
 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΕΙ  ΗΠΕΙΡΟΥ 

Σήμερα 29 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00΄ π.μ. τα μέλη του Πρυτανικού 
Συμβουλίου του ΤΕΙ Ηπείρου συνήλθαν στην 1η συνεδρίαση, μετά την αριθμ. Φ.3/400/25-1-2018 
πρόσκληση του Πρύτανη, στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Διοικητήριο, στην Άρτα, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.4485/2017.  

Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες: 
 

1. Τσίνας Αναστάσιος – Πρύτανης  
2. Αγγέλης Κωνσταντίνος - Αντιπρύτανης  
3. Ζακοπούλου Βικτωρία – Αντιπρύτανης   
4. Καραμάνης Κωνσταντίνος- Αντιπρύτανης  
5. Τάγκας Περικλής – Αντιπρύτανης  
6. Δούκας Ηλίας –Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.) 
 

Ο εκπρόσωπος των φοιτητών, θα εκλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11 και 12 του 
άρθρου 84 του Ν. 4485/2017. 
 

 
Γραμματέας του Πρυτανικού Συμβουλίου ορίστηκε η διοικητική υπάλληλος Σταυρούλα Γιαννάκη 
του κλάδου ΔΕ/Διοικητικού-Λογιστικού. 

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρύτανης εισήγαγε προς συζήτηση τα θέματα  που 
αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη της πρόσκλησης. 

Θέμα 1ο «Έγκριση 1ης Τροποποίησης Τακτικού Προϋπολογισμού και Δ.Ε. οικονομικού έτους 2018 

»  

Ο Πρύτανης του ΤΕΙ Ηπείρου Αναστάσιος Τσίνας, εισάγει προς συζήτηση το θέμα και θέτει υπόψη 

των μελών την από 25-1-2018 εισήγηση του τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης  του Ιδρύματος η 

οποία αφορά την έγκριση της 1ης Τροποποίησης του Τακτικού Προϋπολογισμού και Δ.Ε. του 

οικονομικού έτους 2018 (αναγιγνώσκεται η εισήγηση καθώς και οι συνοδευτικοί πίνακες).  

 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Aριθμ. Συνεδρίασης:  1/29-1-2018 

 

Γιαννάκη Σταυρούλα 

Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100  Άρτα 

26810 50031        26810 76405 

www.teiep.gr 

rgiannaki@teiep.gr 
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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

 

A) ΓΙΑ ΤΗΝ 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018. 

Ο Πρύτανης  του ΤΕΙ Ηπείρου έχοντας υπόψη: 

Α΄- Τον προϋπολογισμό του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Οικονομικού Έτους 2018 που συντάχθηκε σύμφωνα με 

την αριθμ. 2/52435/ΔΠΓΚ/07-07-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών,  κατάρτιση του 

Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Οικονομικού Έτους 2018, και εγκρίθηκε με την 

αριθμ.225574/Β2/21-12-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.  

Β΄- Την αριθμ. πρωτ. 2/2176/ΔΠΓΚ/09-01-2018, εγκύκλιο εκτέλεσης προϋπολογισμού 2018, του 

Γ.Λ.Κ. 

Γ΄- Την αριθμ. πρωτ. 2/82455/ΔΠΓΚ/28-12-2015, εγκύκλιο εκτέλεσης προϋπολογισμού 2016, του 

Γ.Λ.Κ. με την οποία δίδεται η δυνατότητα χρήσης του ταμειακού υπολοίπου για την εξόφληση: 

- «Υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί τα προηγούμενα οικονομικά έτη όπως επίσης για την 
εξόφληση δαπανών ολοκλήρωσης συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

- Υποχρεώσεων που προκύπτουν από διαγωνισμούς που εγκρίθηκαν το προηγούμενο 
οικονομικό έτος, εφόσον (α) οι υποχρεώσεις έχουν νόμιμα αναληφθεί αλλά δεν έχουν 
τιμολογηθεί το προηγούμενο έτος, (β) έχει εκδοθεί απόφαση του αρμόδιου οργάνου 
Διοίκησης του Φορέα σας για την έγκριση διενέργειας και διακήρυξης διαγωνισμών και 
τέλος (γ) έχει εκδοθεί απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από εγκεκριμένη πίστωση του 
Προϋπολογισμού σας για το συνολικό ύψος της δαπάνης των διαγωνισμών 

- Υποχρεώσεις για συγκεκριμένες δαπάνες για τις οποίες ενισχύθηκε ο Προϋπολογισμός σας 
του προηγούμενου οικ. Έτους με επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό η οποία 
καταβλήθηκε εκτάκτως, δηλ. πέραν του ύψους της επιχορήγησης που είχε αρχικά 
καθοριστεί και εντός της διάρκειας των δύο (2) τελευταίων μηνών του προηγούμενου 
οικονομικού έτους, μετά από σχετική υπουργική απόφαση. Η εν λόγω έκτακτη 
επιχορήγηση, πρέπει να εμφανιστεί στα έσοδα του προϋπολογισμού του οικ. Έτους κατά το 
οποίο εισπράχτηκε, μετά από σχετική αναμόρφωση του προϋπολογισμού σας. 

- Επίσης τα ταμειακά διαθέσιμα χρησιμοποιούνται και για την κάλυψη της αμοιβής του 
έκτακτου διδακτικού προσωπικού που προβλέπεται στο άρθρο 39(παρ.10) του 
Ν.4186/2013». 

 

Δ΄- Την ανάγκη του διαχωρισμού των πιστώσεων των ΚΑΕ Εξόδων σε τρέχοντος έτους και 

παρελθόντων ετών και την ανάλυσή τους αντίστοιχα με τα στοιχεία (α) και (β).  

Ε΄- Το ταμειακό υπόλοιπο Τακτικού Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 που ανέρχεται στο ποσό του 

ενός εκατομμυρίου εκατόν ενενήντα ενός τετρακοσίων ενενήντα ευρώ και σαράντα τεσσάρων 

λεπτών #1.191.490,44 #. 

ΣΤ΄- Για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, σας γνωρίζω ότι υπάρχει ανάγκη 

τροποποίησης του προϋπολογισμού ως προς τούτο: 

          Α) Αυξάνουμε τους ΚΑ έσοδα :3511, 5211, 5252, 5266, 5271, 5291, 5299 

 

ΑΔΑ: ΩΑΥΡ4691ΟΙ-Ω2Τ



           B) Δημιουργούμε τους ΚΑ έσοδα 0136  « Επιχορηγήσεις για την καταβολή στεγαστικού 

επιδόματος  Φοιτητών» 

           Γ) Δημιουργούμε τους ΚΑ έξοδα 2636 «Χορηγίες για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος  

Φοιτητών» 

Δ) Αυξάνουμε τους ΚΑ έξοδα: 0274, 0426, 0431, 0518, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 

0711, 0712, 0715, 0721, 0731, 0732, 0741,0831, 0832, 0835, 0841, 0842, 0845, 0849, 0859, 0863, 

0887, 0892, 0893, 0895, 0898, 1261Β, 1428Β, 1429Β, 1436Β, 1439Β, 1611Β, 1719Β, 1731Β, 1831Β, 

1899Β, 2631, 3311, 3352, 3366, 3371, 3391, 3399, 4121, 7111Β. 

Ε) Αναλύουμε και εγγράφουμε σε Α και Β τους ΚΑ εξόδων: 1261, 1428, 1429, 1436, 1439, 

1611, 1719, 1731, 1831, 1899, 7111.  

Ειδικότερα : 

■ Η αύξηση του ΚΑΕ 0274 «Αμοιβές ωρομισθίου προσωπικού» και των KAE 

0561/0562/0563/0564/0565/0566 «Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση»  

Για την καταβολή της αποζημίωσης στους εργαζομένους με σχέση εργασίας Ι.Δ. είναι 

απαραίτητη η κράτηση υπέρ ασφαλιστικών ταμείων. Ομοίως, και σε ότι αφορά την Πρακτική 

Άσκηση των Σπουδαστών, αφορά:  

 Α) την ένταξη ανεξόφλητων υποχρεώσεων του προηγούμενου οικονομικού έτους για τις 

οποίες μπορεί να γίνει χρήση μέρους του ταμειακού υπολοίπου οικ. έτους 2017 στο τρέχον έτος 

ήτοι: 

 ΚΑΕ 0274 «Αμοιβές ωρομισθίου προσωπικού» 14.050,60 ευρώ 

 ΚΑΕ 0561 «Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς ασφαλισμένους Δημοσίου» 773,90 ευρώ 

 ΚΑΕ 0564 «Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για μισθωτούς ασφαλισμένους 

Δημοσίου» 446,69 ευρώ 

 ΚΑΕ 0566 «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ για μισθωτούς » 580,66 ευρώ 

  Β) χρήση ταμειακού υπολοίπου 2017 ύψους 633.377,53 ευρώ προκειμένου να χρησιμοποιηθεί 

για την κάλυψη της μισθοδοσίας του Έκτακτου Ωρομίσθιου Προσωπικού. Σύμφωνα με το 

Ν.1404/83 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2916/2001 και με το Ν.4009/2011 και ισχύει, για την 

κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών του ΤΕΙ προσλαμβάνεται 

εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η αμοιβή 

του οποίου βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΤΕΙ Ηπείρου. Τον προϋπολογισμό του ΤΕΙ βαρύνει 

επίσης η μισθοδοσία των Πανεπιστημιακών Υπότροφων σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 7γ 

του Ν.4386/11-05-2016 «Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική λειτουργία του θεσμού του 

πανεπιστημιακού υποτρόφου στα Α.Ε.Ι. της χώρας» και με την έκδοση του Ν.4310/2014 (ΦΕΚ 

τΑ΄258/8-12-2014) «Έρευνα, τεχνολογική Ανάπτυξη και καινοτομία και άλλες διατάξεις» στο άρθρο 

95 «Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι» ήτοι: 

 ΚΑΕ 0274 «Αμοιβές ωρομισθίου προσωπικού» αύξηση 501.431,73 ευρώ 
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 ΚΑΕ 0561 «Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς ασφαλισμένους πλην Δημοσίου» αύξηση 

126.200,60 ευρώ 

ΚΑΕ 0562 «Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς ασφαλισμένους στο Δημόσιο» αύξηση 1.000,00 

ευρώ 

ΚΑΕ 0563 «Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για μισθωτούς ασφαλισμένους πλην 

Δημοσίου» αύξηση 1.291,80 ευρώ 

ΚΑΕ 0564 «Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για μισθωτούς ασφαλισμένους 

Δημοσίου» αύξηση 1.500,00 ευρώ 

ΚΑΕ 0565 «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ για μισθωτούς ασφαλισμένους πλην Δημοσίου» 

αύξηση 953,40 ευρώ 

ΚΑΕ 0566 «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ για μισθωτούς ασφαλισμένους Δημοσίου» αύξηση 

1.000,00 ευρώ 

■ Η αύξηση του ΚΑΕ 0426 «Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων και ιδιωτών για την εκτέλεση 

μηχανογραφικών εργασιών» αφορά: 

 1) την ένταξη στον Κωδικό των ανεξόφλητων υποχρεώσεων του προηγούμενου οικονομικού έτους 

ύψους 1.008,33 ευρώ, για τις οποίες μπορεί να γίνει χρήση μέρους του ταμειακού υπολοίπου οικ. 

έτους 2017 στο τρέχον έτος. 

2)την αύξηση του κατά 5.000,00 ευρώ 

■ Η αύξηση του ΚΑΕ 0431 « Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών» αφορά αποκλειστικά την ένταξη 

στον Κωδικό των ανεξόφλητων υποχρεώσεων του προηγούμενου οικονομικού έτους ύψους 94,66 

ευρώ, για τις οποίες μπορεί να γίνει χρήση μέρους του ταμειακού υπολοίπου οικ. έτους 2017 στο 

τρέχον έτος. 

■ Η αύξηση του ΚΑΕ 0518 «Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά» αφορά  

1) την ένταξη στον Κωδικό των ανεξόφλητων υποχρεώσεων του προηγούμενου οικονομικού έτους 

ύψους 95,60 ευρώ, για τις οποίες μπορεί να γίνει χρήση μέρους του ταμειακού υπολοίπου οικ. 

έτους 2017 στο τρέχον έτος. 

2) την αύξηση του κατά 2.500,00 ευρώ 

 Η αύξηση των ΚΑΕ  0711, 0712, 0715, 0721, 0731, 0732, 0741 «οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης και 

ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας» για 

τις μετακινήσεις προσωπικού του ΤΕΙ σ’ όλες τις περιοχές της Ηπείρου όπου ακτινώνεται το ΤΕΙ 

(Άρτα – Ιωάννινα – Πρέβεζα – Ηγουμενίτσα), αφορά αποκλειστικά την ένταξη στους Κωδικούς των 

ανεξόφλητων υποχρεώσεων του προηγούμενου οικονομικού έτους για τις οποίες μπορεί να γίνει 

χρήση μέρους του ταμειακού υπολοίπου οικ. έτους 2017 στο τρέχον έτος, ήτοι: ΚΑΕ 0711 (1.434,50 

€), ΚΑΕ 0712 (62,40€), ΚΑΕ 0715 (3.158,00€), ΚΑΕ 0721 (3.780,00 €), ΚΑΕ 0731 (1.222,34€), ΚΑΕ 

0732 (473,85 €), ΚΑΕ 0741(1.046,75€). 
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■ Η αύξηση του ΚΑΕ 0831 «Ταχυδρομικά Τέλη» αφορά αποκλειστικά την ένταξη στον Κωδικό των 

ανεξόφλητων υποχρεώσεων του προηγούμενου οικονομικού έτους ύψους 125,44 ευρώ, για τις 

οποίες μπορεί να γίνει χρήση μέρους του ταμειακού υπολοίπου οικ. έτους 2017 στο τρέχον έτος. 

■ Η αύξηση του ΚΑΕ 0832 «Τηλεφωνικά – τηλεγραφικά τέλη» αφορά αποκλειστικά την ένταξη των 

ανεξόφλητων υποχρεώσεων του προηγούμενου οικονομικού έτους ύψους 1.649,67 ευρώ για τις 

οποίες μπορεί να γίνει χρήση μέρους του ταμειακού υπολοίπου οικ. έτους 2017 στο τρέχον έτος. 

■ Η αύξηση του ΚΑΕ 0835 «Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας» αφορά αποκλειστικά την ένταξη των 

ανεξόφλητων υποχρεώσεων του προηγούμενου οικονομικού έτους ύψους 86,82 ευρώ για τις 

οποίες μπορεί να γίνει χρήση μέρους του ταμειακού υπολοίπου οικ. έτους 2017 στο τρέχον έτος.   

■ Η αύξηση του ΚΑΕ 0841 «Ύδρευση και άρδευση» αφορά αποκλειστικά την ένταξη των 

ανεξόφλητων υποχρεώσεων του προηγούμενου οικονομικού έτους ύψους (46.424,02€) για τις 

οποίες μπορεί να γίνει χρήση μέρους του ταμειακού υπολοίπου οικ. έτους 2017 στο τρέχον έτος.   

■ Η αύξηση του ΚΑΕ 0842 «Φωτισμός και κίνηση» αφορά: 

την ένταξη των ανεξόφλητων υποχρεώσεων του προηγούμενου οικονομικού έτους ύψους 

(46.827,78€) για τις οποίες μπορεί να γίνει χρήση μέρους του ταμειακού υπολοίπου οικ. έτους 

2017στο τρέχον έτος. 

■ Η αύξηση του ΚΑΕ 0845 «Δαπάνες καθαρισμού γραφείων» για την ανάθεση μετά από 

διαγωνισμό του καθαρισμού των εγκαταστάσεων του ΤΕΙ σε εταιρείες καθαρισμού, αφορά  

1) την ένταξη στον κωδικό των ανεξόφλητων υποχρεώσεων του προηγούμενου οικονομικού έτους 

ύψους (18.753,09€) για τις οποίες μπορεί να γίνει χρήση μέρους του ταμειακού υπολοίπου οικ. 

έτους 2017 στο τρέχον έτος. 

2) την αύξησή του κατά 4.000,00€ 

■ Η αύξηση του ΚΑΕ 0849 «Λοιπές Δαπάνες» αφορά την ένταξη των ανεξόφλητων υποχρεώσεων 

του προηγούμενου οικονομικού έτους ύψους (2.306,40€) για τις οποίες μπορεί να γίνει χρήση 

μέρους του ταμειακού υπολοίπου οικ. έτους 2017 στο τρέχον έτος. 

■ Η αύξηση του ΚΑΕ 0859 «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» αφορά την ένταξη των 

ανεξόφλητων υποχρεώσεων του προηγούμενου οικονομικού έτους ύψους (1.349,80€) για τις 

οποίες μπορεί να γίνει χρήση μέρους του ταμειακού υπολοίπου οικ. έτους 2017 στο τρέχον έτος. 

■ Η αύξηση του ΚΑΕ 0863 «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων» αφορά αποκλειστικά την ένταξη 

στους Κωδικούς των ανεξόφλητων υποχρεώσεων του προηγούμενου οικονομικού έτους για τις 

οποίες μπορεί να γίνει χρήση μέρους του ταμειακού υπολοίπου οικ. έτους 2017 ύψους (1.156,20€) 

στο τρέχον έτος.   

■ Η αύξηση του ΚΑΕ 0887 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» αφορά αποκλειστικά 

την ένταξη στους κωδικούς των ανεξόφλητων υποχρεώσεων του προηγούμενου οικονομικού έτους 

ύψους (3.749,76€) για τις οποίες μπορεί να γίνει χρήση μέρους του ταμειακού υπολοίπου οικ. 

έτους 2017 στο τρέχον έτος. 
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■ Η αύξηση του ΚΑΕ 0892 «Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων» για την ασφάλιση των γεωργικών 

μηχανημάτων, αυτοκινήτων και των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Ηπείρου από ιδιωτικές 

εταιρίες ασφάλειας και φύλαξης, αφορά  

1) την ένταξη στον κωδικό των ανεξόφλητων υποχρεώσεων του προηγούμενου οικονομικού έτους 

ύψους (1.495,56€) για τις οποίες μπορεί να γίνει χρήση μέρους του ταμειακού υπολοίπου οικ. 

έτους 2017 στο τρέχον έτος. 

2) την αύξησή του κατά 3.000,00€ 

■ Η αύξηση του ΚΑΕ 0893 «Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» αφορά 

αποκλειστικά την ένταξη στον κωδικό των ανεξόφλητων υποχρεώσεων του προηγούμενου 

οικονομικού έτους ύψους (1.625,22€) για τις οποίες μπορεί να γίνει χρήση μέρους του ταμειακού 

υπολοίπου οικ. έτους 2017 στο τρέχον έτος. 

■ Η αύξηση του ΚΑΕ 0895 «Έξοδα λειτουργίας εργαστηρίων, σπουδαστηρίων κ.λ.π.» αφορά 

αποκλειστικά την ένταξη στον κωδικό των ανεξόφλητων υποχρεώσεων του προηγούμενου 

οικονομικού έτους ύψους (337,09€) για τις οποίες μπορεί να γίνει χρήση μέρους του ταμειακού 

υπολοίπου οικ. έτους 2017 στο τρέχον έτος. 

 ■ Η αύξηση του ΚΑΕ 0898 «Δαπάνες του άρθρου 7 του Ν.2158/93» αφορά αποκλειστικά την 

ένταξη στον κωδικό των ανεξόφλητων υποχρεώσεων του προηγούμενου οικονομικού έτους ύψους 

(8.283,20€) για τις οποίες μπορεί να γίνει χρήση μέρους του ταμειακού υπολοίπου οικ. έτους 2017 

στο τρέχον έτος. 

■ Η αύξηση του ΚΑΕ 1261Β «Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά» 

αφορά αποκλειστικά την ένταξη στον κωδικό των ανεξόφλητων υποχρεώσεων του προηγούμενου 

οικονομικού έτους ύψους (1.999,89€) για τις οποίες μπορεί να γίνει χρήση μέρους του ταμειακού 

υπολοίπου οικ. έτους 2017 στο τρέχον έτος. 

■ Η αύξηση του ΚΑΕ 1428Β «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής υδραυλικών, αρδευτικών 

και λοιπών έργων εγγειοβελτιώσεων» αφορά αποκλειστικά την ένταξη στον κωδικό των 

ανεξόφλητων υποχρεώσεων του προηγούμενου οικονομικού έτους ύψους (297,60€) για τις οποίες 

μπορεί να γίνει χρήση μέρους του ταμειακού υπολοίπου οικ. έτους 2017 στο τρέχον έτος. 

■ Η αύξηση του ΚΑΕ 1429Β «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων 

εγκαταστάσεων» αφορά αποκλειστικά την ένταξη στον κωδικό των ανεξόφλητων υποχρεώσεων 

του προηγούμενου οικονομικού έτους ύψους (522,66€) για τις οποίες μπορεί να γίνει χρήση 

μέρους του ταμειακού υπολοίπου οικ. έτους 2017 στο τρέχον έτος. 

■ Η αύξηση του ΚΑΕ 1436Β «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής τηλεπικοινωνιακών 

μέσων» αφορά αποκλειστικά την ένταξη στον κωδικό των ανεξόφλητων υποχρεώσεων του 

προηγούμενου οικονομικού έτους ύψους (8.072,88€) για τις οποίες μπορεί να γίνει χρήση μέρους 

του ταμειακού υπολοίπου οικ. έτους 2017 στο τρέχον έτος. 

■ Η αύξηση του ΚΑΕ 1439Β «Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και 

λοιπού εξοπλισμού» αφορά αποκλειστικά την ένταξη στον κωδικό των ανεξόφλητων υποχρεώσεων 

του προηγούμενου οικονομικού έτους ύψους (249,00€) για τις οποίες μπορεί να γίνει χρήση 

μέρους του ταμειακού υπολοίπου οικ. έτους 2017 στο τρέχον έτος. 
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■ Η αύξηση του ΚΑΕ 1611Β «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών» αφορά αποκλειστικά την 

ένταξη στον κωδικό των ανεξόφλητων υποχρεώσεων του προηγούμενου οικονομικού έτους ύψους 

(11.393,30€) για τις οποίες μπορεί να γίνει χρήση μέρους του ταμειακού υπολοίπου οικ. έτους 

2017 στο τρέχον έτος. 

■ Η αύξηση του ΚΑΕ 1719Β « Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων» αφορά 

αποκλειστικά την ένταξη στον κωδικό των ανεξόφλητων υποχρεώσεων του προηγούμενου 

οικονομικού έτους ύψους (580,00€) για τις οποίες μπορεί να γίνει χρήση μέρους του ταμειακού 

υπολοίπου οικ. έτους 2017 στο τρέχον έτος. 

■ Η αύξηση του ΚΑΕ 1731Β« Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού» αφορά 

αποκλειστικά την ένταξη στον κωδικό των ανεξόφλητων υποχρεώσεων του προηγούμενου 

οικονομικού έτους ύψους (517,00€) για τις οποίες μπορεί να γίνει χρήση μέρους του ταμειακού 

υπολοίπου οικ. έτους 2017 στο τρέχον έτος. 

■ Η αύξηση του ΚΑΕ 1831Β «Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης» αφορά αποκλειστικά την ένταξη 

στον κωδικό των ανεξόφλητων υποχρεώσεων του προηγούμενου οικονομικού έτους ύψους 

(638,85€) για τις οποίες μπορεί να γίνει χρήση μέρους του ταμειακού υπολοίπου οικ. έτους 2017 

στο τρέχον έτος. 

■ Η αύξηση του ΚΑΕ 1899Β «Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά» αφορά 

αποκλειστικά την ένταξη στον κωδικό των ανεξόφλητων υποχρεώσεων του προηγούμενου 

οικονομικού έτους ύψους (31,00€) για τις οποίες μπορεί να γίνει χρήση μέρους του ταμειακού 

υπολοίπου οικ. έτους 2017 στο τρέχον έτος. 

■ Η αύξηση του ΚΑΕ 2631 «Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων» αφορά 

αποκλειστικά την ένταξη στον κωδικό των ανεξόφλητων υποχρεώσεων του προηγούμενου 

οικονομικού έτους ύψους (9.090,00€) για τις οποίες μπορεί να γίνει χρήση μέρους του ταμειακού 

υπολοίπου οικ. έτους 2017 στο τρέχον έτος. 

■ Η αύξηση των ΚΑΕ 3311,  3352, 3366, 3371, 3391, 3399 αφορά στην απόδοση των 

εισπραχθέντων κρατήσεων υπέρ διαφόρων ταμείων. 

■ Η αύξηση του ΚΑΕ 4121 «Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστ. 

έρευνα, τον εξοπλισμό κλπ.» αφορά την ένταξη στον κωδικό των ανεξόφλητων υποχρεώσεων του 

προηγούμενου οικονομικού έτους ύψους (2.375,27€) για τις οποίες μπορεί να γίνει χρήση μέρους 

του ταμειακού υπολοίπου οικ. έτους 2017 στο τρέχον έτος. 

■ Η αύξηση του ΚΑΕ 7111Β «Προμήθεια επίπλων» αφορά την ένταξη στον κωδικό των 

ανεξόφλητων υποχρεώσεων του προηγούμενου οικονομικού έτους ύψους (2.499,99€) για τις 

οποίες μπορεί να γίνει χρήση μέρους του ταμειακού υπολοίπου οικ. έτους 2017 στο τρέχον έτος. 

Η αύξηση των ανωτέρω ΚΑ εξόδων που αντιστοιχεί στο 2018 προέρχεται από αύξηση των 

εσόδων.  

 

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
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ΕΣΟΔΑ: Τακτικού Προϋπολογισμού: #4.224.750,00 # 

ΕΞΟΔΑ: Τακτικού Προϋπολογισμού: # 4.981.053,30# 

ΜΕΙΟΝ (633.377,53) ευρώ αφορούν χρήση ταμειακού υπολοίπου 2017 προκειμένου να 

χρησιμοποιηθεί για πρόσληψη Έκτακτου Ωρομίσθιου Προσωπικού και Υπότροφων, αναγκαίων για 

την επαρκή διδασκαλία των εκπαιδευτικών μαθημάτων του Ιδρύματος. 

ΜΕΙΟΝ (200.665,77) ευρώ αφορούν μεταφορά των ανεξόφλητων υποχρεώσεων του 2017 στο 

τρέχον έτος. 

 ΕΞΟΔΑ: Τακτικού Προϋπολογισμού                  # 4.147.010,00 #    

Πλεόνασμα Προϋπολογισμού                                      # 77.740,00 # 

- Πρέπει να αναφερθεί ρητά ότι στον Προϋπολογισμό Οικονομικού έτους 2017, παραμένει 
ανέντακτο άνω του 30% του Ταμειακού υπολοίπου 2017 που ανέρχεται στο ποσό του ενός 
εκατομμυρίου  εκατόν ενενήντα ένα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα ευρώ και σαράντα 
τεσσάρων λεπτών # 1.191.490,44#.                                         

 

Ο Προϋπολογισμός του ΤΕΙ Ηπείρου 2018 εμφανίζει πλεόνασμα 2% (77.740,00) ευρώ επί των 

συνολικών εσόδων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και του Τακτικού 

Προϋπολογισμού (με σταθερές τις δαπάνες σίτισης και μισθοδοσίας). 

Μετά από τα παραπάνω  εισηγούμαι την έγκριση της 1ης τροποποίησης και αναμόρφωσης του 

Τακτικού Προϋπολογισμού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Οικονομικού έτους 2018, όπως εμφανίζεται στο 

φύλλο μεταβολών Νο 1, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 

 

Β) ΓΙΑ ΤΗΝ 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΤΟΥΣ 2018. 

      Ο Πρύτανης  του ΤΕΙ Ηπείρου έχοντας υπόψη: 

Α΄. Τον Προϋπολογισμό  του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου οικονομικού έτους 2018 ο οποίος εγκρίθηκε με την 

αριθμ.225574/Β2/21-12-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.  

Β΄. Την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, σας ενημερώνω ότι υπάρχει ανάγκη 

τροποποίησης του προϋπολογισμού, προς τούτο: 

α) Αυξάνουμε τους ΚΑΕ έσοδα και έξοδα : 

  9342 «Προμήθεια μηχανών γραφείου, δακτυλογράφησης, φωτοτυπιών, αριθμομηχανές κ.λ.π.» 

9343 «Προμήθεια ηλεκτρικών μηχανημάτων και συσκευών (πλήν τηλεπικοινωνιακών, 

ηλεκτρακουστικών και συσκευών ψύξης και κλιματισμού)» 

  9344 «Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρακουστικών συσκευών και οργάνων» 
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  9345 « Προμήθεια οργάνων ακρίβειας μέτρησης και ελέγχου κ.λ.π.» 

  9346 « Προμήθεια ψυγείων, ψυκτικών μηχανημάτων, μηχανημάτων κλιματισμού κ.λ.π.» 

β) Μειώνουμε τον ΚΑΕ έσοδα και έξοδα 

9322 «Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων-βιβλιοθηκών κλπ» 

9325 «Επισκευή και συντήρηση κτιρίων» 

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

   ΕΣΟΔΑ  Προϋπολογισμού Δ.Ε.:    # 1.100.000,00# ΕΥΡΩ 

   ΕΞΟΔΑ  Προϋπολογισμού Δ.Ε.:     #1.100.000,00# ΕΥΡΩ 

Μετά τα παραπάνω εισηγούμαι την έγκριση της 1ης τροποποίησης και αναμόρφωσης του 

Προϋπολογισμού Δ.Ε. του οικονομικού έτους 2018 όπως εμφανίζεται στους συνημμένους πίνακες, 

οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΤΕΙ Ηπείρου μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 1404/83 «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει μέχρι σήμερα 

2. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ.195/τ.Α΄/06-09-2011) «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

3. Τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ.114/τ.Α΄/04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 

4. Την υπ’ αριθμ. 25-01-2018 εισήγηση του τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης του 
Ιδρύματος. 

5. Την εισήγηση του Πρύτανη.   
α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

Ομόφωνα: Εγκρίνει να εισηγηθεί στη Σύγκλητο την πρώτη (1η) Τροποποίηση του Τακτικού 

Προϋπολογισμού και Δ.Ε. του Οικονομικού Έτους 2018 του ΤΕΙ Ηπείρου, ως εξής:  

ΕΣΟΔΑ: Τακτικού Προϋπολογισμού: #4.224.750,00 # 

ΕΞΟΔΑ: Τακτικού Προϋπολογισμού: # 4.981.053,30# 

ΜΕΙΟΝ (633.377,53) ευρώ αφορούν χρήση ταμειακού υπολοίπου 2017 προκειμένου να 

χρησιμοποιηθεί για πρόσληψη Έκτακτου Ωρομίσθιου Προσωπικού και Υπότροφων, αναγκαίων για 

την επαρκή διδασκαλία των εκπαιδευτικών μαθημάτων του Ιδρύματος. 

ΜΕΙΟΝ (200.665,77) ευρώ αφορούν μεταφορά των ανεξόφλητων υποχρεώσεων του 2017 στο 

τρέχον έτος. 

 

 ΕΞΟΔΑ: Τακτικού Προϋπολογισμού                  # 4.147.010,00 #    

Πλεόνασμα Προϋπολογισμού                                      # 77.740,00 # 
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- Πρέπει να αναφερθεί ρητά ότι στον Προϋπολογισμό Οικονομικού έτους 2017, παραμένει 
ανέντακτο άνω του 30% του Ταμειακού υπολοίπου 2017 που ανέρχεται στο ποσό του ενός 
εκατομμυρίου  εκατόν ενενήντα ένα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα ευρώ και σαράντα 
τεσσάρων λεπτών # 1.191.490,44#. 

 

   ΕΣΟΔΑ  Προϋπολογισμού Δ.Ε.:    # 1.100.000,00# ΕΥΡΩ 

   ΕΞΟΔΑ  Προϋπολογισμού Δ.Ε.:     #1.100.000,00# ΕΥΡΩ 

ΤΕΛΙΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ

ΣΜΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΣΟΔΑ 4.224.750,00 1.100.000,00 5.324.750,00 

    

ΕΞΟΔΑ 4.147.010,00 1.100.000,00 5.247.010,00 

    

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ   77.740,00 

 

Ο Προϋπολογισμός του ΤΕΙ Ηπείρου 2018 εμφανίζει πλεόνασμα 2% (77.740,00) ευρώ επί των 

συνολικών εσόδων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και του Τακτικού 

Προϋπολογισμού (με σταθερές τις δαπάνες σίτισης και μισθοδοσίας). 

 
  
  

O Πρύτανης του ΤΕΙ Ηπείρου 
 

                   Τα μέλη  

Αναστάσιος Τσίνας 
 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Η Γραμματέας 

 
 

Γιαννάκη Σταυρούλα 

                Αγγέλης Κωνσταντίνος 
                Ζακοπούλου Βικτωρία 
                Καραμάνης Κωνσταντίνος 
                Τάγκας Περικλής 
                Δούκας Ηλίας 
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