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18 Φεβρουαρίου 2014 
Αρ.Πρωτ. 371 

Προς: Πρύτανη ΕΚΠΑ, Καθηγητή κ. Θ. Πελεγρίνη 
 
Θέμα: Κατάθεση του οικονομικού Απολογισμού του Ιδρύματος του έτους 2013 στο Συμβούλιο 

Ιδρύματος προς έγκριση 
 
 
Αξιότιμε κ. Πρύτανη,  

Το Συμβούλιο Ιδρύματος, στη συνεδρίασή του της 12ης Ιανουαρίου 2014 αποφάσισε ομόφωνα 
ότι "δεν θα εγκρίνει κανένα οικονομικό στοιχείο εάν δεν αποσταλεί από τον κ.Πρύτανη στο Συμβούλιο 
Ιδρύματος εγκαίρως (τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν), με όλα τα συνοδευτικά στοιχεία και 
επεξηγήσεις για κάθε εγγραφή ώστε να υπάρχει το αναγκαίο χρονικό περιθώριο για την εξέταση όλων 
των στοιχείων και την τεκμηρίωση των δαπανών με βάση τους στόχους και τη στρατηγική για την 
ανάπτυξη του Ιδρύματος" (όπως σας έχει ήδη αποσταλεί με την υπ'αρ.πρωτ. ΣΙ 366/12.2.2014 
κοινοποίηση αποφάσεων). 

Παρακαλώ λοιπόν όπως πράξετε τα δέοντα ώστε να καταθέσετε στο Συμβούλιο Ιδρύματος προς 
έγκριση το συντομότερο δυνατό τον απολογισμό εσόδων - εξόδων του τακτικού προϋπολογισμού, και 
του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων, καθώς και τον ισολογισμό οικονομικού έτους 2013, τα 
οποία να συνοδεύονται από επεξηγήσεις για τις εγγραφές. Ιδίως για τον ισολογισμό 2013, παρακαλώ 
όπως αποστείλετε οπωσδήποτε συνημμένα προσωρινό ισοζύγιο Δεκεμβρίου 2013, αναλυτικό και Α' 
βαθμού τελικό. 

Επιπροσθέτως, παρακαλώ όπως συνημμένα κατατεθούν: 
α) όλα τα δικαιολογητικά δαπανών για τις κάτωθι εγγραφές 

− συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κές απαιτήσεις (ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 
και προηγ. χρήσεως 2012) 

− έκτακτα και ανόργανα έξοδα (ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 και προηγ. χρήσεως 2012) 
− έκτακτες ζημιές (ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 και προηγ. χρήσεως 2012) 

β) επεξηγήσεις σχετικά με το περιεχόμενο των εγγεγραμμένων ποσών στις επιχορηγήσεις επενδύσεων 

γ) κάθε δαπάνη η οποία αναφέρεται σε πληρωμών "προμηθευτών" παρακαλώ να επεξηγείται πλήρως και 
συνοδεύεται από βεβαίωση του Δ/ντή ότι κάθε δαπάνη έχει κριθεί νόμιμη από τον Επίτροπο.  
 

Με τιμή 
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ιδρύματος 

 
 
 

Καθηγητής Δ. Μπερτσιμάς 
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