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ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για τις διαδικασίες και στάδια πραγματοποίησης 

δαπανών προσωπικού και προμηθειών διαχείρισης έργων σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114/04-08-2017) όπως αυτό 

τροποποιήθηκε από τον Νόμο 4521/2018 (ΦΕΚ Α΄ 38/02-03-18) άρθρο 11 

 

Με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 7.α του άρθρου 11 του Ν. 4521/2018, από 

1/7/2018 προβλέπεται η έναρξη ισχύος του άρθρου 62 του Ν. 4485/2017, όπου για 

την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης είναι αναγκαία προγενέστερη 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  

Η διαδικασία και ο τρόπος ελέγχου, εκκαθάρισης και ενταλματοποίησης των 

δαπανών των ΕΛΚΕ καθώς και η διαδικασία και ο τρόπος εξόφλησής τους θα 

καθοριστεί  από Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία 

προβλέπονταν  στο άρθρο 63 του Ν. 4485/2017 και η οποία δεν έχει ακόμη εκδοθεί. 

Κατόπιν των ανωτέρω, και ενόψει της αναγκαιότητας ομαλής μετάβασης μεταξύ δύο 

διαφορετικών πλαισίων διαχείρισης, καθώς και της αναγκαιότητας αποσαφήνισης 

και παροχής διευκρινίσεων, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα: 

1. Τα παραστατικά δαπανών με ημερομηνία έκδοσης έως και 30/6/2018 

ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και εξοφλούνται σύμφωνα με το υφιστάμενο 

πλαίσιο.  

2. Οι εντολές πληρωμής απασχολούμενων για συμβάσεις που έχουν εγκριθεί 

έως και την 30/6/2018 ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και εξοφλούνται κανονικά, 

ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος απασχόλησης που αφορούν. 
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3. Οι μετακινήσεις για τις οποίες έχει εγκριθεί απόφαση μετακίνησης έως την 

30/6/2018 διενεργούνται, ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και εξοφλούνται 

κανονικά, ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος της μετακίνησης. 

4. Τα θέματα τα οποία έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Ερευνών και 

Διαχείρισης και αφορούν διάστημα μετά την 1/7/2018, δεν θα εξοφληθούν 

μέχρι την έκδοση της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης ή μέχρι την έκδοση 

οποιασδήποτε σχετικής εγκυκλίου που θα αποσαφηνίζει το θέμα. 

Τέλος, δεδομένου ότι γίνεται προσαρμογή του συστήματος διαχείρισης έργων του 

ΕΛΚΕ για την περίοδο από την 1/7/2018 και μετά, σύμφωνα με τις σχετικές 

διατάξεις του Ν.4485/2018 όπως ισχύει, παρακαλούμε όπως η διενέργεια κινήσεων 

εκτός των παραπάνω αναφερόμενων να γίνεται μόνο κατόπιν συνεννόησης με τη 

ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ. Θα ακολουθήσει νεώτερη ενημέρωση το συντομότερο δυνατό. 

 

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση. 
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