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Κανονισμός Κατανομής και Διαχείρισης Τακτικού Προϋπολογισμού  
 

Με τον τακτικό προϋπολογισμό του Τμήματος καλύπτονται αρχικά οι πάγιες ανάγκες σε 
αναλώσιμα της Γραμματείας και των Εργαστηρίων του Τμήματος, και στη συνέχεια οι 
επιστημονικές ή διδακτικές ανάγκες των μελών του Τμήματος. Η κατανομή του ποσού γίνεται με 
την παρακάτω διαδικασία. 
 
Κάθε χρόνο το Πανεπιστήμιο διαθέτει ένα ποσό στα Τμήματα, το οποίο ονομάζεται ‘Τακτικός 
Προϋπολογισμός Τμήματος”. Το ποσό αυτό διαφοροποιείται κάθε φορά και εξαρτάται από 
πολλούς παράγοντες που αποφασίζει η Σύγκλητος. Το ποσό αυτό ανακοινώνεται συνήθως στα 
Τμήματα του ΠΔΜ το Φεβρουάριο. 
 
Από το ποσό του Τακτικού Προϋπολογισμού αρχικά αφαιρείται ποσό που αντιστοιχεί στο 10% για 
τα αναλώσιμα γραμματείας. Στη συνέχεια αφαιρείται  ποσό που αντιστοιχεί στο 10% για τις 
ανταποδοτικές υποτροφίες φοιτητών με κριτήρια αριστείας. Στη συνέχεια αφαιρείται ποσό 10% 
για συμμετοχή Υποψήφιων Διδακτόρων σε επιστημονικά συνέδρια, με κριτήρια αριστείας.  
 
Από το υπόλοιπο ενδέχεται να αφαιρεθεί ένα ποσό αν υπάρξει πρόταση αναβάθμισης 
κοινόχρηστων πόρων (π.χ. υπολογιστών) στο Τμήμα από την Ομάδα Υποδομών, Εξοπλισμού και 
Ανάπτυξης. Η πρόταση αναβάθμισης πρέπει να εγκριθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος, το 
αργότερο μέσα σε 1 μήνα μετά την κατανομή του τακτικού Προϋπολογισμού στα τμήματα του 
ΠΔΜ. 
 
Στη συνέχεια εξετάζονται αν υπάρχουν αιτήματα για αναλώσιμα εργαστηρίων εκπαιδευτικού 
χαρακτήρα, για εκδηλώσεις ή εκπαιδευτικές εκδρομές. Τα παραπάνω αιτήματα πρέπει να γίνουν 
ως τις 31 Μάϊου του εκάστοτε έτους Τα ποσά αυτά πρέπει να εγκριθούν από τη Συνέλευση του 
Τμήματος. 
 
Στην πρώτη συνέλευση Τμήματος του Ιουνίου συζητιούνται και εγκρίνονται οι δαπάνες από τις 
παραπάνω κατηγορίες, και υπολογίζεται το νέο υπόλοιπο του Τακτικού Προϋπολογισμού. Το νέο 
υπόλοιπο ισοκατανέμεται σε όλα τα μέλη ΔΕΠ που μετέχουν στη Συνέλευση του Τμήματος και 
δεν βρίσκονται σε άδεια ή αναστολή, και ασκούν διδακτικά καθήκοντα. Οι σχετικές ατομικές 
δαπάνες μελών ΔΕΠ μπορούν να αφορούν προσωπικά αναλώσιμα, άδειες λογισμικών, 
συμμετοχές σε συνέδρια, έξοδα δημοσιεύσεων, κτλ. Τα μέλη ΔΕΠ θα πρέπει ως την πρώτη 
συνέλευση του Σεπτεμβρίου να καταθέσουν αιτήματα με μέγιστο όριο το ποσό που τους έχει 
κατανεμηθεί.  Η ομάδα Υποδομών, Εξοπλισμού και Ανάπτυξης ανακοινώνει το ποσό που 
αναλογεί σε κάθε μέλος ΔΕΠ εγκαίρως, και όχι αργότερα από την 1 Ιουλίου κάθε έτους. 
 
Μετά την έγκριση των αιτημάτων των προσωπικών αναλωσίμων, υπολογίζεται το νέο διαθέσιμο 
υπόλοιπο του τακτικού προϋπολογισμού. 
 
Από αυτό το νέο υπόλοιπο καλύπτονται αναλώσιμα φοιτητικών ομάδων και επίσης επιπρόσθετα 
αναλώσιμα μελών ΔΕΠ αν υπάρξουν νέα αιτήματα ως την 1η συνέλευση του Οκτωβρίου, 
προκειμένου να γίνει αποτελεσματική και πλήρης εκμετάλλευση του προϋπολογισμού. Ως τα 
μέσα Νοεμβρίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η απορρόφηση των εγκρίσεων και να έχουν 
κατατεθεί τα οικονομικά παραστατικά στη Γραμματεία. 


