλ πνπ εθθαζαξίζηεθαλ  Καηαρψξηζε 7385 

7 Αξηζκφο αλαιήςεσλ ππνρξέσζεο πνπ 

ειέγρζεθαλ  

Έιεγρνο 

ηκήκαηνο 

νηθνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο 

2297 

8 Αξηζκφο ειεγκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

απνινγηζκψλ (έξγσλ, 

ρξεκαηνδνηνχκελσλ ζπλεδξίσλ)  

Οηθνλνκηθφο 

Απνινγηζκφο 

33 

9 Αξηζκφο ειέγρσλ κεληαίσλ ζπκθσληψλ 

κεηαμχ ινγαξηαζκψλ ζε εηήζηα βάζε  

Μεληαίνο έιεγρνο 

ΣΛ αλά έξγν 

936 
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Πξνγξακκαηηδφκελε ηνρνζεζία – επηδησθφκελα απνηειέζκαηα 

 

 

ηφρνο 

( επηδησθφκελν 

απνηέιεζκα) 

Γείθηεο απνηειέζκαηνο Γξάζε 
Γείθηεο εθξνψλ ή εηζξνψλ & 

απνηειεζκαηηθφηεηαο 

Αχμεζε εζφδσλ  έξγσλ / 

(Γ)ΠΜ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ  ΚΔΓΗΒΗΜ/ 

Δπξσπατθψλ  έξγσλ, Έξγσλ 

ΔΠΑ, Ηδησηηθψλ θα) 

% αχμεζε εζφδσλ απφ 

έξγα(Γ)ΠΜ/ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ  ΚΔΓΗΒΗΜ/ 

Δπξσπατθψλ  έξγσλ, Έξγσλ ΔΠΑ, 

Ηδησηηθψλ, θ.ά. 

Τπνβνιή πξνηάζεσλ  

Έξγσλ (λέσλ θχθισλ & λέσλ ΠΜ/ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ  ΚΔΓΗΒΗΜ/ 

Δπξσπατθψλ  έξγσλ, Έξγσλ ΔΠΑ, 

Ηδησηηθψλ, θ.ά. 

Αξηζκφο πξνηάζεσλ πνπ 

ππνβιήζεθαλ 
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(Συνέχεια) 

ηφρνο 
Γείθηεο απνηειέζκαηνο 

Γξάζε 
Γείθηεο εθξνψλ ή εηζξνψλ & 

απνηειεζκαηηθφηεηαο 

Αχμεζε ιεηηνπξγηθφηεηαο 

ηκήκαηνο 

Βειηίσζε ρξφλνπ θαηαρψξηζεο & 

έγθξηζεο Π/Τ 

Φεθηνπνίεζε   δηαδηθαζηψλ web rescom, 

βειηηζηνπνίεζε απφδνζεο ρεηξηζηψλ 

Αξηζκφο θαηαρσξήζεσλ αλά 

κήλα 

Βειηίσζε ρξφλνπ Παξαιαβήο & 

Πιεξφηεηαο ειέγρνπ ΥΔΠ 

Αξηζκφο παξαιεθζέλησλ ΥΔΠ 

Αξηζκφο πιεξφηεηαο ΥΔΠ 

Αξηζκφο παξαιεθζέλησλ ΥΔΠ 

πξνο Αξηζκφ πιεξφηεηαο ΥΔΠ 

Βειηίσζε ρξφλνπ θαηαρσξήζεσλ, 

πιεξσκψλ & εθθαζάξηζεο ΥΔΠ 

Αξηζκφο θαηαρσξήζεσλ, 

πιεξσκψλ & εθθαζαξίζεσλ αλά 

κήλα 

Αξηζκφο παξαιεθζέλησλ ΥΔΠ 

Αξηζκφο εθδνζέλησλ ΥΔΠ 

Αξηζκφο παξαιεθζέλησλ ΥΔΠ 

πξνο αξηζκφ εθδνζέλησλ ΥΔΠ 
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 Πξνβιήκαηα ηνπ Σκήκαηνο 

 

 Καζπζηεξήζεηο ζηελ έθδνζε ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ, κε απνηέιεζκα ηελ 

αληίζηνηρε θαζπζηέξεζε ησλ πιεξσκψλ, νη νπνίεο νθείινληαη ζηελ έιιεηςε 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηνλ έιεγρν ηεο πιεξφηεηαο ησλ εληνιψλ πιεξσκψλ,  

 Αληίζηνηρα, θαζπζηεξήζεηο ζηελ θαηάξηηζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ επηκέξνπο 

έξγσλ γεγνλφο πνπ κπνξεί λα επηθέξεη θαζπζηέξεζε ζηελ ππνβνιή ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΔΛΚΔ,  

 Καζπζηεξήζεηο ζηελ έθδνζε παξαζηαηηθψλ εζφδσλ νη νπνίεο νθείινληαη ζηε 

ιαλζαζκέλε πίζησζε ησλ αληίζηνηρσλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ απφ ηελ πιεπξά 

ησλ σθεινχκελσλ-θνξέσλ ρξεκαηνδφηεζεο. 

 

Ζ ςεθηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ κέζσ webrescom θαη ε εθπαίδεπζε ησλ σθεινχκελσλ 

ρξεζηψλ (Δπηζηεκνληθά Τπεπζχλσλ θαη άιισλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ) ζα 

ζπκβάιινπλ ζηε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο κε 

απνηέιεζκα ηελ ιεηηνπξγηθφηεξε απφδνζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο Μνλάδαο Οηθνλνκηθήο 

Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο (Μ.Ο.Γ.Τ).  
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6.6 Γξαθείν Σακεηαθήο Γηαρείξηζεο 

 

  Πεξηγξαθή 

 

Σν Γξαθείν έρεη σο αληηθείκελν ηε(λ): 

- Σακεηαθή δηεθπεξαίσζε (πιεξσκή) ελ γέλεη ησλ εληνιψλ πιεξσκήο. Σελ 

δηαρείξηζε (έιεγρν θαη ζπκθσλία) φισλ ησλ ηεξνπκέλσλ ηξαπεδηθψλ 

ινγαξηαζκψλ ηνπ ΔΛΚΔ.  

- Λνγηζηηθή παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο ηνπ Ηζνδπγίνπ ινγαξηαζκψλ. 

- χληαμε θαη ππνβνιή φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ πεξηνδηθψλ δειψζεσλ ζε 

Φνξνινγηθέο Αξρέο θαη Αζθαιηζηηθνχο θνξείο. 

- Πεξηνδηθή ελεκέξσζε κε νηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηνπο επνπηεπφκελνπο θνξείο 

(ΤΠΔΠΘ, ΓΛΚ, Διεγθηηθφ πλέδξην) θαη ΔΛΣΑΣ. 

 

Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο πεξηγξάθνληαη ζην ΦΔΚ ηεο Μ.Ο.Γ.Τ. κε αξηζκφ 

3137/21-8-2018 Σεχρνο Β΄, σο εμήο:  

i. Γηαρείξηζε ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη 

ζε άιια πηζησηηθά ηδξχκαηα. 

ii. Παξαιαβή, έιεγρνο, ραξαθηεξηζκφο, ηαμηλφκεζε, επεμεξγαζία θαη 

αξρεηνζέηεζε ρξεκαηνδνηήζεσλ έξγσλ θαη παξαζηαηηθψλ 

θαηαζέζεσλ. 

iii.  Γηαρείξηζε ρξεκαηνδνηήζεσλ. 

iv. Υνξεγήζεηο θαη επηζηξνθέο ηακεηαθψλ δηεπθνιχλζεσλ έξγσλ. 

v. Έθδνζε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ. 

vi.  Παξαθνινχζεζε θαηαζέζεσλ ηξίησλ πξνο ηνλ Δ.Λ.Κ.Δ. γηα ηελ 

έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα 

θαηαζέζεηο (ηηκνιφγηα επηρνξήγεζεο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ) θαη 

ηήξεζε αξρείνπ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ (ζηειέρε ηηκνινγίσλ, ΓΑ, 

Γξακκάηηα Δίζπξαμεο). 

vii. Καηαρψξηζε θαη ηαπηνπνίεζε εηζξνψλ θαη ειιεηκκάησλ. 

viii. Ζκεξήζηνο έιεγρνο θαη αληηπαξαβνιή ησλ ηξαπεδηθψλ ζηνηρείσλ θαη 

εγγξαθψλ ζηα βηβιία ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ.. 
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ix. Υαξαθηεξηζκφο θαη θαηαρψξηζε επηζηξνθψλ αρξεζηκνπνίεησλ 

ππνινίπσλ έξγσλ. 

x. Σήξεζε εκεξνινγηαθνχ αξρείνπ ησλ θαηαζέζεσλ, ηακεηαθψλ 

δηεπθνιχλζεσλ θαη επηζηξνθψλ (παξαζηαηηθά θαη έγγξαθα). 

xi. Οηθνλνκηθή παξαθνινχζεζε ησλ έξγσλ πνπ εμππεξεηνχλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ.. 

xii.  Γηαρείξηζε θξαηήζεσλ επί ακνηβψλ κειψλ ΓΔΠ. 

xiii.  Γηαρείξηζε γεληθψλ εμφδσλ έξγσλ. 

xiv. Σήξεζε αξρείνπ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ θαη βηβιίνπ 

παξαθνινχζεζεο επηηαγψλ. 

xv.  Έθδνζε Σξαπεδηθψλ Δπηηαγψλ, εκβαζκάησλ θαη ηξαπεδηθψλ εληνιψλ 

γηα ηελ πιεξσκή δαπαλψλ. 

xvi. Γηαρείξηζε ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ θαη επηηαγψλ βάζεη ηνπ 

ηζρχνληνο λνκηθνχ θαζεζηψηνο. 

xvii. Σαμηλφκεζε, επηθνηλσλία θαη παξάδνζε ησλ επηηαγψλ ζηνπο ηειηθνχο 

δηθαηνχρνπο κε παξαιαβή απνδεηθηηθνχ ζηνηρείνπ πιεξσκήο θαη 

θαηαρψξεζή ηνπο ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. 

xviii.  Γηεθπεξαίσζε ηεο πιεξσκήο (εμφθιεζεο) ησλ δαπαλψλ, κέζσ 

ηξαπεδηθψλ επηηαγψλ ή ειεθηξνληθψλ εληνιψλ κεηαθνξάο θαη 

πίζησζεο ινγαξηαζκνχ ησλ δηθαηνχρσλ, θαη ε απφδνζε ησλ ππέξ 

ηξίησλ θξαηήζεσλ, ε δηελέξγεηα ζπκςεθηζκψλ θαη ε απφδνζε ζην 

Γεκφζην θαη ζηα νηθεία αζθαιηζηηθά ηακεία ησλ νθεηιψλ ησλ 

δηθαηνχρσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο βεβαηψζεηο θνξνινγηθψλ 

θαη αζθαιηζηηθψλ νθεηιψλ, ε ελεκέξσζε ησλ δηθαηνχρσλ θαη ησλ 

θνξέσλ γηα ηελ έθδνζε ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ ζην φλνκά ηνπο θαη 

ηελ εμφθιεζή ηνπο, θαζψο θαη ε ηήξεζε Μεηξψσλ Καηαζρέζεσλ θαη 

Δθρσξήζεσλ. 

xix. Δίζπξαμε ησλ εζφδσλ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. θαη θαη΄ είδνο πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

εηήζηνπ χςνπο ηνπο, θαζψο θαη γλσζηνπνίεζε ηνπ χςνπο απηνχ ζηελ 

Δπηηξνπή Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο έσο ην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ κήλα 

ηνπ επφκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο απφ ηελ είζπξαμε ησλ εζφδσλ 

απηψλ. 

xx. Μεηαθνξά πιενλαδφλησλ δηαζεζίκσλ απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζηελ 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ζε ινγαξηαζκνχο ηακεηαθήο δηαρείξηζεο, 
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θαηφπηλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο ηνπ 

Δ.Λ.Κ.Δ..  

xxi. Μεηαθνξά ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζε 

πηζησηηθά ηδξχκαηα, βάζεη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ πιεξσκψλ ηνπ 

Δ.Λ.Κ.Δ., θαηφπηλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαη 

Γηαρείξηζεο. 

 

 Πνζνηηθνί Γείθηεο Απφδνζεο Σκήκαηνο 

 

α/α Γείθηεο Μνλάδα κέηξεζεο Σηκή 

1 Αμία δηελεξγεζεηζψλ πιεξσκψλ επξψ 8.617.633,87 

2 Πεξηνδηθψλ νηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ α/α 62 

3 Δπηζθφπεζεο εκεξνινγηαθψλ 

άξζξσλ 

α/α 197.284 

 
 



Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο – Δηήζηα Έθζεζε 2019 

74 

 

6.7 Σκήκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο θαη Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο  

 

 Πεξηγξαθή 

 

Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο πεξηγξάθνληαη ζην ΦΔΚ ηεο Μ.Ο.Γ.Τ. κε αξηζκφ 

3137/21-8-2018 Σεχρνο Β΄, σο εμήο:  

i. Λεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο 

ii. Τπνζηήξημε εθαξκνγψλ ζηνπο ρξήζηεο ηεο Γξακκαηείαο  

iii. Τπνζηήξημε ζηνπο ζπλεξγάηεο κέιε ΓΔΠ γηα ηελ απνκαθξπζκέλε πξφζβαζε  

iv. Τπνζηήξημε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ., παξαθνινχζεζε θαη ελεκέξσζε 

πεξηερνκέλνπ ηεο. 

v. Αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. αλαθνηλψζεσλ, λέσλ εληχπσλ θαη 

ινηπνχ πεξηερνκέλνπ, δηαγσληζκψλ θαη πξνθεξχμεσλ. Απνζηνιή θαθέινπ 

πνπ αλαξηήζεθε ζηε Γξακκαηεία. 

vi. Αλάξηεζε ζηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε λέσλ έξγσλ θαη ινηπψλ 

απνθάζεσλ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ., δηαγσληζκψλ, πξνθεξχμεσλ, πξνζθιήζεσλ θιπ. 

vii. Γηαρείξηζε Πξνθήξπμεο πλεδξίσλ (Κείκελα-Απαηηήζεηο γηα ηελ πιαηθφξκα 

ππνβνιήο Καηαγξαθή-Δπεμεξγαζία Αηηήζεσλ, Δηζήγεζε πξνο Δ.Λ.Κ.Δ.) 

viii. Δπεμεξγαζία θαη ηήξεζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ  

ix. Παξαθνινχζεζε θαη επεμεξγαζία ησλ απνγξαθηθψλ δειηίσλ θαη άιισλ 

εξγαιείσλ ζρεηηθψλ κε ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. 

x. χληαμε θαη δηαθίλεζε εξσηεκαηνινγίσλ αμηνιφγεζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Δ.Λ.Κ.Δ.  

xi. ρεδηαζκφο, νξγάλσζε, αμηνιφγεζε θαη βειηηζηνπνίεζε ηεο αξρεηνζέηεζεο 

ηνπ Γεληθνχ Αξρείνπ ηνπ νξγαληζκνχ (ςεθηαθφ & θπζηθφ). 

xii. Καηαγξαθή & ελεκέξσζε ηνπ αξρείνπ κε ηηο ππάξρνπζεο θαη λέεο ΣΠΔ 

(Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσλίαο: βάζεηο δεδνκέλσλ, 

ηειεπηθνηλσλίεο, ζπλδέζεηο, πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ηζηνηφπνπο, εθαξκνγέο 

θιπ) θαη ην ινηπφ πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ θαζψο θαη ηα εγρεηξίδηα ρξήζεηο 

απηψλ 

xiii. Σεθκεξίσζε ηεο επάξθεηαο ησλ ΣΠΔ θαη ινηπνχ πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ 

ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ., ηεθκεξίσζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ρψξσλ θαη ηξφπσλ 

ζπληήξεζεο ησλ ΣΠΔ θαη ηνπ ινηπνχ πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ 
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xiv. Πξνζδηνξηζκφο θαη ελέξγεηεο γηα εμαζθάιηζε ηεο θαηάιιειεο ζπληήξεζεο 

ησλ ΣΠΔ θαη ηνπ ινηπνχ πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ θαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ αλαγθψλ πνζνηηθήο επάξθεηαο ζε ΣΠΔ (πρ αλάπηπμε ηζηνζειίδα 

Δ.Λ.Κ.Δ.)& ινηπφ πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ 

xv. Πξνγξακκαηηζκφο, νξγάλσζε, αμηνιφγεζε θαη βειηηζηνπνίεζε ησλ κεζφδσλ 

ζπιινγήο, απνζήθεπζεο, επεμεξγαζίαο θαη κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ. 

xvi. Δθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ ησλ ΣΠΔ θαη ηνπ ινηπνχ πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ  

xvii. Αληαπφθξηζε ζηα αηηήκαηα ππνζηήξημεο ησλ ρξεζηψλ (εζσηεξηθψλ & 

εμσηεξηθψλ) 

xviii. Μειέηε θαη εθαξκνγή ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε 

Μνλάδα 

xix. ρεδηαζκφο, εθαξκνγή θαη βειηηζηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο ηνπ 

νξγαληζκνχ 

xx. χληαμε νδεγηψλ εξγαζίαο ζε ζπλεξγαζία κε ην εθάζηνηε ηκήκα 

xxi. πκκεηνρή ζε δηάθνξα δίθηπα ζπγθξηηηθήο πξνηππνπνίεζεο (benchmarking) 

θαη βέιηηζησλ πξαθηηθψλ 

xxii. χληαμε ηνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο ηνπ εθάζηνηε έξγνπ, ηήξεζε αξρείνπ ησλ 

πινπνηνχκελσλ έξγσλ 

xxiii. Αλάπηπμε/πηνζέηεζε θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο θαη δεθηψλ γηα θάζε ηκήκα θαη 

ζπλνιηθά γηα ηνλ νξγαληζκφ γηα ηε κέηξεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, 

απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο. 
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 Γξάζεηο 

 

Γξάζεηο 
Άκεζα 

απνηειέζκαηα 

Δλδηάκεζα 

απνηειέζκαηα 

Σειηθά 

απνηειέζκαηα 

Γηαδηθαζία 

ειεθηξνληθήο 

απνζηνιήο βεβαηψζεσλ 

απνδνρψλ (Έηνπο 2018) 

Άκεζε παξαιαβή ησλ 

βεβαηψζεσλ 

απνδνρψλ απφ ηνπο 

ελδηαθεξνκέλνπο, 

Απνθπγή εθηχπσζεο 

ησλ βεβαηψζεσλ ζε 

έληππε κνξθή, 

Γηεπθφιπλζε ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ 

Έιεγρνο ηεο δηαδηθαζίαο 

απνζηνιήο, Πξνβνιή 

ζηνηρείσλ απνζηνιήο 

θαη ηζηνξηθνχ 

Γηαδηθαζία απνζηνιήο 

πξφζζεησλ ακνηβψλ 

εμακήλνπ ζηα κέιε 

ΓΔΠ 

Άκεζε ειεθηξνληθή 

ελεκέξσζε κειψλ 

ΓΔΠ γηα ηηο ζπλνιηθέο 

πξφζζεηεο ακνηβέο 

ηνπο αλά εμάκελν 

Γηαηήξεζε ηζηνξηθνχ 

απνζηνιήο 

Γηεπθφιπλζε ππνβνιήο 

ησλ ζηνηρείσλ ακνηβψλ 

ηνπο ζηελ Οηθνλνκηθή 

Τπεξεζία 

Απηνκαηνπνηεκέλεο 

εηδνπνηήζεηο 

ελεκέξσζεο πίζησζεο 

ηξαπεδηθνχ 

ινγαξηαζκνχ 

απνδεθηψλ απφ εληνιή 

πιεξσκήο ακνηβψλ 

Άκεζε εηδνπνίεζε 

απνδεθηψλ γηα ηελ 

πίζησζε ηνπ 

ινγαξηαζκνχ ηνπο 

  

Γηαδηθαζία 

απνδέζκεπζεο 

ππνινίπσλ εηήζησλ 

πξνυπνινγηζκψλ 

(Έηνπο 2018) 

Γηεπθφιπλζε γηα ηνπο 

ρξήζηεο , Απνθπγή 

ιαζψλ, Σαρχηεηα 

δηαδηθαζίαο 

 Απνδέζκεπζε ησλ 

ππνινίπσλ αλά 

θαηεγνξία γηα ρξήζε 

ηνπο ζην εηήζην 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

επφκελνπ έηνπο 

Γεκηνπξγία αηηεκάησλ 

αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο/απεπζείαο 

αλάζεζεο ζην 

webresCom  

Καηαρψξεζε ησλ 

αηηεκάησλ άκεζα 

κέζσ webresCom, 

ρσξίο θπζηθή 

ππεξεζία ζηελ 

ππεξεζία 

Σαρχηεηα νινθιήξσζεο 

δηαδηθαζηψλ απφ ηνλ 

ΔΛΚΔ 

Γηεπθφιπλζε κειψλ 

ΓΔΠ θαη ππεξεζίαο 

ΔΛΚΔ 
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 Πνζνηηθνί Γείθηεο Απφδνζεο Σκήκαηνο 

 

α/α Γείθηεο 
Μνλάδα 

κέηξεζεο 
Σηκή 

1 Αξηζκφο Πξάμεσλ πνπ αλαξηήζεθαλ ζηελ 

Γηαχγεηα 

Πξάμε  16262 

2 Αλάξηεζε αλαθνηλψζεσλ, λέσλ θαη ινηπνχ 

πεξηερνκέλνπ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Δ.Λ.Κ.Δ. 

Νέν/ 

Αλαθνίλσζε  

119 

3 Αηηήκαηα γηα ειεθηξνληθή παξαθνινχζεζε 

ζην webresCom 

Αίηεκα  99 
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 6.8 Μνλάδα Ννκηθήο Τπνζηήξημεο 

 

 Πεξηγξαθή 

 

Ζ Μνλάδα Ννκηθήο Τπνζηήξημεο απνηειεί κία απφ ηηο δχν Τπνζηεξηθηηθέο Μνλάδεο 

ηεο Μ.Ο.Γ.Τ. ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ, ζηειερψλεηαη απφ Ννκηθνχο πλεξγάηεο θαη ιεηηνπξγεί 

ππνζηεξηθηηθά ζε φια ηα Σκήκαηα ηεο Γηεχζπλζεο ηεο Μ.Ο.Γ.Τ. (Σκήκα Γηνηθεηηθήο 

Τπνζηήξημεο, Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ, ρεδηαζκνχ θαη Χξίκαλζεο Έξγσλ, Σκήκα 

Παξαθνινχζεζεο Πξνγξακκάησλ, Σκήκα Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ, Πξνζθιήζεσλ 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη Γηαρείξηζεο πκβάζεσλ, Σκήκα Οηθνλνκηθήο 

Γηαρείξηζεο, Σκήκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο θαη Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο), αιιά 

θαη ζηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. ηφρνο ηεο Μνλάδαο 

Ννκηθήο Τπνζηήξημεο είλαη, αθελφο κελ ε λνκηθή θαζνδήγεζε φισλ ησλ Σκεκάησλ 

ηεο Μ.Ο.Γ.Τ ψζηε νη, θάζε είδνπο, δηνηθεηηθέο ηνπο ελέξγεηεο λα ζπκβαδίδνπλ 

απνιχησο κε ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην θαη, αθεηέξνπ, ε παξνρή 

λνκηθψλ ζπκβνπιψλ πξνο ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. Ζ Μνλάδα Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ππνζηεξίδεη ηνλ 

Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο ζπλνιηθά ζε φια ηα επίπεδα θαη εληφο 

απζηεξψλ ρξνλνδηαγξακκάησλ. 

 

Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Μνλάδαο Ννκηθήο Τπνζηήξημεο, ιακβαλνκέλεο ππφςε θαη ηεο 

απφθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δνκήο ηεο Μ.Ο.Γ.Τ. ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ (Φ.Δ.Κ. Β’ 

3137/21-8-2018), είλαη νη αθφινπζεο: 

 

i. Δηζεγήζεηο γηα ζέκαηα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο ησλ πλεδξηάζεσλ ηεο 

Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ 

ii. πγθέληξσζε, θαηαγξαθή θαη εξκελεία ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ, αλάπηπμε θαη επηθαηξνπνίεζε ηνπ αξρείνπ ηεο 

λνκνζεζίαο 

iii. Παξνρή λνκηθήο ζπκβνπιήο θαη λνκηθή ζπλδξνκή ζηελ νξζή ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθψλ ησλ πλεδξηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο 

iv. Ννκηθή ζπλδξνκή ζε θάζε ζηάδην δηέλεξγεηαο Γεκφζησλ Γηαγσληζκψλ 

Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (λνκηθφο έιεγρνο δηαθεξχμεσλ, πξαθηηθψλ 
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επηινγήο θαη θαηαθχξσζεο, πξαθηηθψλ παξαιαβήο ππεξεζηψλ θαη 

πξνκεζεηψλ, ζπκβάζεσλ) 

v. Έιεγρνο ζπκβάζεσλ (ηξίησλ, απαζρνινχκελσλ ζηα πξνγξάκκαηα πνπ 

δηαρεηξίδεηαη ν Δ.Λ.Κ.Δ θιπ) 

vi. Έιεγρνο ησλ φξσλ ησλ Πξνθιήζεσλ Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο θαη ησλ 

πξαθηηθψλ επηινγήο, γηα ηελ απαζρφιεζε ηξίησλ ζηα θάζε είδνπο 

πξνγξάκκαηα πνπ δηαρεηξίδεηαη ν Δ.Λ.Κ.Δ 

vii. Γηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ηνπ ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ 

θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ πνπ δηέπνπλ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ 

viii. Ννκηθή ζπλδξνκή ζηελ ζχληαμε Καλνληζκψλ, Οξγαληζκψλ, Οδεγψλ (π.ρ. 

Οδεγφο Γηαρείξηζεο θαη Υξεκαηνδφηεζεο ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ, Καλνληζκφο 

Λεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο Ζζηθήο θαη Γενληνινγίαο) 

ix. Ννκηθή ζπλδξνκή ζηα πάζεο θχζεσο δεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ αλαθνξηθά 

κε ην εξγαζηαθφ θαζεζηψο απαζρφιεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Μ.Ο.Γ.Τ. 

(ρνξήγεζε αδεηψλ, αλαγλψξηζε πξνυπεξεζίαο θ.ι.π.) 
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 Πνζνηηθνί Γείθηεο Απφδνζεο Σκήκαηνο 

 

α/α Γείθηεο Μνλάδα 

κέηξεζε

ο 

Σηκή 

1 Ννκηθή ζπλδξνκή ζηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ θαη 

εηζεγήζεηο ζε ζέκαηα εκεξήζηαο δηαηάμεο ησλ 

πλεδξηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαη 

Γηαρείξηζεο 

Αξηζκφο  44 

2 Έιεγρνο ζπκβάζεσλ (αλαζέζεηο, ηξνπνπνηήζεηο, 

αλαθιήζεηο, παξαηηήζεηο) ηξίησλ 

Αξηζκφο 1.098 

3 Έιεγρνο ζπκβάζεσλ (αλαζέζεηο, ηξνπνπνηήζεηο, 

αλαθιήζεηο) ζην πιαίζην ησλ (Γ).Π.Μ.. 

Αξηζκφο 2.448 

4 Έιεγρνο Πξνζθιήζεσλ Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο 

ηνπ Σκήκαηνο Παξαθνινχζεζεο Πξνγξακκάησλ 

Αξηζκφο 61 

5 Έιεγρνο αηηήζεσλ αλαγλψξηζεο πξνυπεξεζίαο θαη 

κεηαπηπρηαθψλ δηπισκάησλ εηδίθεπζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ  

Αξηζκφο 17 

6 Γλσκνδνηηθά εκεηψκαηα  Αξηζκφο 5 

7 Γεκφζηνη Γηαγσληζκνί Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ  Αξηζκφο 9 

8 Έιεγρνο ηδησηηθψλ ζπκθσλεηηθψλ ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ηνπ ΚΔΓΗΒΗΜ θαη ηξίησλ  

Αξηζκφο 5 

9 χληαμε Καλνληζκψλ, Οδεγψλ θιπ. Αξηζκφο 2 

10 Δμσδηθαζηηθέο ελέξγεηεο (δηνηθεηηθέο πξνζθπγέο 

θιπ)  

Αξηζκφο 2 

11 πκκεηνρή ζε πλαληήζεηο Πξντζηακέλσλ Μ.Ο.Γ.Τ. 

θαη ζηειερψλ Δ.Λ.Κ.Δ ζην πιαίζην πλφδσλ 

Πξπηάλεσλ ησλ Α.Δ.Η. 

Αξηζκφο 3 

12 Δπεμεξγαζία λνκνζρεδίσλ θαη ζρεδίσλ ππνπξγηθψλ 

απνθάζεσλ 

Αξηζκφο 3 
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7. Πνζνηηθνί Γείθηεο Απφδνζεο Τπεξεζίαο  

 

α/α Γείθηεο Μνλάδα 

κέηξεζεο 

Σηκή 

1. TMHMA ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

6.1.1 πλεδξηάζεηο Δπηηξνπήο 

Δξεπλψλ ην έηνο 2019 

Αξηζκφο 44 

6.1.2 Θέκαηα πνπ εμεηάζηεθαλ ζηηο 

ζπλεδξηάζεηο ηνπ 2019 

Αξηζκφο 4326 

6.1.3 Αλαξηήζεηο απνθάζεσλ ζηε 

δηαχγεηα γηα ην 2019 

Αξηζκφο 278 

6.1.4 Αλαξηήζεηο απνθάζεσλ 

θαλνληζηηθνχ ραξαθηήξα ζην 

site ηνπ ΔΛΚΔ 

Αξηζκφο 30 

6.1.5 Δλεκεξψζεηο ησλ 

Δπηζηεκνληθά Τπεπζχλσλ γηα 

ηηο απνθάζεηο ησλ αηηεκάησλ 

πνπ ππέβαιαλ (rc-checks) 

Αξηζκφο 1427 

6.1.6 Γηαβίβαζε απνθάζεσλ κε 

επηζηνιέο/ειεθηξνληθή 

αιιεινγξαθία εθηφο rc check 

Αξηζκφο 185 

6.1.7 Μεηξψν ησλ Φπζηθψλ 

Πξνζψπσλ πνπ εηζήρζε ή 

επηθαηξνπνηήζεθε ην 2019 εθ 

ησλ νπνίσλ: 

 

Παλεπηζηεκηαθνί (Μέιε ΓΔΠ 

ηνπ ΠΑΜΑΚ θαη άιισλ ΑΔΙ, 

ΔΤΔΠ, ΔΓΙΠ, ΙΓΑΦ, δεκφζηνη 

ππάιιεινη ηνπ ΠΑΜΑΚ 

 

Αξηζκφο 1157 

 

 

 

 

298 
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Δξεπλεηέο, Βνεζεηηθφ 

Δξεπλεηηθφ Πξνζσπηθφ, 

Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ, 

Τερληθφ Πξνζσπηθφ  

859 

6.1.8 πκβάζεηο Έξγνπ/Ηδησηηθά 

πκθσλεηηθά πνπ εγθξίζεθαλ 

ή ηξνπνπνηήζεθαλ ην 2019  

Αξηζκφο 3546 

 

6.1.9 Γηαδηθαζίεο γηα 

έγθξηζε/αλαλέσζε ζπκβάζεσλ 

εξγαζίαο  

Αξηζκφο 16 

6.1.10 Αηηήκαηα κεηαθηλήζεσλ Αξηζκφο 565 

6.1.11 Δηζεξρφκελε αιιεινγξαθία 

δηάθνξα αηηήκαηα εθηφο ησλ 

ζεκάησλ ηεο ζπλεδξίαζεο 

Αξηζκφο 806 

6.1.12 Δμεξρφκελε αιιεινγξαθία Αξηζκφο 728 

6.1.13 Υνξήγεζε αληηγξάθσλ 

ζχκβαζεο 

Αξηζκφο 7 

6.1.14 Βεβαηψζεηο πξνυπεξεζίαο Αξηζκφο 85 

2. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΗ 

ΔΡΓΟΤ 

6.2.1 Αλαθνηλψζεηο πξνθεξχμεσλ 

πξνγξακκάησλ ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ΔΛΚΔ 

Αξηζκφο 178 

6.2.2 Τπνβιεζείζεο πξνηάζεηο πξνο 

ρξεκαηνδφηεζε 

Αξηζκφο 75 

6.2.3 Δλεκεξσηηθά θπιιάδηα 

(newsletters) 

Αξηζκφο 13 

6.2.4 Δθπαηδεπηηθέο/ ελεκεξσηηθέο 

δξάζεηο (εκεξίδεο/infodays/ 

workshops γηα λέα 

πξνγξάκκαηα/ ππνβνιέο 

πξνηάζεσλ) 

Αξηζκφο 1 
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6.2.5 Θέκαηα πξνο ηε πλεδξίαζε  

ΔΛΚΔ 

Αξηζκφο 39 

3. ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

6.3.1 Δλεξγά έξγα Αξηζκφο 447 

6.3.2 Νέα έξγα πνπ εγθξίζεθαλ ην 

έηνο 2019 

Αξηζκφο 183 

6.3.3 Έξγα πνπ νινθιεξψζεθαλ ην 

έηνο 2019 

Αξηζκφο 102 

6.3.4 Αλαιήςεηο ππνρξέσζεο Αξηζκφο 896 

6.3.5 Δλδηάκεζεο εθζέζεηο αλαθνξάο Αξηζκφο 60 

6.3.6 Γηνηθεηηθέο επαιεζεχζεηο Αξηζκφο 25 

6.3.7 Αηηήκαηα  πηζηνπνίεζεο 

δαπαλψλ 

Αξηζκφο 7 

6.3.8 Σειηθέο εθζέζεηο αλαθνξάο Αξηζκφο 12 

6.3.9 Δπηηφπηνη έιεγρνη απφ Φνξείο 

Υξεκαηνδφηεζεο 

Αξηζκφο 4 

6.3.10 Timesheets πνπ παξάρζεθαλ 

(έξγνπ, global ή θαη ηα δχν) 

Αξηζκφο 622 

6.3.11 Αξηζκφο timesheets πνπ 

ειέγρζεθαλ(έξγνπ)  

Αξηζκφο 1356 

6.3.12 Πξνζθιήζεηο εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο 

Αξηζκφο 61 

6.3.13 Δπεμεξγαζία θαη ππνβνιή 

αηηεκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο 

Αξηζκφο 95 

4. ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ, ΠΡΟΚΛΗΔΩΝ, 

ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΜΒΑΔΩΝ 

6.4.1 Απεπζείαο αλαζέζεηο 

ππεξεζηψλ/πξνκεζεηψλ 

αλαξηεκέλεο ζηε ΓΗΑΤΓΔΗΑ 

Αξηζκφο 246 

6.4.2 πκβάζεηο ζε απεπζείαο 

αλαζέζεηο 

Αξηζκφο 10 

6.4.3 Αλαξηήζεηο δεκνζηφηεηαο ζην Αξηζκφο 72 
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ΚΖΜΓΖ γηα απεπζείαο 

αλαζέζεηο 

6.4.4 Δθηέιεζε απνθάζεσλ 

πλεδξηάζεσλ γηα 

δηαγσληζκνχο 

Αξηζκφο 20 

6.4.5 Δπηηξνπέο Δ.Λ.Κ.Δ. γηα 

δηαγσληζκνχο θαη απεπζείαο 

αλαζέζεηο 

Αξηζκφο 5 

6.4.6 Δθθξεκείο δηαγσληζκνί Αξηζκφο 9 

6.4.7 Δλέξγεηεο δεκνζηφηεηαο γηα 

δηαγσληζκνχο 

Αξηζκφο 60 

6.4.8 Καηαηεζείζεο εγγπεηηθέο 

επηζηνιέο  

Αξηζκφο 17 

6.4.9 πκβάζεηο ζε δηαγσληζκνχο  Αξηζκφο 9 

6.4.10 πλνιηθά εηζεξρφκελα 

πξσηφθνιια Σκήκαηνο 

Αξηζκφο 497  

6.4.11 πλνιηθά εμεξρφκελα 

πξσηφθνιια Σκήκαηνο 

Αξηζκφο 66 

6.4.12 Ζιεθηξνληθή επηθνηλσλία κε 

λνκηθνχο ΔΛΚΔ (ζέκαηα πξνο 

επίιπζε, απνζηνιή εγγξάθσλ 

γηα έιεγρν θιπ) 

Αξηζκφο 138 

 

5. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

6.5.1 Αξηζκφο Απνθάζεσλ ηεο 

Δπηηξνπήο Δξεπλψλ πνπ 

εθηειέζηεθαλ απφ ην Σκήκα 

Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο  

Απφθαζε (ζέκα) 

πλεδξίαζεο 

355 

6.5.2 Αξηζκφο βεβαηψζεσλ πνπ 

ρνξεγήζεθαλ (βεβαηψζεηο 

Π.Φ.  4% θαη 8% πνπ δίλνληαη 

ζε πξνκεζεπηέο)  

Βεβαίσζε 598 

6.5.3 Αξηζκφο θαηαρσξήζεσλ Καηαρψξεζε 2383 
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πξνυπνινγηζκψλ επηκέξνπο 

έξγσλ ΔΛΚΔ/ 

πξνυπνινγηζκνχ 

6.5.4 Αξηζκφο παξαζηαηηθψλ 

εζφδσλ ΔΛΚΔ 

(ΑΠΤ/ΣΔΔ/ΣΟΤ/ΓΡΔ γηα 

παξαθνινχζεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ φισλ 

ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο )  

Καηαρψξηζε 5353 

6.5.6 Αξηζκφο Δληαικάησλ 

πιεξσκήο ησλ δαπαλψλ ηνπ 

ΔΛΚΔ 

Καηαρψξηζε 2997 

6.5.7 Αξηζκφο απνδνρψλ πνπ 

εθθαζαξίζηεθαλ  

Καηαρψξηζε 7385 

6.5.8 Αξηζκφο αλαιήςεσλ 

ππνρξέσζεο πνπ ειέγρζεθαλ  

Έιεγρνο 

ηκήκαηνο  

2297 

6.5.9 Αξηζκφο ειεγκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ απνινγηζκψλ 

(έξγσλ, ρξεκαηνδνηνχκελσλ 

ζπλεδξίσλ)  

Οηθνλνκηθφο 

Απνινγηζκφο 

33 

6.5.10 Αξηζκφο ειέγρσλ κεληαίσλ 

ζπκθσληψλ κεηαμχ 

ινγαξηαζκψλ ζε εηήζηα βάζε  

Μεληαίνο 

έιεγρνο ΣΛ αλά 

έξγν 

936 

6. ΣΜΗΜΑ ΣΑΜΔΙΑΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

6.6.1 Αμία δηελεξγεζεηζψλ 

πιεξσκψλ 

επξψ 8.617.633,87 

6.6.2 Πεξηνδηθψλ νηθνλνκηθψλ 

αλαθνξψλ 

α/α 62 

6.6.3 Δπηζθφπεζεο εκεξνινγηαθψλ 

άξζξσλ 

α/α 197.284 

7. ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ 

ΤΣΗΜΑΣΟ 

6.7.1 Αξηζκφο Πξάμεσλ πνπ Πξάμε 16262 
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αλαξηήζεθαλ ζηελ Γηαχγεηα 

6.7.2 Αλάξηεζε αλαθνηλψζεσλ, 

λέσλ θαη ινηπνχ πεξηερνκέλνπ 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. 

 

Νέν/ 

Αλαθνίλσζε 

119 

6.7.3 Αηηήκαηα γηα ειεθηξνληθή 

παξαθνινχζεζε ζην 

webresCom 

Αίηεκα 99 

8. ΜΟΝΑΓΑ ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

6.8.1 Ννκηθή ζπλδξνκή ζηελ 

ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ θαη 

εηζεγήζεηο ζε ζέκαηα 

εκεξήζηαο δηαηάμεο ησλ 

πλεδξηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο 

Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο 

Αξηζκφο 44 

6.8.2 Έιεγρνο ζπκβάζεσλ 

(αλαζέζεηο, ηξνπνπνηήζεηο, 

αλαθιήζεηο, παξαηηήζεηο) 

ηξίησλ 

Αξηζκφο 1.098 

6.8.3 Έιεγρνο ζπκβάζεσλ 

(αλαζέζεηο, ηξνπνπνηήζεηο, 

αλαθιήζεηο) ζην πιαίζην ησλ 

(Γ).Π.Μ.. 

Αξηζκφο 2.448 

6.8.4 Έιεγρνο Πξνζθιήζεσλ 

Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο 

ηνπ Σκήκαηνο 

Παξαθνινχζεζεο 

Πξνγξακκάησλ 

Αξηζκφο 61 

6.8.5 Έιεγρνο αηηήζεσλ 

αλαγλψξηζεο πξνυπεξεζίαο 

θαη κεηαπηπρηαθψλ 

δηπισκάησλ εηδίθεπζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ  

Αξηζκφο 17 



Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο – Δηήζηα Έθζεζε 2019 

87 

 

6.8.6 Γλσκνδνηηθά εκεηψκαηα  Αξηζκφο 5 

6.8.7 Γεκφζηνη Γηαγσληζκνί 

Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ  

Αξηζκφο 9 

6.8.8 Έιεγρνο ηδησηηθψλ 

ζπκθσλεηηθψλ ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ηνπ ΚΔΓΗΒΗΜ θαη 

ηξίησλ  

Αξηζκφο 5 

6.8.9 χληαμε Καλνληζκψλ, Οδεγψλ 

θιπ. 

Αξηζκφο 2 

6.8.10 Δμσδηθαζηηθέο ελέξγεηεο 

(δηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θιπ)  

Αξηζκφο 2 

6.8.11 πκκεηνρή ζε πλαληήζεηο 

Πξντζηακέλσλ Μ.Ο.Γ.Τ. θαη 

ζηειερψλ Δ.Λ.Κ.Δ ζην πιαίζην 

πλφδσλ Πξπηάλεσλ ησλ 

Α.Δ.Η. 

Αξηζκφο 3 

6.8.12 Δπεμεξγαζία λνκνζρεδίσλ θαη 

ζρεδίσλ ππνπξγηθψλ 

απνθάζεσλ 

Αξηζκφο 3 

 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρείσλ ησλ απνινγηζκψλ, ηα ζπλνιηθά έζνδα ηνπ 

Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο γηα ηελ ηξηεηία 2017-2019 είλαη: 

Έηνο Πνζφ 

2017 8.397.406 

2018 8.126.590 

2019 7.901.878 
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8. Πξνβιήκαηα θαη Πξνηεηλφκελεο Λχζεηο Τπεξεζίαο 

Σα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ φια ηα επηκέξνπο Σκήκαηα θαη 

Μνλάδεο ηεο ΜΟΓΤ ηνπ ΔΛΚΔ είλαη ηα εμήο: 

1) Με ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ απφ κέξνπο ησλ Δπηζηεκνληθψλ 

Τπεπζχλσλ θαη ινηπψλ ζπλεξγαηψλ ησλ έξγσλ, πνπ δηαρεηξίδεηαη ν 

Δ.Λ.Κ.Δ., αλαθνξηθά κε ηελ θαηάζεζε δηαθφξσλ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ 

πξνο έιεγρν θαη δηεθπεξαίσζε απφ ηνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο. Σν 

πξφβιεκα αλαθέξζεθε, κεηαμχ άιισλ, γηα: 

 ηα ζέκαηα πνπ ρξήδνπλ έγθξηζεο απφ ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ θαη 

Γηαρείξηζεο,  

 ηε ζπκβαζηνπνίεζε ησλ αλαζέζεσλ έξγνπ, θαζψο επίζεο 

 ηηο ελδηάκεζεο θαη ηειηθέο αλαθνξέο ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ, 

θαζψο επίζεο ησλ εληνιψλ πιεξσκήο θαηά ηε ιήμε απηψλ.  

2) Διιηπήο θαηάζεζε ησλ απαηηνχκελσλ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ θαη ησλ 

ζπλνδεπηηθψλ απηψλ. 

3) πρλέο αιιαγέο ζηε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηνπο ΔΛΚΔ. 

4) Αζαθέο πιαηζίνπ θαη θαλφλσλ ρξεκαηνδφηεζεο απφ κέξνπο ησλ 

Φνξέσλ Υξεκαηνδφηεζεο. 

5) Διιηπήο ελεκέξσζε ησλ εκπιεθνκέλσλ επί ησλ θαλφλσλ 

επηιεμηκφηεηαο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ησλ έξγσλ, ψζηε λα ππνζηεξίδεηαη 

θαιχηεξα θαη απνδνηηθφηεξα ε εθηέιεζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 

αληηθεηκέλνπ. 

6) Μεγάινο φγθνο αξρείνπ ζε έληππε κνξθή δεδνκέλνπ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ 

δηαζέζηκνπ ρψξνπ ησλ γξαθείσλ ηεο ππεξεζίαο. 

Οη ιχζεηο, έηζη φπσο πξνηάζεθαλ απφ ηα ζηειέρε ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. ζπλνςίδνληαη ζηηο 

εμήο:  

- Δλέξγεηεο γηα πιεξέζηεξε ελεκέξσζε ησλ εκπιεθφκελσλ ζηα έξγα: 
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o Καηαγξαθή πεξηζζφηεξσλ δηαδηθαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία θαη αλάξηεζή ηνπο ζην site ηνπ ΔΛΚΔ, κε ζπρλή 

επηθαηξνπνίεζε ή πξνζαξκνγή ηνπο. 

o  Πιήξεο ιεηηνπξγία ηνπ Web ResCom, ψζηε νη Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλνη 

θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπο λα έρνπλ πξφζβαζε αλά πάζε ζηηγκή ζε φια ηα 

ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ ζηελ νξζή εθηέιεζε ησλ 

έξγσλ (πρ. ηήξεζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, έγθαηξε 

πιεξσκή ησλ ππνρξεψζεσλ) θαη  

o Τπνζηήξημε κέζσ ζεκηλαξίσλ//webinars ησλ ρξεζηψλ ηνπ Web ResCom, 

ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε δηάρπζε ηεο πιεξνθφξεζεο ζε πεξηζζφηεξνπο 

ρξήζηεο, αληί ηεο θαη’ ηδίαλ επηθνηλσλίαο (ηειεθσληθήο ή ειεθηξνληθήο). 

o πρλφηεξε πξφζθιεζε εμεηδηθεπκέλσλ νκηιεηψλ ζην Παλεπηζηήκην γηα 

 ζχληνκεο κνλνήκεξεο εθπαηδεχζεηο (εκεξίδεο/ζεκηλάξηα/webinars), ψζηε 

λα δηεπθνιχλεηαη ε παξαθνινχζεζε, φρη κφλν απφ ην πξνζσπηθφ, αιιά θαη 

απφ ηνπο Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλνπο θαη ηηο δηνηθεηηθέο ζηεξίμεηο. 

 


