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38η/06-04-2020 έκτακτη Συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, με τηλεδιάσκεψη 

 
Παρόντες: 

(με τηλεδιάσκεψη) 

Καθηγητής Ευάγγελος Διαμαντόπουλος, Πρύτανης,  

Καθηγητής Μιχαήλ  Ζερβάκης Αντιπρύτανης, 

Καθηγητής Νικόλαος Καλλίθρακας-Κόντος Αντιπρύτανης 

Αναπλ. Καθηγητής Μιχαήλ Λαγουδάκης Αντιπρύτανης 

Κοκονά Ελένη, Εκπρ. Διοικητικού Προσωπικού 

Γραμματέας: Δήμητρα  Χαβρέ  

 
Στη Συνεδρίαση συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη η  κα  Δ. Παντελάκη  Αναπλ. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών για την παρουσίαση των οικονομικών θεμάτων. 
 

 
 

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1) 2η Τροποποποίηση Τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 με χρήση Ταμειακού Υπολοίπου, 
βάσει της Π.Ν.Π. 20.03.2020/ ΦΕΚ 68/τ. A’  

2) 3η Τροποποποίηση Τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (εσωτερική)  

 

 

Θέμα 1ο: 2η Τροποποποίηση Τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 με χρήση Ταμειακού 
Υπολοίπου, βάσει της Π.Ν.Π. 20.03.2020/ ΦΕΚ 68/τ. A’  

 
Ομόφωνα εγκρίθηκε η 2η Τροποποίηση του Τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, 
προκειμένου να γίνει χρήση ταμειακών διαθεσίμων, ύψους 50.700 ευρώ, για την προμήθεια 
υπολογιστικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση και υποστήριξη των συστημάτων τηλεργασίας, 
τηλεκπαίδευσης και τηλεδιάσκεψης του Ιδρύματος, για να συνεχίσουν απρόσκοπτα οι διοικητικές και 
ακαδημαϊκές λειτουργίες του, καθώς, εν μέσω των νέων συνθηκών, αυτές απαιτείται να 
διεκπεραιώνονται σε μεγάλο ποσοστό εξ αποστάσεως. 

Καθώς στην παρ. 2.γ του άρθρου 14 του Ν.4485/2017 ορίζεται ότι το ‘Πρυτανικό Συμβούλιο’ «καταρτίζει 
και αναμορφώνει τον ετήσιο τακτικό οικονομικό προϋπολογισμό και τον τελικό οικονομικό απολογισμό 
του Ιδρύματος, καθώς και τους αντίστοιχους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, τους υποβάλλει 
προς έγκριση στη Σύγκλητο και εποπτεύει την εφαρμογή των σχετικών αποφάσεών της» η απόφαση 
αυτή θα υποβληθεί προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος. 

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του εξηκοστού πέμπτου άρθρου της ΠΝΠ 68/20-03-2020, η απόφαση της 
Συγκλήτου θα κοινοποιηθεί στην Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ. και στη 
Δ/νση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (Δ.Π.Γ.Κ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) 

 



  
   

 

 
 

Θέμα 2ο: 3η Τροποποποίηση Τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (εσωτερική)  

Ομόφωνα εγκρίθηκε η 3η Τροποποίηση του Τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, η οποία 
αφορά σε ανακατανομή στο σκέλος των εξόδων του τακτικού Π/Υ 2020 συνολικού ποσού 17.182,20 € 
κατόπιν αιτημάτων ανακατανομής Π/Υ των Σχολών και των Διευθύνσεων του Ιδρύματος. 

Το μεγαλύτερο ποσό της ανακατανομής αφορά στην προμήθεια του Univesris Π/Υ 14.880,00 € η οποία 
είχε αρχικά προϋπολογιστεί στο Π.Δ.Ε. 

Καθώς στην παρ. 2.γ του άρθρου 14 του Ν.4485/2017 ορίζεται ότι το ‘Πρυτανικό Συμβούλιο’ «καταρτίζει 
και αναμορφώνει τον ετήσιο τακτικό οικονομικό προϋπολογισμό και τον τελικό οικονομικό απολογισμό 
του Ιδρύματος, καθώς και τους αντίστοιχους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, τους υποβάλλει 
προς έγκριση στη Σύγκλητο και εποπτεύει την εφαρμογή των σχετικών αποφάσεών της» η απόφαση 
αυτή θα υποβληθεί προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος. 

Λαμβάνοντας υπόψιν την παράγραφο 5 του άρθρου 70 του Ν.4610/2019  η παρούσα τροποποίηση 
εγκρίνεται με απόφαση Πρύτανη, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου. 

 
 
 

Η Γραμματέας του Πρυτανικού Συμβουλίου 
Χαβρέ Δήμητρα

 


