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ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΓΚΡΙΗ ΤΜΜΕΣΟΥΗ Ε ΔΙΕΘΝΗ ΤΝΕΔΡΙΑ 

Τα κέιε ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλφηεηαο (Μέιε ΓΔΠ, ΔΓΗΠ, ΔΤΔΠ, ΔΔΠ), ηα νπνία 

παξνπζηάδνπλ εξγαζία ζε Γηεζλέο Σπλέδξην θαη επηζπκνχλ λα ρξεκαηνδνηεζεί ε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζε απηφ, ή ελαιιαθηηθά πνπ ζέινπλ λα θαιπθζνχλ ηα έμνδα δεκνζίεπζεο ζε δηεζλέο 

επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ αθνινπζνχλ ηελ εμήο δηαδηθαζία: 

 Υπνβνιή αίηεζεο πξνο ηελ Κνζκεηεία ηεο Σρνιήο ζπλνδεπφκελε απφ ηα  

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ηα επηζπλαπηφκελα πξφηππα. 

 Ο Κνζκήησξ θάζε Σρνιήο εηζάγεη ζε Σπλεδξίαζε ηεο Κνζκεηείαο ηηο αηηήζεηο πνπ 

ηνπ έρνπλ ππνβιεζεί. 

 Ζ Κνζκεηεία επηβεβαηψλεη γηα θάζε αίηεζε φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο νη 

νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ απφθαζε ηεο Σπγθιήηνπ θαη ζην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην 

θαη απνθαζίδεη ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζεο ηεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη νη εηδηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπκκεηνρή ζε Γηεζλή 

Σπλέδξηα ή ηηο δεκνζηεχζεηο ζε Γηεζλή πεξηνδηθά, νη νπνίεο ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην έξγν 

ηεο ζπκκεηνρήο ζε δηεζλή ζπλέδξηα θαη παξαθαινχκε γηα ηελ ελεκέξσζε φινπ ηνπ 

αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ   ηεο Σρνιήο ζαο. 
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ύκθωλα κε ηελ Απόθαζε πγθιήηνπ 
 
1) πκκεηνρή ζε ζπλέδξην (Μέιε Δ.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π., Ε.Σ.Ε.Π., Ε.Ε.Π.) 

-   Τν Σπλέδξην απαηηείηαη λα είλαη Γηεζλέο.  

-   Δπηιέμηκεο δαπάλεο είλαη:  

α) ην θφζηνο εγγξαθήο  

β) ηα εηζηηήξηα κεηάβαζεο ζηνλ ηφπν δηεμαγσγήο ηνπ Γηεζλνχο Σπλεδξίνπ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμφδσλ κεηαθίλεζεο (εηζηηήξηα) κεηαμχ ηεο πφιεο 

πξννξηζκνχ θαη ηνπ αεξνδξνκίνπ φηαλ ην ζπλέδξην δηεμάγεηαη ζε δηαθνξεηηθή πφιε 

απφ απηή ηνπ αεξνδξνκίνπ (ζηα νπνία δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη έμνδα ηαμί θαη 

εηζηηήξηα αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ) 

(Σηην πεπίπηωζη μεηακίνηζηρ με Ι.Χ. καλύπηονηαι ηα έξοδα κίνηζηρ, έωρ ηηρ 

αξίαρ ηος ειζιηηπίος δημόζιος μεηαθοπικού μέζος με ηο οποίο θα μποπούζε 

κάποιορ να μεηαβεί ζηον ηόπο πποοπιζμού, με ζειπά πποηεπαιόηηηαρ: 

 Αεποπλάνο οικονομική θέζη (εθόζον ςπάπσει) ή λεωθοπείο ή ηπένο 

γ) μελνδνρείν. 

(Μέγηζην πνζό αλά δηαλπθηέξεπζε 170 Επξώ γηα ην εμωηεξηθό ή 130 Επξώ γηα 

ην εζωηεξηθό. Επηιέμηκε δαπάλε ζεωξείηαη ε πξνεγνύκελε εκέξα ηεο έλαξμεο 

ηνπ ζπλεδξίνπ έωο θαη ηελ εκέξα ιήμεο ηωλ εξγαζηώλ ηνπ ζπλεδξίνπ)  

Γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε κέινπο ηεο Παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο γηα ηελ θάιπςε 

δαπαλψλ εγγξαθήο/ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξην εηο βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

παξφληνο έξγνπ, ηζρχνπλ νη αθφινπζνη φξνη/πξνυπνζέζεηο:  

α) ν αηηψλ ζα πξέπεη λα είλαη θαιεζκέλνο νκηιεηήο ή λα παξνπζηάδεη αλαθνίλσζε, ε 

νπνία έρεη γίλεη απνδεθηή απφ ηνπο νξγαλσηέο ηνπ ζπλεδξίνπ,  

β) γηα θάζε αλαθνίλσζε ρξεκαηνδνηείηαη έλαο κφλν ζπγγξαθέαο, εάλ έρνπλ 

ζπκβάιεη πεξηζζφηεξα κέιε ηεο Παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο,  

γ) ζηηο επραξηζηίεο δελ κπνξεί λα αλαθέξεηαη άιιν ρξεκαηνδνηνχκελν έξγν, ζην 

νπνίν είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο κεηαθίλεζεο,  

δ) απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ γηα θάζε κέινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ δχλαηαη λα θαιπθζνχλ δαπάλεο γηα εγγξαθή/ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξην ή 

κέρξη ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ θαηά έηνο θαη έσο ηελ 

εμάληιεζε ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ  

ε) ην αλψηαην φξην ησλ πξνο θάιπςε δαπαλψλ γηα ηελ εγγξαθή/ζπκκεηνρή ζε 

ζπλέδξην δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 1.600 επξψ φηαλ απηφ δηνξγαλψλεηαη ζε πφιε 

ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Μεζνγείνπ ή ηα 1.900 επξψ φηαλ απηφ δηνξγαλψλεηαη ζε πφιε 

άιιεο επείξνπ.  

 ζη) Δλαιιαθηηθά έλα Μέινο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ, αληί λα ζπκκεηέρεη ζε 
ζπλέδξην ή κε ην ππνιεηπφκελν πνζφ ησλ δαπαλψλ ζπκκεηνρήο ηνπ ζε ζπλέδξην, 
κπνξεί λα θαιχςεη ηα έμνδα δεκνζηεχζεσλ ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε 
θξηηέο (φηαλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ απφ ην έξγν ηνπ Τκήκαηφο ηνπ) έσο ηνπ χςνπο ησλ 
1.900 επξψ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) αλά έηνο –  

(Σε περίπτωςη που το τιμολόγιο εκδίδεται από ξζνο προμηθευτή, αυτό 

επιβαρφνεται με ΦΠΑ (24%) βάςει εθνικήσ νομοθεςίασ ακόμα και αν δεν 
αποτυπώνεται ΦΠΑ ςτο τιμολόγιο)  

Παράδειγμα:  Εάν εκδώςετε τιμολόγιο ποςοφ 1.000 Ευρώ καθαρή αξία με 
μηδενικό ΦΠΑ,  τότε θα πρζπει να υπολογίςετε επιπλζον 240 ευρώ άρα το ποςό 
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που πρζπει να δηλώςετε ςτην αίτηςη ςασ ώσ αιτοφμενη χρηματοδότηςη είναι 
1.240 Ευρώ.  
Δθφζνλ ζηε δεκνζίεπζε ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο κέιε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
πξνζσπηθνχ, ηα έμνδα δεκνζίεπζεο κπνξεί λα αλέξρνληαη έσο ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ 
πνζψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη αηηήζεηο ησλ 
ελδηαθεξνκέλσλ ππνβάιινληαη ζηελ Κνζκεηεία πνπ αλήθεη ην Τκήκα ηνπο, ε νπνία 
θαη εηζεγείηαη πξνο ηνλ Δπηζηεκνληθφ Υπεχζπλν.  
 

Τν ύςνο ησλ δαπαλώλ κεηαθίλεζεο ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηνλ Οδεγό 

Χξεκαηνδόηεζεο ηνπ Ε.Λ.Κ.Ε., όπσο απηόο εθάζηνηε ηζρύεη.  

Τπρόλ ππεξβάιινλ πνζό θαιύπηεηαη από ην ίδην ή άιιν έξγν/πξόγξακκα, κε ηελ 

επηθύιαμε ηεο πεξ. γ΄.   

2) Δεκνζίεπζε ζε Επηζηεκνληθό Πεξηνδηθό (Μέιε Δ.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π., Ε.Σ.Ε.Π., Ε.Ε.Π.) 

- Τν πεξηνδηθφ απαηηείηαη λα είλαη Γηεζλέο Δπηζηεκνληθφ θαη λα πξνβιέπεηαη ε δηαδηθαζία 

θξίζεο γηα ηε δεκνζίεπζε εξγαζίαο. 

- Απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Τκήκαηνο φηη δελ κπνξεί λα 

ρξεκαηνδνηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε δεκνζίεπζε απφ ην έξγν ηνπ Τκήκαηνο,  

-Τν αλψηαην φξην θάιπςεο Γεκνζίεπζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 1.900 επξψ 

αλά έηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 

- Δθφζνλ ζηε δεκνζίεπζε ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο κέιε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ηα έμνδα δεκνζίεπζεο κπνξεί λα αλέξρνληαη έσο ηνπ 

αζξνίζκαηνο ησλ πνζψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη 

αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ππνβάιινληαη ζηελ Κνζκεηεία πνπ αλήθεη ην Τκήκα 

ηνπο, ε νπνία θαη εηζεγείηαη πξνο ηνλ Δπηζηεκνληθφ Υπεχζπλν.  

-Σηελ πεξίπσζε πνπ έρεη δαπαλεζεί κέξνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα Γεκνζηεχζεηο 

ζε Δπηζηεκνληθά Πεξηνδηθά ηφηε θάζε Μέινο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ έρεη 

δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ ππφινηπνπ πνζνχ  γηα δεκνζηεχζεηο ζε Δπηζηεκνληθά 

Πεξηνδηθά ή γηα ζπκκεηνρή ζε Γηεζλή Σπλέδξηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

. 

 

 
 
Δηαδηθαζία Υξεκαηνδόηεζεο: 
 

1) ζπκκεηνρήο ζε Δηεζλέο Σπλέδξην ή  
2) δεκνζίεπζεο ζε Δηεζλέο Επηζηεκνληθό Πεξηνδηθό 
 
Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ αηηήκαηνο από ηελ Κνζκεηεία, ην Μέινο ηεο Αθαδεκαϊθήο 
Κνηλόηεηαο, ζα ιακβάλεη email πνπ ζα απνζηέιιεη ν ρεηξηζηήο ηνπ έξγνπ, θαη ζην 
νπνίν ζα ηνλ ελεκεξώλεη γηα ηελ έγθξηζε ηεο αίηεζεο ηνπ.   

Σχκθσλα κε ηελ κε αξηζκ. Πξση. 25928/2019 επηζηνιή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο 

Δξεπλψλ ηξνπνπνηήζεθε θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 2 & 6 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ 

λ. 4610/2019 ε δηαδηθαζία πνπ αθνξά ηελ πξαγκαηνπνίεζε κεηαθηλήζεσλ θαη άιισλ 

δαπαλψλ ησλ έξγσλ: 

Δηδηθφηεξα γηα ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ κεηαθίλεζεο, δηακνλήο θαη εγγξαθήο ζε ζπλέδξην 
απαηηνχληαη:  
1) πκκεηνρή ζε Δηεζλέο πλέδξην 
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 Σε πεξίπησζε κεηαθίλεζεο ελφο κέινπο ΓΔΠ/κφληκνπ εθπαηδεπηηθνχ & εξεπλεηηθνχ 
πξνζσπηθνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο απαηηείηαη απφθαζε 
έγθξηζεο απφ ηελ Κνζκεηεία ε νπνία ζπλππνβάιιεηαη κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά 
κεηαθίλεζεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπλεδξίνπ. 
 Οη ζρεηηθέο απνδείμεηο εθδίδνληαη απαξαηηήησο ζηα ζηνηρεία ηνπ κεηαθηλνχκελνπ θαη 
θαηαηίζεληαη σο ζπλππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά ζην αίηεκα  πιεξσκήο ηνπ 
Δπηζηεκνληθνχ Υπεπζχλνπ πξνο ηε Μ.Ο.Γ.Υ ηνπ ΔΛΚΔ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε εθθαζάξηζε 
θαη απφδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνχ ζηνλ κεηαθηλνχκελν. Σεκεηψλεηαη φηη σο πξνο ηηο ηηκέο 
ησλ αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ, απηέο δε δχλαηαη λα απνθιίλνπλ ζεκαληηθά απφ ηηο ηηκέο πνπ 
ηζρχνπλ γηα ηελ αληίζηνηρε πηήζε.  
 Ζ θαηαβνιή όιωλ ηωλ δαπαλώλ κεηαθίλεζεο (έμνδα θίλεζεο θαη έμνδα 
δηαλπθηέξεπζεο) εηο βάξνο ελφο έξγνπ/πξνγξάκκαηνο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζω ηεο 
Εληαίαο Αξρήο Πιεξωκώλ ζηνλ ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό πνπ έρεη δειώζεη ν 
δηθαηνύρνο πξνο ηε Μ.Ο.Δ.Τ ηνπ Ε.Λ.Κ.Ε. ζε εθαξκνγή ηεο ππ’ αξηζκ. νηθ 9235 ΕΞ 
2019/ 11.2.2019 Εγθπθιίνπ ηνπ Γεληθνύ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο (ΑΔΑ : 6Κ82Η-Ρ47). 
(Μέγηζην πνζό αλά δηαλπθηέξεπζε 170 Επξώ γηα ην εμωηεξηθό ή 130 Επξώ γηα ην 
εζωηεξηθό. Επηιέμηκε δαπάλε ζεωξείηαη ε πξνεγνύκελε εκέξα έλαξμεο ηνπ 
ζπλεδξίνπ θαη έωο ηε βξαδηά πνπ ιήγεη ην ζπλέδξην)  

 
2) Δεκνζίεπζε ζε Δηεζλέο Επηζηεκνληθό Πεξηνδηθό 

 Σε πεξίπησζε δεκνζίεπζεο ζε Γηεζλέο Δπηζηεκνληθφ Πεξηνδηθφ ελφο κέινπο 
ΓΔΠ/κφληκνπ εθπαηδεπηηθνχ & εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην πιαίζην 
ηνπ πξνγξάκκαηνο απαηηείηαη απφθαζε έγθξηζεο απφ ηελ Κνζκεηεία ε νπνία 
ζπλππνβάιιεηαη κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ηεο δεκνζίεπζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε 
ηεο. 
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Δηαδηθαζία απόδνζεο δαπαλώλ Μεηαθηλήζεωλ ή Δεκνζηεύζεωλ ζε Δηεζλή 
Επηζηεκνληθά Πεξηνδηθά 
 

Μεηά ην πέξαο ηνπ Σπλεδξίνπ, ή ελαιιαθηηθά ηε δεκνζίεπζε ζην Γηεζλέο Δπηζηεκνληθφ 
Πεξηνδηθφ ην κέινο γηα ην νπνίν είρε εγθξηζεί ε ρξεκαηνδφηεζε ζα ππνβιεζεί ε απφδνζε 
ησλ δαπαλψλ ζην  Πξσηφθνιιν ηνπ ΔΛΚΔ πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο έγγξαθα 

θαη πξσηφηππα παξαζηαηηθά: 

(1) Γηα ηε ζπκκεηνρή ζε Δηεζλέο πλέδξην: 
 Απφθαζε έγθξηζεο απφ ηελ Κνζκεηεία  
 Γηα ηε δηακνλή θαη ηε κεηαθίλεζε ζπκπιεξψλεηε ην έληππν Δ-ΓΠ-07-Δ4 

«Αίηεκα Πιεξσκήο» αλππόγξαθν γηα ηελ πιεξωκή δαπαλώλ 

κεηαθίλεζεο ζην νπνίν αλαθέξεηε ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ δαπαλψλ 

κεηαθίλεζεο, κε δηθαηνχρν ηνλ κεηαθηλνχκελν, επηιέγνληαο ηελ αηηηνινγία «Ε. 

Γαπάλεο κεηαθίλεζεο». Ωο ζπλππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά ζηελ 

πεξίπησζε πιεξσκήο δαπαλψλ κεηαθίλεζεο πξνζθνκίδνληαη 

ππνρξεωηηθά: 

 ην έληππν Δ-ΓΠ-07-Δ7 «Ζκεξνιφγην Κίλεζεο», ην νπνίν έρεη αλακνξθσζεί 

πξνθεηκέλνπ λα θαιχπηνληαη νη αλάγθεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο 

ξχζκηζεο,  

 πξσηφηππα παξαζηαηηθά ησλ απνδεηθηηθψλ κεηαθίλεζεο (απφδεημε αγνξάο 

εηζηηεξίσλ ζην όλνκα ηνπ κεηαθηλνύκελνπ, Boarding passes, πξσηφηππε 

απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ ζην όλνκα ηνπ κεηαθηλνύκελνπ, γηα ηε 

δηαλπθηέξεπζε ζε μελνδνρείν ή άιιν θαηάιπκα).  Σε πεξίπησζε κεηαθίλεζεο 

κε Η.Φ., απνδείμεηο δηνδίσλ θαη πξνζθνξά δεκφζηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ 

φπνπ θαίλεηαη ε ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ ίδηα δηαδξνκή κε 

ην Η.Φ., κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο αεξνπιάλν (νηθνλνκηθή ζέζε) εθφζνλ 

ππάξρεη δξνκνιφγην, ή ιεσθνξείν ή ηξέλν (ζηα νπνία δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη έμνδα ηαμί θαη εηζηηήξηα αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ) 

 ηελ άδεηα απνπζίαο ε νπνία ρνξεγείηαη γηα θάζε θαηεγνξία πξνζσπηθνχ απφ 

ην αξκφδην φξγαλν. Δηδηθφηεξα, γηα ηα κέιε ΓΔΠ, Δ.Δ.Π., Δ.Γ.Η.Π., Δ.Τ.Δ.Π. 

απαηηείηαη απφθαζε Γ.Σ. Τκήκαηνο ή Γ.Σ. εθφζνλ έρεη εμνπζηνδνηεζεί 

αξκνδίσο.  

 Σην εκεξνιφγην θίλεζεο γηα ηηο δαπάλεο κεηαθηλήζεσλ δειψλνληαη:  

α) ηα ζηνηρεία ηνπ κεηαθηλνχκελνπ (νλνκαηεπψλπκν, ΑΦΜ, ηδηφηεηα, ΗΒΑΝ, 

ζε πεξίπησζε πνπ απηφ δελ έρεη δεισζεί ήδε πξνο ηε Μ.Ο.Γ.Υ ηνπ 

Δ.Λ.Κ.Δ),  

β) ηα ζηνηρεία ηεο κεηαθίλεζεο (ηφπνο θαη κέζν κεηαθίλεζεο, εκεξνκελία 

αλαρψξεζεο θαη επηζηξνθήο)  

γ) ε αηηηνιφγεζε ηεο ζθνπηκφηεηαο θαη ηεο επηιεμηκφηεηαο ηεο κεηαθίλεζεο  

 δ) ε αλάιπζε ηνπ είδνπο ηεο δαπάλεο θαη ηνπ θφζηνπο απηήο αλά είδνο 

δαπάλεο (εηζηηήξηα, μελνδνρείν θ.ιπ.).  

 Σεκεηψλεηαη φηη ζην εκεξνιφγην θίλεζεο ζα αλαγξάθνληαη κφλν δαπάλεο, ηα 

παξαζηαηηθά ησλ νπνίσλ είλαη απνθιεηζηηθά ζην όλνκα ηνπ 

κεηαθηλνύκελνπ θαη ηα νπνία ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα έρνπλ ήδε 

εμνθιεζεί θαηά ηελ εκέξα ππνβνιήο ηνπο.  
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 Γηα ηελ εγγξαθή ζε ζπλέδξην ζπκπιεξψλεηε ην έληππν Δ-ΓΠ-07-Δ4 «Αίηεκα 

Πιεξσκήο» αλππφγξαθν επηιέγνληαο ηελ αηηηνινγία «Ζ. Άιιν» ζην νπνίν 

ζπκπιεξψλεηε ην ιεθηηθφ «Δγγξαθή ζε ζπλέδξην». Τν έληππν Δ-ΓΠ-07-Δ4 

«Αίηεκα Πιεξσκήο» ζπλνδεχεηαη απφ ην έληππν Δ-ΓΠ-07-Δ5 «Καηάζηαζε 

Γαπαλψλ» αλππφγξαθν, ην πξφγξακκα ηνπ ζπλεδξίνπ, αληίγξαθν ησλ 

παξαζηαηηθψλ κεηαθίλεζεο (εηζηηήξηα) ή βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο ηνπ 

ζπλεδξίνπ. Ζ ελ ιφγσ δαπάλε πηζηψλεηαη ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ 

δηθαηνχρνπ φπσο απηφο αλαθέξεηαη ζην αίηεκα πιεξσκήο.  

 Τν πξφγξακκα ηνπ Σπλεδξίνπ 
 Αληίγξαθν ηεο αλαθνίλσζήο ηνπ 
 Σχληνκε έθζεζε πεπξαγκέλσλ γηα ην Σπλέδξην (1-2 ζειίδεο) ππνγεγξακκέλε 

απφ ηνλ δηθαηνχρν. 
 

(2) Γηα ηε δεκνζίεπζε ζε Δηεζλέο Επηζηεκνληθό Πεξηνδηθό: 
 Απφθαζε έγθξηζεο απφ ηελ Κνζκεηεία  
 Γηα ηελ δεκνζίεπζε ζε Γηεζλέο Δπηζηεκνληθφ Πεξηνδηθφ ζπκπιεξψλεηε ην Δ-

ΓΠ-07-Δ4 «Αίηεκα Πιεξσκήο» αλππφγξαθν, επηιέγνληαο ηελ αηηηνινγία «Ζ. 
Άιιν» ζην νπνίν ζπκπιεξψλεηε ην ιεθηηθφ «δεκνζίεπζε ζε Γηεζλέο 
Δπηζηεκνληθφ Πεξηνδηθφ». Τν Δ-ΓΠ-07-Δ4 «Αίηεκα Πιεξσκήο» ζπλνδεχεηαη 
απφ ην έληππν Δ-ΓΠ-07-Δ5 «Καηάζηαζε Γαπαλψλ», αλππφγξαθε. 

 Γηα ηελ πιεξσκή ηεο δεκνζίεπζεο, ηηκνιφγην Παξνρήο Υπεξεζηψλ ζηα 
ζηνηρεία ηνπ ΔΛΚΔ:  
EΘNIKO KAI KAΠOΔITPIAKO 
ΠANEΠITHMIO AΘHNΩN (ή Ε.Κ.Π.Α.)  
EIΔIKO ΛOΓAPIAMO KONΔYΛIΩN EPEYNA  
(ή Ε.Λ.Κ.Ε.) 
Υξήζηνπ Λαδά 6, 105 61 Αζήλα 
A.Φ.M. 090145420, Δ' ΔOY Αζελώλ 

 Aληίγξαθν ηεο δεκνζίεπζεο ηνπ 
 
 
Γηα ηπρφλ απνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο κπνξείηε λα απεπζχλεζηε ζηα ζηειέρε ησλ 
απνθεληξσκέλσλ κνλάδσλ πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε Σρνιή θαζψο επίζεο θαη ζηελ Υπεξεζία 
Αξσγήο Φξεζηψλ ηνπ ΔΛΚΔ (Help Desk) θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ 9:00 έσο 14.00 
είηε ηειεθσληθψο ζην 210-727 5900, είηε κέζσ e-mail ζην helpdesk@elke.uoa.gr. 
 
Δπραξηζηψ πνιχ, 
 
 
Μαξία Νηθνινχηζνπ 
Απφ ηε Μνλάδα Οηθνλνκηθήο θαη Γηνηθεηηθήο Υπνζηήξημεο ηνπ ΔΛΚΔ 
ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 
Τκήκα Σηήξημεο Έξγσλ 
Τει: 210 727 5868 
Κηήξην ΚΔΠΑ, Παλεπηζηεκηνχπνιε Εσγξάθνπ, πξψηνο φξνθνο  
www.elke.uoa.gr 

mailto:helpdesk@elke.uoa.gr
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(1) 

ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΕΘΝΕ ΤΝΕΔΡΙΟ 

Ρροσ την Κοςμητεία τησ Σχολήσ…………………. 
    Ημερομηνία  ……………………………….  
 

   
 ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ / E-MAIL  
ΙΔΙΟΤΗΤΑ (ΔΕΡ, ΕΔΙΡ, ΕΤΕΡ, ΕΕΡ)  

ΒΑΘΜΙΔΑ (ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΕΡ)  
ΤΜΗΜΑ   

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΕΔΙΟΥ   

ΤΟΡΟΣ & ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΣΥΝΕΔΙΟΥ 

 

ΧΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΡΟΥΣΙΑΣ 
ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΙΟ 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΑΣΙΑΣ ΡΟΥ ΘΑ 
ΡΑΟΥΣΙΑΣΤΕΙ 

 

ΣΥΓΓΑΦΕΙΣ  

ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΑΦΗΣ  
 ΚΟΣΤΟΣ ΕΙΣΙΤΗΙΩΝ  

ΚΟΣΤΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ  
ΤΝΟΛΟ ΑΙΣΟΤΜΕΝΗ 
ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 

 
 

                         ΥΡΟΓΑΦΗ 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  1) Ρρόςκληςη (Call) Συνεδρίου 
  2) Αντίγραφο αποδοχήσ εργαςίασ 

3) Απόφαςη Γ.Σ.  για την άδεια απουςίασ 
 
ΠΡΟΟΧΗ:  Κατά την απόδοςη των δικαιολογητικών, απαιτείται να προςκομιςτεί εκ νζου η 
Απόφαςη Γ.Σ. του Τμήματοσ ή Δ.Σ. για την άδεια απουςίασ του εκπαιδευτικοφ και ερευνητικοφ 
προςωπικοφ  
 
Κάθε μζλοσ του Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ δικαιοφται κάθε έτος, για τη συμμετοχή του σε 
Συνζδριο ζως: 
Α) 1.600 Ευρώ για την Ευρώπη  ή 
Β) 1.900 Ευρώ για την Αμερική, Αυςτραλία, Άπω Ανατολή κλπ. 
Μποροφν να χρηματοδοτηθοφν μόνο: 
 Μζλη ΔΕΡ του ΕΚΡΑ 
 Λοιπό μόνιμο εκπαιδευτικό & ερευνητικό προςωπικό του ΕΚΡΑ (ΕΔ.Ι.Π., ΕΣΕΠ, ΕΕΠ) 
 

ΕΓΚΡΙΗ ΣΗ ΑΙΣΗΗ (ΤΜΠΛΗΡΩΝΕΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΚΟΜΗΣΕΙΑ)  

 Σφντομη περιγραφή του Συνεδρίου όπου να προκφπτει ότι 

αυτό είναι Διεθνζσ με περιοδικότητα και εάν δεν υπάρχει 

περιοδικότητα ςε τι αποςκοπεί και πώσ τεκμηριώνεται ο 

διεθνήσ χαρακτήρασ του  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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 Ρροβλζπεται από την πρόςκληςη του Συνεδρίου διαδικαςία 

αξιολόγηςησ των εργαςιών που υποβάλλονται; 

Ναι 

 

Οχι 

 

 Η εργαςία ζχει γίνει δεκτή από Επιτροπή Αξιολόγηςησ του 

Συνεδρίου; 

Ναι 

 

Πχι 

 

 Εάν όχι, πρόκειται για προςκεκλημζνο ομιλητή ο οποίοσ 

αναφζρεται ςτο πρόγραμμα του Συνεδρίου ; 

Ναι 

 

Άλλο 

 

 

Ραρατηρήςεισ: 

 

 

 

 

Απόφαςη  Κοςμητείασ (ςυμπληρώνεται από τον Κοςμήτορα) 

                    Μπορεί να χρηματοδοτηθεί  

                    Δεν πληροί τισ απαιτοφμενεσ προχποθζςεισ  

 

Ο Κοςμήτορασ 

 

Καθηγητήσ/τρια 

…………………………………. 
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(2) 
ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Ε ΔΙΕΘΝΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 

 
Ρροσ την Κοςμητεία τησ Σχολήσ…………………. 

    Ημερομηνία ……………………… 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ / E-MAIL  

ΙΔΙΟΤΗΤΑ (ΔΕΡ, ΕΔΙΡ, ΕΤΕΡ, ΕΕΡ)  
ΒΑΘΜΙΔΑ (ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΕΡ)  

ΤΜΗΜΑ   
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΡΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  
ΡΕΙΟΔΙΚΟΥ   

 

ΣΥΓΓΑΦΕΙΣ  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΑΣΙΑΣ ΡΟΥ ΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ 

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  
ΤΝΟΛΟ ΑΙΣΟΤΜΕΝΗ 
ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ (με ΦΠΑ) 

 
 

ΥΡΟΓΑΦΗ 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  1) Επιςτολή αποδοχήσ εργαςίασ από το περιοδικό 
     
Κάθε μζλοσ του Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ δικαιοφται κάθε ζτοσ, για δημοςίευςη ςε Διεθνζσ 
Περιοδικό ζωσ 1.900 Ευρώ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ  

(Σε περίπτωςη που το τιμολόγιο εκδίδεται από ξζνο προμηθευτή, αυτό επιβαρφνεται με 
ΦΠΑ (24%) βάςει εθνικήσ νομοθεςίασ ακόμα και αν δεν αποτυπώνεται ΦΠΑ ςτο 
τιμολόγιο)  
Παράδειγμα:  Εάν εκδώςετε τιμολόγιο ποςοφ 1.000 Ευρώ καθαρή αξία με μηδενικό 

ΦΠΑ,  τότε θα πρζπει να υπολογίςετε επιπλζον 240 ευρώ άρα το ποςό που πρζπει να 
δηλώςετε ςτην αίτηςη ςασ ώσ αιτοφμενη χρηματοδότηςη είναι  1.240 Ευρώ: 
 
Μποροφν να χρηματοδοτηθοφν μόνο: 
 Μζλη ΔΕΡ του ΕΚΡΑ 
 Λοιπό μόνιμο εκπαιδευτικό & ερευνητικό προςωπικό του ΕΚΡΑ (ΕΔ.Ι.Π., ΕΣΕΠ, ΕΕΠ) 

ΕΓΚΡΙΗ ΣΗ ΑΙΣΗΗ (ΤΜΠΛΗΡΩΝΕΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΚΟΜΗΣΕΙΑ)  
Σφντομη περιγραφή όπου να προκφπτει πρώτον ότι το περιοδικό είναι Διεθνζσ και 
δεφτερον ο λόγοσ για τον οποίο η ςυγκεκριμζνη δημοςίευςη δεν καλφπτεται από το ζργο 
του Τμήματοσ του 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 Η εργαςία ζχει γίνει δεκτή από το περιοδικό; 
Ναι 
 
Πχι 
 
Ραρατηρήςεισ: 

Απόφαςη  Κοςμητείασ (ςυμπληρώνεται από τον Κοςμήτορα) 
                    Μπορεί να χρηματοδοτηθεί  
                    Δεν πληροί τισ απαιτοφμενεσ προχποθζςεισ  
 

Ο Κοςμήτορασ 
Καθηγητήσ/τρια 

………………………………… 


