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                                                                                    Προς: ΕΥ έργων 

 

                                                                 Κοιν: 

• κ. Δημήτρη Ιακωβίδη,  

                                                                                      Τμ. Παρακολούθησης Έργων Θεσσαλονίκης  

                                     diakovidis@ihu.gr 

• κα. Ράνια Βουρουτζίδου 

                                                                                Τμήμα Παρακολούθησης Έργων Σερρών 

                                                     rvouroutzidou@cm.ihu.gr 

• κα. Βιβή Ορφανίδου 

                                                                                Τμήμα Παρακολούθησης Έργων Καβάλας 

                                              vorfanidou@emt.ihu.gr 

 

 

Αγαπητοί ΕΥ των έργων, 

ενόψει της ολοκλήρωσης του τρέχοντος οικονομικού έτους και λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 60 του ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
«17. Μέρος του συνολικού προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε. αποτελεί ο προϋπολογισμός 
κάθε έργου/προγράμματος που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε.. Για έργα/προγράμματα που δεν 
έχουν καθορισμένο χρονικό σημείο λήξης, ο προϋπολογισμός αυτών συντάσσεται σε 
ετήσια βάση, σύμφωνα με την παράγραφο 9. Ο προϋπολογισμός κάθε 
έργου/προγράμματος είναι αυτοτελής και διακριτός έναντι των προϋπολογισμών των 
λοιπών έργων και αφορά σε όλη τη διάρκεια του έργου, η οποία μπορεί να εκτείνεται 
και πέραν του έτους. Για τα έργα/προγράμματα των οποίων η διάρκεια εκτείνεται πέραν 
του έτους συντάσσεται: α) συνοπτικός συνολικός προϋπολογισμός για όλη τη διάρκεια 
του έργου, ο οποίος είναι δημοσιονομικά ουδέτερος, χωρίς να απαιτείται επιμέρους 
κατανομή των κονδυλίων στα έτη, καθώς και β) αναλυτικός ετήσιος προϋπολογισμός 
του τρέχοντος οικονομικού έτους, σύμφωνα με την παράγραφο 9.» 

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 4485/2017, όπως ισχύει  

«3. Ο αναλυτικός προϋπολογισμός του Ε.Λ.Κ.Ε. καταρτίζεται από την Επιτροπή 

Ερευνών, εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και υποβάλλεται προς έγκριση στον Υπουργό 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, έως τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου από 
το έτος στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός. Ο αναλυτικός προϋπολογισμός του 
Ε.Λ.Κ.Ε. εγκρίνεται από τον Υπουργό, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ως 
προς τη συμφωνία του με το σχέδιο του συνοπτικού προϋπολογισμού, όπως 
διαμορφώθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 2.» 
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Καλείστε, να υποβάλλετε τους ετήσιους προϋπολογισμούς για το οικονομικό έτος 2021 των 

έργων/προγραμμάτων που διαχειρίζεστε, αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής web-ResCom μέχρι  την 

22η/11/2020. 

Επισημαίνεται ότι για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης από  02/01/2021 είναι απαραίτητο 

να έχει προηγηθεί η διαδικασία σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 61 του ν. 4485/2017 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Για την κατάρτιση του Αναλυτικού Προύπολογισμού για το έτος 2021 θα πρέπει να λάβετε υπόψη  

1. το ύψος των πάσης φύσεως δαπανών (συμβάσεις, προμήθειες κλπ) οι οποίες θα 

αποπληρωθούν έως 31/12/2020, και  

2. την τροποποίηση του ετήσιου προϋπολογισμού 2020 στο ύψος των προγραμματισμένων 

δαπανών1 που αναμένεται να πραγματοποιήσετε εντός του οικονομικού έτους 2020. 

Επιπλέον, παρακαλείσθε έως 15/12/2020 να καταθέσετε όλες τις εντολές πληρωμών που θα βαρύνουν το 

οικονομικό έτος 2020. 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχετε υπόψη ότι οι συνολικές δαπάνες έως 31/12/2020 και ο ετήσιος 

προύπολογισμός του 2021 δεν πρέπει να υπερβαίνουν το συνολικό προύπολογισμό του έργου. 

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καταθέσετε  ετήσιο προϋπολογισμό 2021 μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

της 22ης/11/2020 θα μπορείτε να προβείτε στην υποβολή του μετά την έγκριση του συνολικού ετήσιουαναλυτικού 

προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος από την Υπουργό Παιδείας και 

 

• 1 Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 48 παρ. 1 και 3 και 49 του ν.δ. 496/1974, τις διατάξεις των άρθρων 

140 παρ. 1 και 3 και 141 του ν. 4270/2014, το σκεπτικό της με αριθ. 2/2012 απόφασης του Ανώτατου Ειδικού 

Δικαστηρίου, σύμφωνα με το οποίο «Από τις προπαρατεθείσες διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 91 

του Ν. Δ/τος 321/1969 (με όμοια διατύπωση το ισχύον άρθρο 48 παρ. 1 και 3 του ν.δ. 496/1974 & άρθρο 140 παρ. 1 

και 3 του ν. 4270/2014), τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ.1 του ν. 4485/2017 και το με αριθ. πρωτ. ΔΕΑΦ Α 1084555 

ΕΞ 2016/1-6-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας (τμήμα Α’) της Γενικής Γραμματείας 

Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών παρακαλούμε όπως καταθέσετε άμεσα, κατά προτεραιότητα 

προς εκκαθάριση όλες τις  απαιτήσεις υπέρ τρίτων οι οποίες γεννήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2018 μέχρι τις 

31/12/2020 μιας και μετά την συγκεκριμένη ημερομηνία δεν θα καταστεί δυνατή η πληρωμή των συγκεκριμένων 

υποχρεώσεων με βάση τις διατάξεις περί παραγραφής των απαιτήσεων σε βάρος του Δημοσίου. Μετά τη 

παρέλευση του χρονικού διαστήματος των δύο ετών η εκκαθάριση των ανωτέρω αξιώσεων θα είναι δυνατή μόνο 

αν συντρέχουν οι ειδικοί λόγοι οι οποίοι αναφέρονται ρητώς στο ισχύον νομικό πλαίσιο. 

 



Θρησκευμάτων. Κατά το ανωτέρω διάστημα, δεν θα μπορείτε να  προβείτε σε τροποποιήσεις/αναμορφώσεις των 

προϋπολογισμό του ετήσιου 2021. 

Προκειμένου να διευκολυνθείτε στη διαδικασία υποβολής των προϋπολογισμών μέσω της εφαρμογής 

του web-ResCom μπορείτε να ανατρέξετε στις σχετικές ενημερώσεις χρήσης της εφαρμογής οι οποίες είναι 

διαθέσιμες  στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε (https://rc.ihu.gr/?page_id=1582) 

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα Τμήματα Παρακολούθησης Έργων της ΜΟΔΥ που 

ανήκετε. Συγκεκριμένα: 

• κ. Δημήτρη Ιακωβίδη, Τμ. Παρακολούθησης Έργων Θεσσαλονίκης,  

Τηλ. 2310 807587, email: diakovidis@ihu.gr 

• κα. Ράνια Βουρουτζίδου, Τμήμα Παρακολούθησης Έργων Σερρών,  

Τηλ. 23210 49239, email: rvouroutzidou@cm.ihu.gr 

• κα. Βιβή Ορφανίδου, Τμήμα Παρακολούθησης Έργων Καβάλας, 

Τηλ. 2510462135, email: vorfanidou@emt.ihu.gr 

 

                                                                                                                      Με εκτίμηση, 

                                          

 

                                                               Γκριμπίζη Θωμαϊς 

Προϊσταμένη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης 

του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΔΙ.ΠΑ.Ε.                                               
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