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1. Απολογισμός χρηματοδοτούμενων δράσεων για το 2013
Στην ενότητα αυτή παρατίθενται τα στοιχεία απολογισμού των δράσεων που
χρηματοδοτήθηκαν από τον προϋπολογισμό διαθεσίμων του 2013, καθώς και η
πρόταση για διάθεση ποσών ανά κεφάλαιο, για το έτος 2014.
1.1 Έργα Α.Π.Θ.
Στο κεφάλαιο αυτό χρηματοδοτούνται έργα που αποφασίζει το Πρυτανικό Συμβούλιο
να εκτελεστούν, αφού ληφθούν υπ’ όψιν, αφ’ ενός οι προτεραιότητες του Ιδρύματος
και κριθεί η σκοπιμότητα και η αναγκαιότητα εκτέλεσής τους, και αφ’ ετέρου
αξιολογηθεί η δυνατότητα πληρωμής τους από τις πηγές χρηματοδότησης του
Πανεπιστημίου (δηλαδή, Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων, ή Τακτικός
Προϋπολογισμός, Εταιρεία Διαχείρισης της Πανεπιστημιακής Περιουσίας, κλπ). Τα
έργα αυτά επιλέγονται για χρηματοδότηση από τα διαθέσιμα του Ειδικού
Λογαριασμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2530/97, με κριτήρια τα οποία
εμπίπτουν στο σκοπό του και η διαχείρισή τους γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό.
Στο πλαίσιο του κεφαλαίου αυτού, το ποσό το οποίο διατέθηκε για χρηματοδότηση
έργων Α.Π.Θ. ανέρχεται σε €346.704,46 (προϋπολογισμός: €350.000,00)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

350.000,00

346.704,46

3.295,54

Έργα τα οποία χρηματοδοτήθηκαν μέσα στο 2013 είναι τα ακόλουθα:


Κωδικός Έργου 85955 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Εφαρμογή
καινοτόμων οικολογικών δράσεων και υπηρεσιών τρίτων στο Α.Π.Θ.» με
Επιστημονικά

Υπεύθυνο

τον

Αντιπρύτανη

κ.

Παντή

Ιωάννη.

Η

χρηματοδότηση του έργου από τον Ειδικό Λογαριασμό το 2013 ανήλθε στο
ποσό των €83.900,00.


Κωδικός

Έργου

85956

Τίτλος:

«Σχεδιασμός

και

υποστήριξη

προγραμμάτων επικοινωνίας και σύνδεσης με την κοινωνία.» με
Επιστημονικά

Υπεύθυνο

τον

Πρύτανη

κ.

Μυλόπουλο

Ιωάννη.

Η

χρηματοδότηση του έργου από τον Ειδικό Λογαριασμό το 2013 ανήλθε στο
ποσό των €45.348,72.


Κωδικός

Έργου

85957

Τίτλος:

«Σχεδιασμός

και

υποστήριξη

του

διοικητικού έργου του Α.Π.Θ.» με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Πρύτανη κ.
Μυλόπουλο Ιωάννη. Η χρηματοδότηση του έργου από τον Ειδικό
Λογαριασμό το 2013 ανήλθε στο ποσό των €124.213,05.
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Κωδικός Έργου 85958 Τίτλος: «Διερεύνηση, ανάπτυξη και προώθηση των
διεθνών σχέσεων του Α.Π.Θ.» με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Πρύτανη κ.
Μυλόπουλο Ιωάννη. Η χρηματοδότηση του έργου από τον Ειδικό
Λογαριασμό το 2013 ανήλθε στο ποσό των €38.676,69.



Κωδικός Έργου 86003 Τίτλος: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη ακαδημαϊκών
δράσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διασφάλισης ποιότητας και
παρακολούθηση διεθνών συστημάτων κατάταξης» με Επιστημονικά
Υπεύθυνη την Αντιπρύτανι κα Λιάλιου Δέσπω. Η χρηματοδότηση του έργου
από τον Ειδικό Λογαριασμό το 2013 ανήλθε στο ποσό των €47.100,00.



Κωδικός Έργου 86004 Τίτλος: «Διερεύνηση δυνατοτήτων ανάπτυξης της
ερευνητικής δραστηριότητας του Α.Π.Θ.» με Επιστημονικά Υπεύθυνη την
Αντιπρύτανι κα Κουίδου-Ανδρέου Σοφία. Η χρηματοδότηση του έργου από
τον Ειδικό Λογαριασμό το 2013 ανήλθε στο ποσό των €7.466,00.

1.2. Λειτουργία Δικτύων Δεδομένων και Φωνής – Λογισμικό Έρευνας Α.Π.Θ.
Η λειτουργία των δικτύων και του λογισμικού έρευνας καλύπτεται εν μέρει από
κονδύλια του Τακτικού Προϋπολογισμού και του ΕΣΠΑ. Τα κονδύλια αυτά δεν
επαρκούν για την πλήρη και απρόσκοπτη λειτουργία τους, ιδιαίτερα σε περιόδους
μεταξύ προγραμμάτων. Προκειμένου να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία των
δικτύων και του λογισμικού έρευνας, ο ΕΛΚΕ τα χρηματοδότησε με το ποσό των
€804.230,17 (προϋπολογισμός: €810.000,00).
Η Επιτροπή Ερευνών από τον προϋπολογισμό διαθεσίμων το 2013 κάλυψε τις
ακόλουθες ανάγκες μέσα από τα έργα 85960, 85961 (ΚΛΔ), 85964 (ΚΥΤΠ), 85954,
85159 (ΤΚ):
Κατηγορίες Δαπανών

Ποσό

Αμοιβές προσωπικού (ΚΛΔ, ΤΚ, ΚΥΤΠ)

475.543,55

Μετακινήσεις προσωπικού (ΚΛΔ, ΤΚ, ΚΥΤΠ)

45.313,49

Εξοπλισμός – Όργανα – Συντήρηση – Λογισμικό(ΚΛΔ, ΤΚ, ΚΥΤΠ)

371.444,11

Μικροέξοδα, ηλεκτρονικά αναλώσιμα, λοιπά έξοδα(ΚΛΔ, ΤΚ,

49.977,77

ΚΥΤΠ)
Σύνολα

902.278,92

Η διαφορά των χρηματοδοτήσεων από τον προϋπολογισμό διαθεσίμων με τις
δαπάνες των Δικτύων οφείλεται στο υπόλοιπο χρηματοδότησης της προηγούμενης
χρονιάς. Στις 31/12/2013 το συνολικό διαθέσιμο υπόλοιπο στα ανοιχτά έργα ήταν
€167.629,66.
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Υπόλοιπο

Χρηματοδότηση από

προηγούμενης

Προϋπολογισμό

χρήσης

διαθεσίμων

Υπόλοιπο
Δαπάνες Έτους

Χρηματοδοτήσεως
31/12/2013

31/12/2012

810.000,00

259.908,58

902.278,92

167.629,66

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

810.000,00

804.230,17

5.769,83

1.3. Ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας στο Α.Π.Θ.
Το κονδύλι αυτό αφορά στην ενίσχυση νέων επιστημόνων και ερευνητών,
προκειμένου να τους δοθεί η απαραίτητη ώθηση για την ανάπτυξη των ερευνητικών
δραστηριοτήτων τους.
Η

χορήγηση

υποτροφιών

αριστείας

σε

υποψήφιους

διδάκτορες

και

μεταδιδακτορικούς ερευνητές αποβλέπει στην ενίσχυση και ανάδειξη του νέου
ερευνητικού δυναμικού στην αύξηση των δυνατοτήτων ενσωμάτωσής του στην
ερευνητική δραστηριότητα του Πανεπιστημίου και στη διάδοση της φιλοσοφίας της
αριστείας στην έρευνα. Έτσι λοιπόν, για το 2013 χορηγήθηκαν οι παρακάτω
υποτροφίες:


50 Υποτροφίες Αριστείας σε Υποψήφιους Διδάκτορες:

€192.000,00



56 Υποτροφίες Αριστείας σε Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές:

€336.000,00

Επιπρόσθετα, το 2013, χρηματοδοτήθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά η ερευνητική
δραστηριότητα νέων επιστημόνων, μετά από αξιολόγηση, με κριτές εντός και εκτός
της Πανεπιστημιακής κοινότητας του Ιδρύματος. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη
χρηματοδότηση προτάσεων νεοδιοριζόμενων νέων ερευνητών (Λέκτορες και
Επίκουροι Καθηγητές) στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, καθώς και η κατά
αποκλειστικότητα διάθεση ποσού σε προτάσεις που δύσκολα χρηματοδοτούνται
μέσω

προκηρύξεων

Συνολικά

ερευνητικών

υποβλήθηκαν

95

προγραμμάτων

ερευνητικές

(ανθρωπιστικές

προτάσεις

από

35

σπουδές).

Τμήματα

και

Μονοτμηματικές Σχολές του Α.Π.Θ.
Έτσι λοιπόν, για το 2013, χρηματοδοτήθηκαν οι παρακάτω δράσεις, ως εξής:
 Πρόγραμμα ενίσχυσης Ερευνητικής Δραστηριότητας
νεοδιορισθέντων Λεκτόρων του Α.Π.Θ.:

€132.000,00

 Πρόγραμμα ενίσχυσης Ερευνητικής Δραστηριότητας
νεοδιορισθέντων Επίκουρων Καθηγητών του Α.Π.Θ.:

€48.000,00

 Πρόγραμμα Ενίσχυσης Έρευνας Ανθρωπιστικών Επιστημών: €100.000,00
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Συμπερασματικά, το συνολικό ποσό που διατέθηκε για την ενίσχυση της ερευνητικής
δραστηριότητας στο Α.Π.Θ. για το έτος 2013 ανέρχεται στο ποσό των €808.000,00.
Ο αντίστοιχος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό του: €1.000.000,00.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

1.000.000,00

808.000,00

192.000

1.4. Συνέδρια – Ημερίδες
Προβλέπεται η ενίσχυση της διοργάνωσης συνεδρίων (εθνικών και διεθνών), καθώς
και ημερίδων από ομάδες μελών ΔΕΠ των Τμημάτων του Α.Π.Θ., για την προβολή
και την ενδυνάμωση της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου. Το ποσό
που διατέθηκε για τη χρηματοδότηση των παραπάνω εκδηλώσεων από τον
προϋπολογισμό διαθεσίμων του 2013, είναι €66.445,30 (προϋπολογισμός, €70.000).
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

70.000,00

66.445,30

3.554,70

1.5. Ανάπτυξη δράσεων δικτύωσης, καινοτομίας, εργαστηρίων ποιότητας,
ευρεσιτεχνιών και μεταφοράς τεχνολογίας
Στο κεφάλαιο αυτό χρηματοδοτούνται δράσεις μεταφοράς τεχνολογίας, δικτύωσης και
προβολής του Ιδρύματος, η πολιτική ενίσχυσης των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, η
πιστοποίηση των εργαστηρίων και η ανάπτυξη δομών δια βίου εκπαίδευσης.
Τα εργαστήρια παροχής υπηρεσιών ποιότητας είναι ένας θεσμός ο οποίος βασίζεται
στην εγκατάσταση και λειτουργία Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με την
απόκτηση πιστοποιητικού της σειράς ISO. Ο Ειδικός Λογαριασμός χρηματοδοτεί το
50% του κόστους προετοιμασίας για την απόκτηση του πιστοποιητικού και των
εξόδων πιστοποίησης από τους φορείς πιστοποίησης.
Επίσης

χρηματοδοτήθηκαν

δράσεις

για

την

υποστήριξη

εφαρμοσμένων

εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών &
Μουσείο Τεχνολογίας «ΝΟΗΣΙΣ».
Το ποσό που διατέθηκε ανέρχεται σε €755.873,58 (προϋπολογισμός, €270.000,00)
καλύπτοντας τις παρακάτω δαπάνες:
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Διπλώματα ευρεσιτεχνίας
Οικονομική ενίσχυση για αγορά υλικών στο πλαίσιο της εκδήλωσης
του ΑΠΘ στο ΝΟΗΣΙΣ
Οικονομικής Ενίσχυση του Εργαστηρίου Εδαφοδυναμικής και
Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής για την προμήθεια
εργαστηριακού εξοπλισμού
Συμπληρωματική οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη των εξόδων
της επιτιμοποίησης του κ. Βασιλικιώτη
Οικονομική ενίσχυση της ομάδας Physics Partizani
Χρηματοδότησης του 50% του κόστους της διαπίστευσης του
Εργαστηρίου Ραδιοεπικοινωνιών κατά ΕΝ17025
Πρόσθετη χρηματοδότηση της διαπίστευσης του Εργαστηρίου
Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος κατά ISO 17025
Οικονομική ενίσχυση του 50% του κόστους διαπίστευσης του
Εργαστηρίου Μορφολογικής και Μοριακής Διαγνωστικής
Κυτταρολογίας της Β΄ Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής της
Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ
Διαμόρφωση χώρων του κτιρίου Δ΄ του Τμήματος Χημικών
Μηχανικών για την υποδοχή μεγάλων οργάνων για ερευνητικούς
σκοπούς
Πρόγραμμα ερευνητικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας της
Κτηνιατρικής Σχολής
Κάλυψη δαπανών συντήρησης των Σεισμολογικών Σταθμών και
των μετακινήσεων που απαιτούνται σε αυτούς
Διερεύνηση μεθόδων αποκατάστασης του ιστορικού κτιρίου της
Θεολογικής Σχολής της Χάλκης
Οικονομική ενίσχυση για την συμμετοχή του ΑΠΘ στη θέσπιση
βραβείου του περιοδικού "Κριτικά" για την καλύτερη ελληνική
φιλοσοφική διατριβή 2011-2012
Κάλυψη εξόδων για την αναγόρευση της κ.Jacqeline MorandDeviller σε επίτιμη Διδάκτορα της Νομικής Σχολής
Συμπληρωματική χρηματοδότηση για εγκατάσταση συστήματος
διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 στο Εργαστήριο Γενικής και
Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας

101.065,75 €
499,94 €
14.083,50 €

1.000,45 €
3.500,00 €
3.000,00 €
2.749,92 €
2.500,00 €

52.000,00 €

8.450,00 €
30.000,00 €
12.600,00 €
1.000,00 €
1.300,00 €
586,50 €

Κάλυψη των εξόδων αξιολόγησης του Εργαστηρίου Μελισσοκομίας
από το ΕΣΥΔ

1.160,00 €

Οικονομική ενίσχυση ερευνητικού έργου με τίτλο "Λεξικό της
Μεσαιωνικής Δημώδους Γραμματείας"

8.100,00 €

Υποστήριξη ομάδας Formula Art
Κάλυψη κόστους μετακίνησης φοιτητών στο πλαίσιο συμμετοχής
τους στο διαγωνισμό RoboCup 2013
Οικονομική ενίσχυση της "Έκθεσης ενεπίγραφων αντικειμένων από
τη Μεθώνη Πιερίας (730-700 π.Χ)

10.760,00 €
5.000,00 €
7.000,00 €
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Χρηματοδότηση των αναγκών της Πανεπιστημιακής Ανασκαφής
Παλιαμπέλων Κολινδρού του Τμ. Ιστορίας & Αρχαιολογίας
Κάλυψη δαπανών μετάβασης της Καθηγ. κας Λαζαρίδου του Τμ.
Βιολογίας στην Αθήνα στο πλαίσιο εκπροσώπησης του ΑΠΘ στην
ΑΔΙΠ
Κάλυψη των αυξημένων αναγκών για τη σίτιση των φοιτητών που
συμμετέχουν στο πρόγραμμα με τίτλο «Προγράμματα διδασκαλίας
ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού»
Χρηματοδότηση της δράσης "ΑΠΘ την Κυριακή"
Πρόσθετη χρηματοδότηση της 2ης Biennale Αρχιτεκτονικής
Θεσσαλονίκης (Μάϊος - Ιούνιος 2014)
Χρηματοδότηση συνδρομής για την πλατφόρμα ηλεκτρονικής
υποβολής και διαχείρισης εργασιών ScholarOne
Πρόσθετη χρηματοδότηση για την έκδοση πρακτικών σχετικά με το
συνέδριο που πραγματοποιήθηκε για το Μουσείο της Ακρόπολης
Πρόσθετη χρηματοδότηση για την αποκατάσταση βλαβών
υπάρχοντος συστήματος εξαερισμού χώρου εκτροφή
πειραματόζωων και ετήσια συντήρηση αυτού
Ολοκλήρωση των υποδομών του Εργαστηρίου Μουσειολογίας
Κάλυψη εργοδοτικών εισφορών των φοιτητών του Τμήματος
Φαρμακευτικής κατά την διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης
Οικονομική ενίσχυση του ντοκιμαντέρ "Αθλητισμός και Φυσική
Άσκηση στην Ύπαιθρο"

6.600,00 €

3.000,00 €

3.800,00 €
20.000,00 €
10.000,00 €
9.950,00 €
3.100,00 €
2.250,00 €
5.675,22 €
22.555,41 €
951,21 €

Κάλυψη δαπάνης για τη μίσθωση λεωφορείων για τις μονοήμερες
ασκήσεις πεδίου του χειμερινού εξαμήνου για τις ανάγκες του
Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας

13.400,00 €

Κάλυψη αναγκών βιβλιογραφικών βάσεων και βασικών εργαλείων
(blackboard και Summon) της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης

68.880,00 €

Λειτουργία και Συντήρηση φασματομέτρων NMR Εργαστηρίου
Οργανικής Χημείας
6η Διεθνής Τριεννάλε Φοιτητών της Σχολής Καλών Τεχνών του
Πανεπιστημίου Μαρμαρά στην Κωνσταντινούπολη
Οικονομική ενίσχυση Διεθνούς ημέρας μουσείων
Κάλυψη αμοιβής πραγματογνώμονα για διεκδίκηση πνευματικών
δικαιωμάτων από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
Χρηματοδότηση του έργου «Ιάσωνας»
Πιστοποίηση Τμήματος DNA- Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και
Τοξικολογίας
Συμμετοχή Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ
στην έκθεση INFACOMA 2013
"Οικονομική ενίσχυση της ερευνητικής και εκπαιδευτικής
δραστηριότητας της κεντρικής βιβλιοθήκης του ΑΠΘ"

15.000,00 €
600,00 €
9.000,00 €
1.500,00 €
12.000,00 €
1.722,00 €
983,69 €
274.350,00 €
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Ερευνητικό Δίκτυο Κ.Ε.Ε.Π.- Δίκτυο Κειμενικής και Ερμηνευτικής
Εκκλησιαστικής παράδοσης
ΣΥΝΟΛΟ

4.200,00 €
755.873,58 €

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

270.000,00

755.873,58

- 485.873,58

1.6. Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών και δραστηριοτήτων Α.Π.Θ.
Ο Ειδικός Λογαριασμός, θέλοντας να συνδράμει στις πρωτοβουλίες του Πρυτανικού
Συμβουλίου για την οικονομική επιβίωση του Α.Π.Θ., αποφάσισε να εγκρίνει τη
διάθεση του ποσού €1.150.000,00 από τα διαθέσιμα κονδύλια του για την ενίσχυση
των ερευνητικών υποδομών και δραστηριοτήτων του Α.Π.Θ. Οι δαπάνες που
καλύφθηκαν με το παραπάνω ποσό αφορούν στην προμήθεια αναλωσίμων,
εξοπλισμού, συντήρηση – επισκευή εξοπλισμού, γραφική ύλη – εκτυπώσεις,
δαπάνες δημοσιότητας και τη συμμετοχή μελών ΔΕΠ σε συνέδρια εσωτερικού –
εξωτερικού. Το ποσό που έχει διατεθεί μέχρι σήμερα είναι €681.934,36.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.150.000,00

681.934,36

27/2/2014

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
468.065,64

1.7. Έξοδα διαμόρφωσης χώρων για τις υποδομές του ΚΕΔΕΚ
Από την Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού για το ΚΕΔΕΚ, αποφασίσθηκε η
υλοποίηση του εγχειρήματος να αρχίσει σταδιακά (ΚΕΔΕΚ Α’ Φάση), με τη στέγαση
των

ερευνητικών

δραστηριοτήτων

που

υποστηρίζονται

από

τεχνολογίες

πληροφορικής και εξυπηρετούν τους επτά ερευνητικούς τομείς του ΚΕΔΕΚ.
Στόχος του ΚΕΔΕΚ Α’ Φάση αποτελεί η επιτάχυνση των διαδικασιών της
προετοιμασίας του ιδρύματος στην υλοποίηση προγραμμάτων διεπιστημονικής
έρευνας, ακόμη και πριν από την ολοκλήρωση των εργαστηριακών υποδομών. Το
Πρυτανικό Συμβούλιο για το λόγο αυτό προχώρησε στον ορισμό Επιτροπής που θα
μεριμνήσει για την α' φάση υλοποίησης του ΚΕΔΕΚ (Επιτροπή ΚΕΔΕΚ Α' Φάση).
Για τη στέγαση των δραστηριοτήτων του ΚΕΔΕΚ Α' Φάση αποφασίσθηκε η ενοικίαση
κατάλληλου κτιρίου και για το σκοπό αυτό προκηρύχθηκαν δύο δημόσιοι μειοδοτικοί
διαγωνισμοί (Ιούλιος 2012 και Σεπτέμβριος 2012), οι οποίοι όμως κηρύχθηκαν
άγονοι από τις Επιτροπές Διαγωνισμού, καθώς το μοναδικό προσφερόμενο κτίριο
δεν κάλυπτε τις τεθείσες από τις σχετικές προκηρύξεις προδιαγραφές.
Μετά τις άγονες διαπραγματεύσεις με το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών ΝΟΗΣΙΣ,
αποφασίστηκε η εκ νέου προκήρυξη διαγωνισμού για την ενοικίαση κατάλληλου
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κτιρίου. Μειοδότης του διαγωνισμού ανακηρύχθηκε η ΧΑΝ Θεσσαλονίκης και στις
31/12/2013 υπογράφηκε το σχετικό συμφωνητικό μίσθωσης (Παραλαβή κτιρίου:
31/01/2014).
Για το παραπάνω σκοπό εκταμιεύτηκε το ποσό των €96.000 κατά το προηγούμενο
έτος.

2. Προορισμός και σκοπιμότητα του προϋπολογισμού διαθεσίμων
Τα κεφάλαια του προϋπολογισμού διαθεσίμων προορίζονται να χρηματοδοτήσουν
δραστηριότητες, οι οποίες προάγουν την ερευνητική υποδομή και ανάπτυξη του
Πανεπιστημίου σε υλικό και ανθρώπινο δυναμικό. Έχουν επενδυτικό χαρακτήρα και
βασίζονται στην προσδοκία αποτελεσμάτων με προστιθέμενη αξία, η οποία θα
τροφοδοτεί την ερευνητική δραστηριότητα του Πανεπιστημίου.
Ο προϋπολογισμός για το 2014 περιλαμβάνει 6 κεφάλαια τα οποία ειδικότερα έχουν
ως σκοπό:
 τη συντήρηση και ανανέωση της ερευνητικής υποδομής με νέους χώρους,
και κτιριακές εγκαταστάσεις.
 την ενίσχυση νέου ερευνητικού δυναμικού, καθώς και των νέων μελών
ΔΕΠ, με κριτήρια αριστείας, τη χρηματοδότηση υποτροφιών, συνεδρίων
και τη βράβευση των επιδόσεων που αποτελούν τα μέσα για την επίτευξη
του στόχου αυτού, καθώς και την ενίσχυση των μη χρηματοδοτούμενων
από προγράμματα δράσεων, στις ανθρωπιστικές επιστήμες και τις
θεωρητικές σπουδές.
 την ανάπτυξη σύγχρονων ερευνητικών συστημάτων και μηχανισμών,
όπως είναι η προώθηση της καινοτομίας με την χρηματοδότηση
ευρεσιτεχνιών, η δημιουργία πιστοποιημένων εργαστηρίων ποιότητας, και
λοιπά.
 την προβολή του Ιδρύματος με δράσεις μεταφοράς τεχνολογίας,
δικτύωσης και προβολής (εκθέσεις, συνέδρια, ημερίδες εκπαιδευτικού –
ερευνητικού χαρακτήρα).
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Σύμφωνα με την περιπτ.1 της υποπαραγράφου Θ1 του άρθρου πρώτου του
Ν.4093/2012 προστέθηκε στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 432/1981
το παρακάτω εδάφιο:
«Η Επιτροπή Ερευνών μετά από έγκριση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου ή
της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. δύναται να αποδίδει στον προϋπολογισμό του
αντίστοιχου Α.Ε.Ι. ποσοστό έως σαράντα τοις εκατό (40%) του αδιάθετου
αποθεματικού για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών.»
Ο υπολογισμός του ποσού που μπορεί να διατεθεί στον προϋπολογισμό του
Πανεπιστημίου γίνεται ως εξής:

Υπολογισμός 40% Αδιάθετου Αποθεματικού
Συνολικό αδιάθετο αποθεματικό (Απόφαση Συγκλήτου)

€ 9.245.932,94

Υπόλοιπο δανείων έργων

-€ 6.574.845,38

Καθαρό Αδιάθετο αποθεματικό

€ 2.671.087,56

40% του αδιάθετου αποθεματικού

€ 1.068.435,03

3. Εξαγωγή του καθαρού διαθέσιμου ποσού για το έτος 2014
Τα ετήσια πλεονάσματα του Ειδικού Λογαριασμού, αποτελούν σύμφωνα με το νόμο
Υ.Α. /ΚΑ /679/22.08.96, άρθρο 7, παρ. 2, τα ποσά που κατανέμονται ως διαθέσιμα
από την Επιτροπή Ερευνών μετά από έγκριση της Συγκλήτου και τη σύμφωνη γνώμη
του

Πρυτανικού

Συμβουλίου.

Προκύπτουν

δε

ως

θετικό

αποτέλεσμα

του

Λογαριασμού Εκμετάλλευσης κάθε οικονομικής χρήσης. Η πρόβλεψη του θετικού
αποτελέσματος της οικονομικής χρήσης του έτους 2013 είναι το ποσό €506.480,17.
Στο ποσό αυτό προστίθεται η εκτίμηση του καθαρού αποτελέσματος για το 2014 και
διαμορφώνεται ο προϋπολογισμός διαθεσίμων. Η εκτίμηση του αποτελέσματος για
το 2014 ανέρχεται σε €4.300.000,00. Συνεπώς το ποσό προς διάθεση για τον
προϋπολογισμό διαθεσίμων του 2013 ανέρχεται σε €4.806.480,17.
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Ανάλυση εκτίμησης αποτελέσματος 2014
Έσοδα
Έσοδα από κρατήσεις

€ 4.000.000,00

Έσοδα από τόκους

€ 1.500.000,00

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών

€

400.000,00

Έξοδα
Κόστος λειτουργίας Γραμματείας

€ 1.600.000,00

Εκτίμηση καθαρού αποτελέσματος

€ 4.300.000,00

Εξαγωγή καθαρού διαθέσιμου ποσού
 Πρόβλεψη αποτελεσμάτων χρήσης 2013
 Ποσό προς διάθεση για προϋπολογισμό
διαθεσίμων 2013

€506.480,17
€ 4.806.480,17
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ

1) Έργα Α.Π.Θ.

350.000,00

346.704,46

3.295,54

2) Λειτουργία Δικτύων, Δεδομένων και Φωνής –
Λογισμικό Έρευνας

810.000,00

804.230,17

5.769,83

1.000.000,00

808.000,00

192.000,00

3) Ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας στο
Α.Π.Θ.
3.1. Υποτροφίες Αριστείες σε Υπ. Διδάκτορες
3.2. Υποτροφίες Αριστείας σε Μεταδιδάκτορες
3.3. Νεοδιοριζόμενοι Λέκτορες
3.4. Νεοδιοριζόμενοι Επίκουροι Καθηγητές
3.5. Ανθρωπιστικές Επιστήμες
4) Συνέδρια – Ημερίδες

192.000,00
336.000,00
132.000,00
48.000,00
100.000,00

70.000,00

66.445,30

3.554,70

270.000,00

755.873,58

- 485.873,58

1.150.000,00

681.934,36

468.065,64

3.650.000,00

3.463.187,87

186.812,13

5) Ανάπτυξη Ερευνητικών Δράσεων
Καινοτομίας και Αριστείας (τεχνολογικές και
κοινωνικές επιστήμες), εργαστηρίων ποιότητας,
ευρεσιτεχνιών και μεταφοράς τεχνολογίας

6) Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών και
δραστηριοτήτων Α.Π.Θ.

ΣΥΝΟΛΑ
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4. Πρόταση προϋπολογισμού διαθεσίμων για το έτος 2014
4.1 Έργα Α.Π.Θ.
Η πρόταση για το ύψος του κεφαλαίου αυτού για το 2014 είναι €300.000,00
σύμφωνα με πρόταση του Πρυτανικού Συμβουλίου.
Το ποσό αυτό είναι αναγκαίο για τη συνέχιση και αποπληρωμή έργων τα οποία
ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:


Κωδικός Έργου 85955 «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Εφαρμογή καινοτόμων
οικολογικών δράσεων και υπηρεσιών τρίτων στο Α.Π.Θ.»



Κωδικός Έργου 85957 «Σχεδιασμός και υποστήριξη του διοικητικού έργου
του Α.Π.Θ.»



Κωδικός Έργου 85956

«Σχεδιασμός και υποστήριξη προγραμμάτων

επικοινωνίας και σύνδεσης με την κοινωνία.»


Κωδικός Έργου 85958 «Διερεύνηση, ανάπτυξη και προώθηση των διεθνών
σχέσεων του Α.Π.Θ.»



Κωδικός Έργου 86003 «Σχεδιασμός και ανάπτυξη ακαδημαϊκών δράσεων,
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διασφάλισης ποιότητας και παρακολούθηση
διεθνών συστημάτων κατάταξης»



Κωδικός Έργου 86004 «Διερεύνηση δυνατοτήτων ανάπτυξης της ερευνητικής
δραστηριότητας του Α.Π.Θ.»

Επισημαίνεται ότι από το ποσό των €300.000,00, το ποσό των €50.000,00 αφορά
την κάλυψη των αναγκών του Ιδρύματος για Δημόσιες Σχέσεις.
4.2 Λειτουργία Δικτύων Δεδομένων και Φωνής – Λογισμικό Έρευνας Α.Π.Θ.
Η πρόταση για το ύψος των διαθεσίμων το 2014 ανέρχεται στο ποσό των
€800.000,00. Το παραπάνω ποσό θα διατεθεί για την κάλυψη των αναγκών των
δικτύων και του λογισμικού έρευνας των τεσσάρων Κέντρων.
4.3 Ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας στο Αριστοτέλειο
Προτείνεται η ενίσχυση ερευνητικών προτάσεων που θα χρηματοδοτούνται από τον
ΕΛΚΕ ΑΠΘ μετά από αξιολόγηση από κριτές της πανεπιστημιακής κοινότητας του
Ιδρύματος και άλλων ΑΕΙ. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη χρηματοδότηση
προτάσεων από νεοδιοριζόμενους νέους ερευνητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
καθώς και η, κατά αποκλειστικότητα, διάθεση ποσού σε προτάσεις που δεν είναι
δυνατόν να χρηματοδοτηθούν από τις προκηρύξεις ερευνητικών προγραμμάτων
(ανθρωπιστικές σπουδές κλπ). Επίσης το ποσό αυτό περιλαμβάνει και τη
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χρηματοδότηση υποτροφιών αριστείας υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων
μετά από αξιολόγηση. Η πρόταση για τη δράση αυτή για το 2014 είναι €800.000,00.
4.4 Συνέδρια - Ημερίδες
Προβλέπεται η ενίσχυση της διοργάνωσης συνεδρίων από ομάδες μελών ΔΕΠ των
τμημάτων του Α.Π.Θ., για την προβολή και την ενδυνάμωση της ερευνητικής
δραστηριότητας του Πανεπιστημίου.
Η πρόταση για το ύψος του κεφαλαίου αυτού για το 2014 είναι €70.000,00.
4.5 Ανάπτυξη δράσεων καινοτομίας, εργαστηρίων ποιότητας, ευρεσιτεχνιών
και μεταφοράς τεχνολογίας
Η πρόταση για το ύψος του κεφαλαίου αυτού για το 2014 είναι €100.000,00.
4.6 Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών και δραστηριοτήτων Α.Π.Θ.
Σε συνέχεια της ενίσχυσης που δόθηκε από τον Ειδικό Λογαριασμό, για την ενίσχυση
των ερευνητικών υποδομών και δραστηριοτήτων του Α.Π.Θ. κατά το προηγούμενο
έτος, το Πρυτανικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο των ενεργειών του για την οικονομική
επιβίωση του Α.Π.Θ., αιτείται για το έτος 2014 τη διάθεση του ποσού των
€2.500.000,00.
4.7 Έξοδα διαμόρφωσης χώρων για τις υποδομές του ΚΕΔΕΚ
Για την κάλυψη των δραστηριοτήτων του ΚΕΔΕΚ κατά το έτος 2014 θα εκταμιευθεί το ποσό
των €204.000.
Το κεφάλαιο αυτό αντλείται από το συνολικό ποσό ύψους €18.500.000,00 το οποίο
έχει δεσμευτεί με αποφάσεις της Συγκλήτου και

της Ολομέλειας της Επιτροπής

Ερευνών και θα δαπανηθεί για την αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εξοπλισμού
γραφείων, προγραμμάτων, γραμματειακή υποστήριξη, μονάδων ψύξης θέρμανσης
και φωτισμού και τη χορήγηση υποτροφιών.

15

Πρόταση προϋπολογισμού διαθεσίμων για το έτος 2014
ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΕΥΡΩ

1) Έργα Α.Π.Θ.

300.000,00

2) Λειτουργία Δικτύων, Δεδομένων και Φωνής – Λογισμικό
Έρευνας

800.000,00

3) Ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας στο Α.Π.Θ.

4) Συνέδρια - Ημερίδες

800.000,00

70.000,00

5) Ανάπτυξη δράσεων καινοτομίας, εργαστηρίων ποιότητας,
ευρεσιτεχνιών και μεταφοράς τεχνολογίας

100.000,00

6) Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών και δραστηριοτήτων Α.Π.Θ.

2.500.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

4.570.000,00
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
1. Ανάλυση Επιτοκίων ΕΛΚΕ 2013
Το 2013 συνεχίσθηκε η διαδικασία κατάθεσης προσφορών από τις ενδιαφερόμενες
τράπεζες για την τοποθέτηση σε προθεσμιακή κατάθεση των διαθεσίμων του ΕΛΚΕ
ΑΠΘ. Η διαδικασία κατάθεσης προσφορών έγινε ως εξής: Σε όλες τις τράπεζες που
δραστηριοποιούνται στη χώρα στάλθηκε ηλεκτρονική πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, εντός καθορισμένου χρονικού ορίου. Οι ενδιαφερόμενοι κατέθεσαν
τις προσφορές τους, έχοντας το δικαίωμα να επανέλθουν με καλύτερη προσφορά. Η
διαδικασία ολοκληρώθηκε με την επιλογή από την Επιτροπή Ερευνών της πλέον
συμφέρουσας προσφοράς.
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ΜΗΝΑΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΟΨΕΩΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΤΟΚΟΙ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΟΨΕΩΣ
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
(Καθαρό
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΟΨΕΩΣ
ποσό)
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΕΠΙΤΟΚΙΟ
ΤΟΚΟΙ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

26.855.164,65

1,60%

34.500.000,00

5,12%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

25.685.381,19

1,60%

34.500.000,00

5,12%

ΜΑΡΤΙΟΣ

23.074.210,94

1,60%

34.500.000,00

5,12%

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

21.376.725,71

1,60%

34.500.000,00

5,12%

ΜΑΙΟΣ

19.981.199,09

1,60%

34.500.000,00

5,12%

ΙΟΥΝΙΟΣ

24.697.097,59

1,60%

110.592,87 34.500.000,00

5,12%

ΙΟΥΛΙΟΣ

25.445.162,28

1,60%

32.000.000,00

3,95%

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

24.497.540,02

1,60%

32.000.000,00

3,95%

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

24.504.692,84

1,60%

32.000.000,00

3,95%

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

26.262.141,51

1,60%

32.000.000,00

3,95%

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

22.073.161,43

1,60%

32.000.000,00

3,95%

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Μέσο τραπεζικό
υπόλοιπο

33.472.918,91

1,60%

113.613,18 32.000.000,00

3,95%

652.243,69

24.827.116,35

Σύνολο

Σύνολο
Σύνολο
Τόκων

1.545.912,28

224.206,05

893.668,59

1.770.118,33
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2. Δάνεια προς Επιστημονικά Υπευθύνους 2013
ΔΑΝΕΙΑ
ΜΗΝΑΣ

ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΔΙΑΦΟΡΑ

Ιανουάριος

358.970,82 €

463.080,02 €

-104.109,20 €

Φεβρουάριος

411.080,36 €

64.019,80 €

347.060,56 €

Μάρτιος

442.243,10 €

360.046,28 €

82.196,82 €

Απρίλιος

644.486,64 €

195.656,42 €

448.830,22 €

Μάιος

567.876,90 €

182.141,25 €

385.735,65 €

Ιούνιος

464.439,65 €

977.697,09 €

-513.257,44 €

Ιούλιος

1.039.945,39 €

751.373,55 €

288.571,84 €

Αύγουστος

316.923,81 €

273.162,15 €

43.761,66 €

Σεπτέμβριος

630.334,08 €

269.336,42 €

360.997,66 €

Οκτώβριος

491.038,05 €

328.125,51 €

162.912,54 €

Νοέμβριος

638.130,02 €

137.941,72 €

500.188,30 €

Δεκέμβριος

726.635,69 €

2.218.903,31 €

-1.492.267,62 €

Σύνολο

6.732.104,51 €

6.221.483,52 €

510.620,99 €
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3. Έσοδα – Έξοδα από διπλώματα ευρεσιτεχνίας 2013
ΕΣΟΔΑ 2013
Έργο

Φορέας Χρηματοδότησης

Ε.Υ.

Ποσό

9920

ΓΑΛΑΝΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ Α.Ε.

Γιαννακόπουλος
Αθανάσιος

€300,00

9920

ΓΑΛΑΝΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ Α.Ε.

ΕΛΚΕ

€100,00

20548

ΓΑΛΑΝΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ Α.Ε.

Φορτομάρης Πασχάλης

20549

ΓΑΛΑΝΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ Α.Ε.

Τσερβένη-Γούση Αγγελική

20550

ΓΑΛΑΝΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ Α.Ε.

Τσερβένη-Γούση Αγγελική

20550

ΓΑΛΑΝΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ Α.Ε.

ΕΛΚΕ

84414

ΔΕΗ ΑΕ

Μπακιρτζής Αναστάσιος

84817

ΔΕΗ ΑΕ

ΕΛΚΕ

85195

Αγροτικοί συνεταιρισμοί

Μήτκας Περικλής

85195

Αγροτικοί συνεταιρισμοί

ΕΛΚΕ

85374

ELPEDISON ΑΕ

Μπίσκας Παντελής

€ 11.000,00

85374

ELPEDISON ΑΕ

ΕΛΚΕ

€ 1.100,00

83958

Κουτσιώφτης & Σια Ο.Ε.

Τσερβένη-Γούση Αγγελική

€ 5.100,00

83958

Κουτσιώφτης & Σια Ο.Ε.

ΕΛΚΕ

€ 3.400,00

€300,00
€300,00
€300,00
€200,00

€9.000,00
€1.000,00
€50.482,18
€4.108,07

Σύνολο

€ 86.690,25

Σύνολο για ΕΛΚΕ

€ 9.908,07
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ΕΞΟΔΑ 2013
Α/Α
1.
2.

Κάτοχοι Διπλώματος

Τίτλος Διπλώματος

Μάνος - Κατάκαλος

Υβριδικό σύστημα αγκύρωσης ινοϋφαντών

Τζήκα - Κυριάκης

Application of larch wood for medical
purposes
Method for in-line determination of film
thickness and quality during printing
processes for the production of organic
electronics
Παρασκευή μεταλλικών σπόγγων με τη
μέθοδο εμποτισμού αφρού πολυουρεθάνης
σε παχύρευστο μείγμα κόνεως μετάλλου
και αλάτων

Λογοθετίδης

Τσιπάς

Χατζηλεοντιάδης
Μαδεμλής
Σίσκος

Symbiosis Alzheimer
Method for efficiency optimization of a wind
generator by controlling the electrical
generator and system therefor
Structure d’amplification et chaine de
detection et de mesure comportant une
telle structure

Γιαννακόπουλος - Γούση Φορτομάρης

Παραγωγή ορνίθειου κρέατος
ΦΥΤΟΑΡΩΜΑ

3.

Λογοθετίδης Καραγκιοζάκη

Μέθοδος βελτιστοποίησης της απόδοσης
ανεμογεννήτριας με έλεγχο της
ηλεκτρογεννήτριας

4.

Γρηγοριάδης - Πουταχίδης

Φαρμακευτική ουσία για τη θεραπεία της
υπατικής κίρρωσης και ηπατικής
εγκεφαλοπάθειας

5.

Χατζόπουλος - Μπόντζιος

Ολοκληρωμένο ή Τυπωμένο πηνίο σε
σχήμα μαργαρίτας

6.

Καλμπουρτζή

Χρήση φυτικού υλικού από καλαμιώνες για
παρασκευή κομπόστας

7.

Τσιπάς - Ομάρ Παπαδόπουλος - Τσιπά Μιχαηλίδης

8.

Γιαννακόπουλος Τσερβένη - Γούση. Φορτομάρης -Αρσένος

9.

Κυριάκου - Πολατίδης Δόρτσιου - Κατσουνάρος

Fabrication of three d open shell metal
foams with method of impregnation of
polyether foam and similar type of materials
with metal based and salt slurries
Μέθοδος παρασκευής ειδικού
προσμείγματος ζωοτροφών για την
παραγωγή μοσχαρίσιου ή και βοείου
κρέατος ωμέγα - 3 (ω-3) ή κρέατος
Μέθοδος της ηλεκτροχημικής
απομάκρυνσης των νιτρικών ή των
νιτρωδών ιόντων από υδατικά διαλύματα σε
κάθοδο βισμουθίου

Ποσό
240,00
1.1169,56
16.841,00

180,00

4.429,5
1.415,00

1.464,95

500,00

8033,40

1.320,01

635,00

80,00

4.570,50

90,00

90,00
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10.

Ρούκας - Κοτζεκίδου Βαρζακάκου

Νέα μέθοδος παραγωγής καροτένιων από
τυρόγαλα

11.

Ζουμπούλης Κατσογιάννης

Βιολογική προσροφητική διήθηση

80,00

140,00

Μέθοδος και σύστημα συνδυασμού
σημάτων με απουσία εκτίμησης κέρδους
καναλιών, για εφαρμογή σε δέκτες
ασύρματων τηλεπικοινωνιακών
συστημάτων
Μέθοδος και σύστημα συνδυασμού
σημάτων με απουσία εκτίμησης κέρδους
καναλιών, για εφαρμογή σε δέκτες
ασύρματων τηλεπικοινωνιακών
συστημάτων
Σύστημα και μέθοδος καταμερισμού της
ισχύος σε ασύρματα τηλεπικοινωνιακά
συστήματα πολλαπλών κεραιών εκπομπής
Μέθοδος και σύστημα επιλογής και
συνδυασμού διαδρόμων σήματος σε
δέκτες ασύρματων τηλεπικοινωνιακών
συστημάτων
Σύστημα και μέθοδος χωρικά
αποκεντρωμένου συνδυασμού μεταγωγής
και παραμονής με τη χρήση ασύρματων
αναμεταδοτών

12.

Καραγιαννίδης - Λιούμπας
- Μιχαλόπουλος

13.

Καραγιαννίδης - Λιούμπας
- Μιχαλόπουλος

14.

Καραγιαννίδης - Λιούμπας
- Μιχαλόπουλος

15.

Καραγιαννίδης - Λιούμπας
- Μιχαλόπουλος

16.

Καραγιαννίδης - Λιούμπας
- Μιχαλόπουλος

17.

Μιχαηλίδης

Σύστημα προέντασης μεταβαλλόμενης
ροπής για δοκιμαστήρια κλειστού
κυκλώματος ισχύος

18.

Σαμαράς- Ντζιαχρήστος

Diluter for exhaust gas sampling and
method there for

7.044,10

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

6.427,10

19.

Σαμαράς - Κολτσάκης

Gas treatment device

20.

Σαμαράς Χατζηεμμανουήλ

Refined oil

21.

Σαμαράς

Filtering device for diesel engine exhaust
gas

22.

Σίσκος

Pixel circuit, display using the same and
driving method for the Same.

1570,00

23.

Λεμονίδου

Catalytic process for the production of 1,2 propanediol from crude glycerol stream

2.555,00

24.

Πέτσης

Δικηγορική Αμοιβή

7.872,00

13.904,46

6.165,70

Σύνολο

10.676,30

97.893,58

22

4. Λειτουργικά Έξοδα Γραμματείας 2013
Μισθοδοσία προσωπικού

1.270.300,05

Παροχές τρίτων
(τηλεφωνικά, ενοίκια, συντήρηση εξοπλισμού, ΔΕΗ,
ΕΥΑΘ, φυσικό αέριο)

136.391,42

Φόροι - τέλη

10.440,07

Έξοδα μεταφορών

10.603,38

Έξοδα ταξιδιών
(συναντήσεις σε Υπουργεία, Διαχειριστικές Αρχές,
Φορείς Χρηματοδότησης, άλλα ΑΕΙ, Σύνοδοι Πρυτάνεων
και ΕΛΚΕ, έλεγχοι έργων, εκπαίδευση συνεργαζόμενων
ιδρυμάτων για το λογισμικό RESCOM)

42.620,63

Έξοδα προβολής & διαφήμισης
(έξοδα εκδηλώσεων, συναντήσεων, ελέγχων)

44.287,32

Έξοδα Εκθέσεων

162,00

Συνδρομές- Εισφορές

314,32

Έντυπα & γραφική ύλη

39.546,01

Υλικά άμεσης ανάλωσης

178,09

Έξοδα δημοσιεύσεως και ανακοινώσεων

322,50

Διάφορα έξοδα
(υλικά αρχειοθέτησης, υλικά καθαριότητας, διαμόρφωση
εξωτερικού χώρου, έξοδα μεταφοράς αρχείων)
Τόκοι και συναφή έξοδα

25.228,61

569,72

Αποσβέσεις πάγιου εξοπλισμού
(Η/Υ, έπιπλα γραφείου, κτιριακές εγκαταστάσεις,
μηχανές γραφείου, κτιριακός εξοπλισμός)

79.920,63

Σύνολο

1.660.884,75
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5.

Έσοδα – Έξοδα από το ΚΕΔΕΑ
Το ποσό που διατέθηκε το 2013 για τη βελτίωση-ενίσχυση των υποδομών του
Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων, ανέρχεται στο ποσό των
€13.380,08.
Τα έξοδα λειτουργίας (γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη: € 21.132,48,
φύλαξη: € 3.532,24 και καθαριότητα: € 5.951,83) ανέρχονται στο συνολικό ποσό
των € 30.616,55.
Στα παραπάνω έξοδα δε συνυπολογίζονται πάγια έξοδα όπως ηλεκτρισμός και
θέρμανση.
Τα έσοδα από τη διάθεση των τριών αμφιθεάτρων του ΚΕΔΕΑ, για το έτος 2013
ανέρχονται στο ποσό των €32.559,66.
Οι

συνεδριακοί

χώροι

παραχωρήθηκαν

δωρεάν

για

τη

διεξαγωγή

72

εκδηλώσεων.

6. Έσοδα – Έξοδα συνεργασίας με άλλα ιδρύματα για τη διάθεση του rescom
Τα έσοδα από τη διάθεση του πληροφοριακού συστήματος της Επιτροπής
Ερευνών ResCom σε άλλα ΑΕΙ – ΤΕΙ για το έτος 2011 ανέρχονται στο ποσό των
€51.998,33.
Αντίστοιχα τα έξοδα στα πλαίσια αυτών των συνεργασιών ήταν €30.000,00.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ποσά 31/12/2013

Ποσά 31/12/2012

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως

3.850.467,33

3.843.519,88

Σύνολο

3.850.467,33

3.843.519,88

ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διαχείρισης και λειτουργίας

5.112.667,21
1.262.199,88

6.285.417,65
2.441.897,77

Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα

1.770.118,33

2.413.030,52

Μείον:
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα

569,72

Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

1.770.688,05

1.406,73

508.488,17

2.411.623,79
-30.273,98

ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΄Εκτακτα αποτελέσματα
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων

-

1.864,80

Μείον:
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

812,89

4.'Εξοδα προηγούμενων χρήσεων

55,67

Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων

1.664,02
868,56

868,56

17.619,42

19.283,44

507.619,61

-17.418,64
-47.692,62

79.920,63

46.252,82

79.920,63

46.252,82

Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

507.619,61

-47.692,62
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7. Ανάλυση δαπανών Έργων Α.Π.Θ.
Στους πίνακες που ακολουθούν αναλύονται στις κατηγορίες δαπανών του Ειδικού
Λογαριασμού, οι δαπάνες των Έργων Α.Π.Θ. Η διαφορά που υπάρχει στο ύψος των
δαπανών με αυτό των χρηματοδοτήσεων του έτους, οφείλεται στο υπόλοιπο
χρηματοδότησης των έργων αυτών από την προηγούμενη χρήση.

Κωδικός Έργου 85955
Σχεδιασμός, Οργάνωση και Εφαρμογή καινοτόμων οικολογικών δράσεων και
υπηρεσιών τρίτων στο Α.Π.Θ.

Κατηγορίες Δαπανών

Ποσό

Πανεπιστημιακοί

45.318,00

Τρίτοι

11.250,00

Όργανα

624,99

Αναλώσιμα

300,00

Μετακινήσεις Εσωτερικού

12.576,53

Μετακινήσεις Εξωτερικού

2.865,91

Λοιπά

7.431,79
Σύνολα

80.367,22

Κωδικός Έργου 85956
Σχεδιασμός και υποστήριξη προγραμμάτων επικοινωνίας και σύνδεσης με την
κοινωνία

Κατηγορίες Δαπανών
Πανεπιστημιακοί

Ποσό
0,00

Τρίτοι

22.550,00

Όργανα

121,01

Αναλώσιμα

0,00

Μετακινήσεις Εσωτερικού

19.954,71

Μετακινήσεις Εξωτερικού

0,00

Λοιπά

12.568,59
Σύνολα

55.194,31
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Κωδικός Έργου 85957
Σχεδιασμός και υποστήριξη του διοικητικού έργου του Α.Π.Θ.

Κατηγορίες Δαπανών

Ποσό

Πανεπιστημιακοί

23.004,00

Τρίτοι

82.126,00

Όργανα

4.855,50

Αναλώσιμα

0,00

Μετακινήσεις Εσωτερικού

0,00

Μετακινήσεις Εξωτερικού

0,00

Λοιπά

6.669,85
Σύνολα

116.655,35

Κωδικός Έργου 85958
Διερεύνηση, ανάπτυξη και προώθηση των διεθνών σχέσεων του Α.Π.Θ.

Κατηγορίες Δαπανών
Πανεπιστημιακοί

Ποσό
4.680,00

Τρίτοι

0,00

Όργανα

0,00

Αναλώσιμα

0,00

Μετακινήσεις Εσωτερικού

0,00

Μετακινήσεις Εξωτερικού

28.818,11

Λοιπά

4.588,26
Σύνολα

38.086,37
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Κωδικός Έργου 86003
Σχεδιασμός και ανάπτυξη ακαδημαϊκών δράσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
διασφάλισης ποιότητας και παρακολούθηση διεθνών συστημάτων κατάταξης

Κατηγορίες Δαπανών

Ποσό

Πανεπιστημιακοί

14.772,00

Τρίτοι

28.200,00

Όργανα

100,00

Αναλώσιμα

0,00

Μετακινήσεις Εσωτερικού

3.362,20

Μετακινήσεις Εξωτερικού

0,00

Λοιπά

1.893,47
Σύνολα

48.327,67

Κωδικός Έργου 86004
Διερεύνηση δυνατοτήτων ανάπτυξης της ερευνητικής δραστηριότητας του Α.Π.Θ.

Κατηγορίες Δαπανών
Πανεπιστημιακοί

Ποσό
13.806,00

Τρίτοι

0,00

Όργανα

0,00

Αναλώσιμα

0,00

Μετακινήσεις Εσωτερικού

0,00

Μετακινήσεις Εξωτερικού

0,00

Λοιπά

0,00
Σύνολα

13.806,00
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