
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου πέντε (05) κα-
θηγητών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.

2 Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης των 
κονδυλίων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογα-
ριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της Γενικής 
Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

3 Τροποποίηση της αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/
108471/5201/552/439/13-03-2018 απόφασης 
του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού 
περί μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής 
«Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα 
Αθλητισμού, τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυν-
σης Οργάνωσης Αθλητισμού, τους Προϊσταμέ-
νους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, καθώς και των υπαγομέ-
νων στον Υφυπουργό Υπηρεσιακών μονάδων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθ. Φ21/81160/Ζ2 (1)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου πέντε (05) 

καθηγητών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α΄ 258/

08-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινο-
τομία και άλλες διατάξεις»,

β) του άρθρου 70 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α΄ 83/
11-05-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις» και του άρθρου τέταρτου «Ρυθμίσεις θεμάτων 
προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι.» του
ν. 4405/2016 (ΦΕΚ Α΄129/13-07-2016),

γ) του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114/04-08-2017) «Οργάνω-
ση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,

δ) του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98/22-04-2005) «Κωδικο-
ποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυ-
βερνητικά όργανα»,

ε) του π.δ. 84/2013 (ΦΕΚ 124/τ.Α΄) «Μετονομασία 
Σχολής-Μετονομασία Τμήματος-Συγχώνευση Τμημά-
των-Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων-Ίδρυση 
Σχολής-Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου» όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 4218/ 
2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α΄/2013),

στ) του π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ Α΄ 31/23-02-2018) «Οργα-
νισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των»,

ζ) του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄114/22-09-2015) «Ανασύ-
σταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού»,

η) του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄ 208/04-11-2016) «Ανα-
σύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανα-
σύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουρ-
γείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψη-
φιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,

θ) του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210/05-11-2016) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

2. Την αριθ. Ε5/2670/07-05-1998 (ΦΕΚ 170/τ. ΝΠΔΔ/
17-09-1998) υπουργική απόφαση, με την οποία διορί-
σθηκε η Δήμητρα Κλεοπάτρα Δούμα του Ιωάννη σε κενή 
οργανική θέση Ε.Π. βαθμίδας καθηγητή εφαρμογών με 
γνωστικό αντικείμενο «Σποροπαραγωγή  - Γενετική» του 
τμήματος Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Τεχνολογίας 
Γεωπονίας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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3. Την αριθ. Φ/4/1111/22-02-2013 (ΦΕΚ 339/τ.Γ΄/
21-03-2018) πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, με 
την οποία εξελίχθηκε η Ελένη Λενέτη του Θεοδώρου από 
τη μόνιμη θέση βαθμίδας επίκουρης καθηγήτριας, σε 
μόνιμη θέση αναπληρώτριας καθηγήτριας με γνωστικό 
αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Ανθοκομία - Ανθοκομικά 
μηχανήματα» του τμήματος Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονι-
κής Τοπίου της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του Τ.Ε.Ι. 
Ηπείρου.

4. Την αριθ. Φ/4/2077/08-05-2017 (ΦΕΚ 514/τ.Γ΄/
06-06-2017) πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, με 
την οποία εξελίχθηκε ο Ιωάννης Τσιρογιάννης από τη 
μόνιμη θέση βαθμίδας επίκουρου καθηγητή σε μόνιμη 
τακτική θέση αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντι-
κείμενο «Άρδευση Έργων Ανθοκομίας και Πράσινου» του 
τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογί-
ας Γεωπονίας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.

5. Την αριθ. Ε5/2736/31-12-1997 (ΦΕΚ 24/τ.ΝΠΔΔ/
10-02-1998) υπουργική απόφαση, με την οποία διορί-
σθηκε η Αθηνά Τζώρα  - Σκούφου του Στυλιανού σε κενή 
οργανική θέση Ε.Π. βαθμίδας καθηγητή για τη διδασκα-
λία των μαθημάτων: α) Παρασιτολογία  - Πρωτοζωολο-
γία των Ζώων και β) Λοιμώδη Νοσήματα των ζώων του 
τμήματος Ζωϊκής Παραγωγής της Σχολής Τεχνολογίας 
Γεωπονίας.

6. Την αριθ. Φ/4/3345/11-06-2013 (ΦΕΚ 710/τ.Γ΄/
08-07-2013) πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, με 
την οποία εξελίχθηκε ο Γρηγόριος Βάρρας από τη μόνιμη 
θέση βαθμίδας επίκουρου καθηγητή σε μόνιμη τακτική 
θέση αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο 
«Σχεδιασμός Τοπίου» του τμήματος Ανθοκομίας - Αρχι-
τεκτονικής Τοπίου της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας 
του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου..

7. Τις αριθ. πρωτ. 177, 176/12-02-2018 (Τμήμα Τεχνολό-
γων Γεωπόνων/ Τ.Ε.Ι. Ηπείρου) αιτήσεις των: Δήμητρας -
Κλεοπάτρας Δούμα, επίκουρης καθηγήτριας, Ελένης Λε-
νέτη του Θεοδώρου, αναπληρώτριας καθηγήτριας του 
εν λόγω τμήματος του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου για τη μεταβολή του 
γνωστικού τους αντικειμένου.

8. Την αριθ. πρωτ. 10/08-01-2018 (Τμήμα Τεχνολόγων 
Γεωπόνων/ Τ.Ε.Ι. Ηπείρου) αίτηση του Ιωάννη Τσιρογιάν-
νη αναπληρωτή καθηγητή του εν λόγω τμήματος του 
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου για τη μεταβολή του γνωστικού του αντι-
κειμένου.

9. Την αριθ. πρωτ. 122/26-01-2018 (Τμήμα Τεχνολό-
γων Γεωπόνων/ Τ.Ε.Ι. Ηπείρου) αίτηση της Αθηνάς Τζώρα 
καθηγήτριας (πρώτης βαθμίδας) του εν λόγω τμήματος 
του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου για τη μεταβολή του γνωστικού της 
αντικειμένου.

10. Την αριθ. πρωτ. 149/06-02-2018 (Τμήμα Τεχνολό-
γων Γεωπόνων/ Τ.Ε.Ι. Ηπείρου) αίτηση του Γρηγορίου 
Βάρρα αναπληρωτή καθηγητή του εν λόγω τμήματος 
του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου για τη μεταβολή του γνωστικού του 
αντικειμένου.

11. Το απόσπασμα πρακτικού της αριθ. 3/14-02-2018 
συνεδρίασης της Συνέλευσης του τμήματος Τεχνολόγων 
Γεωπόνων σύμφωνα με το οποίο εγκρίνεται η μεταβολή 
του γνωστικού αντικειμένου της επίκουρης καθηγήτρια 
Δήμητρας - Κλεοπάτρας Δούμα, της αναπληρώτριας κα-

θηγήτριας Ελένης Λενέτη και του αναπληρωτή καθηγητή 
Γρηγορίου Βάρρα.

12. Το απόσπασμα πρακτικού της αριθ. 5/15-02-2018 
συνεδρίασης της Συνέλευσης του τμήματος Τεχνολόγων 
Γεωπόνων σύμφωνα με το οποίο εγκρίνεται η μεταβολή 
του γνωστικού αντικειμένου του αναπληρωτή καθηγητή 
Ιωάννη Τσιρογιάννη.

13. Το απόσπασμα πρακτικού της αριθ. 2/07-02-2018 
συνεδρίασης της Συνέλευσης του τμήματος Τεχνολόγων 
Γεωπόνων σύμφωνα με το οποίο εγκρίνεται η μεταβολή 
του γνωστικού αντικειμένου της καθηγήτριας (πρώτης 
βαθμίδας) Αθηνάς Τζώρα.

14. Το γεγονός ότι στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων 
οι Τομείς είναι ανενεργοί.

15. Τα αριθ. Φ.4/1679, 1677, 1678, 1675 και 1676/
16-04-2018 έγγραφα του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.

16. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου 
των παρακάτω καθηγητών του τμήματος Τεχνολόγων 
Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας, Γεωπονίας και Τε-
χνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 
ως εξής:

- Δήμητρα - Κλεοπάτρα Δούμα του Ιωάννη, επίκουρη 
καθηγήτρια από «Σποροπαραγωγή - Γενετική» σε «Φυ-
τικό Πολλαπλασιαστικό Υλικό - Γενετική».

- Ελένη Λενέτη του Θεοδώρου, αναπληρώτρια καθη-
γήτρια, από «Εφαρμοσμένη Ανθοκομία - Ανθοκομικά 
μηχανήματα» σε «Ανθοκομία - Φυσιολογία φυτών».

- Ιωάννης Τσιρογιάννης του Λάμπρου, αναπληρωτής 
καθηγητής, από «Άρδευση Έργων Ανθοκομίας και Πρά-
σινου» σε «Άρδευση Καλλιεργειών και Έργων Πράσινου».

- Αθηνά Τζώρα του Στυλιανού, καθηγήτρια (πρώτης 
βαθμίδας) από «Παρασιτολογία - Πρωτοζωολογία των 
Ζώων και Λοιμώδη Νοσήματα των ζώων» σε «Μικρο-
βιολογία των ζώων - Υγιεινή και ασφάλεια Τροφίμων».

- Γρηγόριος Βάρρας του Νικολάου, αναπληρωτής 
καθηγητής, από «Σχεδιασμός Τοπίου» σε «Διαχείριση 
Αστικού και Περιαστικού Πρασίνου».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 17 Μαΐου 2018

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι   

 Αριθ. 84833/16 (2)
Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης των 

κονδυλίων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογα-

ριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της Γενικής 

Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και 
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Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258) και ειδικότερα 
το άρθρο 23 παρ. 9.

2. Το ν. 4386/2016 (Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για την Έρευνα 
και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 24 παρ. 3,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 87 παρ. 12γ.

4. Το ν. 4521/2018 (Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το 
άρθρο 20 παρ. 4.

5. Το π.δ. 18/23-02-2018 (Α΄ 31) με θέμα «Οργανισμός 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

6. Το π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) με θέμα «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Την 221711/Γ2 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμά-
των με θέμα: «Αποδοχή παραίτησης Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και 
διορισμός Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.» 
(ΥΟΔΔ 731/30-12-2016).

8. Την κοινή υπουργική απόφαση 40023/Υ1/
12-03-2018 (Β΄ 867) «Μεταβίβαση δικαιώματος υπο-
γραφής "με εντολή Υπουργού" "με εντολή Αναπληρω-
τή Υπουργού" και "με εντολή Υφυπουργού"... καθώς και 
ορισμός διατακτών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων».

9. Την αριθ. Υ2/22-09-2015 (Β΄2076) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

10. Την αριθ. Υ8/25-09-2025 (Β΄ 2109) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
Κωνσταντίνο Φωτάκη».

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται ο Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης 
των κονδυλίων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός 
Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της Γενικής Γραμματείας 
Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) ως εξής:

1. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ
Ο ΕΛΚΕ/ΓΓΕΤ είναι Αυτοτελές Τμήμα, εντάσσεται στον 

Οργανισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων και υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμμα-
τέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Ο Αριθμός Φορολογικού 
Μητρώου (ΑΦΜ) του ΕΛΚΕ είναι ο ΑΦΜ της Γενικής Γραμ-
ματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

Ο ΕΛΚΕ/ΓΓΕΤ τηρεί λογαριασμούς αποκλειστικά στην 
Τράπεζα της Ελλάδος. Τα λειτουργικά του έξοδα καλύ-
πτονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων.

Ο ΕΛΚΕ/ΓΓΕΤ μπορεί να καλύπτει έκτακτες/επείγουσες 
ανάγκες (π.χ. προμήθεια υλικού, συντήρηση εγκαταστά-
σεων, προμήθεια λογισμικού και υπηρεσιών σχετικών 
με την εύρυθμη λειτουργία του) καθώς και προγραμ-

ματισμένες ενέργειες (π.χ. έλεγχος ορκωτών λογιστών, 
λογιστικές υπηρεσίες, διαχειριστικές υπηρεσίες) μέσω 
των κονδυλίων «Αποδόσεις Κεφαλαίων του ν.  2216/1994 
του Ειδικού Λογαριασμού της ΓΓΕΤ». Τα παραπάνω κον-
δύλια μπορούν να διατεθούν για την κάλυψη αναγκών 
της ΓΓΕΤ εφόσον αυτές χαρακτηρίζονται ως επείγουσες 
και δεν καλύπτονται επαρκώς από άλλες πηγές. Για την 
εκταμίευση οποιουδήποτε ποσού από τα παραπάνω 
κονδύλια απαιτείται εγκριτική απόφαση του Γενικού/
Τομεακού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας η οποία 
δημοσιεύεται στη «Διαύγεια».

2. ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του ΕΛΚΕ/ΓΓΕΤ είναι η εξασφάλιση, διάθεση 

και διαχείριση των κονδυλίων που προέρχονται από 
οποιαδήποτε πηγή και αφορούν την χρηματοδότηση 
των δράσεων, έργων και μελετών τα οποία εποπτεύει, 
διαχειρίζεται ή/και υλοποιεί η Γενική Γραμματεία Έρευ-
νας και Τεχνολογίας μέσω των Συλλογικών Αποφάσεων 
Έργων και Μελετών του ΠΔΕ ή μέσω άλλης πηγής χρη-
ματοδότησης. Επιπλέον η διάθεση και διαχείριση των 
Αποδόσεων Κεφαλαίων του ν. 2216/94 για την κάλυψη 
των αναγκών του ΕΛΚΕ και της ΓΓΕΤ. Για την επίτευξη των 
παραπάνω σκοπών ο ΕΛΚΕ προβαίνει σε όλες τις σχετικές 
ενέργειες. Επίσης, ο ΕΛΚΕ ορίζεται υπόλογος/διαχειρι-
στής των δράσεων του τομέα έρευνας και καινοτομίας.

3. ΠΟΡΟΙ
Οι πόροι του ΕΛΚΕ/ΓΓΕΤ προέρχονται από:
Α) Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της 

ΓΓΕΤ.
Β) Εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δημόσιες επιχει-

ρήσεις και φορείς της Κεντρικής και Γενικής Κυβέρνησης, 
ιδιωτικές επιχειρήσεις και ιδιώτες, διεθνείς οργανισμούς 
και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Γ) Τόκους και αποδόσεις κεφαλαίων του ν. 2216/1994.
Δ) Κάθε είδους δάνεια και δωρεές.
Ε) Ειδικές εισφορές που τυχόν καταβάλλονται από 

τους φορείς ή/και τους δικαιούχους επιχορήγησης στα 
πλαίσια υλοποίησης προγραμμάτων.

4. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
Ο ΕΛΚΕ στελεχώνεται με μόνιμο προσωπικό ή προσω-

πικό που απασχολείται με σύμβαση (αορίστου χρόνου, 
ορισμένου χρόνου, έργου), ύστερα από απόφαση του 
Γενικού/Τομεακού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας.

Προϊστάμενος του ΕΛΚΕ, ορίζεται μόνιμος δημόσιος 
υπάλληλος, πτυχιούχος ανώτατης σχολής με εμπειρία σε 
διοικητικά και οικονομικά θέματα.

Αναπληρωτής του Προϊσταμένου σε θέματα υπογρα-
φής επιταγών της Τράπεζας της Ελλάδος και εκτέλεσης 
ηλεκτρονικών πληρωμών, καθώς και σε θέματα υπο-
γραφής προϋπολογισμών/ισολογισμών/απολογισμών 
ορίζεται μόνιμος δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος με 
σύμβαση αορίστου χρόνου, πτυχιούχος ανώτατης σχο-
λής με εμπειρία σε διοικητικά και οικονομικά θέματα.

Για τις ανάγκες του ΕΛΚΕ μπορεί να ανατεθεί, με από-
φαση του Γενικού/Τομεακού Γραμματέα Έρευνας και Τε-
χνολογίας, η παροχή λογιστικών υπηρεσιών σε έμπειρο 
λογιστή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και η παροχή 
υπηρεσιών υποστήριξης και κατάρτισης του Προγράμ-
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ματος Δημοσίων Επενδύσεων ή άλλων δράσεων που 
χρηματοδοτούνται μέσω του ΕΛΚΕ. Οι δαπάνες αυτές 
βαρύνουν τον ΕΛΚΕ από ίδιους πόρους.

Εφόσον δεν επαρκούν οι ίδιοι πόροι του ΕΛΚΕ, ο Γε-
νικός/Τομεακός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας 
επιχορηγεί την κάλυψη τους με τα απαιτούμενα ποσά 
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Με απόφαση του Γενικού/Τομεακού Γραμματέα Έρευ-
νας και Τεχνολογίας είναι δυνατή η σύσταση ομάδων 
εργασίας, αποτελούμενων από στελέχη του ΕΛΚΕ ή/και 
στελέχη της ΓΓΕΤ και της ΕΥΔΕ/ΕΤΑΚ για την λογιστική 
τακτοποίηση δράσεων/ έργων του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ και της 
ΕΥΔΕ/ΕΤΑΚ και για ενέργειες που αφορούν ενδεικτικά και 
όχι αποκλειστικά την οικονομική ολοκλήρωση δράσε-
ων, την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων, την 
ανακατανομή πιστώσεων εντός των δράσεων του ΠΔΕ. 
Οι αμοιβές των συγκεκριμένων ομάδων εργασίας χορη-
γούνται αποκλειστικά από τους ίδιους πόρους του ΕΛΚΕ 
και υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

5. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Ο ΕΛΚΕ/ΓΓΕΤ έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Α) Εισηγείται για τη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση 

των πόρων του.
Β) Καταρτίζει την ετήσια πρόταση του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ σε 

συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Υπηρεσίας 
και την ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ και την υποβάλλει στην Γενική Διεύ-
θυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου ή στις 
κατά νόμο αρμόδιες Υπηρεσίες μετά την έγκριση της από 
τον Γενικό/Τομεακό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας.

Γ) Καταρτίζει προτάσεις ανακατανομής και αύξησης 
των ετήσιων ορίων πιστώσεων του ΠΔΕ σε συνεργα-
σία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Υπηρεσίας και την 
ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ και την υποβάλλει στην Γενική Διεύθυνση 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου ή στις κατά 
νόμο αρμόδιες Υπηρεσίες μετά την έγκριση της από τον 
Γενικό/Τομεακό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας.

Δ) Υποβάλλει τα αιτήματα πληρωμών δράσεων, έργων 
και μελετών του ΠΔΕ σε συνεργασία με τις αρμόδιες Δι-
ευθύνσεις της Υπηρεσίας και την ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ, στην Γενι-
κή Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Ε) Διενεργεί πληρωμές στους δικαιούχους δράσεων, 
έργων και μελετών του ΠΔΕ μέσω της Τραπέζης της 
Ελλάδος μετά από σχετικές εντολές πληρωμών από τις 
αρμόδιες Διευθύνσεις της Υπηρεσίας και της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ.

ΣΤ) Χειρίζεται και υλοποιεί έργα Τεχνικής Βοήθειας/
Στήριξης ενταγμένα στο ΠΔΕ ή χρηματοδοτούμενα από 
τις Αποδόσεις Κεφαλαίων του ν. 2216/1994 ή χρημα-
τοδοτούμενα από άλλη πηγή χρηματοδότησης για την 
υποστήριξη της λειτουργίας της ΓΓΕΤ.

Ζ) Διενεργεί ελέγχους νομιμότητας σχετικά με την 
πληρωμή των τελικών δικαιούχων δράσεων, έργων και 
μελετών του ΠΔΕ.

Η) Τηρεί τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα στα οποία 
αποτυπώνει τις δραστηριότητές του.

Θ) Αναλαμβάνει τη φύλαξη των εγγυητικών επιστολών 
εκ μέρους της ΓΓΕΤ.

Ι) Καταρτίζει ετήσιο Προϋπολογισμό, Απολογισμό 
και Ισολογισμό οι οποίοι εγκρίνονται από τον Γενικό/

Τομεακό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας και υπο-
βάλλονται αρμοδίως όπως νόμος ορίζει και αποστέλλει 
το φυσικό του αρχείο στο Ελεγκτικό Συνέδριο ετησίως.

ΙΑ) Ενημερώνει σε μηνιαία βάση τον Γενικό/Τομεακό 
Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, τους Προϊστάμε-
νους των Διευθύνσεων της ΓΓΕΤ και της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ για 
τις οικονομικές και διαχειριστικές ενέργειες στις οποίες 
έχει προβεί καθώς και για τυχόν εκκρεμότητες.

IB) Ενημερώνει τον Γενικό/Τομεακό Γραμματέα Έρευ-
νας και Τεχνολογίας, τους Προϊστάμενους των Διευθύν-
σεων της ΓΓΕΤ και της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ για τα αποτελέσματα 
του ελέγχου των ορκωτών λογιστών.

ΙΓ) Παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με την 
δραστηριότητα του για τις ανάγκες ελέγχων στους οποί-
ους υπόκειται η ΓΓΕΤ και η ΕΥΔΕ/ΕΤΑΚ.

6. ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Ο ΕΛΚΕ περιλαμβάνει τα εξής Γραφεία:
Α) Γραφείο Ελέγχου, το οποίο στελεχώνεται από τον/

την Αναπληρωτή/τρια του Προϊσταμένου και διενεργεί 
ελέγχους διαδικασιών πληρωμών, λογιστικών συμφω-
νιών καθώς και ταμειακούς ελέγχους. Στα πλαίσια αυτά, 
αναλαμβάνει και την επικοινωνία με το Γενικό Λογιστήριο 
του Κράτους καθώς και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Επίσης 
διενεργεί τις εγγραφές των πιστώσεων στους κωδικούς 
έργων/ δράσεων που τηρούνται στο λογιστικό πρόγραμ-
μα του ΕΛΚΕ και εγκρίνει την εκτέλεση των Χρηματικών 
Ενταλμάτων Πληρωμής που εκδίδει ο ΕΛΚΕ.

Β) Γραφείο ταμειακής διαχείρισης ΠΔΕ, το οποίο κα-
ταχωρεί λογιστικά τις εντολές πληρωμής που διαβιβά-
ζονται στον ΕΛΚΕ και ενημερώνει το ΠΣΥΠΟΔΕ με τα 
στοιχεία πληρωμών.

Γ) Γραφείο Τεχνικής Βοήθειας και Απόδοσης κρατήσε-
ων, το οποίο εκτελεί ενέργειες τεχνικής βοήθειας/ στήρι-
ξης της ΓΓΕΤ καθώς και ενέργειες που σχετίζονται με τη 
διαχείριση των Αποδόσεων Κεφαλαίων του ν. 2216/94 
και αποδίδει τους φόρους και τις λοιπές κρατήσεις εκ 
μέρους της Υπηρεσίας στις αρμόδιες ΔΟΥ και στους 
λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς.

Δ) Γραμματεία ΕΛΚΕ, η οποία πέραν της υποστήριξης 
του τμήματος, ελέγχει την ύπαρξη υπολοίπων στους λο-
γαριασμούς των δράσεων προκειμένου να παραλάβει τις 
σχετικές εντολές πληρωμής, καταχωρεί τα στοιχεία των 
δικαιούχων πληρωμής καθώς και τις τελικές πληρωμές 
στο λογιστικό σύστημα του ΕΛΚΕ. Επίσης αναλαμβάνει 
τη φύλαξη, τη λογιστική καταγραφή και αποδέσμευση 
των εγγυητικών επιστολών που κατατίθενται στην Υπη-
ρεσία, σύμφωνα με τις σχετικές εντολές των αρμοδίων 
Διευθύνσεων και της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ.

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ
Οι πάγιες διαδικασίες διαχείρισης αφορούν:
Α) Την εξασφάλιση των απαραίτητων πιστώσεων για 

την υλοποίηση του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ, σε συνεργασία με τις 
Διευθύνσεις της ΓΓΕΤ και την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ.

Β) Την πληρωμή των δικαιούχων δράσεων, έργων, με-
λετών καθώς και των ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας της 
ΓΓΕΤ, που εντάσσονται στο ΠΔΕ, καθώς και έργων του 
ΕΛΙΔΕΚ αλλά και των παρεχομένων υπηρεσιών και της 
προμήθειας υλικών προς τον ΕΛΚΕ.
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Γ) Την διαχείριση έργων Τεχνικής Βοήθειας/ Στήριξης 
της Υπηρεσίας καθώς και των Αποδόσεων Κεφαλαίων 
του ν. 2216/1994.

Οι παραπάνω διαδικασίες αναλύονται στα εξής στάδια:
Α1. Αίτημα ορίου πιστώσεων επομένου έτους προς το 

Τμήμα Κατάρτισης ΠΔΕ της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και 
Θρησκευμάτων ή στις κατά νόμο αρμόδιες Υπηρεσίες. Η 
ενέργεια πραγματοποιείται στο τέλος του προηγουμένου 
έτους, αφού ληφθούν υπόψη οι προβλέψεις των Διευ-
θύνσεων της ΓΓΕΤ και της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ και εγκριθεί από 
τον Γενικό/Τομεακό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας. 

Α2. Αίτημα κατανομής του εγκεκριμένου ετήσιου 
ορίου πιστώσεων σε δράσεις, έργα και μελέτες, προς το 
Τμήμα Κατάρτισης ΠΔΕ της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και 
Θρησκευμάτων ή στις κατά νόμο αρμόδιες Υπηρεσίες. 
Η ενέργεια πραγματοποιείται σε ετήσια βάση σε συνερ-
γασία με τις Διευθύνσεις της ΓΓΕΤ και την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, 
εφόσον εγκριθεί το ετήσιο όριο πιστώσεων του ΠΔΕ από 
τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Το 
αίτημα εγκρίνεται από τον Γενικό/Τομεακό Γραμματέα 
Έρευνας και Τεχνολογίας.

A3. Αίτημα ανάκλησης πιστώσεων, ανακατανομής ή/
και αύξησης ορίου πιστώσεων δράσεων, έργων ή μελε-
τών προς το Τμήμα Κατάρτισης ΠΔΕ της Γενικής Διεύθυν-
σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας 
Έρευνας και Θρησκευμάτων ή στις κατά νόμο αρμόδιες 
Υπηρεσίες. Το αίτημα συντάσσεται σε συνεργασία με 
τις Διευθύνσεις της ΓΓΕΤ και την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ και εγκρί-
νεται από τον Γενικό/Τομεακό Γραμματέα Έρευνας και 
Τεχνολογίας.

A4. Αιτήματα χρηματοδότησης των λογαριασμών 
του ΕΛΚΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος για την πληρωμή 
δράσεων, έργων, μελετών και ενεργειών ΠΔΕ. Τα σχετικά 
αιτήματα συγκεντρώνονται στον ΕΛΚΕ από τις αρμόδιες 
Διευθύνσεις και την ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ και υποβάλλονται στο 
Τμήμα Κατάρτισης ΠΔΕ της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών ή στις αρμόδιες Ειδικές Υπηρεσίες 
Διαχείρισης.

Β1. Η πληρωμή των δικαιούχων δράσεων ΕΣΠΑ ανα-
λύεται στα ακόλουθα στάδια:

Β.1.1. Διαβίβαση Εντολής Πληρωμής στη Γραμματεία 
του ΕΛΚΕ από την αρμόδια Διεύθυνση ή την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ. 
Μαζί με την εντολή πληρωμής διαβιβάζονται φωτοα-
ντίγραφα των προς πληρωμή παραστατικών, οι σχετι-
κές αποφάσεις έγκρισης δαπάνης, οι φορολογικές και 
ασφαλιστικές ενημερότητες των δικαιούχων (εφόσον 
απαιτούνται) καθώς και τα στοιχεία των λογαριασμών 
που θα πρέπει να πιστωθούν.

Β.1.2. Έλεγχος για την ύπαρξη επαρκούς υπολοίπου 
για την εκτέλεση της πληρωμής στον λογαριασμό της 
δράσης τον οποίο τηρεί ο ΕΛΚΕ στην Τράπεζα της Ελ-
λάδος από τη Γραμματεία του ΕΛΚΕ. Εάν το υπόλοιπο 
δεν επαρκεί, η εντολή επιστρέφεται ως μη δυνάμενη να 
εκτελεστεί. Εφόσον το υπόλοιπο επαρκεί, η Γραμματεία 
του ΕΛΚΕ καταχωρεί τα στοιχεία των δικαιούχων στο 
λογιστικό σύστημα, ανοίγοντας τους σχετικούς λογα-
ριασμούς τάξης.

Β.1.2. Έλεγχος της πληρωμής (και των σχετικών πα-
ραστατικών) και διενέργεια ταμειακών κινήσεων από 
το Γραφείο Ελέγχου.

Β.1.3. Λογιστική επεξεργασία και καταχώριση της πλη-
ρωμής στο λογιστικό σύστημα του ΕΛΚΕ, έκδοση Χρημα-
τικού Εντάλματος Πληρωμής (ΧΕΠ) και καταχώριση των 
στοιχείων της πληρωμής στο ΠΣΥΠΟΔΕ από το Γραφείο 
Ταμειακής Διαχείρισης ΠΔΕ.

Β. 1.4. Εκτέλεση της πληρωμής ηλεκτρονικά από τον 
Προϊστάμενο του ΕΛΚΕ.

Β.1.5. Αρχειοθέτηση της πληρωμής και ενημέρωση του 
λογιστικού συστήματος από τη Γραμματεία του ΕΛΚΕ.

Β2. Η πληρωμή των δικαιούχων μέσω του Λογαρια-
σμού 26189-1 που τηρεί ο ΕΛΚΕ στην Τράπεζα της Ελ-
λάδος αναλύεται στα ακόλουθα στάδια:

Β2.1. Αίτημα για την κατανομή της χρηματοδότησης 
της Συλλογικής απόφασης στην οποία είναι ενταγμένο το 
προς πληρωμή έργο, στον ΕΛΚΕ. Το αίτημα υποβάλλεται 
από τον ΕΛΚΕ προς το Τμήμα Εκτέλεσης ΠΔΕ της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και συνοδεύεται 
από σχετικό ενημερωτικό σημείωμα (καθώς και όλα τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά πληρωμής) της αρμόδιας 
Διεύθυνσης της ΓΓΕΤ ή της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ.

Β.2.2. Διαβίβαση Εντολής Πληρωμής στη Γραμματεία 
του ΕΛΚΕ από την αρμόδια Διεύθυνση ή την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ. 
Μαζί με την εντολή πληρωμής διαβιβάζονται φωτοα-
ντίγραφα των προς πληρωμή παραστατικών, οι σχετι-
κές αποφάσεις έγκρισης δαπάνης, οι φορολογικές και 
ασφαλιστικές ενημερότητες των δικαιούχων (εφόσον 
απαιτούνται) καθώς και τα στοιχεία των λογαριασμών 
που θα πρέπει να πιστωθούν.

Β.2.3. Έλεγχος για την ύπαρξη σχετικής απόφασης 
Κατανομής από το Τμήμα Εκτέλεσης ΠΔΕ της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών προς την Τράπεζα 
της Ελλάδος καθώς και για την εκτέλεση της σχετικής 
απόφασης από την Τράπεζα της Ελλάδος (extrait).

Ο έλεγχος διενεργείται από το Γραφείο Ελέγχου του 
ΕΛΚΕ.

Β.2.4. Έλεγχος της πληρωμής (και των σχετικών πα-
ραστατικών), της ύπαρξης υπηρεσιακού σημειώματος 
κατανομής της χρηματοδότησης σε υποέργα (εφόσον 
υπάρχουν) από την αρμόδια Διεύθυνση και της ύπαρξης 
επαρκούς υπολοίπου στα προς πληρωμή υποέργα κα-
θώς και διενέργεια ταμειακών κινήσεων από το Γραφείο 
Ελέγχου.

Β.2.5. Λογιστική επεξεργασία και καταχώριση της 
πληρωμής στο λογιστικό σύστημα του ΕΛΚΕ, έκδοση 
Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής (ΧΕΠ) και έκδοση 
επιταγής προς την Τράπεζα της Ελλάδος από το Γραφείο 
Ταμειακής Διαχείρισης ΠΔΕ.

Β.2.6. Υπογραφή της σχετικής επιταγής από τον Προϊ-
στάμενο του ΕΛΚΕ ή τον Αναπληρωτή του και διαβίβασή 
της στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Β.2.7. Αρχειοθέτηση της πληρωμής και ενημέρωση του 
λογιστικού συστήματος από τη Γραμματεία του ΕΛΚΕ 
Προκειμένου οι παραπάνω διαδικασίες να ολοκληρώ-
νονται έγκαιρα, να αποδίδονται εντός των προθεσμιών 
οι πάσης φύσεως κρατήσεις μέσω του ΕΛΚΕ και να απο-
φευχθούν περιπτώσεις επιβολής διοικητικών ή άλλων 
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προστίμων προς την Υπηρεσία, οι αρμόδιες Διευθύνσεις 
της ΓΓΕΤ και η ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ υποχρεούνται να κοινοποιούν 
τα παραστατικά πληρωμών στον ΕΛΚΕ εντός 15 εργά-
σιμων ημερών από την παραλαβή τους, συνοδευόμενα 
από τα σχετικά δικαιολογητικά πληρωμής. Οι φορολο-
γικές και ασφαλιστικές ενημερότητες που συνοδεύουν 
τα σχετικά παραστατικά θα πρέπει να έχουν διάρκεια 
τουλάχιστον 20 ημερών από την ημερομηνία κοινοποί-
ησης τους στον ΕΛΚΕ.

Η ολοκλήρωση των δράσεων, έργων, μελετών του ΠΔΕ 
της ΓΓΕΤ διενεργείται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις, την 
ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ ή τις αρμόδιες Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης 
με την έκδοση σχετικών Αποφάσεων οι οποίες κοινοποι-
ούνται υποχρεωτικά στον ΕΛΚΕ. Επίσης κοινοποιούνται 
στον ΕΛΚΕ όλες οι σχετικές με την επιστροφή αχρεω-
στήτως καταβληθέντων ενέργειες των Διευθύνσεων της 
ΓΓΕΤ, της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ καθώς και των αρμόδιων Ειδικών 
Υπηρεσιών Διαχείρισης αλλά και κάθε άλλη ενέργεια που 
αφορά προϋπολογιστικές ή απολογιστικές μεταβολές 
του εγκεκριμένου ύψους πιστώσεων των έργων/ δρά-
σεων -ως τέτοιες μπορούν να αναφερθούν ενδεικτικά 
και όχι αποκλειστικά οι αυξομειώσεις εγκεκριμένων 
προϋπολογισμών καθώς και οι τυχόν ανακατανομές 
προϋπολογισμών μεταξύ έργων/υποέργων και οι αντι-
καταστάσεις τελικών δικαιούχων. Μετά την ολοκλήρωση 
των δράσεων, έργων, μελετών ο ΕΛΚΕ υποχρεούται να 
επιστρέψει τα αδιάθετα υπόλοιπα όπως νόμος ορίζει.

Γ1. Η διαχείριση έργων Τεχνικής Βοήθειας περιλαμ-
βάνει την έκδοση των απαραίτητων, κατά περίπτωση, 
Αποφάσεων (Προκήρυξης Διαγωνισμού, Σύστασης αρ-
μοδίων Επιτροπών, Ανάθεσης, Έγκρισης Δαπάνης κ.λπ.) 
από το Γραφείο Τεχνικής Βοήθειας και Απόδοσης Φόρων. 
Οι σχετικές αποφάσεις υπογράφονται από τον Γενικό/
Τομεακό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας (εκτός αν 
νόμος ορίζει διαφορετικά). Απαραίτητο στοιχείο για την 
έκδοση Αποφάσεων είναι σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα 
από την αρμόδια Διεύθυνση, εγκεκριμένο από τον Γενι-
κό/Τομεακό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Μετά 
την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών εκδίδεται 
Εντολή Πληρωμής από τον ΕΛΚΕ και ακολουθείται η δι-
αδικασία που περιγράφεται στο σημείο Β.1.

Γ.2. Η διαχείριση των Αποδόσεων Κεφαλαίων του 
ν. 2216/94 περιλαμβάνει την έκδοση των απαραίτη-
των, κατά περίπτωση, Αποφάσεων (Προκήρυξης Δια-
γωνισμού, Σύστασης αρμοδίων Επιτροπών, απόφασης 
Ανάθεσης, απόφασης Έγκρισης Δαπάνης κ.λπ.) από το 
Γραφείο Τεχνικής Βοήθειας και Απόδοσης Κρατήσεων. 
Οι σχετικές Αποφάσεις υπογράφονται από τον Γενικό/
Τομεακό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας (εκτός αν 
νόμος ορίζει διαφορετικά). Αποφάσεις μπορούν να εκ-
δίδονται και από τις Διευθύνσεις της ΓΓΕΤ ή το Γραφείο 
του Γενικού/Τομεακού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνο-
λογίας με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα έχουν τη 
σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ, πριν υπο-
γραφούν από τον Γενικό/Τομεακό Γραμματέα Έρευνας 
και Τεχνολογίας. Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω 
διαδικασιών ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφε-
ται στο σημείο Β.2

8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του 

ΕΛΚΕ και ο έλεγχος του ισολογισμού του πραγματοποι-
είται κάθε χρόνο από ορκωτούς λογιστές που ορίζονται 
ύστερα από έγκριση του Γενικού/Τομεακού Γραμματέα 
Έρευνας και Τεχνολογίας ο οποίος υπογράφει και τη 
σχετική απόφαση Ανάθεσης. Οι δαπάνες του ελέγχου 
βαρύνουν τις Αποδόσεις Κεφαλαίων του ν. 2216/94 και 
εγκρίνονται με αποφάσεις του Γενικού/Τομεακού Γραμ-
ματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, εφόσον οι σχετικοί πό-
ροι επαρκούν, άλλως χρηματοδοτούνται και εγκρίνονται 
με όμοιες Αποφάσεις από το ΠΔΕ της ΓΓΕΤ.

Ο έλεγχος διενεργείται με βάση τα παραστατικά και τις 
διαδικασίες που τηρούνται από τον ΕΛΚΕ. Επίσης ελέγχο-
νται δειγματοληπτικά οι φάκελοι των έργων που χρημα-
τοδοτούνται από τον ΕΛΚΕ και τηρούνται σε Διευθύνσεις 
της ΓΓΕΤ και την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ. Το διαχειριστικό έτος του 
ΕΛΚΕ συμπίπτει με το οικονομικό έτος. Το τυχόν χρη-
ματικό υπόλοιπο παραμένει στον ΕΛΚΕ για τη συνέχιση 
της χρηματοδότησης κατά το επόμενο έτος. Οι ορκωτοί 
λογιστές που ασκούν τον τακτικό έλεγχο οικονομικής 
διαχείρισης υποβάλλουν έκθεση για τη διαχείριση και 
του απολογισμό του προηγούμενου οικονομικού έτους 
μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Οι εκθέσεις υποβάλλονται στον Γενικό/Τομεακό Γραμ-
ματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, στον ΕΛΚΕ καθώς και 
όπου προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

Ο Γενικός/Τομεακός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολο-
γίας μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε έκτακτους ελέγχους 
της οικονομικής διαχείρισης του ΕΛΚΕ.

Ο ΕΛΚΕ δεν ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνος σχετικά με 
την επιλεξιμότητα των δαπανών οι οποίες επιδοτούνται 
μέσω των Εντολών Πληρωμής που του διαβιβάζονται 
από τις Διευθύνσεις της ΓΓΕΤ και την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ. Επίσης, 
ο ΕΛΚΕ δεν ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνος σχετικά με 
τους όρους αποδέσμευσης των εγγυητικών επιστολών 
τις οποίες φυλάσσει και αποδεσμεύσει μετά από σχετικό 
Εσωτερικό Σημείωμα της αρμόδιας Διεύθυνσης της ΓΓΕΤ 
ή της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ.

Ο ΕΛΚΕ δεν ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνος σχετικά με 
την τήρηση των διαδικασιών περί αχρεωστήτως κατα-
βληθέντων προς τους δικαιούχους των χρηματοδοτή-
σεων που έχει εκτελέσει μετά από τις σχετικές Εντολές 
Πληρωμής των Διευθύνσεων της ΓΓΕΤ και της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ.

Η ολοκλήρωση των δράσεων/έργων που χρηματοδο-
τούνται μέσω του ΕΛΚΕ πιστοποιείται από τις σχετικές 
Αποφάσεις ολοκλήρωσης των Διευθύνσεων της ΓΓΕΤ και 
της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, είτε από σχετικές εκθέσεις Επιτροπών οι 
οποίες συστάθηκαν από την ΓΓΕΤ για τον συγκεκριμένο 
σκοπό, είτε από τις Αποφάσεις που εκδίδονται από το 
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Μετά την έκδοση σχετικής απόφασης, ή σχετικού πο-
ρίσματος ή έκθεσης ο ΕΛΚΕ υποχρεούται να ενημερώ-
σει την αρμόδια Διεύθυνση ή την ΕΥΔΕ/ΕΤΑΚ για τυχόν 
αδιάθετα υπόλοιπα τα οποία βρίσκονται σε λογαριασμό 
που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Εάν η αρμόδια 
Διεύθυνση ή η ΕΥΔΕ/ΕΤΑΚ έχει εκκρεμείς υποχρεώσεις 
σχετικά με την αποπληρωμή των δράσεων/έργων ή εκ-
κρεμούν ενστάσεις εκ μέρους των τελικών δικαιούχων, 
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τα αδιάθετα υπόλοιπα παραμένουν στους λογαριασμούς 
που τηρεί ο ΕΛΚΕ μετά από σχετικό αίτημα της αρμόδιας 
Διεύθυνσης ή της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ προς τον ΕΛΚΕ για το χρονι-
κό διάστημα που ορίζεται στο αίτημα αυτό. Εάν τέτοιο αί-
τημα δεν κοινοποιηθεί στον ΕΛΚΕ, τα αδιάθετα υπόλοιπα 
επιστρέφονται σε σχετικό λογαριασμό του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης ή όπου προβλέπεται από τις 
κείμενες διατάξεις και η δράση ή το έργο δεν βαρύνει 
λογιστικά τον ΕΛΚΕ στις χρήσεις των επόμενων. Εφό-
σον μετά την ολοκλήρωση της δράσης ή του έργου δεν 
προκύπτουν αδιάθετα υπόλοιπα, το έργο δεν βαρύνει 
λογιστικά τον ΕΛΚΕ στις χρήσεις των επόμενων ετών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Μαΐου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/ 
239984/9579/1567/1323 (3)
Τροποποίηση της αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/

108471/5201/552/439/13-03-2018 απόφασης 

του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού 

περί μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής 

«Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμμα-

τέα Αθλητισμού, τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύ-

θυνσης Οργάνωσης Αθλητισμού, τους Προϊστα-

μένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής 

Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολι-

τισμού και Αθλητισμού, καθώς και των υπαγο-

μένων στον Υφυπουργό Υπηρεσιακών μονάδων. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώ-
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/
22-04-2005).

β) Του άρθρου 9 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 
(ΦΕΚ 45/Α΄/1999).

γ) Του άρθρου 9 του ν.  4326/2015 περί «Επείγοντα 
μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 49/Α΄/13-05-2015).

δ) Του ν. 423/1976 (ΦΕΚ 223/Α΄/21-08-1976) «Περί Γυ-
μναστηρίων και ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις τον 
εξωσχολικόν αθλητισμόν», όπως ισχύει.

ε) Του ν. 665/1977«Περί τροποποιήσεως και συμπλη-
ρώσεως της περί εξωσχολικού αθλητισμού και γυμνα-
στηρίων νομοθεσίας και λοιπών συναφών διατάξεων» 
(ΦΕΚ 225/Α΄/18-08-1977), όπως ισχύει.

στ) Του ν.  1070/1980 «Περί λήψεως μέτρων αναπτύξε-
ως του αθλητισμού και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» 
(ΦΕΚ 204/Α΄/6-9-1980), όπως ισχύει.

ζ) Του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α΄/1999) «Ερασιτεχνικός 
και Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει.

η)  Του ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της 
νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 116/Α΄/
18-6-2008).

θ) Του π.δ. 38α/1987 «Όργανα που αποφασίζουν ή 
γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων 
που εκτελούνται από την Γ.Γ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ που επο-
πτεύονται ή ελέγχονται από αυτή» (ΦΕΚ 11/Α΄/1987).

ι)Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α΄/22-1-2018).

ια) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ.λπ.» (Α΄114).

ιβ) Του π.δ. 125/2016 « Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 210).

ιγ) Της Υ2/22.09.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού 
«Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Β΄ 2076).

2. Την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/97295/4796/ 
434/325/07-03-2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και 
της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, περί τροπο-
ποίησης απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Γεώργιο Βασιλειάδη 
(ΦΕΚ 852 Β΄).

3. Την αριθ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΑ/
74404/9307/8374/1153/17-3-2014 απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, περί ανάθεσης καθηκόντων Γενικού 
Γραμματέα, Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 183/ΥΟΔΔ/27-3-2015) και την αριθ. 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/131454/73571767/11-4-2017 
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολι-
τισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 176/ΥΟΔΔ/18-4-2017) περί 
παράτασης ανάθεσης καθηκόντων Γενικού Γραμματέα, 
Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του 
ΥΠΠΟΑ.

4. Την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/108471/5201/ 
552/439/13-03-2018 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού περί μεταβίβασης του δικαιώματος 
υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμ-
ματέα Αθλητισμού, τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης 
Οργάνωσης Αθλητισμού, τους Προϊσταμένους Διευθύν-
σεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και 
των υπαγομένων στον Υφυπουργό Υπηρεσιακών μονά-
δων (ΦΕΚ 987 Β΄).

5. Το αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΕΠ32/21-05-2018 έγ-
γραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του ΥΠΠΟΑ.

6. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης και αποδοτι-
κής λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της ταχείας 
διεκπεραίωσης των αντικειμένων της.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Τροποποιούμε την αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ 
ΤΔΑΔ/108471/5201/552/439/13-03-2018 απόφαση 
του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί με-
ταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή 
Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον 
Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης Αθλητι-
σμού, τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων 
της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και των υπαγομένων 
στον Υφυπουργό Υπηρεσιακών μονάδων ως ακολούθως:

Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται παράγραφος 38 
ως εξής:

38. η υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος και η υπο-
γραφή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης για δαπάνες 
που βαρύνουν τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολο-
γισμού από το ποσό των 120.001 € ως του ποσού του 
1.000.000 €, πλην των δαπανών μισθοδοσίας, μισθω-
μάτων, κοινοχρήστων, απλήρωτων υποχρεώσεων, ηλε-
κτρικής ενέργειας, τηλεφωνίας (σταθερής και κινητής), 
φυσικού αερίου, ύδρευσης και ταχυδρομικών εξόδων, 
καθώς και επιχορηγήσεων.

Στο τέλος του άρθρου 2 προστίθεται παράγραφος 16 
ως εξής:

16. η υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος και οι απο-
φάσεις ανάληψης υποχρέωσης για δαπάνες που βαρύ-
νουν τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού ως του 
ποσού των 120.000 €, πλην των δαπανών μισθοδοσίας, 
μισθωμάτων, κοινοχρήστων, απλήρωτων υποχρεώσε-
ων, ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεφωνίας (σταθερής και 
κινητής), φυσικού αερίου, ύδρευσης και ταχυδρομικών 
εξόδων, καθώς και επιχορηγήσεων.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ 
ΤΔΑΔ/108471/5201/ 552/439/ 13-03-2018 απόφαση του 
Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 987 Α΄).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 22 Μαΐου 2018

Ο Υφυπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ  

*02019263005180008*Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr
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