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ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ Α.Π.Θ. (ΚΙΝΗΤΩΝ 

ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ) ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ  ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

Αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Α.Π.Θ. Τμήμα 

Περιουσίας. 
 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Διεύθυνση Περιουσίας και Προμηθειών 

Τμήμα Περιουσίας 

 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

 

Παρακαλούμε να ακολουθείτε την παρακάτω διαδικασία για τη καταχώρηση κάθε είδους 

παγίων στο Μητρώο Παγίων του Πανεπιστημίου. 

 

Παρακαλούμε να ελέγχετε κάθε φορά, εάν χρησιμοποιείτε την ισχύουσα (επικαιροποιημένη) 

έκδοση της διαδικασίας και τα αντίστοιχα αρχεία-έγγραφα που επισυνάπτονται σε αυτή (βλ. 

υποσέλιδο π.χ. Εκδοση 1) 

 

Η διαδικασία αφορά: 

 πάγιο Ηλεκτρικό – Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό (ΗΗΕ) ή άλλου είδους πάγιο    εξοπλισμό 

(έπιπλα κ.λπ.), του Πανεπιστημίου που είναι χρεωμένος σε υπόλογο και είναι 

καταγεγραμμένος στο "ΜΗΤΡΩΟ ΥΛΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ" 

(βιβλίο) του κάθε υπολόγου και έχει αγορασθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό και 

το Π.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου (όχι από κονδύλια της Επιτροπής Ερευνών και της 

Εταιρείας Αξιοποίησης) και 

 πάγιο Ηλεκτρικό – Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό (ΗΗΕ) ή άλλου είδους πάγιο  εξοπλισμό 

(έπιπλα κ.λπ.) που έχει παραχωρηθεί από την Επιτροπή Ερευνών ή την Εταιρεία 

Αξιοποίησης. 
 

Εφεξής όπου:  

Σχολή/Τμήμα/Τομέας/Εργαστήριο/Διεύθυνση-Τμήμα: Πανεπιστημιακή Μονάδα 

Πρόεδρος Τμήματος Σχολής/ Διευθυντής Τομέα, 

εργαστηρίου /Προϊστάμενος Δ/νσης, Τμήματος Υπηρεσιών: 

Υπεύθυνος Πανεπιστημιακής 

Μονάδας 

 

 
Περιγραφή της διαδικασίας : 

 

Ο Υπεύθυνος της Πανεπιστημιακής Μονάδας υποβάλλει αίτημα προς το Τμήμα Περιουσίας 

για καταχώρηση των παγίων στο Μητρώο Παγίων του Πανεπιστημίου. Το αίτημα  πρέπει να 

συνοδεύεται από αναλυτική τεκμηρίωση , συμπληρωμένο "ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ" και το τιμολόγιο αγοράς του κάθε παγίου. 

Στην περίπτωση που τα πάγια έχουν παραχωρηθεί από την Επιτροπή Ερευνών ή την 

Εταιρεία Αξιοποίησης, συνημμένα υποβάλλονται: 1) το αίτημα της Πανεπιστημιακής Μονάδας 

προς τον ΕΛΚΕ ή την Εταιρεία Αξιοποίησης για διαγραφή του παγίου από το μητρώο τους και 

τη μεταφορά τους στο Μητρώο Παγίων του ΑΠΘ, 2) η απόφαση του ΕΛΚΕ ή της Εταιρείας 

Αξιοποίησης για την παραχώρηση των παγίων, 3) το αίτημα της Πανεπιστημιακής Μονάδας προς 

τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου σχετικά με την πρόταση αποδοχής της παραχώρησης και 4) την 

απόφαση της Συγκλήτου με την οποία εγκρίνει τη μεταφορά των παγίων στο ΑΠΘ. 


