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Καθηγητής Δημήτρης Α. Γκρίτζαλης 

Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας - Πρόεδρος ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 
 

 
Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2019 

Αρ. πρωτ.: 1818/719-19 

 

Θέμα: Οδηγίες για την εφαρμογή του Ν. 4485/2017 από τον ΕΛΚΕ 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 

Σε συνέχεια της από 28/12/2018, με αρ. πρωτ. 810000/1870-18 επιστολής, σχετικά με την 

πλήρη εφαρμογή του Ν.4485/2017 από τον ΕΛΚΕ, σας ενημερώνουμε ότι: 

1. Οι εργασίες ρύθμισης των εκκρεμοτήτων του 2018 βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Μόλις 

ολοκληρωθούν, εκτιμούμε σε σύντομο χρόνο, το νέο πληροφοριακό σύστημα θα είναι έ-

τοιμο να διαχειριστεί παραστατικά εκδοθέντα το 2019. 
 

2. Πριν από την υλοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης του έτους 2019 πρέπει να προηγείται 

δέσμευση πίστωσης και ανάληψη υποχρέωσης σε συγκεκριμένη κατηγορία δαπάνης του 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού κάθε έργου. 
 

3. Η δέσμευση πίστωσης και η ανάληψη υποχρέωσης αφορά όλες τις δαπάνες των έργων, 

δηλαδή αμοιβές προσωπικού, μετακινήσεις, προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών και 

λοιπές δαπάνες. 
 

4. Η «Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης» και η «Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης» (όπου απαι-

τείται), εκδίδονται χωρίς να χρειαστεί συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρι-

σης του ΕΛΚΕ. 
 

5. Η πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης γίνεται μετά την ανάρτηση των αποφάσεων 

(βλ. σημείο 4) στη Διαύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ (όπου απαιτείται). Με την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας αυτής θα ενημερώνεστε ηλεκτρονικά από τις υπηρεσίες του ΕΛΚΕ, ώστε 

να μπορείτε να προβείτε σε επόμενες ενέργειες (πχ. έκδοση τιμολογίου). 
 

6. Τα στάδια της διαδικασίας δέσμευσης πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης, που προη-

γούνται της πραγματοποίησης των κατά περίπτωση δαπανών και της έκδοσης εντολών 

πληρωμής περιγράφονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα. 
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Κατηγορία 

δαπάνης 
Ενέργειες 

Αμοιβές/ 

Συμβάσεις 

Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ανάληψης υποχρέωσης από τον Επι-

στημονικό Υπεύθυνο (ΕΥ) (βλ. συνημμένο έντυπο) και κατάθεσή του στη 

ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ. 

Έλεγχος από τη ΜΟΔΥ των στοιχείων του αιτήματος και καταχώρηση στα 

πληροφοριακά συστήματά της. 

Έκδοση σχεδίου Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης και υπογραφή από τον 

Προϊστάμενο της ΜΟΔΥ (Υπόλογος) και τον Πρόεδρο του ΕΛΚΕ (Διατά-

κτης). 

Ανάρτηση της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης στη Διαύγεια από τη ΜΟ-

ΔΥ. 

Κατάθεση αιτήματος από τον ΕΥ για έγκριση συμβάσεων ή για έγκριση 

και δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Επιτροπή 

Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ. 

Μετακινήσεις 

Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ανάληψης υποχρέωσης από τον ΕΥ 

(βλ. συνημμένο έντυπο), συνοδευόμενο από το έντυπο «Εντολή Μετακίνη-

σης» και κατάθεση του στη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ. 

Έλεγχος από τη ΜΟΔΥ των στοιχείων του αιτήματος και καταχώρηση στα 

πληροφοριακά συστήματά της. 

Έκδοση σχεδίου Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης και υπογραφή από τον 

Προϊστάμενο της ΜΟΔΥ (Υπόλογος) και τον Πρόεδρο του ΕΛΚΕ (Διατά-

κτης). 

Ανάρτηση της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης στη Διαύγεια από τη ΜΟ-

ΔΥ. 

Έκδοση σχετικών παραστατικών και πραγματοποίηση της μετακίνησης. 

Προμήθειες 

καθαρής αξίας 

<1.000€ 

Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ανάληψης υποχρέωσης και απευθείας 

ανάθεσης από τον ΕΥ (βλ. συνημμένο έντυπο) και κατάθεση του στη 

ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ. 

Έλεγχος από τη ΜΟΔΥ των στοιχείων του αιτήματος και καταχώρηση στα 

πληροφοριακά συστήματά της. 

Έκδοση σχεδίου Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης και υπογραφή από τον 

Προϊστάμενο της ΜΟΔΥ (Υπόλογος) και τον Πρόεδρο του ΕΛΚΕ (Διατά-

κτης). 

Ανάρτηση της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης στη Διαύγεια, η οποία ε-

πέχει θέση απόφασης απευθείας ανάθεσης, από τη ΜΟΔΥ. 

Προμήθειες 

καθαρής αξίας 

από 1.000€ 

έως 20.000€ 

Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ανάληψης υποχρέωσης και απευθείας 

ανάθεσης από τον ΕΥ (συνημμένο έντυπο) και κατάθεση του στη ΜΟΔΥ 

του ΕΛΚΕ. Για ποσά μεγαλύτερα των 2.500€ το αίτημα πρέπει να 

συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά. 

Έλεγχος από τη ΜΟΔΥ των στοιχείων του αιτήματος και καταχώρηση στα 

http://rc.aueb.gr/admin/dscontent/UserData/CommonFiles/%CE%95%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE%20%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82.docx
http://rc.aueb.gr/admin/dscontent/UserData/CommonFiles/%CE%95%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE%20%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82.docx


3 

 

πληροφοριακά συστήματά της. 

Έκδοση σχεδίου Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης και υπογραφή από τον 

Προϊστάμενο της ΜΟΔΥ (Υπόλογος) και τον Πρόεδρο του ΕΛΚΕ (Διατά-

κτης). 

Ανάρτηση της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης στη Διαύγεια, από τη 

ΜΟΔΥ. 

Ανάρτηση της Απόφασης Απευθείας Ανάθεσης στη Διαύγεια και στο ΚΗΜ-

ΔΗΣ, από τη ΜΟΔΥ. 

Για προμήθειες καθαρής αξίας μεγαλύτερης των 20.000€, η έγκριση της διενέργειας διαγωνι-

σμού γίνεται από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, εφόσον προηγηθεί ανά-

λογη με τα ως άνω διαδικασία. 

 

Γενικές πληροφορίες 

1. Η τεκμηρίωση μιας δαπάνης από τους ΕΥ αφορά την αναγκαιότητά της και τη συ-

σχέτισή της με το φυσικό αντικείμενο του έργου. Η φράση «για τις ανάγκες του έργου» 

δεν είναι επαρκής ως αιτιολόγηση. 

2. Το αίτημα ανάληψης υποχρέωσης αφορά μόνο μια κατηγορία δαπάνης, δηλαδή μόνο 

συμβάσεις, μόνο μετακινήσεις, μόνο προμήθεια αναλωσίμων κλπ. 

3. Σε περίπτωση που το ποσό που δαπανήθηκε είναι μικρότερο της αρχικής δέσμευσης ή η 

δαπάνη δεν πραγματοποιήθηκε, ο ΕΥ καταθέτει Αίτημα Ανάκλησης της Προηγούμενης 

Δέσμευσης - Ανάληψης Υποχρέωσης για το ποσό που υπολείπεται. 

4. Σε περίπτωση που το ποσό που δαπανήθηκε είναι εύλογα μεγαλύτερο της αρχικής δέ-

σμευσης, ο ΕΥ καταθέτει Αίτημα Συμπληρωματικής Δέσμευσης για το υπερβάλλον 

ποσό. 

5. Σε περίπτωση που η δέσμευση είναι πολυετής (πέραν του ενός έτους), στο αίτημα ανάλη-

ψης υποχρέωσης πρέπει να αποτυπωθούν, ανά έτος, τα αντίστοιχα ποσά.  

6. Η ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ, πριν την ανάρτηση της εκάστοτε απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 

στη Διαύγεια, δεν δύναται να προβεί σε ουδεμία ενέργεια. 

Επισυνάπτεται πρότυπο έντυπο αιτήματος δέσμευσης πίστωσης και ανάληψης υποχρέω-

σης. Προκειμένου να βοηθήσουμε στην ορθή διατύπωση των αιτημάτων αυτών, σας καλούμε 

σε ενημερωτική συνάντηση, η οποία θα γίνει παρουσία εμού και στελεχών του ΕΛΚΕ, την 

ερχόμενη Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2019 (ώρα 12:00 – 14:00), σε αίθουσα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

(Κεφαλληνίας 46, 6
ος

 όροφος). 

Ρητά σημειώνεται ότι όλες οι περιγραφόμενες διαδικασίες υπαγορεύονται από το νόμο. 

Οι «βαθμοί ελευθερίας» του ΕΛΚΕ είναι εξαιρετικά περιορισμένοι. Παρακαλώ για τη συνερ-

γασία σας, προκειμένου να λειτουργούμε στο πλαίσιο της νομιμότητας. Θα συνεχίσουμε να 

σας ενημερώνουμε, το συντομότερο δυνατόν, για τις σε εξέλιξη ευρισκόμενες διαδικασίες. 

Με φιλικούς και συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

 

Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης 

Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας - Πρόεδρος ΕΛΚΕ 


