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ΠΡΟΣ: Ιδρύματα πανεπιστημιακού και 

 τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης  

  

  Θέμα: Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τη λειτουργία των Ειδικών 

Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας  (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 

(Α΄ 114). 

                                                            ************** 

Με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 

ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) επιφέρονται ουσιώδεις αλλαγές στους 

Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι., στη συγκρότηση και στον 

τρόπο λειτουργίας τους. Για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του ως άνω νόμου σχετικά με 

τους Ε.Λ.Κ.Ε. και προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των 

Ιδρυμάτων κατά την εφαρμογή τους, κρίνουμε σκόπιμο να διευκρινίσουμε τα ακόλουθα: 

   

Α. Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΜΟΔΥ) ΤΩΝ 

Ε.Λ.Κ.Ε. ΤΩΝ Α.Ε.Ι. 

     Οι Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. εξακολουθούν να υφίστανται και πλέον διέπονται από τις διατάξεις 

του ν. 4485/2017 και του άρθρου 24 του ν. 4386/2016. Οι Γραμματείες των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. 

μετονομάζονται αυτοδικαίως σε Μονάδες Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.).  

    Σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5, η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. λογίζεται ως οργανική μονάδα του 

Α.Ε.Ι., το επίπεδο της οποίας, έως την έκδοση των Οργανισμών των Α.Ε.Ι., καθορίζεται με 

απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών. Ειδικότερα, 

η Επιτροπή Ερευνών του ΕΛΚΕ εισηγείται στην Σύγκλητο του ΑΕΙ:  
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α. τη δομή, το επίπεδο λειτουργίας και την οργανωτική διάρθρωση της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ 

(άρθρο 58 παρ. 1, 87 παρ. 5α), 

β. τον Προϊστάμενο της ΜΟΔΥ (ΠΜΟΔΥ), ο οποίος είναι συγχρόνως Προϊστάμενος 

Οικονομικής Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε.. Αν και κατά τη μεταβατική περίοδο δεν 

εφαρμόζονται οι πάγιες διατάξεις του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων, είναι προφανές ότι ο 

Προϊστάμενος της ΜΟΔΥ θα πρέπει να ανήκει στο προσωπικό του Α.Ε.Ι. (μόνιμο ή ΙΔΑΧ),   

γ. τους επικεφαλής των επιμέρους Γραφείων (εφόσον η ΜΟΔΥ οριστεί ως Τμήμα) ή των 

Τμημάτων (εφόσον η ΜΟΔΥ οριστεί ως Διεύθυνση), στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το 

Γραφείο Ταμειακής Διαχείρισης,  

δ. σε περίπτωση που για τις αρμοδιότητες οικονομικού περιεχομένου δεν επαρκεί το 

μόνιμο προσωπικό του ΑΕΙ, εισηγείται αιτιολογημένα ποιοι συμβασιούχοι έργου ή ΙΔΟΧ 

ασκούν συγκεκριμένες αρμοδιότητες (άρθρο 58 παρ. 4α). 

Β. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Σύμφωνα με την πάγια ρύθμιση του άρθρου 53 παρ. 1 του ν. 4485/2017, η Επιτροπή 

Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. απαρτίζεται από εκπροσώπους όλων των Τμημάτων και τον Αντιπρύτανη 

Έρευνας, ο οποίος είναι αυτοδικαίως Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών. Κάθε εκπρόσωπος 

Τμήματος υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του 

Τμήματος όπου ανήκει, δύο τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη της θητείας του. Μετά τον ορισμό 

των εκπροσώπων των Τμημάτων, ο Πρύτανης εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη συγκρότησης της 

Επιτροπής.  

Σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 9 του ν. 4485/2017, εντός πέντε (5) μηνών από την έναρξη 

ισχύος του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114, 4.8.2017) συγκροτείται η Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. 

των Α.Ε.Ι. από εκπροσώπους των Τμημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 53. Έως την έκδοση της 

διαπιστωτικής πράξης συγκρότησης της Επιτροπής από τον Πρύτανη, οι υφιστάμενες 

Επιτροπές Ερευνών λειτουργούν νομίμως. 

Γ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ Ε.Λ.Κ.Ε. 

Μέλη του προσωπικού του Α.Ε.Ι. μπορούν να απασχολούνται σε έργα/προγράμματα που 

διαχειρίζεται ο οικείος Ε.Λ.Κ.Ε.. Οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του εν λόγω προσωπικού 

ορίζονται περιοριστικά στην παρ. 1 του άρθρου 64 παρ. 1 του ν. 4485/2017 και είναι:  

α. η έγκριση της συμμετοχής από την Επιτροπή Ερευνών και  

β. η πρόβλεψη της απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού στον εγκεκριμένο 

προϋπολογισμό του έργου, εντός του ανώτατου ορίου αμοιβής.  
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Δ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Π.Μ.Σ.  

Σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4485/2017, η διαχείριση των εσόδων των Π.Μ.Σ. 

γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του κάθε Ιδρύματος και κατανέμεται κατά 70% σε λειτουργικά έξοδα 

του προγράμματος (περ. α) και κατά 30% σε λειτουργικά έξοδα του συγκεκριμένου Α.Ε.Ι. (περ. 

β). Το 30% που αφορά την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος περιλαμβάνει και 

τα έξοδα διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., όπως αυτά αποφασίζονται από την Επιτροπή Ερευνών του 

κάθε Ιδρύματος.  

Ε. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

     Τα άρθρα 60 και 61 (προϋπολογισμός – απολογισμός) αφορούν τον προϋπολογισμό του 

οικονομικού έτους 2018 και μετά. Έως τότε, και για τα αντικείμενα που ρυθμίζουν τα άρθρα 

αυτά, ισχύει η ΚΥΑ 679/1996. Για δαπάνες που διενεργούνται σε βάρος του τρέχοντος 

προϋπολογισμού (έως 31.12.2017) δεν απαιτείται έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 

(άρθρο 62) και η έλλειψη αυτή δεν καθιστά τις ανωτέρω δαπάνες μη κανονικές.  

     Έως την έναρξη ισχύος της παραγράφου 2 του άρθρου 63 του νόμου 4485/2017 για τη 

διαδικασία και τον τρόπο ελέγχου, εκκαθάρισης και ενταλματοποίησης των δαπανών των 

Ε.Λ.Κ.Ε., για τα θέματα αυτά ισχύει η διάταξη του άρθρου 7 της ΚΥΑ 679/1996. 

    Από 1.1.2018 αρχίζουν και ισχύουν τα άρθρα 57 παρ. 2 (αρμοδιότητες ΠΟΥ ΕΛΚΕ), 58 

(αρμοδιότητες ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ) και 59 παρ. 4 (μεταφορά κονδυλίων ΕΛΚΕ στην Τράπεζα Ε).  

Από 1.1.2019 αρχίζουν και ισχύουν οι νέοι Οδηγοί Χρηματοδότησης, οι οποίοι 

καταρτίζονται από την Επιτροπή Ερευνών, εγκρίνονται από την Σύγκλητο και δημοσιεύονται 

στο ΦΕΚ (άρθρα 68 παρ. 1, 87 παρ. 3). Έως την έναρξη ισχύος των Οδηγών Χρηματοδότησης 

του άρθρου 68, η Επιτροπή Ερευνών ρυθμίζει, με αποφάσεις, ζητήματα που προβλέπονται 

στους εν λόγω Οδηγούς (άρθρο 87 παρ. 3). 

       Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

            

        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1.Γραφείου Υπουργού 

2.Γραφείου αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα 

3.Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης 

4.Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
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