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1.   Απολογιζμόρ σπημαηοδοηούμενυν δπάζευν για ηο 2012 

ηελ ελφηεηα απηή παξαηίζεληαη ηα ζηνηρεία απνινγηζκνχ ησλ δξάζεσλ πνπ 

ρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ δηαζεζίκσλ ηνπ 2012, θαζψο θαη ε 

πξφηαζε γηα δηάζεζε πνζψλ αλά θεθάιαην, γηα ην έηνο 2013.  

1.1 Έπγα Α.Π.Θ. 

ην θεθάιαην απηφ ρξεκαηνδνηνχληαη έξγα πνπ απνθαζίδεη ην Πξπηαληθφ πκβνχιην 

λα εθηειεζηνχλ, αθνχ ιεθζνχλ ππ’ φςηλ, αθ’ ελφο νη πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Ηδξχκαηνο 

θαη θξηζεί ε ζθνπηκφηεηα θαη ε αλαγθαηφηεηα εθηέιεζήο ηνπο, θαη αθ’ εηέξνπ 

αμηνινγεζεί ε δπλαηφηεηα πιεξσκήο ηνπο απφ ηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ (δειαδή, Πξνυπνινγηζκφο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, ή Σαθηηθφο 

Πξνυπνινγηζκφο, Δηαηξεία Γηαρείξηζεο ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Πεξηνπζίαο, θιπ). Σα 

έξγα απηά επηιέγνληαη γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ηα δηαζέζηκα ηνπ Δηδηθνχ 

Λνγαξηαζκνχ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ν.2530/97, κε θξηηήξηα ηα νπνία 

εκπίπηνπλ ζην ζθνπφ ηνπ θαη ε δηαρείξηζή ηνπο γίλεηαη απφ ηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ. 

ην πιαίζην ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ, ην πνζφ ην νπνίν δηαηέζεθε γηα ρξεκαηνδφηεζε 

έξγσλ Α.Π.Θ. αλέξρεηαη ζε €333.642,59 (πξνυπνινγηζκφο: €350.000,00) 

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ 

350.000,00 333.642,59 16.357,41 

 

Έξγα ηα νπνία ρξεκαηνδνηήζεθαλ κέζα ζην 2012 είλαη ηα αθφινπζα:  

 Κσδηθφο Έξγνπ 85955 Σίηινο: «Σσεδιαζμψρ, Οπγάνυζη και Εθαπμογή 

καινοηψμυν οικολογικϊν δπάζευν και ςπηπεζιϊν ηπίηυν ζηο Α.Π.Θ.» κε 

Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλν ηνλ Αληηπξχηαλε θ. Πανηή Ιυάννη. Ζ 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ απφ ηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ ην 2012 αλήιζε ζην 

πνζφ ησλ €85.000,00. 

 Κσδηθφο Έξγνπ 85956 Σίηινο: «Σσεδιαζμψρ και ςποζηήπιξη 

ππογπαμμάηυν επικοινυνίαρ και ζωνδεζηρ με ηην κοινυνία.» κε 

Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλν ηνλ Πξχηαλε θ. Μςλόποςλο Ιυάννη. Ζ 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ απφ ηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ ην 2012 αλήιζε ζην 

πνζφ ησλ €67.400,00. 

 Κσδηθφο Έξγνπ 85957 Σίηινο: «Σσεδιαζμψρ και ςποζηήπιξη ηος 

διοικηηικοω έπγος ηος Α.Π.Θ.» κε Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλν ηνλ Πξχηαλε θ. 

Μςλόποςλο Ιυάννη. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ απφ ηνλ Δηδηθφ 

Λνγαξηαζκφ ην 2012 αλήιζε ζην πνζφ ησλ €108.000,00. 

 Κσδηθφο Έξγνπ 85958 Σίηινο: «Διεπεωνηζη, ανάπηςξη και πποϊθηζη ηυν 

διεθνϊν ζσέζευν ηος Α.Π.Θ.» κε Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλν ηνλ Πξχηαλε θ. 
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Μςλόποςλο Ιυάννη. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ απφ ηνλ Δηδηθφ 

Λνγαξηαζκφ ην 2012 αλήιζε ζην πνζφ ησλ €36.000,00. 

 Κσδηθφο Έξγνπ 86003 Σίηινο: «Σσεδιαζμψρ και ανάπηςξη ακαδημαφκϊν 

δπάζευν, εκπαιδεςηικϊν ππογπαμμάηυν, διαζθάλιζηρ ποιψηηηαρ και 

παπακολοωθηζη διεθνϊν ζςζηημάηυν καηάηαξηρ» κε Δπηζηεκνληθά 

Τπεχζπλε ηελ Αληηπξχηαλη θα Λιάλιος Δέζπυ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ 

απφ ηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ ην 2012 αλήιζε ζην πνζφ ησλ €37.242,59. 

 Κσδηθφο Έξγνπ 86004 Σίηινο: «Διεπεωνηζη δςναηοηήηυν ανάπηςξηρ ηηρ 

επεςνηηικήρ δπαζηηπιψηηηαρ ηος Α.Π.Θ.» κε Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλε ηελ 

Αληηπξχηαλη θα Κοςίδος-Ανδπέος οθία. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ απφ 

ηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ ην 2012 αλήιζε ζην πνζφ ησλ €0,00, θαζψο ην έξγν 

δηαρεηξίζζεθε ην ππφινηπν απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έηνπο 2011. 

 

1.2. Λειηοςπγία Δικηύυν Δεδομένυν και Φυνήρ – Λογιζμικό Έπεςναρ Α.Π.Θ. 

Ζ ιεηηνπξγία ησλ δηθηχσλ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ έξεπλαο θαιχπηεηαη ελ κέξεη απφ 

θνλδχιηα ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ ΔΠΑ. Σα θνλδχιηα απηά δελ 

επαξθνχλ γηα ηελ πιήξε θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπο, ηδηαίηεξα ζε πεξηφδνπο 

κεηαμχ πξνγξακκάησλ. Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ 

δηθηχσλ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ έξεπλαο, ν ΔΛΚΔ ηα ρξεκαηνδφηεζε κε ην πνζφ ησλ 

€829.188,00 (πξνυπνινγηζκφο: €825.000,00).      

Ζ Δπηηξνπή Δξεπλψλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ δηαζεζίκσλ ην 2012 θάιπςε ηηο 

αθφινπζεο αλάγθεο κέζα απφ ηα έξγα 85960, 85961 (ΚΛΓ), 85964 (ΚΤΣΠ), 85954, 

85159 (ΣΚ):  

 

Καηηγοπίερ Δαπανών 

 

Ποζό 

 

Ακνηβέο πξνζσπηθνχ (ΚΛΓ, ΣΚ, ΚΤΣΠ) 561.132,94 

Μεηαθηλήζεηο πξνζσπηθνχ  (ΚΛΓ, ΣΚ, ΚΤΣΠ) 4.148,12 

Δμνπιηζκφο – Όξγαλα – πληήξεζε – Λνγηζκηθφ(ΚΛΓ, ΣΚ, ΚΤΣΠ) 123.391,76 

Μηθξνέμνδα, ειεθηξνληθά αλαιψζηκα, ινηπά έμνδα(ΚΛΓ, ΣΚ, 

ΚΤΣΠ) 

26.734,97 

ύνολα 715.407,79 

 

Ζ δηαθνξά ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ δηαζεζίκσλ κε ηηο 

δαπάλεο ησλ Γηθηχσλ νθείιεηαη ζην ππφινηπν ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πξνεγνχκελεο 

ρξνληάο. ηηο 31/12/2012 ην ζπλνιηθφ δηαζέζηκν ππφινηπν ζηα αλνηρηά έξγα ήηαλ 

€146.128,22. 
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Υπημαηοδόηηζη από 

Πποϋπολογιζμό 

διαθεζίμυν 

Τπόλοιπο 

πποηγούμενηρ 

σπήζηρ  

Δαπάνερ Έηοςρ  Τπόλοιπο 

Υπημαηοδοηήζευρ 

31/12/2012 

829.188,00 146.128,32 715.407,79 259.908,53 

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ 

825.000,00 829.188,00 -4.188,00 

 

1.3 Ενίζσςζη επεςνηηικήρ δπαζηηπιόηηηαρ ζηο Α.Π.Θ. 

Σν θνλδχιη απηφ αθνξά ζηελ ελίζρπζε λέσλ επηζηεκφλσλ θαη εξεπλεηψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα ηνπο δνζεί ε απαξαίηεηε ψζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ εξεπλεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο.  

Ζ ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ αξηζηείαο ζε ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο θαη 

κεηαδηδαθηνξηθνχο εξεπλεηέο απνβιέπεη ζηελ ελίζρπζε θαη αλάδεημε ηνπ λένπ 

εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ ζηελ αχμεζε ησλ δπλαηνηήησλ ελζσκάησζήο ηνπ ζηελ 

εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ζηε δηάδνζε ηεο θηινζνθίαο ηεο 

αξηζηείαο ζηελ έξεπλα. Έηζη ινηπφλ, γηα ην 2012 ρνξεγήζεθαλ νη παξαθάησ 

ππνηξνθίεο: 

  66  Τπνηξνθίεο Αξηζηείαο ζε Τπνςήθηνπο Γηδάθηνξεο:      €264.000,00 

  82  Τπνηξνθίεο Αξηζηείαο  ζε Μεηαδηδάθηνξεο:                  €463.800,00 

Δπηπξφζζεηα, ην 2012, ρξεκαηνδνηήζεθε γηα δεχηεξε ζπλερή ρξνληά ε εξεπλεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα λέσλ επηζηεκφλσλ, κεηά απφ αμηνιφγεζε, κε θξηηέο εληφο θαη εθηφο 

ηεο Παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο ηνπ Ηδξχκαηνο. Ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε πξνηάζεσλ λενδηνξηδφκελσλ λέσλ εξεπλεηψλ (Λέθηνξεο θαη 

Δπίθνπξνη Καζεγεηέο) ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην, θαζψο θαη ε θαηά 

απνθιεηζηηθφηεηα δηάζεζε πνζνχ ζε πξνηάζεηο πνπ δχζθνια ρξεκαηνδνηνχληαη 

κέζσ πξνθεξχμεσλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ (αλζξσπηζηηθέο ζπνπδέο, βαζηθέο 

επηζηήκεο). πλνιηθά ππνβιήζεθαλ 164 εξεπλεηηθέο πξνηάζεηο απφ 36 Σκήκαηα θαη 

Μνλνηκεκαηηθέο ρνιέο ηνπ Α.Π.Θ. 

Έηζη ινηπφλ, γηα ην 2012 , θαηά ηελ Α’ Φάζε ηεο αμηνιφγεζεο, ε νπνία αθνξά ζην 

91,5% ησλ πξνηάζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ, ρξεκαηνδνηήζεθαλ νη παξαθάησ 

δξάζεηο: 

 Πξφγξακκα ελίζρπζεο Δξεπλεηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο λενδηνξηζζέλησλ 

Λεθηφξσλ ηνπ Α.Π.Θ.:              €132.000,00 

 Πξφγξακκα ελίζρπζεο Δξεπλεηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο λενδηνξηζζέλησλ 

Δπίθνπξσλ Καζεγεηψλ ηνπ Α.Π.Θ.:               €52.000,00 

 Πξφγξακκα Δλίζρπζεο Βαζηθήο Έξεπλαο:            €176.000,00 

 Πξφγξακκα Δλίζρπζεο Έξεπλαο Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ      €52.000,00 
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 Δθθξεκνχλ ηα απνηειέζκαηα γηα φζεο πξνηάζεηο (8,5%) δελ έρνπλ 

αμηνινγεζεί αθφκε. Σν πνζφ απηψλ ησλ ππνηξνθηψλ ππνινγίδεηαη ζηηο 

€92.000,00.  

Δπηπιένλ, θαηά ην 2012, κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Πξπηαληθνχ πκβνπιίνπ θαη 

έγθξηζε ηεο πγθιήηνπ, δηαηέζεθε ζην Α.Π.Θ. ην πνζφ ησλ €870.000,00 γηα ηελ  

ελίζρπζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζηηο ρνιέο θαη ηα Σκήκαηα ηνπ Ηδξχκαηνο. 

πκπεξαζκαηηθά, ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ δηαηέζεθε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εξεπλεηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζην Α.Π.Θ. γηα ην έηνο 2012 αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ €2.101.800,00 

Ο αληίζηνηρνο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζην πνζφ ηνπ:  €1.970.000,00. 

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ 

1.970.000,00 2.101.800,00 -131.800,00 

 

1.4 ςνέδπια – Ημεπίδερ 

Πξνβιέπεηαη ε ελίζρπζε ηεο δηνξγάλσζεο ζπλεδξίσλ (εζληθψλ θαη δηεζλψλ), θαζψο 

θαη εκεξίδσλ απφ νκάδεο κειψλ ΓΔΠ ησλ Σκεκάησλ ηνπ Α.Π.Θ., γηα ηελ πξνβνιή 

θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.  Σν πνζφ 

πνπ δηαηέζεθε γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ παξαπάλσ εθδειψζεσλ απφ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ δηαζεζίκσλ ηνπ 2012, είλαη €68.533,88 (πξνυπνινγηζκφο, €70.000).  

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ 

70.000,00 68.533,88 1.466,12 

 

 

1.5 Ανάπηςξη δπάζευν δικηύυζηρ, καινοηομίαρ, επγαζηηπίυν ποιόηηηαρ, 

εςπεζιηεσνιών και μεηαθοπάρ ηεσνολογίαρ 

ην θεθάιαην απηφ ρξεκαηνδνηνχληαη δξάζεηο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο, δηθηχσζεο θαη 

πξνβνιήο ηνπ Ηδξχκαηνο, ε πνιηηηθή ελίζρπζεο ησλ δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο, ε 

πηζηνπνίεζε ησλ εξγαζηεξίσλ θαη ε αλάπηπμε δνκψλ δηα βίνπ εθπαίδεπζεο.  

Σα εξγαζηήξηα παξνρήο ππεξεζηψλ πνηφηεηαο είλαη έλαο ζεζκφο ν νπνίνο βαζίδεηαη 

ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο κε ηελ 

απφθηεζε πηζηνπνηεηηθνχ ηεο ζεηξάο ISO. Ο Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο ρξεκαηνδνηεί ην 

50% ηνπ θφζηνπο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ησλ 

εμφδσλ πηζηνπνίεζεο απφ ηνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο. 
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Δπίζεο ρξεκαηνδνηήζεθαλ δξάζεηο γηα ηελ ππνζηήξημε εθαξκνζκέλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Κέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκψλ & 

Μνπζείν Σερλνινγίαο «ΝΟΖΗ».  

Σν πνζφ πνπ δηαηέζεθε αλέξρεηαη ζε €356.774,80 (πξνυπνινγηζκφο, €300.000,00) 

θαιχπηνληαο ηηο παξαθάησ δαπάλεο: 

 Πηζηνπνίεζε εξγαζηεξίσλ:  €12.926,50 

 Δπξεζηηερλίεο: €104.374,08 

 Τπνζηήξημε εθαξκνζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε 

ην Κέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκψλ & Μνπζείν Σερλνινγίαο «ΝΟΖΗ»: 

€50.000,00 

 ηήξημε ησλ Διιεληθψλ πνπδψλ ζηα Παξεπμείληα Παλεπηζηήκηα (Υνξήγεζε 

ππνηξνθηψλ, ελίζρπζε ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ελίζρπζε ησλ 

βηβιηνζεθψλ): €27.000,00 

 Υξεκαηνδφηεζε αξραηνινγηθψλ αλαζθαθψλ: €58.500,00 

 Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ην θηίξην ηνπ Αγξνηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ ζηε 

Βεξγίλα Ζκαζίαο: €30.000,00 

 Κάιπςε κε επηιέμηκσλ δαπαλψλ έξγσλ: €7.691,85 

 Οηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα ηελ έθδνζε κειέηεο απφ ηε Γεξκαληθή Δηαηξεία 

OLMS WEIDMANN: €2.856,00 

 Υξεκαηνδφηεζε ςεθηνπνίεζεο ηεπρψλ 1-13 ηνπ πεξηνδηθνχ ΓΡΑΜΜΑ: 

€2499,00 

 Φεθηαθφ αξρείν ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη 

Αξραηνινγίαο: €6337,00 

 Οηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ππνδνκψλ ηνπ εξγαζηεξίνπ 

Μνπζεηνινγίαο: €13.242,18 

 Οηθνλνκηθή ελίζρπζε ηηκεηηθήο έθδνζεο ζηε κλήκε ηνπ Παλαγηψηε Μνπιιά: 

€1.500,00 

 Γνκεκέλν πξφγξακκα άζθεζεο ειιεληθψλ παξαδνζηαθψλ ρνξψλ κε ζηφρν 

ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο θαη πνηφηεηαο δσήο αηφκσλ κε 

πνιιαπιή ζθιήξπλζε: €3.800,00 

 Κάιπςε εμφδσλ ηεο έθζεζεο θσηνγξαθίαο ηνπ Κέληξνπ Βπδαληηλψλ 

Δξεπλψλ: €1.000,00 

 Υξεκαηνδφηεζε δαπάλεο γηα αζχξκαηε δηθηχσζε ζε ρψξνπο ηεο Ηαηξηθήο 

ρνιήο: €23.000,00 

 Οηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ έξγνπ Μνξθνθσλνινγηθή πεξηγξαθή ηεο γιψζζαο 

ησλ Καιάο σο κία Ηλδφ-Αξηα γιψζζα: €500,00 

 Οηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ησλ Φνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο 

Φαξκαθεπηηθήο: €5.348,19 

 Πξαθηηθέο θαηαγξαθήο / απνηχπσζεο ηνπ θχινπ ζην ΑΠΘ: €6.000,00 

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ 

300.000,00 356.774,80 - 56.774,80 
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1.6 Ενίζσςζη επεςνηηικών ςποδομών και δπαζηηπιοηήηυν Α.Π.Θ. 

Ο Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο, ζέινληαο λα ζπλδξάκεη ζηηο πξσηνβνπιίεο ηνπ Πξπηαληθνχ 

πκβνπιίνπ γηα ηελ νηθνλνκηθή επηβίσζε ηνπ Α.Π.Θ., απνθάζηζε λα εγθξίλεη ηε 

δηάζεζε ηνπ πνζνχ €300.000,00 απφ ηα δηαζέζηκα θνλδχιηα ηνπ γηα ηελ ελίζρπζε 

ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Α.Π.Θ. Οη δαπάλεο πνπ 

θαιχθζεθαλ κε ην παξαπάλσ πνζφ αθνξνχλ ζηελ πξνκήζεηα αλαισζίκσλ, 

εμνπιηζκνχ, ζπληήξεζε – επηζθεπή εμνπιηζκνχ, γξαθηθή χιε – εθηππψζεηο, 

δαπάλεο δεκνζηφηεηαο θαη ηε ζπκκεηνρή κειψλ ΓΔΠ ζε ζπλέδξηα εζσηεξηθνχ – 

εμσηεξηθνχ. Σν πνζφ πνπ έρεη δηαηεζεί κέρξη ζήκεξα είλαη €270.343,04.  

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ  
21/3/2013 

ΤΠΟΛΟΙΠΟ 

300.000,00 270.343,04 29.656,96 

 

1.7 Διεπεύνηζη μεθόδυν αποκαηάζηαζηρ ηος ιζηοπικού κηιπίος ηηρ 

Θεολογικήρ σολήρ ηηρ Υάλκηρ. 

Ο Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο απνθάζηζε ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Α.Π.Θ. κε ην 

Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαη επαλαιεηηνπξγία ηεο Θενινγηθήο 

ρνιήο ηεο Υάιθεο. Σν πνζφ πνπ εγθξίζεθε αλέξρεηαη ζην χςνο ησλ €160.000,00. 

Σν πνζφ πνπ δηαηέζεθε είλαη €160.000,00. 

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

ΤΠΟΛΟΙΠΟ 

160.000,00 160,000,00 0 

 

2.   Πποοπιζμόρ και  ζκοπιμόηηηα ηος πποϋπολογιζμού διαθεζίμυν 

Σα θεθάιαηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δηαζεζίκσλ πξννξίδνληαη λα ρξεκαηνδνηήζνπλ 

δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο πξνάγνπλ ηελ εξεπλεηηθή ππνδνκή θαη αλάπηπμε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ζε πιηθφ θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ. Έρνπλ επελδπηηθφ ραξαθηήξα θαη 

βαζίδνληαη ζηελ πξνζδνθία απνηειεζκάησλ κε πξνζηηζέκελε αμία, ε νπνία ζα 

ηξνθνδνηεί ηελ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.  

Ο πξνυπνινγηζκφο γηα ην 2013 πεξηιακβάλεη 6 θεθάιαηα ηα νπνία εηδηθφηεξα έρνπλ 

σο ζθνπφ:  

 ηε ζπληήξεζε θαη αλαλέσζε ηεο εξεπλεηηθήο ππνδνκήο κε λένπο ρψξνπο, 

θαη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο. 

 ηελ ελίζρπζε λένπ εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ, θαζψο θαη ησλ λέσλ κειψλ 

ΓΔΠ, κε θξηηήξηα αξηζηείαο, ηε ρξεκαηνδφηεζε ππνηξνθηψλ, ζπλεδξίσλ 

θαη ηε βξάβεπζε ησλ επηδφζεσλ πνπ απνηεινχλ ηα κέζα γηα ηελ επίηεπμε 

ηνπ ζηφρνπ απηνχ, θαζψο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ κε ρξεκαηνδνηνχκελσλ 
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απφ πξνγξάκκαηα δξάζεσλ, ζηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο θαη ηηο 

ζεσξεηηθέο ζπνπδέο.  

 ηελ αλάπηπμε ζχγρξνλσλ εξεπλεηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη κεραληζκψλ, 

φπσο είλαη ε πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε 

επξεζηηερληψλ, ε δεκηνπξγία πηζηνπνηεκέλσλ εξγαζηεξίσλ πνηφηεηαο, θαη 

ινηπά. 

 ηελ πξνβνιή ηνπ Ηδξχκαηνο κε δξάζεηο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο, 

δηθηχσζεο θαη πξνβνιήο (εθζέζεηο, ζπλέδξηα, εκεξίδεο εθπαηδεπηηθνχ – 

εξεπλεηηθνχ ραξαθηήξα).  

 

Σωμθυνα με ηην πεπιπη.1 ηηρ ςποπαπαγπάθος Θ1 ηος άπθπος ππϊηος ηος 

Ν.4093/2012 πποζηέθηκε ζηο ηέλορ ηηρ παπ. 2 ηος άπθπος 7 ηος π.δ. 432/1981 

ηο παπακάηυ εδάθιο: 

«Η Επιηποπή Επεςνϊν μεηά απψ έγκπιζη ηηρ Σςγκλήηος ηος Πανεπιζηημίος ή 

ηηρ Σςνέλεςζηρ ηος Τ.Ε.Ι. δωναηαι να αποδίδει ζηον πποχπολογιζμψ ηος 

ανηίζηοισος Α.Ε.Ι. ποζοζηψ έυρ ζαπάνηα ηοιρ εκαηψ (40%) ηος αδιάθεηος 

αποθεμαηικοω για ηην κάλςτη ηυν λειηοςπγικϊν ηος αναγκϊν.» 

Ο ςπολογιζμόρ ηος ποζού πος μποπεί να διαηεθεί ζηον πποϋπολογιζμό ηος 

Πανεπιζηημίος γίνεηαι ωρ εξήρ: 

Τπολογιζμόρ 40% Αδιάθεηος Αποθεμαηικού 

πλνιηθφ αδηάζεην απνζεκαηηθφ (Απφθαζε πγθιήηνπ)    € 8.211.933,63 

Τπφινηπν δαλείσλ έξγσλ   -€ 4.524.689,87 

Καζαξφ Αδηάζεην απνζεκαηηθφ    € 3.687.243,76 

40% ηος αδιάθεηος αποθεμαηικού    € 1.474.891,51 

  

3. Εξαγυγή ηος καθαπού διαθέζιμος ποζού για ηο έηορ 2013  

Σα εηήζηα πιενλάζκαηα ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ, απνηεινχλ ζχκθσλα κε ην λφκν 

Τ.Α. /ΚΑ /679/22.08.96, άξζξν 7, παξ. 2, ηα πνζά πνπ θαηαλέκνληαη σο δηαζέζηκα 

απφ ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ κεηά απφ έγθξηζε ηεο πγθιήηνπ θαη ηε ζχκθσλε γλψκε 

ηνπ Πξπηαληθνχ πκβνπιίνπ. Πξνθχπηνπλ δε σο ζεηηθφ απνηέιεζκα ηνπ 

Λνγαξηαζκνχ Δθκεηάιιεπζεο θάζε νηθνλνκηθήο ρξήζεο. Ζ ππόβλετη ηνπ αξλεηηθνχ  

απνηειέζκαηνο ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο ηνπ έηνπο 2012 είλαη ην πνζφ  €50.103,27. 

ην πνζφ απηφ πξνζηίζεηαη ε εθηίκεζε ηνπ θαζαξνχ απνηειέζκαηνο γηα ην 2012 θαη 

δηακνξθψλεηαη ν πξνυπνινγηζκφο δηαζεζίκσλ. Ζ εθηίκεζε ηνπ απνηειέζκαηνο γηα 

ην 2012 αλέξρεηαη ζε €3.550.000,00. πλεπψο ην πνζφ πξνο δηάζεζε γηα ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ δηαζεζίκσλ ηνπ 2013 αλέξρεηαη ζε €3.499.896,73.  
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Ανάλςζη εκηίμηζηρ αποηελέζμαηορ 2012 

 

Έζοδα  

Έζνδα απφ θξαηήζεηο  € 3.500.000,00 

Έζνδα απφ ηφθνπο € 1.800.000,00 

Έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ  €      50.000,00 

Έξοδα  

Κφζηνο ιεηηνπξγίαο Γξακκαηείαο € 1.800.000,00 

 

Δθηίκεζε θαζαξνχ απνηειέζκαηνο € 3.550.000,00 

 
 
 

Εξαγυγή  καθαπού διαθέζιμος ποζού 
 

 Πξφβιεςε απνηειεζκάησλ ρξήζεο 2012 

 
      -€50.103,27 

 
 

 Πνζφ πξνο δηάζεζε γηα πξνυπνινγηζκφ 
δηαζεζίκσλ 2013  

 

 
   € 3.499.896,73  
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ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 2012 

 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  
 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

ΔΙΑΦΟΡΑ 

 

1)  Έπγα Α.Π.Θ. 

 

 
 

350.000,00 

 
 

333.642,59 

 
 

16.357,41 

 
2) Λειηοςπγία Δικηύυν, Δεδομένυν και Φυνήρ – 
Λογιζμικό Έπεςναρ  
 

 
 

825.000,00 

 
 

829.188,00 

 
 

-4.188,00 

 
3) Ενίζσςζη επεςνηηικήρ δπαζηηπιόηηηαρ ζηο  
    Α.Π.Θ. 
 
  3.1. Τπνηξνθίεο Αξηζηείεο ζε Τπνςήθηνπο      
         Γηδάθηνξεο 
  3.2. Τπνηξνθίεο Αξηζηείαο ζε Μεηαδηδάθηνξεο 
  3.3. Νενδηνξηδφκελνη Λέθηνξεο 
  3.4. Νενδηνξηδφκελνη Δπίθνπξνη Καζεγεηέο 
  3.5. Βαζηθή Έξεπλα 
  3.6. Αλζξσπηζηηθέο Δπηζηήκεο 
  3.7. Δλίζρπζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζηηο  
         ρνιέο θαη ηα Σκήκαηα ηνπ Ηδξχκαηνο  
 

 
1.970.000,00 

 
 
         

 
2.101.800,00 

 
 

264.000,00 
 

463.800,00 
132.000,00 
  52.000,00 
176.000,00 

52.000,00 
   870.000,00 

 
-131.800,00 

 
 
 

4) ςνέδπια - Ημεπίδερ 
 

70.000,00 
 

 
68.533,88 

 
1.466,12 

 

5) Ανάπηςξη Επεςνηηικών Δπάζευν 

Καινοηομίαρ και Απιζηείαρ (ηεσνολογικέρ και 

κοινυνικέρ επιζηήμερ), επγαζηηπίυν ποιόηηηαρ, 

εςπεζιηεσνιών και μεηαθοπάρ ηεσνολογίαρ 

 

 
 
 
 

300.000,00 

 
 
 
 

356.774.80 

 
 
 
 

-56.774,80 

 

6) Ενίζσςζη επεςνηηικών ςποδομών και 

δπαζηηπιοηήηυν Α.Π.Θ. 

 
300.000,00 

 
270.343,04 

 
29.656,96 

 

7) Διεπεύνηζη μεθόδυν αποκαηάζηαζηρ ηος 

ιζηοπικού κηιπίος ηηρ Θεολογικήρ σολήρ ηηρ 

Υάλκηρ 

 
160.000,00 

 
160.000,00 

 
0,00 

 

ΤΝΟΛΑ 

 
3.975.000,00 

 
4.120.282,31 

 
-145.282,31 
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4. Ππόηαζη πποϋπολογιζμού διαθεζίμυν για ηο έηορ  2013 

 

4.1 Έπγα Α.Π.Θ. 

Ζ πξφηαζε γηα ην χςνο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ γηα ην 2013 είλαη  €350.000,00 

ζχκθσλα κε πξφηαζε ηνπ Πξπηαληθνχ πκβνπιίνπ.   

Σν πνζφ απηφ είλαη αλαγθαίν γηα ηε ζπλέρηζε θαη απνπιεξσκή έξγσλ ηα νπνία 

ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη  παξαθάησ:     

 Κσδηθφο Έξγνπ 85955 «ρεδηαζκφο, Οξγάλσζε θαη Δθαξκνγή θαηλνηφκσλ 

νηθνινγηθψλ δξάζεσλ θαη ππεξεζηψλ ηξίησλ ζην Α.Π.Θ.»  

 Κσδηθφο Έξγνπ 85957 «ρεδηαζκφο θαη ππνζηήξημε ηνπ δηνηθεηηθνχ έξγνπ 

ηνπ Α.Π.Θ.» 

 Κσδηθφο Έξγνπ 85956 «ρεδηαζκφο θαη ππνζηήξημε πξνγξακκάησλ 

επηθνηλσλίαο θαη ζχλδεζεο κε ηελ θνηλσλία.» 

 Κσδηθφο Έξγνπ 85958 «Γηεξεχλεζε, αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ησλ δηεζλψλ 

ζρέζεσλ ηνπ Α.Π.Θ.» 

 Κσδηθφο Έξγνπ 86003 «ρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε αθαδεκατθψλ δξάζεσλ, 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη παξαθνινχζεζε 

δηεζλψλ ζπζηεκάησλ θαηάηαμεο» 

 Κσδηθφο Έξγνπ 86004 «Γηεξεχλεζε δπλαηνηήησλ αλάπηπμεο ηεο εξεπλεηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Α.Π.Θ.» 

 

4.2   Λειηοςπγία Δικηύυν Δεδομένυν και Φυνήρ – Λογιζμικό Έπεςναρ Α.Π.Θ.  

Ζ πξφηαζε γηα ην χςνο ησλ δηαζεζίκσλ ην 2013 αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

€810.000,00 Tν παξαπάλσ πνζφ ζα δηαηεζεί γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ 

δηθηχσλ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ έξεπλαο ησλ ηεζζάξσλ Κέληξσλ. 

εκεηψλεηαη πσο ηπρφλ αλαπξνζαξκνγή ησλ κηζζψλ θαη ησλ επηκηζζίσλ ησλ 

ππαιιήισλ ησλ θέληξσλ θαζψο θαη ηπρφλ έλαξμε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηδξπκαηηθψλ 

πξνηάζεσλ κέζα ζην 2013 ζα επηθέξεη αλαπξνζαξκνγή ησλ παξαπάλσ πνζψλ. 

 

4.3 Ενίζσςζη επεςνηηικήρ δπαζηηπιόηηηαρ ζηο Απιζηοηέλειο 

Πξνηείλεηαη ε ελίζρπζε εξεπλεηηθψλ πξνηάζεσλ πνπ ζα ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνλ 

ΔΛΚΔ ΑΠΘ κεηά απφ αμηνιφγεζε απφ θξηηέο ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο ηνπ 

Ηδξχκαηνο θαη άιισλ ΑΔΗ. Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζηε ρξεκαηνδφηεζε 

πξνηάζεσλ απφ λενδηνξηδφκελνπο λένπο εξεπλεηέο ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην 

θαζψο θαη ε, θαηά απνθιεηζηηθφηεηα, δηάζεζε πνζνχ ζε πξνηάζεηο πνπ δελ είλαη 

δπλαηφλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηηο πξνθεξχμεηο εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ 

(αλζξσπηζηηθέο ζπνπδέο θιπ). Δπίζεο ην πνζφ απηφ πεξηιακβάλεη θαη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ππνηξνθηψλ αξηζηείαο ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ θαη κεηαδηδαθηφξσλ 
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κεηά απφ αμηνιφγεζε. Ζ πξφηαζε γηα ηε δξάζε απηή γηα ην 2013 είλαη  

€1.000.000,00.  

 

4.4   ςνέδπια - Ημεπίδερ  

Πξνβιέπεηαη ε ελίζρπζε ηεο δηνξγάλσζεο ζπλεδξίσλ απφ νκάδεο κειψλ ΓΔΠ ησλ 

ηκεκάησλ ηνπ Α.Π.Θ., γηα ηελ πξνβνιή θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο εξεπλεηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.   

Ζ πξφηαζε γηα ην χςνο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ γηα ην 2013 είλαη   €70.000,00 

 

4.5 Ανάπηςξη δπάζευν καινοηομίαρ, επγαζηηπίυν ποιόηηηαρ, εςπεζιηεσνιών 

και μεηαθοπάρ ηεσνολογίαρ 

Ζ πξφηαζε γηα ην χςνο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ γηα ην 2013 είλαη  €270.000,00  

 
4.6 Ενίζσςζη επεςνηηικών ςποδομών και δπαζηηπιοηήηυν Α.Π.Θ. 

ε ζπλέρεηα ηεο ελίζρπζεο πνπ δφζεθε απφ ηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ, γηα ηελ ελίζρπζε 

ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Α.Π.Θ. θαηά ην πξνεγνχκελν 

έηνο, ην Πξπηαληθφ πκβνχιην, ζην πιαίζην ησλ ελεξγεηψλ ηνπ γηα ηελ νηθνλνκηθή 

επηβίσζε ηνπ Α.Π.Θ., αηηείηαη γηα ην έηνο 2013 ηε δηάζεζε ηνπ πνζνχ ησλ 

€1.150.000,00.   

 

4.7 Έξοδα διαμόπθυζηρ σώπυν για ηιρ ςποδομέρ ηος ΚΕΔΕΚ 

Απφ ηελ Δπηηξνπή ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ γηα ην ΚΔΓΔΚ, απνθαζίζζεθε ε πινπνίεζε ηνπ 

εγρεηξήκαηνο λα αξρίζεη ζηαδηαθά (ΚΔΓΔΚ Α’ Φάζε), κε ηε ζηέγαζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη εμππεξεηνχλ ηνπο 

επηά εξεπλεηηθνχο ηνκείο ηνπ ΚΔΓΔΚ. ηφρνο ηνπ ΚΔΓΔΚ  Α’ Φάζε απνηειεί ε επηηάρπλζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ ηδξχκαηνο ζηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ 

δηεπηζηεκνληθήο έξεπλαο, αθφκε  θαη πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ 

ππνδνκψλ. Σν Πξπηαληθφ πκβνχιην γηα ην ιφγν απηφ πξνρψξεζε ζηνλ νξηζκφ Δπηηξνπήο 

πνπ ζα κεξηκλήζεη γηα ηελ α' θάζε πινπνίεζεο ηνπ ΚΔΓΔΚ (Δπηηξνπή ΚΔΓΔΚ Α' θάζε). 

Γηα ηε ζηέγαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΚΔΓΔΚ Α' θάζε απνθαζίζζεθε ε ελνηθίαζε 

θαηάιιεινπ θηηξίνπ θαη γηα ην ζθνπφ απηφ πξνθεξχρζεθαλ δχν δεκφζηνη κεηνδνηηθνί 

δηαγσληζκνί (Ηνχι. 2012 θαη επη. 2012), νη νπνίνη φκσο θεξχρζεθαλ άγνλνη απφ ηηο 

Δπηηξνπέο Γηαγσληζκνχ, θαζψο ην κνλαδηθφ πξνζθεξφκελν θηίξην δελ θάιππηε ηηο ηεζείζεο 

απφ ηηο ζρεηηθέο πξνθεξχμεηο πξνδηαγξαθέο. Ζ Δπηηξνπή, κεηά απφ επαλεηιεκκέλεο 

ζπδεηήζεηο απνθάζηζε φηη ε πξνζθνξφηεξε ιχζε είλαη ε εχξεζε ρψξσλ ζην Κέληξν Γηάδνζεο 

Δπηζηεκψλ ΝΟΖΗ θαη πξνρψξεζε ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. 

Ζ πξφηαζε γηα ην χςνο πνζφ πνπ ζα εθηακηεπζεί γηα ην ζθνπφ απηφ ην 2013 

αλέξρεηαη ζηα €300.000. Σν θεθάιαην απηφ αληιείηαη απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ χςνπο 
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€18.500.000,00 ην νπνίν έρεη δεζκεπηεί κε απνθάζεηο ηεο πγθιήηνπ θαη  ηεο 

Οινκέιεηαο ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαη ζα δαπαλεζεί γηα ηελ αγνξά ειεθηξνληθνχ 

εμνπιηζκνχ θαη εμνπιηζκνχ γξαθείσλ, πξνγξακκάησλ, γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε,  

κνλάδσλ ςχμεο ζέξκαλζεο θαη θσηηζκνχ θαη ηε ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ. 

 

 
Ππόηαζη πποϋπολογιζμού διαθεζίμυν για ηο έηορ  2013 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ  

 
ΕΤΡΩ 

 

1) Έξγα Α.Π.Θ. 

 

350.000,00 

 
2)  Λεηηνπξγία Γηθηχσλ, Γεδνκέλσλ θαη Φσλήο – Λνγηζκηθφ  
Έξεπλαο  
 

810.000,00 

 
3) Τπνηξνθίεο Αξηζηείαο θαη ρξεκαηνδφηεζε εξεπλεηηθψλ 
πξνγξακκάησλ  
 

1.000.000,00 

 

4) πλέδξηα - Ζκεξίδεο  

 

70.000,00 

 

5) Αλάπηπμε Δξεπλεηηθψλ Γξάζεσλ Καηλνηνκίαο θαη Αξηζηείαο 

(ηερλνινγηθέο θαη θνηλσληθέο επηζηήκεο), εξγαζηεξίσλ 

πνηφηεηαο, επξεζηηερληψλ θαη κεηαθνξάο ηερλνινγίαο 

 

270.000,00 

 

6) Δλίζρπζε εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ Α.Π.Θ. 

 

1.150.000,00 

 

ΤΝΟΛΟ 

 

 
3.650.000,00 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 
1. Ανάλςζη Επιηοκίυν ΕΛΚΕ 2012 
 
Σν 2012 ζπλερίζζεθε ε δηαδηθαζία θαηάζεζεο πξνζθνξψλ απφ ηηο ελδηαθεξφκελεο 

ηξάπεδεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζε πξνζεζκηαθή θαηάζεζε ησλ δηαζεζίκσλ ηνπ ΔΛΚΔ 

ΑΠΘ. Ζ δηαδηθαζία θαηάζεζεο πξνζθνξψλ έγηλε σο εμήο: ε φιεο ηηο ηξάπεδεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα ζηάιζεθε ειεθηξνληθή πξφζθιεζε εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο, εληφο θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνχ νξίνπ. Οη ελδηαθεξφκελνη θαηέζεζαλ 

ηηο πξνζθνξέο ηνπο, έρνληαο ην δηθαίσκα λα επαλέιζνπλ κε θαιχηεξε πξνζθνξά. Ζ 

δηαδηθαζία νινθιεξψζεθε κε ηελ επηινγή απφ ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ ηεο πιένλ 

ζπκθέξνπζαο πξνζθνξάο. 

 

Ζ δηαθνξνπνίεζε ηνπ 2012 ζε ζρέζε κε ην 2011 είλαη φηη αςξήθηκε ηο ποζό πνπ 

ηνπνζεηήζεθε ζε πποθεζμιακέρ καηαθέζειρ απφ ηα €24.500.000,00 ζηα 

€34.500.000,00. 
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* Για το μήνα Νοζμβριο δεν υπήρχαν μηνιαίοι τόκοι προθεςμιακών καταθζςεων καθώσ 

τον Οκτώβριο αποφαςίςθηκε τα €10.000.000 να κλείςουν για ενάμιςη μήνα προκειμζνου 
να ενςωματωθοφν με τα €24.500.000 και να αξιοποιηθοφν ςυνολικά.  

 
ΑΝΑΛΤΗ ΣΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ  

 

ΜΗΝΑ 
ΚΑΣΑΘΕΕΙ 

ΟΨΕΩ 
ΕΠΙΣΟΚΙΟ 

ΟΨΕΩ 

ΣΟΚΟΙ 
ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ 

ΟΨΕΩ               
(Καιαρό ποςό) 

ΚΑΣΑΘΕΕΙ 
ΠΡΟΘΕΜΙΑ 

ΕΠΙΣΟΚΙΟ 
ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ 
ΠΡΟΘΕΜΙΑ 

ΣΟΚΟΙ 
ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ 
ΠΡΟΘΕΜΙΑ  

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ  30.273.414,28 1,60% 
 

24.500.000,00 7,60% 
 ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 28.265.857,46 1,60% 

 
24.500.000,00 7,60%   

ΜΑΡΣΙΟ 28.991.561,21 1,60% 
 

24.500.000,00 7,60%   

ΑΠΡΙΛΙΟ 30.295.593,87 1,60% 
 

24.500.000,00 7,60%   

ΜΑΙΟ 28.579.245,61 1,60% 
 

24.500.000,00 7,60%   

ΙΟΤΝΙΟ 21.250.057,81 1,60% 181.387,60 

24.500.000,00 
(εξαμηνιαία ) 7,00% 890.876,49 

10.000.000,00 
(μηνιαία) 7,90% 0,00 

ΙΟΤΛΙΟ 18.710.665,36 1,60% 
 

24.500.000,00 
(εξαμηνιαία ) 7,00% 0,00 

10.000.000,00 
(μηνιαία) 7,10% 67.095,89 

ΑΤΓΟΤΣΟ 22.490.725,41 1,60% 
 

24.500.000,00 
(εξαμηνιαία ) 7,00% 0,00 

10.000.000,00 
(μηνιαία) 6,20% 62.246,58 

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 20.497.772,57 1,60% 
 

24.500.000,00 
(εξαμηνιαία ) 7,00% 0,00 

10.000.000,00 
(μηνιαία) 6,20% 54.356,16 

ΟΚΣΩΒΡΙΟ 21.502.677,83 1,60% 
 

24.500.000,00 
(εξαμηνιαία ) 7,00% 0,00 

10.000.000,00 
(μηνιαία) 6,20% 51.128,77 

ΝΟΕΜΒΡΙΟ 21.754.990,15 1,60% 
 

24.500.000,00 
(εξαμηνιαία ) 7,00% 0,00 

10.000.000,00 
(μηνιαία) 6,02% 

* 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 29.345.805,35 1,60% 108.647,22 

24.500.000,00 
(εξαμηνιαία ) 7,00% 911.527,43 

10.000.000,00 
(μηνιαία) 6,02% 85.764,38 

34.500.000,00 
(εξαμηνιαία)   5,12% 0,00 

Μέςο 
τραπεζικό 
υπόλοιπο 25.163.197,24 φνολο 290.034,82   φνολο 2.122.995,70 

     
φνολο Σόκων 2.413.030,52 
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2. Δάνεια ππορ Επιζηημονικά Τπεςθύνοςρ 2012 
 

 
ΔΑΝΕΙΑ 

 

ΜΗΝΑ 
 

 
ΔΑΝΕΙΟΔΟΣΗΗ 

 
ΕΠΙΣΡΟΦΗ 

 

 
ΔΙΑΦΟΡΑ 

 
Ηαλνπάξηνο 206.521,38 € 1.127.798,03 € -921.276,65 € 

 
Φεβξνπάξηνο 537.687,98 € 133.270,09 € 404.417,89 € 

 
Μάξηηνο 384.276,95 € 237.401,53 € 146.875,42 € 

 
Απξίιηνο 571.934,79 € 169.085,97 € 402.848,82 € 

 
Μάηνο 423.165,69 € 401.402,28 € 21.763,41 € 

 
Ηνχληνο 986.908,02 € 1.125.968,63 € -139.060,61 € 

 
Ηνχιηνο 849.565,32 € 148.684,68 € 700.880,64 € 

 
Αχγνπζηνο 210.631,65 € 419.094,45 € -208.462,80 € 

 
επηέκβξηνο 270.081,04 € 158.034,27 € 112.046,77 € 

 
Οθηψβξηνο 265.036,44 € 232.586,39 € 32.450,05 € 

 
Ννέκβξηνο 317.140,57 € 406.209,56 € -89.068,99 € 

 
Γεθέκβξηνο 420.618,68 € 173.232,20 € 247.386,48 € 

 
ύνολο 

 
5.443.568,51 € 

 

 
4.732.768,08 € 

 
710.800,43 € 
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3. Έζοδα – Έξοδα από διπλώμαηα εςπεζιηεσνίαρ 2012 
 

 
ΕΟΔΑ 2012 

 
 

Έπγο 
 

 
Φοπέαρ Υπημαηοδόηηζηρ 

 

 
Ε.Τ. 

 

 
Ποζό 

 
 

84817 
 

ELPEDISON 
 

Μπαθηξηδήο Αλαζηάζηνο 
 

 
€9.000,00 

 

 
84817 

 
ELPEDISON 
 

ΔΛΚΔ  
 

€1.000,00 
 

 
85195 

 
Αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί 
 

Μήηθαο Πεξηθιήο 
 

€31.090,97 
 

 
85195 

 
Αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί 
 

ΔΛΚΔ 
 

€3.109,10 
 

 
21453 

 
Μεγαθαξκ Α.Δ.Β.Δ. 
 

Γηαλλαθφπνπινο 
Αζαλάζηνο 
 

€ 406,50 
 

 
21453 

 
Μεγαθαξκ Α.Δ.Β.Δ. 
 

ΔΛΚΔ 
 

€ 40,65 
 

 
 

83958 
 

Κνπηζηψθηεο & ηα Ο.Δ. 
 

Σζεξβέλε-Γνχζε Αγγειηθή 
 

€ 8.500,00 
 

 
83958 

 
Κνπηζηψθηεο & ηα Ο.Δ. 
 

ΔΛΚΔ 
 

€ 3.400,00 
 

 
ύνολο 

 
€ 56.547,22 

 

ύνολο για ΕΛΚΕ 
 

€ 7.549,75 
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ΕΞΟΔΑ 2012 

 
 

Α/Α 
 

Κάηοσοι Διπλώμαηορ Σίηλορ Διπλώμαηορ Ποζό 

1. Μάλνο - Καηάθαινο Τβξηδηθφ ζχζηεκα αγθχξσζεο ηλνυθαληψλ 
 

14.264,30 

2. Σδήθα  - Κπξηάθεο 
Application of larch wood for medical 
purposes 

 
1.570,48 

3. 
Λνγνζεηίδεο - 
Καξαγθηνδάθε 
 

Μέζνδνο βειηηζηνπνίεζεο ηεο απφδνζεο 
αλεκνγελλήηξηαο κε έιεγρν ηεο 
ειεθηξνγελλήηξηαο 
 

 
 

850,00 

4. Γξεγνξηάδεο -  Πνπηαρίδεο 
Φαξκαθεπηηθή νπζία γηα ηε ζεξαπεία ηεο 
ππαηηθήο  θίξξσζεο θαη επαηηθήο 
εγθεθαινπάζεηαο 

 
 

866,25 

5. Υαηδφπνπινο - Μπφληδηνο 
Οινθιεξσκέλν ή Σππσκέλν πελίν ζε 
ζρήκα καξγαξίηαο 

5.390,70 

6.  Καικπνπξηδή 
Υξήζε θπηηθνχ πιηθνχ απφ θαιακηψλεο γηα 
παξαζθεπή θνκπφζηαο 

50,00 

7. 

Σζηπάο - Οκάξ - 
Παπαδφπνπινο - Σζηπά - 
Μηραειίδεο 
 

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 9.951,70 

8. 
Γηαλλαθφπνπινο - 
Σζεξβέλε - Γνχζε. - 
Φνξηνκάξεο  -Αξζέλνο     

Μέζνδνο παξαζθεπήο εηδηθνχ 
πξνζκείγκαηνο δσνηξνθψλ γηα ηελ 
παξαγσγή κνζραξίζηνπ ή θαη βνείνπ 
θξέαηνο σκέγα - 3 (σ-3) ή θξέαηνο  130,00 

9. 
Κπξηάθνπ - Πνιαηίδεο -  
Γφξηζηνπ - Καηζνπλάξνο  

Μέζνδνο ηεο ειεθηξνρεκηθήο 
απνκάθξπλζεο ησλ ληηξηθψλ ή ησλ 
ληηξσδψλ ηφλησλ απφ πδαηηθά δηαιχκαηα ζε 
θάζνδν βηζκνπζίνπ  80,00 

10. 
Ρνχθαο - Κνηδεθίδνπ - 
Βαξδαθάθνπ  

 Νέα κέζνδνο παξαγσγήο θαξνηέλησλ απφ 
ηπξφγαια 

50,00 

11. 
Ενπκπνχιεο - 
Καηζνγηάλλεο 

Βηνινγηθή πξνζξνθεηηθή δηήζεζε 
115,00 

12. 
Καξαγηαλλίδεο - Ληνχκπαο 
- Μηραιφπνπινο 

Μέζνδνο θαη ζχζηεκα ζπλδπαζκνχ 
ζεκάησλ κε απνπζία εθηίκεζεο θέξδνπο 
θαλαιηψλ, γηα εθαξκνγή ζε δέθηεο 
αζχξκαησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ 
ζπζηεκάησλ 999,00 

13. 
Καξαγηαλλίδεο - Ληνχκπαο 
- Μηραιφπνπινο 

Μέζνδνο θαη ζχζηεκα ζπλδπαζκνχ 
ζεκάησλ κε απνπζία εθηίκεζεο θέξδνπο 
θαλαιηψλ, γηα εθαξκνγή ζε δέθηεο 
αζχξκαησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ 
ζπζηεκάησλ 50,00 

14. 
Καξαγηαλλίδεο - Ληνχκπαο 
- Μηραιφπνπινο 

χζηεκα θαη κέζνδνο θαηακεξηζκνχ ηεο 
ηζρχνο ζε αζχξκαηα ηειεπηθνηλσληαθά 
ζπζηήκαηα πνιιαπιψλ θεξαηψλ εθπνκπήο 50,00 

15. 
Καξαγηαλλίδεο - Ληνχκπαο 
- Μηραιφπνπινο 

Μέζνδνο θαη ζχζηεκα επηινγήο θαη 
ζπλδπαζκνχ δηαδξφκσλ ζήκαηνο  ζε 
δέθηεο αζχξκαησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ 
ζπζηεκάησλ 200,00 
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16. 
Καξαγηαλλίδεο - Ληνχκπαο 
- Μηραιφπνπινο 

χζηεκα θαη κέζνδνο ρσξηθά 
απνθεληξσκέλνπ ζπλδπαζκνχ κεηαγσγήο 
θαη παξακνλήο κε ηε ρξήζε αζχξκαησλ 
αλακεηαδνηψλ 200,00 

17. Μηραειίδεο 
χζηεκα πξνέληαζεο κεηαβαιιφκελεο 
ξνπήο γηα δνθηκαζηήξηα θιεηζηνχ 
θπθιψκαηνο ηζρχνο 

50,00 

18. ακαξάο- Νηδηαρξήζηνπ 
Diluter for exhaust gas sampling and 
method there for 

 
 

870,00 

19. ακαξάο - Κνιηζάθεο Gas treatment device 

 
49.388,50 

20. 
ακαξάο - 
Υαηδεεκκαλνπήι 

Refined oil 

 
1.790,00 

21. ακαξάο 
Filtering device for diesel engine exhaust 
gas 

 
2.660,42 

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

 
 

555,00 

23. 

 
Μαξγαξεο – 
Παπαδφπνπινο 
 

PID controllers 
 

 
 

3.246,00 

24. Πέηζεο  Γηθεγνξηθή Ακνηβή 
 

10.701,00 
 

 
        ύνολο 

 
104.078,35 
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4. Λειηοςπγικά Έξοδα Γπαμμαηείαρ 2012 
 

 
Μηζζνδνζία πξνζσπηθνχ  

 
1.386.947,43 

 

 
Παξνρέο ηξίησλ  
(ηειεθσληθά, ελνίθηα, ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ, ΓΔΖ, 
ΔΤΑΘ, θπζηθφ αέξην)   
 

 
141.231,25 

 

 
Φφξνη - ηέιε 

 
9.052,12 

 

 
Έμνδα κεηαθνξψλ 

 
4.300,62 

 

 
Έμνδα ηαμηδηψλ  
(ζπλαληήζεηο ζε Τπνπξγεία, Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο, 
Φνξείο Υξεκαηνδφηεζεο, άιια ΑΔΗ, χλνδνη Πξπηάλεσλ 
θαη ΔΛΚΔ, έιεγρνη έξγσλ, εθπαίδεπζε ζπλεξγαδφκελσλ 
ηδξπκάησλ γηα ην ινγηζκηθφ RESCOM) 
 

 
45.536,19 

 
Έμνδα πξνβνιήο & δηαθήκηζεο  
(έμνδα εθδειψζεσλ, ζπλαληήζεσλ, ειέγρσλ) 
 

 
29.183,74 

 
πλδξνκέο- Δηζθνξέο 

 
164,32 

 

 
Έληππα & γξαθηθή χιε 

 
48.499,36 

 

 
Τιηθά άκεζεο αλάισζεο 

 
61,26 

 

 
Έμνδα δεκνζηεχζεσο θαη αλαθνηλψζεσλ 

 
314,40 

 

 
Γηάθνξα έμνδα  
(πιηθά αξρεηνζέηεζεο, πιηθά θαζαξηφηεηαο, δηακφξθσζε 
εμσηεξηθνχ ρψξνπ, έμνδα κεηαθνξάο αξρείσλ) 

 
12.513,35 

 
 

 
Σφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 
 

 
1.406,73 

 
Απνζβέζεηο πάγηνπ εμνπιηζκνχ  
(Ζ/Τ, έπηπια γξαθείνπ, θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, 
κεραλέο γξαθείνπ, θηηξηαθφο εμνπιηζκφο)  
 

 
46.252,82 

 

 
ύνολο 

 
1.725.463,59 
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5. Έζοδα – Έξοδα από ηο ΚΕΔΕΑ 

 

Σν πνζφ πνπ δηαηέζεθε ην 2012 γηα ηε βειηίσζε-ελίζρπζε ησλ ππνδνκψλ ηνπ 

Κέληξνπ Γηάδνζεο Δξεπλεηηθψλ Απνηειεζκάησλ, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

€52.576,91. 

Σα έμνδα ιεηηνπξγίαο (γξακκαηεηαθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε: € 19.984,10, 

θχιαμε: € 2.353,48 θαη θαζαξηφηεηα: € 5.733,66) αλέξρνληαη ζην ζπλνιηθφ πνζφ 

ησλ € 28.071,24. 

ηα παξαπάλσ έμνδα δελ ζπλππνινγίδνληαη πάγηα έμνδα φπσο ειεθηξηζκφο θαη 

ζέξκαλζε.                                                                  

Σα έζνδα απφ ηε δηάζεζε ησλ ηξηψλ ακθηζεάηξσλ ηνπ ΚΔΓΔΑ, γηα ην έηνο 2012 

αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ €19.450,16. 

Οη ζπλεδξηαθνί ρψξνη παξαρσξήζεθαλ δσξεάλ γηα ηε δηεμαγσγή 119 

εθδειψζεσλ. 

 

 

6. Έζοδα – Έξοδα ζςνεπγαζίαρ με άλλα ιδπύμαηα για ηη διάθεζη ηος rescom 

 

Σα έζνδα απφ ηε δηάζεζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Δπηηξνπήο 

Δξεπλψλ ResCom ζε άιια ΑΔΗ – ΣΔΗ γηα ην έηνο 2011 αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ 

€111.523,84.  

 

Αληίζηνηρα ηα έμνδα ζηo πιαίζηo απηψλ ησλ  ζπλεξγαζηψλ  ήηαλ €50.000,00. 
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7. Αποηελέζμαηα Υπήζηρ 2012 
 
 

ΚΑΣΑΣΑΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΗΔΩ  

31ης ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 (1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012)  

              

  Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011  

 Ι.   Αποηελέζμαηα  εκμεηαλλεύζεωρ            

      Άλλα έζοδα εκμεηαλλεύζεωρ    3.843.519,88      3.032.047,26  

      Σύνολο      3.843.519,88      3.032.047,26  
      ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διασείπιζηρ και 

λειηοςπγίαρ   6.287.828,30      5.234.198,90  

      Μεπικά  αποηελέζμαηα (πλεόναζμα) εκμεηαλλεύζεωρ  -2.444.308,42      -2.199.751,64  
      ΠΛΕΟΝ: 4. Πιζηωηικοί ηόκοι & ζςναθή 

έζοδα 2.413.030,52      1.817.997,62    

      Μείον:              
                     3. Χπεωζηικοί ηόκοι & ζςναθή 

έξοδα 1.406,73  2.411.623,79    1.633,41  1.816.364,21  

      Ολικά αποηελέζμαηα (πλεόναζμα) εκμεηαλλεύζεωρ  -32.684,63      -385.788,35  

 ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΄Εκηακηα αποηελέζμαηα            

                    1.Έκηακηα & ανόπγανα έζοδα           

                    3.Έζοδα πποηγούμενων σπήζεων                        1.864,80          

     Μείον:              

                    1.Έκηακηα και ανόπγανα έξοδα 1.664,02      1.354,85    

3.  Έξοδα πποηγούμενων σπήζεων                17.619,42  -17.418,64    -  -1.354,85  

      Οπγανικά & έκηακηα αποηελέζμαηα (πλεόναζμα)  -50.103,27      -387.143,20  
      ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποζβέζεων παγίων 

ζηοισείων 46.252,82      37.524,00    

                          Μείον: Οι από αςηέρ ενζωμαηωμένερ          

                                     ζηο λειηοςπγικό κόζηορ 46.252,82  -    37.524,00  -  

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (Πλεόνασμα) ΥΡΗΔΩ προ φόρων -50.103,27      -387.142,28  

              

    Θεζζαλονίκη,          2013  
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8. Ανάλςζη δαπανών Έπγυν Α.Π.Θ. 
 

ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ αλαιχνληαη ζηηο θαηεγνξίεο δαπαλψλ ηνπ Δηδηθνχ 
Λνγαξηαζκνχ, νη δαπάλεο ησλ Έξγσλ Α.Π.Θ. Ζ δηαθνξά πνπ ππάξρεη ζην χςνο ησλ 
δαπαλψλ κε απηφ ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ηνπ έηνπο, νθείιεηαη ζην ππφινηπν 
ρξεκαηνδφηεζεο ησλ έξγσλ απηψλ απφ ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. 
   

 

 
  
 

Κυδικόρ Έπγος 85956 

ρεδηαζκφο θαη ππνζηήξημε πξνγξακκάησλ επηθνηλσλίαο θαη ζχλδεζεο κε ηελ 

θνηλσλία 

Καηηγοπίερ Δαπανών Ποζό 

Πανεπιζηημιακοί  1.872,00 

Σπίηοι 26.259,50 

Όπγανα 40,00 

Αναλώζιμα 0,00 

Μεηακινήζειρ Εζυηεπικού 13.804,39 

Μεηακινήζειρ Εξυηεπικού 0,00 

Λοιπά 10.707,70 

ύνολα 52.683,59 

 
 
 
 
 

Κυδικόρ Έπγος 85955 

ρεδηαζκφο, Οξγάλσζε θαη Δθαξκνγή θαηλνηφκσλ νηθνινγηθψλ δξάζεσλ θαη 

ππεξεζηψλ ηξίησλ ζην Α.Π.Θ. 

Καηηγοπίερ Δαπανών Ποζό 

Πανεπιζηημιακοί  46.222,00 

Σπίηοι 0,00 

Όπγανα 0,00 

Αναλώζιμα 0,00 

Μεηακινήζειρ Εζυηεπικού 13.702,40 

Μεηακινήζειρ Εξυηεπικού 5.712,48 

Λοιπά 8.022,55 

ύνολα 73.659,43 
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Κυδικόρ Έπγος 85957 

ρεδηαζκφο θαη ππνζηήξημε ηνπ δηνηθεηηθνχ έξγνπ ηνπ Α.Π.Θ. 

Καηηγοπίερ Δαπανών Ποζό 

Πανεπιζηημιακοί  24.086,00 

Σπίηοι 75.289,50 

Όπγανα 0,00 

Αναλώζιμα 0,00 

Μεηακινήζειρ Εζυηεπικού 1.663,78 

Μεηακινήζειρ Εξυηεπικού 1.859,83 

Λοιπά 4.000,00 

ύνολα 106.899,11 

 
 

Κυδικόρ Έπγος 85958 

Γηεξεχλεζε, αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ ηνπ Α.Π.Θ. 

Καηηγοπίερ Δαπανών Ποζό 

Πανεπιζηημιακοί  5.616,00 

Σπίηοι 0,00 

Όπγανα 0,00 

Αναλώζιμα 0,00 

Μεηακινήζειρ Εζυηεπικού 0,00 

Μεηακινήζειρ Εξυηεπικού 24.665,35 

Λοιπά 0,00 

ύνολα 30.281,35 
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Κυδικόρ Έπγος 86003 

ρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε αθαδεκατθψλ δξάζεσλ, εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη παξαθνινχζεζε δηεζλψλ ζπζηεκάησλ θαηάηαμεο 

Καηηγοπίερ Δαπανών Ποζό 

Πανεπιζηημιακοί  9.592,00 

Σπίηοι 22.500,00 

Όπγανα 0,00 

Αναλώζιμα 0,00 

Μεηακινήζειρ Εζυηεπικού 3.416,25 

Μεηακινήζειρ Εξυηεπικού 0,00 

Λοιπά 1.479,86 

ύνολα 36.988,11 

 
 

Κυδικόρ Έπγος 86004  

Γηεξεχλεζε δπλαηνηήησλ αλάπηπμεο ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Α.Π.Θ. 

Καηηγοπίερ Δαπανών Ποζό 

Πανεπιζηημιακοί  11.232,00 

Σπίηοι 0,00 

Όπγανα 0,00 

Αναλώζιμα 0,00 

Μεηακινήζειρ Εζυηεπικού 0,00 

Μεηακινήζειρ Εξυηεπικού 0,00 

Λοιπά 0,00 

ύνολα 11.232,00 

 
 


