
 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 
Κοζάνη, Δεκέμβριος 2014 



Σελίδα 2 από 14 

Περιεχόμενα 

 
1. Εισαγωγή ............................................................................................................ 3 

2. Θεσμικό Πλαίσιο ................................................................................................ 3 
3. Αρμοδιότητες & Στόχοι ...................................................................................... 5 
4. Λειτουργία Επιτροπής Ερευνών ......................................................................... 6 
5. Δομή και Λειτουργία του ΕΛΚΕ ........................................................................ 6 
6. Υπηρεσίες ΕΛΚΕ ................................................................................................ 7 

7. Χρηματοδοτήσεις Έργων και Οικονομικό Αποτέλεσμα .................................... 9 
8. Ενεργά Έργα ..................................................................................................... 10 
9. Δείκτες Λειτουργίας ΕΛΚΕ .............................................................................. 11 
10. Αποτελέσματα Διενεργούμενων Ελέγχων ........................................................ 12 
11. Μείωση Λειτουργικών Δαπανών ΕΛΚΕ .......................................................... 13 

12. Εξοπλισμός ΕΛΚΕ ............................................................................................ 13 
13. Υποστήριξη Έρευνας και Ερευνητών ΠΔΜ ..................................................... 13 

14. Υποστήριξη Λειτουργίας Διοικητικών Υπηρεσιών ΠΔΜ ................................ 13 
15. Εξοπλισμός εργαστηρίων ΠΔΜ ....................................................................... 14 
16. Οδικός Χάρτης – Αναδιοργάνωση ΠΔΜ ......................................................... 14 
17. Παρακράτηση υπέρ Ιδρύματος ......................................................................... 14 

18. Υποστήριξη Πρακτικής Άσκησης & ΔΑΣΤΑ .................................................. 14 
19. Ερευνητική Δεοντολογία .................................................................................. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σελίδα 3 από 14 

1. Εισαγωγή 

 
Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει συνοπτική αναφορά των κυρίων 

δραστηριοτήτων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), που 

έλαβαν χώρα κατά τη περίοδο 2010 έως 2014.  

 

Σκοπός της συνοπτικής αυτής παρουσίασης των δραστηριοτήτων του ΕΛΚΕ 

ΠΔΜ είναι η γνωστοποίηση τους στην ακαδημαϊκή κοινότητα του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.  

 

Αρχικά γίνεται αναφορά στο πλαίσιο βάσει του οποίου λειτουργεί ο ΕΛΚΕ 

καθώς και στη διάρθρωση του, στη συνέχεια παρουσιάζονται κάποια 

ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία καθώς και σημαντικές δραστηριότητες και 

δράσεις του ΕΛΚΕ την περίοδο αυτή. 
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2. Θεσμικό Πλαίσιο 
 

Ένας από τους βασικούς στόχους του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

είναι και η δημιουργία νέας γνώσης μέσα από την προαγωγή της 

επιστημονικής Έρευνας. Η ερευνητική δραστηριότητα του Πανεπιστημίου, 

όπως αυτή στηρίζεται από το έμψυχο υλικό (ΔΕΠ, μεταπτυχιακοί και 

προπτυχιακοί υπότροφοι, μεταδιδακτορικοί ερευνητές, κλπ) και από την 

κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή (εργαστήρια, όργανα, υπολογιστές, 

πειραματικά μέσα, κλπ), αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα για την 

αναβάθμιση και του επιπέδου της Διδασκαλίας και της Εκπαίδευσης. 

 

Η Επιτροπή Ερευνών είναι συλλογικό αιρετό όργανο του Πανεπιστημίου, 

επιφορτισμένο από το νόμο με τη διοίκηση-διαχείριση του «Ειδικού 

Λογαριασμού», ο οποίος λειτουργεί με σκοπό τη διακίνηση και διαχείριση 

ερευνητικών, τεχνολογικών, επιμορφωτικών προγραμμάτων καθώς και 

άλλων σχετικών υπηρεσιών που παρέχονται από τα μέλη του Ιδρύματος. 

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

κατά τα οριζόμενα από την ΚΑ/679/1996 κοινή απόφαση των Υπουργείων 

Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως αυτή κάθε 

φορά ισχύει. 

 

Ο Τακτικός Έλεγχος της διαχείρισης του Λογαριασμού και ο Έλεγχος του 

ισολογισμού του πραγματοποιείται κάθε χρόνο από τους Ορκωτούς Ελεγκτές 

που ορίζονται ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Ερευνών. 
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Ο έλεγχος των δαπανών ενεργείται με βάση τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, 

δηλαδή τα σχετικά τιμολόγια και αποδείξεις των προμηθευτών ή δελτία 

παροχής υπηρεσιών, τα οποία τηρεί η Γραμματεία για κάθε 

πραγματοποιούμενη δαπάνη, και χωριστά για κάθε εκτελούμενο έργο. 

 

3. Αρμοδιότητες & Στόχοι 

 

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών εστιάζονται στη διαχείριση 

ερευνητικών προγραμμάτων και στη διαμόρφωση της ερευνητικής πολιτικής 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ειδικός 

Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ενημερώνει το διδακτικό και 

ερευνητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου για ενδεχόμενες πηγές 

χρηματοδότησης, ενθαρρύνει την υποβολή προτάσεων για συγκεκριμένα 

προγράμματα έρευνας, κατευθύνει και καθοδηγεί το προσωπικό του 

Πανεπιστημίου όσον αφορά τις διαδικασίες χρηματοδότησης και την 

ανεύρεση ερευνητικών πόρων. 

Σκοπός του ΕΛΚΕ, είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που 

προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη 

δαπανών οποιουδήποτε είδους, οι οποίες είναι απαραίτητες για τις ανάγκες 

ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών καθώς και 

έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης και έργων για την παροχή επιστημονικών, 

τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, 

την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, 

την παροχή γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό 

τρίτων, ως και άλλων σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που 

συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή 

και εκτελούνται ή παρέχονται από τα μέλη του εν ενεργεία επιστημονικού 

προσωπικού του Πανεπιστημίου Δυτική Μακεδονίας (ΔΕΠ, ΕΔΠ, ΕΕΠ) ή και 

με τη συνεργασία άλλων ειδικών επιστημόνων του Δημόσιου ή Ιδιωτικού 

Δικαίου. 
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4. Λειτουργία Επιτροπής Ερευνών 

 

Πρόεδρος : Καθ. Πέτρος Πατιάς 

 

Ο κ. Πέτρος Πατιάς είναι καθηγητής και πρώην πρόεδρος του τμήματος 

Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης, μέλος της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος 

Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΑΠΘ και Αντιπρόεδρος της 

Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

 

Μέλη Επιτροπής Ερευνών 

 

Αντιπρόεδρος Ε.Ε.: Ηλίας Βλαχόπουλος, Φυσικός  

 

Τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής Ερευνών είναι: 

o Χατζηπαντελής Θεόδωρος, Καθηγητής Α.Π.Θ., Πρόεδρος Δ.Ε. Π.Δ.Μ. 

o Κικκινίδης Ευστάθιος, Καθηγητής Παν. Δυτ. Μακεδονίας 

o Ανδρέου Ανδρέας, Καθηγητής Παν. Δυτ. Μακεδονίας 

o Ζερβός Αρθούρος, Καθηγητής Ε.Μ.Π., Πρόεδρος Δ.Ε.Η. 

o Τρέσσου – Φατούρου Ευαγγελία, Καθηγήτρια Α.Π.Θ. 

o Κομνηνός Νίκος, Καθηγητής Α.Π.Θ. 

o Μαργαρίτης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Παν. Μακεδονίας 

 

5. Δομή και Λειτουργία του ΕΛΚΕ 
 
Προσωπικό 
 

Το προσωπικό του ΕΛΚΕ διακρίνεται στις παρακάτω δύο κατηγορίες: 
 

o Μόνιμο προσωπικό 
o Εξωτερικοί Συνεργάτες 
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Αναλυτικότερα το προφίλ των παραπάνω έχει ως εξής: 
 
 

Κατηγορία 
Προσωπικού 

Είδος 
Εκπαίδευσης 

Μεταπτυχιακό 
Τίτλο 

Διδακτορικό 
Δίπλωμα 

ΠΕ ΤΕ 

ΕΤΕΠ 0 2 2 0 

ΙΔΑΧ 2 0 0 1 

Εξωτερικοί Συνεργάτες 6 1 6 0 

 
 
 
6. Υπηρεσίες ΕΛΚΕ 
 

Στο πλαίσιο της καλύτερης εξυπηρέτησης των αναγκών διαχείρισης των 

έργων ο ΕΛΚΕ  

 

 Προμηθεύτηκε από το ΑΠΘ το Πληροφοριακό Σύστημα Rescom, το 

οποίο παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες: 

 

 Παρακολούθηση έργων από απόσταση 

 Ηλεκτρονική ενημέρωση για πληρωμές 

 Ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων βεβαιώσεων αποδοχών  

 Ηλεκτρονικά φύλλα χρονοχρέωσης 

 

 Αναμόρφωσε και ανασχεδίασε την Ιστοσελίδα της 

 

Μέσω της ιστοσελίδας (http://rc.uowm.gr) καθώς και μέσω του Τμήματος 

Προγραμματισμού & Ανάπτυξης υπάρχει συνεχής ενημέρωση για 

προσκλήσεις και νέα έργα από τον ΕΛΚΕ προς την Πανεπιστημιακή 

Κοινότητα με σκοπό την ποιοτική και ποσοτική ένταξη νέων έργων. 

 

 

 

http://rc.uowm.gr/
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Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται το αρχικό μενού της ιστοσελίδας του ΕΛΚΕ. 
 
 

 

Στο πλαίσιο της καλύτερης εξυπηρέτησης των αναγκών διαχείρισης των 
έργων ο ΕΛΚΕ  
 
 

 Δημιούργησε τα FAQS 

 

Στην ιστοσελίδα δημιουργήθηκαν τα FAQ που απαντούν σε συχνές απορίες 

και ερωτήματα των συμμετεχόντων στη διαχείριση των έργων. Έτσι, δίνονται 

χρήσιμες πληροφορίες στα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας όσον 

αφορά την ορθότερη διαχείριση και εκτέλεση των έργων. Στην παρακάτω 

εικόνα απεικονίζεται η αντίστοιχη καρτέλα. 
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7. Χρηματοδοτήσεις Έργων και Οικονομικό Αποτέλεσμα 
 
Στον παρακάτω Πίνακα φαίνεται το λειτουργικό αποτέλεσμα του ΕΛΚΕ για 

την περίοδο 2010-2013 

 

Έτος 2010 2011 2012 2013 

Οικ. 
Αποτέλεσμα 

(Χιλ. €) 
58 3 53 56 

 
 
Τα παραπάνω απεικονίζονται στο παρακάτω Διάγραμμα. 
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Επίσης, στον Πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι χρηματοδοτήσεις των 

έργων που έλαβε ο ΕΛΚΕ για την περίοδο 2010-2013. 

 

Έτος 2010 2011 2012 2013 

Χρημ/ση 
(Εκ. €) 

3,49 2,83 3,31 5,74 

Τα παραπάνω απεικονίζονται στο παρακάτω Διάγραμμα. 
 

 
 

 

8. Ενεργά Έργα 
 
Στον παρακάτω Πίνακα φαίνονται τα ενεργά έργα τα οποία διαχειρίστηκε ο 

ΕΛΚΕ κατά την περίοδο 2011-2014 

 

Έτος Αριθμός Έργων 

2011 241 

2012 213 

2013 188 

2014 123 

Σύνολο 765 

 
 
 
Τα παραπάνω δίνονται και σε γραφική μορφή στο ακόλουθο σχήμα: 
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9. Δείκτες Λειτουργίας ΕΛΚΕ 
 

Αριθμός συμβάσεων 

Την περίοδο 2011-2013 ο ΕΛΚΕ σύναψε 4.121 συμβάσεις με συνεργάτες σε 

έργα που διαχειρίστηκε. Η κατανομή αυτών ανά έτος δίνεται στον παρακάτω 

Πίνακα: 

 

 

Έτος 
Συμβάσεις φοιτητών 
Πρακτικής Άσκησης 

Συμβάσεις  
Συνεργατών 

Έργων 

Σύνολο 
Συμβάσεων 

2011 455 870 1.325 

2012 376 1.073 1.449 

2013 182 1.165 1.347 

Σύνολο 1.013 3.108 4.121 

 

 
 
 
 
Τα παραπάνω δίνονται και σε γραφική μορφή στο ακόλουθο σχήμα: 
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Προθεσμιακή Κατάθεση 
 

Από το 2013 ο ΕΛΚΕ σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς τοποθέτησε για 

πρώτη φορά σε προθεσμιακή κατάθεση ποσό 100.000€ από τα διαθέσιμά του. 

 

10. Αποτελέσματα Διενεργούμενων Ελέγχων 
 

Ο ΕΛΚΕ στο πλαίσιο της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων του δέχεται 

πολλούς ελέγχους από διάφορους ελεγκτικούς μηχανισμούς. 

Εκτός από τον ετήσιο τακτικό έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές, δέχεται 

ελέγχους και σε μεμονωμένα έργα ανάλογα με τον χρηματοδότη και τους 

κανόνες που θέτει. 

Έτσι, στον ΕΛΚΕ έλαβαν χώρα διάφοροι έλεγχοι όπως: 

- Επιτόπιοι έλεγχοι στο πλαίσιο ενδιάμεσων αιτημάτων χρηματοδότηση 

(πρόγραμμα Συνεργασία, Interreg, MED) 

- 2βάθμιος έλεγχος από την ΕΔΕΛ στο Πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ. 

Τέτοιος έλεγχος διενεργήθηκε για πρώτη φορά στον ΕΛΚΕ. Τα 

ευρήματα του ελέγχου ήταν μηδενικά και ο συνολικός 

προϋπολογισμός ήταν 300.000 ευρώ. 

- Έλεγχος από κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του 7ου 

ΠΠ για τρία έργα (OFFICAIR, NERIS και BIOCLUS) με ευρήματα 

σχεδόν μηδενικά και συνολικού προϋπολογισμού περίπου 750.000 

ευρώ. 
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11. Μείωση Λειτουργικών Δαπανών ΕΛΚΕ 
 

Προκειμένου να μειωθούν οι λειτουργικές δαπάνες του ΕΛΚΕ, 

πραγματοποιήθηκαν διαγωνιστικές διαδικασίες για αγαθά και υπηρεσίες που 

χρησιμοποιούνται και αναλώνονται περισσότερο. Τέτοια αγαθά και 

υπηρεσίες είναι οι ταχυμεταφορές, το χαρτί και τα toner 

 

12. Εξοπλισμός ΕΛΚΕ 
 
Στη διάρκεια της περιόδου αυτής η Γραμματεία του ΕΛΚΕ αντικατέστησε όλο 

τον ηλεκτρονικό της εξοπλισμό. 

 

- Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές 

- Φωτοτυπικό 

- Fax 

13. Υποστήριξη Έρευνας και Ερευνητών ΠΔΜ 
 
Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της έρευνας, ο ΕΛΚΕ  

 

 Ενέκρινε την χρηματοδότηση 7 προγραμμάτων εξωστρέφειας των 

Ακαδημαϊκών Μονάδων Φλώρινας. Ο συνολικός προϋπολογισμός 

αυτών ανέρχεται στις 28.000€. 

 

 Έχει συνεισφέρει στη χρηματοδότηση για τη συμμετοχή σε συνέδρια. 

Το ποσό αυτό ανέρχεται σε 1.500€ περίπου 

 
 

14. Υποστήριξη Λειτουργίας Διοικητικών Υπηρεσιών ΠΔΜ 
 
Ο ΕΛΚΕ προκειμένου να υποστηρίξει τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΠΔΜ 

χρηματοδότησε εξωτερικούς συνεργάτες για την στελέχωση: 

- της Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοίκησης και Οικονομικής 

Διαχείρισης 
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- του Τμήματος Μηχανογράφησης 

 

15. Εξοπλισμός εργαστηρίων ΠΔΜ 
 
Ο ΕΛΚΕ υπέβαλε πρόταση προς τη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πρόταση 

συνολικού προϋπολογισμού 3.830.000€ για την αγορά εξοπλισμού για τα 

εργαστήρια του ΠΔΜ. Το έργο εγκρίθηκε και χρηματοδοτήθηκε από την 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί από τον 

ΕΛΚΕ το 75% του προϋπολογισμού του έργου. 

 

16. Οδικός Χάρτης – Αναδιοργάνωση ΠΔΜ  
 

Ο ΕΛΚΕ υπέβαλε και έλαβε χρηματοδότηση ύψους 30.000€ για την 

απλοποίηση των διαδικασιών και της δομής των οργανωτικών μονάδων του 

ΠΔΜ. Η εργασία αυτή ολοκληρώθηκε και στη συνέχεια υπεβλήθηκε στο 

Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης πρόταση συνολικής αξίας 480.000€ 

για την εφαρμογή των διαδικασιών και την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών 

του ΠΔΜ. 

 

17. Παρακράτηση υπέρ Ιδρύματος 
 
Η εν λόγω παρακράτηση αφορά τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα (Ν. 

3685/2008) και είναι υπέρ του Ιδρύματος. Ξεκίνησε η εφαρμογή τοης για 

πρώτη φορά στο ΠΔΜ τον Σεπτέμβριο του 2012. 

 

18. Υποστήριξη Πρακτικής Άσκησης & ΔΑΣΤΑ 
 
Στο πλαίσιο της ομαλής υλοποίησης των παραπάνω ιδρυματικών έργων του 

ΠΔΜ ο ΕΛΚΕ πολλές φορές τα χρηματοδότησε μέσω των διαθεσίμων του. 

 

19. Ερευνητική Δεοντολογία 
 

Σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, υιοθετήθηκε 

ο Κώδικας ερευνητικής Δεοντολογίας κάνοντας σχετικές προσαρμογές για το 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 


