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2ης Διαδικτυακή ημερίδα 

Παρασκευή 26/02/2021

 Παρουσίαση Εσωτερικού Κανονισμού Μετακινήσεων του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.

 Παρουσίαση εγκυκλίου σύνταξης και υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης σε

έργα του ΕΛΚΕ/ΔΙ.ΠΑ.Ε.

 Παρουσίαση του Οδηγού Σύναψης Συμβάσεων Ανάθεσης Έργου και Συμβάσεων

Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

 Παρουσίαση μεθοδολογίας υπολογισμού ωρομισθιών και ορίων απασχόλησης σε

υλοποιούμενα προγράμματα του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.

 Καθορισμός Χρονοχρέωσης Απασχολουμένων (Έκτακτο Προσωπικό με σύμβαση

έργου – αυτοαπασχολούμενων) σε έργα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων

Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
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3ης Διαδικτυακή ημερίδα 

Τετάρτη 10/03/2021

 Παρουσίαση Οδηγού Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων

Προμηθειών και Υπηρεσιών του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.

 Παρουσίαση εγκυκλίων για την προμήθεια αγαθών και

υπηρεσιών σε υλοποιούμενα έργα του ΕΛΚΕ/ΔΙ.ΠΑ.Ε.

 Παρουσίαση του Κανονισμού Λειτουργίας των Θεσμοθετημένων

Εργαστηρίων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος για

Παροχή Υπηρεσιών
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
 Έναρξη ημερίδας,Καθηγητής Σταμάτης Αγγελόπουλος, Αντιπρόεδρος Διοικούσας 

Επιτροπής, Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών ΕΛΚΕ

 Παρουσίαση Site και Helpdesk ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε., Κωνσταντίνος Βλυσνάκης, Τμήμα 
Πληροφορικής

 Παρουσίαση Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Έργων ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.,Θωμαϊς 
Γκριμπίζη, Προϊσταμένη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ

 Εσωτερικός Κανονισμός Υποτροφιών ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε., Θωμαϊς Γκριμπίζη, Προϊσταμένη 
ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ

 Οδηγός Δωρεών και Χορηγιών, Θωμαϊς Γκριμπίζη, Προϊσταμένη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ

 Ερωτήσεις – Απαντήσεις

 Κλείσιμο ημερίδας, Καθηγητής Σταμάτης Αγγελόπουλος, Αντιπρόεδρος Διοικούσας 
Επιτροπής, Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών ΕΛΚΕ
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Οδηγός Χρηματοδότησης και 
Διαχείρισης έργων ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.

Κεφάλαιο Α’ 

Γενικές Διατάξεις
 Άρθρα 1 – 11

Κεφάλαιο Γ’ 

Οικονομική Διαχείριση και 

Προϋπολογισμός

 Άρθρα 16 – 22

Κεφάλαιο Β’ 

Χρηματοδότηση Έργων
 Άρθρα 12 – 15

Κεφάλαιο Δ’ 

Ολοκλήρωση Έργου

 Άρθρα 23 – 32
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Οδηγός Χρηματοδότησης και 
Διαχείρισης έργων ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.

 Κεφάλαιο Α΄ - Γενικό Νομοθετικό Πλαίσιο του ΕΛΚΕ

 Σκοπός, Ισχύ του οδηγού

 Είδη οικονομικών ελέγχων (τακτικός, έκτακτος και κατασταλτικός)

 Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

 Αρμοδιότητες της Επιτροπής και του Προέδρου του ΕΛΚΕ

 Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης και αρμοδιότητες Προϊστάμενου 

 Αρμοδιότητες και αναπλήρωση ΕΥ (άρθρο 56 του ν. 4485/2017) 

 ευθύνεται για την ορθή υλοποίηση και πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου και για τη

σκοπιμότητα και επιλεξιμότητα των δαπανών που συνδέονται με την εκτέλεση του φυσικού

αντικειμένου του έργου και παρακολουθεί το οικονομικό αντικείμενό του. Η Επιτροπή Ερευνών,

κατόπιν αιτήματος του Επιστημονικού Υπευθύνου, δύναται, με απόφασή της, να ορίζει

αναπληρωτή Επιστημονικό Υπεύθυνο ενός έργου/ προγράμματος.
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Οδηγός Χρηματοδότησης και 
Διαχείρισης έργων ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.

 Κεφάλαιο Β΄ - Χρηματοδότηση Έργων

 Πόροι του ΕΛΚΕ

 Προτάσεις χρηματοδότησης 

 από εξωπανεπιστημιακές πηγές (π.χ. ΕΣΠΑ, HORIZON, ERASMUS κλπ) 

 Διαδικασία υποβολής προτάσεων – στην επόμενη ημερίδα

 από ίδιους πόρους του ΕΛΚΕ (άρθρο 50  παρ. 2 του ν.4485/2017

 Μόνο για μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος (χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων διάρκειας δύο (2) ετών )

 για την κάλυψη αναγκών του Ιδρύματος 

 Ειδικές κατηγορίες (π.χ. Μελέτες, μερική κάλυψη δαπανών για απόκτηση, κατοχύρωση και υποστήριξη 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

 Αποδοχή διαχείρισης έργου

 Τμήμα Παρακολούθηση Έργων
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Οδηγός Χρηματοδότησης και 
Διαχείρισης έργων ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.

 Κεφάλαιο Γ΄ - Οικονομική Διαχείριση

 Προϋπολογισμός – Απολογισμός έργου – Γενική κατηγοριοποίηση δαπανών

 «Γενικά έξοδα» ποσό παρακράτησης υπέρ του ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ, το οποίο αποτελεί το 10% του συνολικού
προϋπολογισμού εκάστου έργου. Σε περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά από τους διαχειριστικούς
κανόνες των προγραμμάτων, υποβάλλεται σχετικό αίτημα από τον Ε/Υ του έργου και αποφασίζει σχετικά η
Επιτροπή του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε..

 Επιλεξιμότητα δαπανών – Ανάληψη υποχρεώσεων

 Νόμιμη και κανονική (άρθ. 62 του ν. 4485/2017, όπως ισχύει)

 Λογική (άρθ. 33 του ν. 4270/2014

 Ακολουθεί τους κανόνες του φορέα χρηματοδότησης

 Απασχόληση επιστημικού, διοικητικού και λοιπύ προσωπικού και περιορισμοί του

 Μετακινήσεις προσωπικού 

 Προμήθειες, υπηρεσίες, μισθώσεις, αποσβέσεις
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Οδηγός Χρηματοδότησης και 
Διαχείρισης έργων ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.

 Κεφάλαιο Γ΄ - Οικονομική Διαχείριση - Συνέχεια

 Ταμειακές διευκολύνσεις

Δεν είναι δυνατή η ταμειακή διευκόλυνση έργων χωρίς συμβατικά εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. 

 Ταμειακή διευκόλυνση από τα διαθέσιμα του ΕΛΚΕ:

 (α) όταν τα έργα διανύουν το χρονικό διάστημα μεταξύ της έγκρισης και της καταβολής της πρώτης δόσης,

 (β) όταν με τη λήξη των έργων δεν έχει καταβληθεί η αποπληρωμή από τον φορέα χρηματοδότησης,

 (γ) για την κάλυψη ανελαστικών δαπανών των έργων και παρέχονται εχέγγυα για την κάλυψη της
χρηματοδότησης του έργου.

 Μεταφορά τυχόν αδιάθετου υπολοίπου σε άλλο έργο του οποίου ο ίδιος είναι Ε/Υ, εφόσον:

 α) δεν προκαλείται πρόβλημα στη ροή του έργου που παρέχει την ταμειακή διευκόλυνση,

 β) το επωφελούμενο έργο έχει ομαλή πορεία ως προς την υλοποίηση του φυσικού του αντικειμένου,

 γ) το ποσό αυτό θα επιστραφεί στο έργο που παρέχει τη χρηματοδότηση με την καταβολή των χρημάτων της
επόμενης δόσης από τον φορέα χρηματοδότησης και

 δ) αυτό επιτρέπεται από τους κανόνες του Χρηματοδοτικού Προγράμματος και της ισχύουσας Σύμβασης με
το Φορέα Χρηματοδότησης.
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Οδηγός Χρηματοδότησης και 
Διαχείρισης έργων ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.

 Κεφάλαιο Γ΄ - Οικονομική Διαχείριση - Συνέχεια

 Προκαταβολές 

Με σκοπό την απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων, ο ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. δίνει την δυνατότητα
στους Επιστημονικά Υπευθύνους να λάβουν προκαταβολή, με σκοπό την υλοποίηση των
έργων /προγραμμάτων που διαχειρίζονται, εφόσον το ζητούμενο ποσό καλύπτεται, από το
ταμειακό υπόλοιπο κάθε προγράμματος και προορίζεται, για δαπάνες που είχαν
προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του. Η προκαταβολή χορηγείται προκειμένου:

(α) να καλυφθούν έξοδα μετακίνησης εκτός έδρας,

(β) να καλυφθούν απαιτήσεις προμήθειας οργάνων, αναλωσίμων, αντιτίμων παροχών
κοινής ωφέλειας ή εξειδικευμένων υπηρεσιών από το εξωτερικό,

(γ) να καλυφθούν ανάγκες μικροεξόδων μέχρι το ποσό των 1.000 Ευρώ.

Δικαιούχος της προκαταβολής μπορεί να είναι ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του
έργου/προγράμματος μόνο εφόσον έχει μόνιμη ή αορίστου χρόνου εργασιακή σχέση με το
Ίδρυμα, καθώς και μέλος του μόνιμου ή αορίστου χρόνου προσωπικού του Πανεπιστημίου
ή/και της ΜΟΔΥ μόνο για την κάλυψη δαπανών μετακινήσεων εκτός έδρας.
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Οδηγός Χρηματοδότησης και 
Διαχείρισης έργων ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.

 Κεφάλαιο Δ΄ - Ολοκλήρωση Έργου

Χρονική διάρκεια έργου 

Διαχείριση μη αναλώσιμων υλικών

Διάδοση αποτελεσμάτων 

Βασικές αρχές δεοντολογίας

Διάθεση προϊόντων

Οικονομικός και Επιστημονικός Απολογισμών Έργων

Διαχειριστικά θέματα ΠΜΣ

ΚΕΔΙΒΙΜ
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Παραρτήματα Οδηγού 
Χρηματοδότησης και Διαχείρισης

 Παράρτημα 1: Εσωτερικός Κανονισμός Μετακινήσεων

 Παράρτημα 2: Εσωτερικός Κανονισμός Υποτροφιών

 Παράρτημα 3: Οδηγός Δωρεών και Χορηγιών

 Παράρτημα 4: Οδηγός Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών

και Υπηρεσιών

 Παράρτημα 5: Οδηγός Σύναψης Συμβάσεων Ανάθεσης Έργου και

Συμβάσεων Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

 Παράρτημα 6: Κανονισμός Λειτουργίας των θεσμοθετημένων
Εργαστηρίων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος για παροχή

υπηρεσιών.
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Εσωτερικός Κανονισμός Υποτροφιών 

ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.

Μη ανταποδοτικές (τρίτος κύκλος σπουδών)

Χορήγηση 
Υποτροφιών βάσει 
του αρ. 59 παρ. 8 
του ν. 4485/2017

Ποσοστό έως δέκα τοις εκατό (10%) των
περιουσιακών ταμειακών διαθεσίμων,
ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής
Ερευνών και Διαχείρισης και απόφαση της
Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., μπορούν να
χρησιμοποιούνται για να αναλαμβάνονται
δαπάνες σε βάρος του προϋπολογισμού
έργων/προγραμμάτων του Ε.Λ.Κ.Ε. για
δαπάνες υποτροφιών και
ερευνητικών/εκπαιδευτικών προγραμμάτων
νέων επιστημόνων, καθώς και για δαπάνες
δημοσίων συμβάσεων για την κάλυψη
λειτουργικών αναγκών του Α.Ε.Ι. και του
Ε.Λ.Κ.Ε..
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Εσωτερικός Κανονισμός Υποτροφιών 

ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.

Ανταποδοτικές (πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών)

Χορήγηση 

Υποτροφιών βάσει 

του αρ. 54 παρ. 2 

του ν. 4009/2011, 

όπως ισχύει

Σε φοιτητές πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών

μπορούν να παρέχονται από τα ιδρύματα στα οποία

φοιτούν, ανταποδοτικές υποτροφίες με υποχρέωση, εκ

μέρους των φοιτητών, να προσφέρουν εργασία με μερική

απασχόληση, μέχρι σαράντα (40) ώρες μηνιαίως σε

υπηρεσίες του ιδρύματος. Οι Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. μπορούν,

επίσης, να χορηγούν ανταποδοτικές υποτροφίες σε

υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες της ημεδαπής

ή της αλλοδαπής, ως αντάλλαγμα για την απασχόλησή

τους στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων

στο οικείο Α.Ε.Ι., από πόρους που προέρχονται από τα

προγράμματα αυτά και σύμφωνα με τους όρους που

τίθενται στο θεσμικό πλαίσιο υλοποίησής τους
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Εσωτερικός Κανονισμός Υποτροφιών 

ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.
Ανταποδοτικές (τρίτου κύκλου σπουδών και μεταδιδάκτορες)

Χορήγηση 
Υποτροφιών βάσει 

του αρ. 98 παρ. 7 του 
ν. 4547/2018

Προϋπόθεση επιλεξιμότητας των ανταποδοτικών υποτροφιών που
χορηγούνται στο πλαίσιο εκτέλεσης προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-
2020 αποτελεί η απασχόληση των δικαιούχων στην υλοποίηση των
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και σύμφωνα με τους όρους
που τίθενται στο θεσμικό πλαίσιο υλοποίησής τους. Τα
χορηγούμενα από τις αιτίες αυτές ποσά δεν αποτελούν εισόδημα
και δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο, κράτηση ή ασφαλιστική
εισφορά. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται και για τους
μεταδιδακτορικούς συνεργάτες.

Το ύψος της υποτροφίας, βάσει του άρθρου12 παρ. 4 της ΥΠΑΣΥΔ
ΕΣΠΑ (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018),ανέρχεται ανά μήνα και ανά έργο:

(α) για τους διδάκτορες στο ποσό των επτακοσίων πενήντα ευρώ
(750€) και

(β) για τους μεταδιδάκτορες στο ποσό των χιλίων πενήντα ευρώ
(1.050€) εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από την πρόσκληση του
φορέα Χρηματοδότησης
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Οδηγός Δωρεών και Χορηγιών

 Διάκριση μεταξύ Δωρεάς και Χορηγίας

 Δωρεά, 

 παροχή ενίσχυσης (σε χρήμα ή σε είδος) μιας δραστηριότητας χωρίς 

αντάλλαγμα του Χορηγού (δηλ. χωρίς αντιπαροχή)

 Χορηγία, 

 παροχή ενίσχυσης (σε χρήμα ή σε είδος) του ΕΛΚΕ με αντάλλαγμα  την 

προβολή του Χορηγού με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο. (δηλ. με αντιπαροχή 

την προβολή του Χορηγού)

Σημαντική διευκρίνιση: Η τακτική του να ευχαριστούμε τους δωρητές είτε
έντυπα είτε στο ηλεκτρονικό υλικό της δραστηριότητας μετατρέπει τη ΔΩΡΕΑ

σε ΧΟΡΗΓΙΑ με αυτόματη υποχρέωση έκδοσης Τιμολογίου Παροχής

Υπηρεσιών (Τ.Π.Υ) με Φ.Π.Α.
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Είδη Δωρεών και Χορηγιών και 

διαδικασία αποδοχής.

 Δωρεά

 Δωρεά σε χρήμα 

 Δωρεά σε είδος

 Χορηγία 

 Χορηγία έναντι ανταλλάγματος από τον ΕΛΚΕ 

 Χορηγία σε είδος (αγαθών/υπηρεσιών), έναντι ανταλλάγματος από τον ΕΛΚΕ

 Ο/Η ΕΥ του έργου (της δραστηριότητας) καταθέτει στην ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ αίτηση για
αποδοχή της Δωρεάς ή της Χορηγίας από την Επιτροπή Ερευνών συνοδευόμενη από
Επιστολή του Δωρητή ή του Χορηγού (Ιδιώτης ή Επιδευματίας).

 Μετά την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης για την αποδοχή της Δωρεάς ή
της Χορηγίας, υπογράφεται η σύμβαση με τον Δωρητή ή Χορηγό.
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