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Θέμα: Πλήρης εφαρμογή του Ν. 4485/2017 από τον ΕΛΚΕ 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 

Από την αρχή του νέου έτους (01.01.2019) τίθενται σε πλήρη εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 

4485/2017 που αφορούν τους ΕΛΚΕ των ΑΕΙ. Μεταξύ αυτών καθίσταται υποχρεωτική η διαδικασία 

ανάληψης υποχρέωσης. Αυτό συνεπάγεται ότι ουδεμία δαπάνη μπορεί να πραγματοποιηθεί και 

εκτελεστεί αν δεν συνδέεται με συγκεκριμένη απόφαση ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος του 

εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού ενός έργου για το 2019.  

Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, προκειμένου να είναι σε θέση να εφαρμόσει τις προβλεπόμενες χρονοβόρες 

διαδικασίες, προχώρησε σε έγκαιρη αναβάθμιση της τεχνολογικής υποδομής του με την προμήθεια 

και πιλοτική εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος RESCOM, το οποίο χρησιμοποιείται από 

περισσότερα των 20 ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων της χώρας. Η μετάπτωση των υπαρχουσών 

εφαρμογών στο RESCOM θα απαιτήσει μεταβατικό χρονικό διάστημα περίπου 3 εβδομάδων. Στο 

διάστημα αυτό, οι υπηρεσίες του ΕΛΚΕ:  

i) θα επικεντρωθούν στην μετάπτωση των αναγκαίων δεδομένων στο RESCOM, ώστε να καταστεί 

επαρκώς λειτουργικό,  

ii) θα προβούν στις ενέργειες που απαιτούνται προκειμένου να εξοφληθούν όλα τα παραστατικά 

που θα εκδοθούν μέχρι τις 31/12/2018, 

iii) θα προβούν στις ενέργειες που απαιτούνται, ώστε το RESCOM να είναι έτοιμο να διαχειριστεί 

παραστατικά του 2019. 

Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλούνται οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι των έργων/προγραμμάτων, καθώς 

και οι συνεργάτες τους, να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω: 

α) Παραστατικά δαπανών που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν με ημερομηνία του έτους 2018, εφόσον 

υπάρχει σχετικό υπόλοιπο στην αντίστοιχη κατηγορία δαπάνης του ετήσιου προϋπολογισμού του 

2018, θα πρέπει να προσκομιστούν στον ΕΛΚΕ το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019, 

προκειμένου να καταστεί εφικτή η εξόφλησή τους. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής, οι 

υπηρεσίες του ΕΛΚΕ δεν θα έχουν τη δυνατότητα να δεχθούν παραστατικά με ημερομηνία του 2018. 

β) Για την πραγματοποίηση δαπανών που θα γίνουν το 2019, ανεξαρτήτως ποσού, καθώς και για 

κάθε ενέργεια που προκαλεί δαπάνη (πχ. δημοσίευση πρόσκλησης ή κατάθεση αιτήματος έγκρισης 
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σύμβασης, αίτημα έκδοσης απόφασης ανάθεσης ή σύμβασης ή διεξαγωγής διαγωνισμού 

προμηθειών, μετακινήσεις κλπ.), θα πρέπει να έχει προηγηθεί αίτημα ανάληψης υποχρέωσης, να 

έχει εκδοθεί απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από τα αρμόδια όργανα και να έχει γίνει ανάρτηση 

της απόφασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ (όπου απαιτείται). Η έκδοση οποιουδήποτε 

παραστατικού δαπάνης με ημερομηνία έκδοσης του 2019 πρέπει να έπεται της διαδικασίας αυτής. 

Συγκεκριμένα:  

β1) Για δαπάνες προμηθειών, υπηρεσιών και αμοιβών προσωπικού που σχετίζονται με αποφάσεις/ 

συμβάσεις που εκδόθηκαν/καταρτίστηκαν το 2018 και έχουν υπόλοιπο την 1
η
/1/2019, οι υπηρεσίες 

του ΕΛΚΕ θα εκτελέσουν τη διαδικασία ανάληψης υποχρέωσης μέσα στο μεταβατικό διάστημα των 3 

εβδομάδων χωρίς να απαιτηθεί προηγούμενη ενέργεια από τους επιστημονικά υπευθύνους των 

έργων. Η έκδοση των αντίστοιχων παραστατικών θα πρέπει να έπεται της διαδικασίας αυτής. 

β2) Για δαπάνες προμηθειών, υπηρεσιών και αμοιβών προσωπικού που δεν εμπίπτουν στην 

περίπτωση β1, δηλαδή πρόκειται για νέες αναθέσεις/συμβάσεις, απαιτείται να έχει προηγηθεί (της 

απόφασης απευθείας ανάθεσης ή της κατάρτισης της εκάστοτε σύμβασης) σχετική απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος του προϋπολογισμού του 2019, εφόσον οι δαπάνες αυτές 

προβλέπονται στους ετήσιους προϋπολογισμούς του 2019. Για να εκδοθούν οι αποφάσεις ανάληψης 

υποχρέωσης, απαιτείται υποβολή σχετικού αιτήματος από τους Επιστημονικά Υπεύθυνους των 

έργων στον ΕΛΚΕ. Το σχετικό υπόδειγμα αιτήματος θα σας ανακοινωθεί σύντομα.  

β3) Ειδικά για δαπάνες που αφορούν μετακινήσεις από την 1
η
/1/2019 και μετά, διευκρινίζεται ότι η 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πρέπει να προηγείται όχι μόνο της πραγματοποίησης του ταξιδιού, 

αλλά και της έκδοσης εισιτηρίων και της κράτησης χώρου διαμονής, καθώς και της έκδοσης των 

σχετικών παραστατικών. 

Ο ΕΛΚΕ θα τηρεί ενήμερους τους εμπλεκόμενους για την πορεία των απαιτούμενων εργασιών και θα 

καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε η περίοδος προσαρμογής να είναι κατά το δυνατόν 

συντομότερη. Επιπλέον, ο ΕΛΚΕ θα επιδιώξει μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των αιτημάτων, 

μέσω της δυνατότητας που θα παρέχεται από το RESCOM για ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων και 

αιτημάτων από τους επιστημονικά υπευθύνους. Στο πλαίσιο αυτό, η Διοίκηση και το προσωπικό του 

ΕΛΚΕ παρακαλεί για τη θετική συνδρομή σας στις εργώδεις προσπάθειες που καταβάλλονται για να 

υπάρξει ομαλή προσαρμογή στις διατάξεις του νόμου. 

Με φιλικούς και συναδελφικούς χαιρετισμούς και θερμές ευχές για μια δημιουργική χρονιά, 

Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης 

Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας - Πρόεδρος ΕΛΚΕ 


