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12η/18-07-2018 Συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου ( Έκτακτη Συνεδρίαση)  

 

Παρόντες: 

 

Πρύτανης:  Καθηγητής Ευάγγελος Διαμαντόπουλος  

Αντιπρυτάνεις  Αναπλ. Καθηγητής Μιχαήλ Λαγουδάκης  

 Καθηγητής Νικόλαος  Καλλίθρακας-Κόντος 

 Καθηγητής Μιχαήλ  Ζερβάκης  

Εκπρ. Διοικητικού Προσωπικού Eλένη Κοκονά   

Γραμματέας: Χαβρέ Δήμητρα  

 
Επίσης, παρευρέθηκε η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης  Οικονομικών Υπηρεσιών κα Δ. 
Παντελάκη για την παρουσίαση του 1ου θέματος.  

 
  

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1) 7η Τροποποίηση Τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 

2) Ανακοινώσεις – Αιτήσεις - Προτάσεις 

 

 

1)  7η  Τροποποίηση Τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 

Εγκρίθηκε η 7η Τροποποίηση του Τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, η οποία αφορά σε: 

Έκτακτη Επιχορήγηση 

Με την υπ’ αρίθμ: 114667/09.07.2018/Β2 Υπουργική Απόφαση εγκρίθηκε έκτακτη επιχορήγηση για 
δαπάνες λειτουργίας του Ιδρύματος ύψους 331.675€ οπότε αυξάνεται ο ΚΑ Εσόδων (0112) ‘Επιχορηγήσεις 
για δαπάνες λειτουργίας’  και κατανέμεται το ποσό στους ΚΑ Εξόδων ως εξής: 

o Ενίσχυση των κωδικών εξόδων που είχαν μειωθεί κατά την προηγούμενη (6η) τροποποίηση του 
Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σίτισης των 
φοιτητών: 

 ΚΑΕ 0429.α (Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες) 
 ΚΑΕ 0841.α (Ύδρευση και Άρδευση), 0842.α (Φωτισμός και κίνηση) 
 ΚΑΕ 1259.α (Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων) 

o Επίσης από την έκτακτη επιχορήγηση γίνεται ενίσχυση των παρακάτω κωδικών εξόδων:  
 ΚΑΕ (0518.α) Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών προκειμένου να εξοφλήσουμε την από 

4702/7-5-2018 αίτηση παρόχου υγείας.  
 ΚΑΕ 0911.α (Φόροι), προκειμένου να προβλέψουμε ενδεχόμενη  αύξηση του ΕΝΦΙΑ. 
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 ΚΑΕ 1611.α (Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών) προκειμένου να φτάσει στο 
ύψος των περυσινών απαιτήσεων και να καλυφθούν οι ανάγκες του Ιδρύματος για 
πετρέλαιο θέρμανσης και υγραέριο. 

Στεγαστικό Φοιτητικό Επίδομα 

Ενίσχυση με το ποσό των 470.000€ των ΚΑ Εσόδων 0136 και Εξόδων 2636.α  για καταβολή του 
στεγαστικού φοιτητικού επιδόματος. Το ποσό αφορά στις 10 εγκεκριμένες αιτήσεις στεγαστικού 
φοιτητικού επιδόματος παρελθόντων ετών και στις 460 εγκεκριμένες αιτήσεις του τρέχοντος Ακαδημαϊκού 
Έτους  2017-2018.  

 

Κρατήσεις – Απόδοση Κρατήσεων 

o Ενίσχυση των ΚΑ Εσόδων (5291Α, 5292Α) και Εξόδων (3391Γ.α, 3392Α.α)  που αφορούν στην 
είσπραξη και απόδοση κρατήσεων των ανταποδοτικών υποτροφιών. 

o Ενίσχυση  των  ΚΑ Εσόδων (5529) και Εξόδων (3199.α) που αφορούν είσπραξη ποσών που 
καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται, για την επιστροφή στην εταιρεία Πρότυπο Κατασκευαστική της 
αχρεωστήτως καταβληθείσας κράτησης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(ΑΕΠΠ). 
 

Υποβλήθηκε για έγκριση στη Σύγκλητο. 

 

 

2)  Ανακοινώσεις - Αιτήσεις - Προτάσεις 

 

Λειτουργία ΕΛΚΕ  

Έγινε ενημέρωση στα μέλη του Σώματος ότι ο ΕΛΚΕ έχει συμμορφωθεί στις διατάξεις του Ν.4485/2017 
όσον αφορά στη λειτουργία του βάσει του Δημόσιου Λογιστικού από την 1η Ιουλίου 2018, τουλάχιστον 
όσον αφορά στην κατηγορία των Μετακινήσεων. Σιγά σιγά θα μεταβεί πλήρως στο νέο σύστημα 
λειτουργίας του, όπως ορίζει η νομοθεσία, ήτοι από  01/01/2019. Επί του παρόντος δεν είναι γνωστό εάν 
θα δοθεί παράταση στην εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4485/2017 όσον αφορά στη λειτουργία των 
ΕΛΚΕ γενικότερα. 

 

Διεξήχθη άτυπη συζήτηση για τη γενικότερη δυνατότητα αξιοποίησης των κτιρίων του Πολυτεχνείου 
Κρήτης, τη διαχείριση των οποίων έχει αναλάβει η Εταιρεία Αξιοποίησης της Περιουσίας του Ιδρύματος.  

 

 

Η Γραμματέας του Πρυτανικού Συμβουλίου 
Χαβρέ Δήμητρα 

 

 

 


