
Οικονομικός	  απολογισμός	  και	  άλλα	  
οικονομικά	  και	  διαδικαστικά	  θέματα	  του	  

έργου 

ΘΑΛΗΣ-‐Diboson 



Οικονομικές	  κινήσεις	  του	  έργου 

Α.	  ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 

Προϋπολο-‐
γισθέν	  ποσό 

Δαπάνες Υπόλοιπο 

ΑΠΘ 47,080! 22,953.02! 24,126.98!

ΕΚΠΑ 37,440! 4,856.93! 32,583.07!

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 35,880! 20,047.60! 15,832.40!

ΕΑΠ 15,600! 6,835.83! 8,764.17!



Οικονομικές	  κινήσεις	  του	  έργου 

Β.	  ΑΜΟΙΒΕΣ 

Προϋπολο-‐
γισθέν	  ποσό 

Δαπάνες Υπόλοιπο 

ΑΠΘ 203,040.00! 29,205.27! 173,834.73!

ΕΚΠΑ 86,500.00! 6,887.79! 79,612.21!

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 86,500.00! 11,064.00! 75,436.00!

ΕΑΠ -! -! -!



Άλλα	  οικονομικά	  θέματα	  
Α.	  ΦΠΑ 

�  Επιβάλλεται	  η	  απόδοση	  ΦΠΑ	  23%	  για	  τα	  έξοδα	  
εγγραφής	  σε	  συνέδριο	  

�  Η	  καταβολή	  ημερήσιας	  αποζημίωσης	  σε	  όσους	  
συνδέονται	  με	  το	  έργο	  με	  συμβάσεις	  ανάθεσης	  
έργου	  (μετ/κοί	  φοιτητές,	  υποψ.	  διδάκτορες,	  
μεταδιδάκτορες)	  θεωρείται	  αμοιβή.	  Αυτό	  
συνεπάγεται	  ότι:	  

 



Α.	  ΦΠΑ 

�  α)	  Οι	  εργαζόμενοι	  ως	  ελεύθεροι	  επαγγελματίες	  θα	  
πρέπει	  να	  αποδίδουν	  ΦΠΑ	  και	  για	  το	  ποσό	  της	  
αποζημίωσής	  τους.	  

�  β)	  Όσοι	  αμείβονται	  με	  απόδειξη	  επαγγελματικής	  
δαπάνης	  (συμβάσεις	  έως	  5000	  €	  το	  χρόνο),	  θα	  
πρέπει	  να	  συνυπολογίζουν	  και	  τις	  ημερήσιες	  
αποζημιώσεις	  ως	  μέρος	  της	  συνολικής	  ετήσιας	  
αμοιβής	  τους.	  	  
� Διευκρίνιση:	  Ένας	  εργαζόμενος	  μπορεί	  να	  συνάψει	  
σύμβαση	  μέχρι	  5000€	  μόνο	  για	  1	  φορά!	  



Β.	  Έξοδα	  μετακινήσεων-‐Αποζημιώσεις 

Α.	  ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Έξοδα	  
διανυκτέρευσης 

•  Έως	  88€	  (με	  πρόγευμα)	  για	  περιφέρεια	  Αττικής	  
και	  Νομό	  Θεσ/νίκης	  

•  Έως	  64€	  (με	  πρόγευμα)	  για	  την	  υπόλοιπη	  Ελλάδα	  
Προσαύξηση	  20%	  	  από	  Ιούλιο-‐Σεπτέμβριο	  

Ημερήσια	  
αποζημίωση 

Έως	  56€	  για	  την	  ημέρα	  μετάβασης	  και	  την	  κάθε	  μέρα	  
διαμονής.	  Το	  1/3	  του	  ποσού	  για	  την	  ημέρα	  
επιστροφής 

Χιλιομετρική	  
αποζημίωση 

Με	  Ι.Χ.,	  έως	  0.15€/χλμ	  καθώς	  και	  η	  δαπάνη	  διοδίων 



Β.	  Έξοδα	  μετακινήσεων-‐Αποζημιώσεις 

Β.	  ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Έξοδα	  
διανυκτέρευσης 

Σε	  ξενοδοχεία	  κατηγορίας	  μέχρι	  4* 

Ημερήσια	  
αποζημίωση 
 

Έως	  80€	  για	  την	  ημέρα	  αναχώρησης	  (μέχρι	  μία	  μέρα	  
πριν	  την	  έναρξη	  της	  συνάντησης)	  και	  μέχρι	  την	  
τελευταία	  ημέρα	  της	  συνάντησης,	  όπως	  ορίζεται	  από	  
το	  επίσημο	  πρόγραμμα 



Αλλαγές	  στην	  εκτέλεση	  του	  έργου 

�  Οι	  αλλαγές	  μπορεί	  να	  αφορούν	  π.χ.	  σε:	  
� Προσθήκη	  προσώπων	  στην	  ΟΕΣ	  
� Πρόβλεψη	  για	  αμοιβή	  συνεργάτη	  
� Αναμόρφωση	  των	  ποσών	  των	  αμοιβών	  
� Μεταφορές	  ποσών	  από	  τη	  μια	  κατηγορία	  δαπάνης	  σε	  
άλλη,	  της	  τάξης	  του	  20%	  max	  

 



Αλλαγές	  στην	  εκτέλεση	  του	  έργου 

�  Σχετικά	  με	  τις	  ενδεχόμενες	  αλλαγές,	  είναι	  πολύ	  
σημαντικό	  να	  ληφθούν	  υπόψη	  τα	  εξής:	  
� α)	  Η	  δυνατότητα	  απορρόφησης	  των	  χρημάτων	  μέχρι	  
την	  προβλεπόμενη	  ημ/νία	  λήξης	  του	  έργου	  
(30/09/2015)	  

� β)	  Απαιτείται	  αρκετός	  χρόνος	  μέχρι	  την	  
επικαιροποίηση	  των	  αλλαγών,	  συνεπώς	  θα	  πρέπει	  να	  
γίνει	  έγκαιρα	  η	  εισήγησή	  τους	  



Παραδοτέα 

Βασικά	  παραδοτέα	  
�  Δημοσιεύσεις	  
�  Ανακοινώσεις	  
¨Εφηύραμε¨	  όμως	  και	  άλλα!	  
�  Ετήσιος	  απολογισμός	  βαρδιών	  στο	  ATLAS/CMS 
�  Ετήσιος	  απολογισμός	  παρουσιάσεων	  στις	  συσκέψεις	  
των	  πειραμάτων	  

�  Έκθεση	  εργαστηριακών	  μελετών	  του	  ανιχνευτή	  
Micromegas 

�  Προτάσεις	  για	  βελτιώσεις	  στην	  ανάλυση	  δεδομένων 



Παραδοτέα 

�  Παρακαλώ	  να	  μου	  αποστείλετε	  τις	  διαφάνεις	  από	  
παρουσιάσεις	  που	  έχετε	  κάνει	  σε	  επίσημες	  ή	  
ανεπίσημες	  συσκέψεις	  μέχρι	  αυτή	  τη	  στιγμή.	  

	  
o  Προσοχή	  στο	  λογότυπο	  ΕΣΠΑ!	   



Επιλογικά 

�  Ο	  έλεγχος	  που	  γίνεται	  στο	  έργο	  όσον	  αφορά	  στις	  
μετακινήσεις	  είναι	  όλο	  και	  περισσότερο	  πιεστικός.	  

�  Για	  τη	  διευκόλυνση	  όλων,	  παρακαλώ	  να	  φροντίζετε	  
για:	  
� Τα	  σωστά	  στοιχεία	  έκδοσης	  των	  τιμολογίων	  
� Την	  άμεση	  αποστολή-‐κατάθεση	  των	  παραστατικών	  
� Τη	  σύνταξη	  αναλυτικής	  Έκθεσης	  Πεπραγμένων	  (στα	  
πεδία:	  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ	  και	  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ)	  


