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Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Ημ/νία : 10/10/2017 
   Αρ. Πρωτ. : 17048/2017 
Τμήμα : Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και 

Παρακολούθησης Έργων 
   

Πληροφ. : Α. Σερβετάς Προς : Επιστημονικώς Υπευθύνους Έργων 
 Τηλ. : 2651007950   

Fax : 2651007040   
e-mail : aserveta@cc.uoi.gr   
  

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Συνολικού Αναλυτικού Ετήσιου Προϋπολογισμού ΕΛΚΕ – Προϋπολογισμοί Έργων 
που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – Ενέργειες προσαρμογής στο νέο 
θεσμικό πλαίσιο 
 

  
Το νέο θεσμικό πλαίσιο σύστασης και λειτουργίας των ΕΛΚΕ καθορίστηκε με το Ν.4485/2017 (άρθρα 50-68 και άρθρο 87 
με τις τελικές μεταβατικές διατάξεις).  

Ως προς τους προϋπολογισμούς των έργων που διαχειρίζονται οι ΕΛΚΕ, οι σχετικές διατάξεις του Ν.4485/2017 
προβλέπουν τα ακόλουθα: 

1. Η Επιτροπή Ερευνών εγκρίνει την ένταξη του προϋπολογισμού κάθε επιμέρους έργου στον συνολικό ετήσιο 
οικονομικό προϋπολογισμό του ΕΛΚΕ, καθώς επίσης και την τροποποίηση των προϋπολογισμών των επιμέρους έργων 
(παρ. 1ε του άρθρου 54 του Ν.4485/2017). Επίσης, η Επιτροπή Ερευνών εισηγείται στη Σύγκλητο του οικείου 
ιδρύματος τον ετήσιο συνολικό οικονομικό προϋπολογισμό του ΕΛΚΕ που περιλαμβάνει τους επιμέρους 
προϋπολογισμούς όλων των υλοποιούμενων έργων, καθώς επίσης και εγκρίνει τις αναμορφώσεις του 
προϋπολογισμού και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις (παρ. 1στ του άρθρου 54 του Ν.4485/2017). Τέλος, 
σύμφωνα με την παρ. 4β του άρθρου 52 του Ν.4485/2017, η Σύγκλητος εγκρίνει τον οικονομικό προϋπολογισμό και 
απολογισμό του ΕΛΚΕ. 

2. Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 61 του Ν. 4485/2017, η Επιτροπή Ερευνών καταρτίζει και 
υποβάλει στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του ΥΠΠΕΘ σχέδιο προϋπολογισμού του επόμενου 
έτους μέχρι την 31/7 εκάστους έτους, ενώ ο αναλυτικός προϋπολογισμός καταρτίζεται, εγκρίνεται και υποβάλλεται 
προς έγκριση στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έως τις 31/12 του προηγούμενου έτους από το 
έτος που αναφέρεται ο προϋπολογισμός. 

3. Ο αναλυτικός προϋπολογισμός του ΕΛΚΕ, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9 του άρθρου 60 του Ν.4485/2017, 
αποτελεί την αναλυτική πρόβλεψη των εσόδων και εξόδων για το επόμενο οικονομικό έτος όλων των επιμέρους 
έργων που πρόκειται να διαχειριστεί ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατά το επόμενο έτος. Επίσης, τα έσοδα 
και τα έξοδα του προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ λογίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν τα Ελληνικά 
Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) (βλ. παρ. 11 του άρθρου 60 του Ν. 4485/2017). 

4. Στο παραπάνω πλαίσιο, ο αναλυτικός προϋπολογισμός των εξόδων θα πρέπει να γίνει με την αξιοποίηση των 
κατηγοριών δαπανών του ΕΓΛΣ σε δευτεροβάθμιο επίπεδο, όπως αυτές οι κατηγορίες δαπανών προσδιορίζονται στο 
συνημμένο Παράρτημα Ι - Κατηγορίες Δαπανών ΕΓΛΣ. 

5. Επισημαίνεται ότι ουδεμία δαπάνη έργου δεν δύναται να πραγματοποιηθεί μετά την 1/1/2018, εάν δεν 
έχει προηγηθεί η ένταξη του προϋπολογισμού του έργου στον συνολικό προϋπολογισμό του ΕΛΚΕ. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, προκειμένου να είναι εφικτή η σύνταξη του συνολικού ετήσιου αναλυτικού προϋπολογισμού του 
ΕΛΚΕ για το έτος 2018, η έγκαιρη έγκρισή του από την Επιτροπή Ερευνών και τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων, καθώς και η υποβολή του έως την 31/12/2017 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.4485/2017) 
στη ΓΔΟΥ του ΥΠΠΕΘ για εισήγηση και έγκριση από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, απαιτείται το 
αργότερο έως τις 30/11/2017 να γίνουν οι ακόλουθες ενέργειες εκ μέρους των Επιστημονικώς Υπευθύνων των 
έργων: 

 

1. Εντάξεις Προϋπολογισμών Νέων Έργων (Έντυπο Δ2). 
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Η κατάρτιση των προϋπολογισμών των νέων έργων θα γίνεται με τη χρήση του Εντύπου Δ2- Προϋπολογισμός 
Έργου και με την αξιοποίηση των νέων κατηγοριών δαπανών του Ενιαίου Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) σε 
δευτεροβάθμιο επίπεδο, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο Παράρτημα Ι - Κατηγορίες 
Δαπανών ΕΓΛΣ. 

 

2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμών Ενταγμένων Έργων (Έντυπο Δ2). 

Αναφορικά με τα έργα που είναι ήδη ενταγμένα στη διαχείριση του ΕΛΚΕ και υλοποιούνται, απαιτείται να 
πραγματοποιηθεί έως την 30/11/2017 η αναμόρφωση των προϋπολογισμών τους, έτσι ώστε οι κατηγορίες δαπανών 
όλων των έργων να αντιστοιχηθούν με τις κατηγορίες δαπανών του Ενιαίου Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) σε 
δευτεροβάθμιο επίπεδο, όπως αυτές οι κατηγορίες δαπανών αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο Παράρτημα Ι 
- Κατηγορίες Δαπανών ΕΓΛΣ. 

Κατά συνέπεια, οι Επιστημονικώς Υπεύθυνοι των έργων θα πρέπει να υποβάλλουν αίτημα αναμόρφωσης του έργου 
τους με τη χρήση του Εντύπου Δ2-Προϋπολογισμός Έργου, προκειμένου να τροποποιηθεί ο συνολικός 
προϋπολογισμός του έργου και οι κατηγορίες δαπανών του έργου να αντιστοιχηθούν με τις κατηγορίες δαπανών του 
Ενιαίου Γενικού Λογιστικού Σχεδίου.  

Επισημαίνεται ότι η τροποποίηση των προϋπολογισμών των έργων θα πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

- Όλες οι δαπάνες που πρόκειται να εξοφληθούν μετά την 1/1/2018, θα πρέπει να έχουν αντιστοιχηθεί και να 
περιλαμβάνονται σε κατηγορία δαπάνης του ΕΓΛΣ. 

- Στις περιπτώσεις δαπανών που έχουν ήδη εξοφληθεί ή πρόκειται να εξοφληθούν έως την 31/12/2017, δεν 
απαιτείται υποχρεωτικά η αντιστοίχησή τους με τις νέες κατηγορίες δαπανών του ΕΓΛΣ, χωρίς όμως και να 
απαγορεύεται να γίνει η αντιστοίχηση αυτή εάν κάτι τέτοιο εξυπηρετεί την αποτελεσματική διαχείριση και 
παρακολούθηση του έργου. Δηλαδή, στις περιπτώσεις αυτές, οι δαπάνες μπορούν να παραμείνουν σε κάποια από 
τις υφιστάμενες κατηγορίες δαπανών οι οποίες δεν έχουν αντιστοιχηθεί πλήρως με τις νέες κατηγορίες δαπανών 
του ΕΓΛΣ. Για παράδειγμα, μια δαπάνη δημοσίευσης ενός διαγωνισμού σε εφημερίδες (η οποία ανήκει στην 
κατηγορία 64-09 Έξοδα δημοσιεύσεων σύμφωνα με το ΕΓΛΣ), εφόσον έχει εξοφληθεί έως τις 31/12/2017, 
θα μπορούσε να παραμείνει στην γενική κατηγορία δαπανών «Λοιπά».  

- Στις περιπτώσεις υφιστάμενων συμβάσεων απασχόλησης τρίτων (Γενική Κατηγορία «Τρίτοι»), οι οποίες 
εκτείνονται και πέραν της 31/12/2017, θα πρέπει υποχρεωτικά να γίνει επιμερισμός του προϋπολογισμού της 
γενικής κατηγορίας «Τρίτοι» στις νέες κατηγορίες δαπανών «61-00», «61-01» ή/και «61-90» και μεταφορά των 
συμβάσεων στις νέες αυτές κατηγορίες ανάλογα με την κατηγορία κάθε σύμβασης. 

 

3. Υποβολή Ετήσιων Προϋπολογισμών Έργου (Έντυπο Δ2α). 

Τόσο για τα έργα που πρόκειται να ενταχθούν μελλοντικά στη διαχείριση του ΕΛΚΕ, όσο και για τα υφιστάμενα έργα 
για τα οποία στο προηγούμενο στάδιο έγινε η τροποποίηση του συνολικού προϋπολογισμού τους με την υποβολή 
του Εντύπου Δ2, απαιτείται πλέον ο προσδιορισμός του ετήσιου προϋπολογισμού τους. 

Κατά συνέπεια, προκειμένου να είναι εφικτή η κατάρτιση του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ για το έτος 2018, 
οι Επιστημονικώς Υπεύθυνοι των έργων θα πρέπει να υποβάλλουν τον ετήσιο προϋπολογισμό του έργου τους για το 
έτος 2018, με την αξιοποίηση του νέου Εντύπου Δ2α-Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου, λαμβάνοντας υπόψη τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

- Θα πρέπει να έχει προηγηθεί η ένταξη ή η τροποποίηση του συνολικού προϋπολογισμού του έργου με την 
αξιοποίηση του εντύπου Δ2-Προϋπολογισμός Έργου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα δύο παραπάνω σημεία, 
έτσι ώστε να έχουν αντιστοιχηθεί οι κατηγορίες δαπανών κάθε έργου με τις κατηγορίες δαπανών του ΕΓΛΣ. 

- Θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη των δαπανών του έργου για το επόμενο οικονομικό έτος, και η πρόβλεψη αυτή να 
υποβληθεί με την αξιοποίηση του Εντύπου Δ2α-Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου. 

- Τέλος, επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η υποβολή τροποποιήσεων των Ετήσιων Προϋπολογισμών Έργων, 
ανάλογα με την εξέλιξη των έργων και τις ανάγκες τους, καθ’ όλη τη διάρκεια του νέου οικονομικού έτους 
αναφοράς. Κατόπιν των επιμέρους τροποποιήσεων των Ετήσιων Προϋπολογισμών Έργων, θα πραγματοποιείται 
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και η αντίστοιχη τροποποίηση του συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 4 του άρθρου 61 του Ν.4485/2017. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των παραπάνω αναλυτικών ετήσιων προϋπολογισμών των επιμέρους έργων, θα 
είναι εφικτή η κατάρτιση του συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ για το έτος 2018, ο οποίος θα 
πρέπει να εγκριθεί από την Επιτροπή Ερευνών και τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και στη συνέχεια να 
υποβληθεί έως την 31/12/2017 προς έγκριση στη ΓΔΟΥ του ΥΠΠΕΘ και στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4485/2017.  

 

Επισημαίνεται ότι ο αρχικός ετήσιος συνολικός προϋπολογισμός του ΕΛΚΕ δύναται να αναμορφώνεται με σχετικές 
αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς, ανάλογα με τις εγκρίσεις αναμορφώσεων των 
επιμέρους προϋπολογισμών των υλοποιούμενων έργων ή την ένταξη νέων έργων στη διαχείριση του ΕΛΚΕ. Στις 
περιπτώσεις αναμόρφωσης του ετήσιου συνολικού προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ, οι αναμορφώσεις αποστέλλονται προς 
ενημέρωση στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων. 

 

Οι Επιστημονικώς Υπεύθυνοι των έργων μπορούν να απευθύνονται στη Μονάδα Διοικητικών Συναλλαγών (κ. Λαγού, τηλ. 
7981, email: klagou@cc.uoi.gr ) και στη Μονάδα Παρακολούθησης Έργων (κ. Τσιάρα, τηλ. 7962, email: 
vpoulia@cc.uoi.gr) για πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινήσεις ως προς τη διαδικασία σύνταξης των εντύπων Δ2 για την 
τροποποίηση των συνολικών προϋπολογισμών των έργων και Δ2α για την υποβολή του ετήσιου προϋπολογισμού για το 
έτος 2018. 

 

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι τελευταίες ισχύουσες εκδόσεις των τυποποιημένων εντύπων Δ2 και Δ2α είναι διαθέσιμες 
ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ (βλ. ιστοσελίδα http://www.rc.uoi.gr/index.php/entypa ).  

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση. 

O Πρόεδρος 
Της Επιτροπής Ερευνών 

 
 
 
 
 

Καθηγητής Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, 
Αναπληρωτής Πρύτανη 

Συνημμένα: 
• Παράρτημα Ι - Κατηγορίες Δαπανών ΕΓΛΣ  
• Έντυπο Δ2. Προϋπολογισμός Έργου (Έκδοση 5) 
• Έντυπο Δ2α. Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου (Έκδοση 1) 
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Παράρτημα Ι - Κατηγορίες Δαπανών ΕΓΛΣ 

 
Βασική 

Κατηγορία 
Δαπανών 

Κατηγορίες Δαπανών ΕΓΛΣ Περιγραφή Κατηγορίας Δαπανών 

α) Αμοιβές 
πανεπιστη-

μιακών 

60-00 Αμοιβές έμμισθου 
προσωπικού 

Αμοιβές ΔΕΠ και Λοιπού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
Αμοιβές ΔΕΠ/ΕΠ Λοιπών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ 

β) Αμοιβές 
τρίτων  

61-00 Αμοιβές και έξοδα 
ελευθέρων επαγγελματιών 
υποκείμενων σε φόρο 

Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών υποκείμενων σε φόρο (Τιμολόγιο 
Παροχής Υπηρεσιών) 

61-01 Αμοιβές και έξοδα μη 
ελευθέρων επαγγελματιών 
υποκείμενων σε φόρο 

Αμοιβές μη ελευθέρων επαγγελματιών 
Αμοιβές περιστασιακά απασχολούμενων 
Αμοιβές Φοιτητών και Μεταπτυχιακών Φοιτητών που δεν ασκούν επάγγελμα. 
Αμοιβές Δημοσίων Υπαλλήλων εκτός Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

61-90 Αμοιβές τρίτων μη 
υποκείμενες σε παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος 

Υποτροφίες, αποζημιώσεις, αμοιβές φοιτητών/τριών πρακτικής άσκησης 

γ) Αμοιβές 
τρίτων 
Ι.Κ.Α. 

    

    

δ) 
Εξοπλισμός 
(όργανα, 
υλικά) 

14-00 Έπιπλα 
Τα έπιπλα είναι κινητά αντικείμενα ή εγκατεστημένα αλλά εύκολα και χωρίς βλάβη 
αποχωριζόμενα και τα οποία χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση ή τον καλλωπισμό 
των κτιριακών χώρων.  

14-01 Σκεύη Στα σκεύη περιλαμβάνονται τα διάφορα είδη εστιάσεως, τα οποία χρησιμοποιούνται 
για την εξυπηρέτηση αναγκών εστιατορίων, κυλικείων κλπ 

14-02 Μηχανές Γραφείου Μηχανές γραφείων, δηλαδή οι κάθε είδους μηχανικές μηχανές γραφείων (λογιστικές, 
αριθμομηχανές, γραφομηχανές κλπ) 

14-03 Η/Υ και ηλεκτρονικά 
συγκροτήματα 

Περιλαμβάνονται οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τα ηλεκτρονικά συστήματα (π.χ. 
ηλεκτρονικές λογιστικές μηχανές, ηλεκτρονικές οθόνες, εκτυπωτές κλπ.) 

14-05 Επιστημονικά Όργανα 

Είναι φορητά μέσα, με τα οποία εξασφαλίζονται οι αναγκαίες αναλύσεις, μετρήσεις 
και δοκιμές πάνω σε υλικά, δυνάμεις και διάφορες μορφές ενέργειας (αντιδραστήρες, 
αποστακτήρες, ζυγοί ακριβείας, διάφοροι μετρητές, συσκευές τεχνητής δημιουργίας 
διαφόρων συνθηκών περιβάλλοντος κλπ). 

14-08 Εξοπλισμός 
Τηλεπικοινωνιών Εννοούνται τα κάθε είδους φορητά ή εγκατεστημένα μέσα τηλεπικοινωνιών. 

14-09 Λοιπός Εξοπλισμός 
Σ' αυτό το λογαριασμό καταχωρούνται τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν 
μεν στην κατηγορία των επίπλων και του λοιπού εξοπλισμού, αλλά δεν εντάσσονται 
σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες. 

16-01 Έξοδα Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας Έξοδα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Πατέντες, Πνευματικά Δικαιώματα κλπ 

16-17 Έξοδα Αναδιοργάνωσης 

Άυλα πάγια στοιχεία ή ασώματες ακινητοποιήσεις. Με τους όρους αυτούς νοούνται τα 
δεκτικά χρηματικής αποτιμήσεως ασώματα οικονομικά αγαθά, τα οποία αποκτά η 
μονάδα με σκοπό να τα χρησιμοποιεί παραγωγικά για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο 
από ένα έτος. Ειδικότερα στα έξοδα αναδιοργανώσεως περιλαμβάνονται τα έξοδα 
μελετών οικονομικής, εμπορικής, τεχνικής και διοικητικής αναδιοργανώσεως, με τα 
οποία επιδιώκεται η κάλυψη νέων αναγκών. Σύμφωνα με τη Γνωμ. 142/1948/1993 
του ΕΣΥΛ, στο λογαριασμό αυτό καταχωρείται και η αξία αγοράς λογισμικών 
προγραμμάτων Η/Υ. 

66-04 Αποσβέσεις επίπλων και 
λοιπού εξοπλισμού Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 

66-05 Αποσβέσεις ασώματων 
ακινητοποιήσεων και εξόδων 
πολυετούς απόσβεσης 

Αποσβέσεις Λογισμικού 

ε) 
Αναλώσιμα 

64-07 Έντυπα και γραφική ύλη 

Στην κατηγορία αυτή καταχωρούνται τα έξοδα που πραγματοποιούνται για εκτύπωση 
και αγορά εντύπων (όχι βιβλίων), για υλικά που προορίζονται για πολλαπλές 
εκτυπώσεις (π.χ. χαρτί) για έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων, όταν αυτές γίνονται από 
τρίτους με υλικά που προέρχονται από τη μονάδα (π.χ. φωτοτυπίες με δικό μας 
χαρτί) και για γραφική ύλη (στυλό, συνδετήρες κλπ).  

64-08 Υλικά άμεσης ανάλωσης 
(Εργαστηριακά Αναλώσιμα) 

Στην κατηγορία αυτή καταχωρούνται τα διάφορα αναλώσιμα υλικά, για τα οποία το 
χαρακτηριστικό τους είναι ότι η αξία τους (για ολόκληρη τη διάρκεια του έργου) είναι 
ασήμαντη είτε γιατί αναλώνονται αμέσως.  

στ) Μετ. 
εσωτερικού 64-01 Έξοδα ταξιδιών (Εσωτ.) 

Στα έξοδα ταξιδιών εσωτερικού περιλαμβάνονται οι δαπάνες που καλύπτουν τα έξοδα 
κίνησης, διατροφής και διανυκτέρευσης στο εσωτερικό της χώρας, καθώς επίσης και 
τα έξοδα εγγραφής σε συνέδριο. 
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Βασική 
Κατηγορία 
Δαπανών 

Κατηγορίες Δαπανών ΕΓΛΣ Περιγραφή Κατηγορίας Δαπανών 

ζ) Μετ. 
εξωτερικού 64-01 Έξοδα ταξιδιών (Εξωτ.) 

Στα έξοδα ταξιδιών εξωτερικού περιλαμβάνονται οι δαπάνες που καλύπτουν τα έξοδα 
κίνησης, διατροφής και διανυκτέρευσης εκτός της χώρας, καθώς επίσης και τα έξοδα 
εγγραφής σε συνέδριο. 

η) Λοιπά 
έξοδα 

61-00-00004 Αμοιβές και 
Έξοδα Ελεγκτών Αμοιβές και Έξοδα Ελεγκτών 

61-03 Επεξεργασίες από 
τρίτους Επεξεργασίες από τρίτους (φασόν, κλπ) 

62-03 Τηλεπικοινωνίες Στα έξοδα τηλεπικοινωνιών καταχωρούνται τα αντίτιμα των παροχών που αφορούν 
τον ΟΤΕ και διάφορα άλλα τηλεπικοινωνιακά ή ταχυδρομικά έξοδα. 

62-04 Ενοίκια Στην κατηγορία αυτή καταχωρούνται τα ενοίκια μισθώσεως παγίων στοιχείων. (π.χ. 
κτιρίων, γραφείων, επίπλων κλπ) 

62-07 Επισκευές/συντηρήσεις 

Στην κατηγορία αυτή καταχωρούνται τα καταβαλλόμενα σε τρίτους έξοδα επισκευής 
και συντηρήσεως πάγιων και λοιπών στοιχείων ενεργητικού, όταν οι επισκευές και 
συντηρήσεις αυτές γίνονται από τρίτους. (π.χ. επισκευές και συντηρήσεις επίπλων και 
λοιπού εξοπλισμού) 

62-98 Λοιπές παροχές τρίτων Στις λοιπές παροχές τρίτων καταχωρούνται τα αντίτιμα των παροχών που αφορούν 
την ΔΕΗ, την εταιρεία ύδρευσης καθώς και άλλες παροχές τρίτων. 

64-00 Έξοδα μεταφορών 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, στην κατηγορία αυτή 
καταχωρούνται τα έξοδα κινήσεως των ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων της 
Επιτροπής Ερευνών (καύσιμα, λιπαντικά κλπ), τα έξοδα μεταφοράς του προσωπικού 
της μονάδας ή των έργων, όταν η μεταφορά γίνεται με μεταφορικά μέσα που 
ανήκουν σε τρίτους (όχι όμως όταν γίνεται με μισθωμένα μεταφορικά μέσα), τα 
έξοδα μεταφοράς των διαφόρων υλικών-αγαθών που αγοράζονται από την μονάδα, 
όταν η μεταφορά γίνεται με μεταφορικά μέσα που ανήκουν σε τρίτους. 

64-02 Έξοδα προβολής και 
διαφήμισης 

Στην κατηγορία αυτή καταχωρούνται όλα τα πραγματοποιούμενα έξοδα, για την 
προβολή (κατά άμεσο ή έμμεσο τρόπο) των έργων του ΕΛΚΕ, καθώς και τα έξοδα 
υποδοχής και φιλοξενίας. 

64-03 Έξοδα εκθέσεων - 
επιδείξεων 

Τα κάθε είδους έξοδα συμμετοχής σε εκθέσεις όπου εκθέτονται οι υπηρεσίες των 
έργων του ΕΛΚΕ, καθώς και τα κάθε είδους έξοδα που πραγματοποιούνται κατά την 
επίδειξη με οποιονδήποτε τρόπο. 

64-05 Συνδρομές – εισφορές Στην κατηγορία αυτή καταχωρούνται τα έξοδα που πραγματοποιούνται για τις 
συνδρομές σε περιοδικά, εφημερίδες, κλπ. 

64-06 Φόρος Δωρεών Φόρος Δωρεών 
64-07-90 Αγορές βιβλίων και 
Ηλεκτρονικού Εκπαιδευτικού 
Υλικού 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι αγορές βιβλίων και οι αγορές ηλεκτρονικού 
εκπαιδευτικού υλικού. 

64-09 Έξοδα δημοσιεύσεων Κάθε είδους δημοσιεύσεις όπως ισολογισμών, προσκλήσεων, αγγελιών, 
ανακοινώσεων κλπ (εξαιρούνται οι δημοσιεύσεις διαφημιστικού περιεχομένου). 

64-98 Διάφορα Έξοδα Στην κατηγορία αυτή καταχωρούνται τα έξοδα που δεν είναι δυνατό να ενταχθούν 
σε οποιονδήποτε από τους υπόλοιπους παραπάνω αναφερόμενους λογαριασμούς. 

65-10 Προμήθειες Εγγυητικών 
Επιστολών Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι προμήθειες των εγγυητικών επιστολών. 

65-98 Λοιπά συναφή με τις 
χρηματοδοτήσεις έξοδα 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα λοιπά έξοδα, συναφή με τις χρηματοδοτήσεις 
των έργων, που αφορούν την χρηματοοικονομική διαχείριση, όπως οι προμήθειες 
τράπεζας για εμβάσματα, καταθέσεις, κλπ. 

θ) Γενικά 
έξοδα 

64-98 Γενικά Έξοδα- Έμμεσες 
Δαπάνες Γενικά Έξοδα- Έμμεσες Δαπάνες Λειτουργίας ΕΛΚΕ 
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