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Προς το 
Διδακτικό Προσωπικό του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 
 
Θέμα: Κατάρτιση ετήσιων προϋπολογισμών έργων για το έτος 2022 
 
Σας ενημερώνουμε ότι το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΕΛΚΕ, όπως αυτό 
καθορίστηκε με το Ν.4485/2017 και τροποποιήθηκε με τους Ν. 4521/2018, 4547/2018, 4559/2018, 
4589/2019, 4610/2019, 4623/2019 και 4635/2019 περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν στη 
διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού των επιμέρους έργων για κάθε έτος, όπως 
επίσης και στην κατάρτιση του συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ για το έτος 
αναφοράς. 
 
Κατ’ εφαρμογή του ανωτέρω θεσμικού πλαισίου, προκειμένου να είναι εφικτή η σύνταξη του 
συνολικού ετήσιου αναλυτικού προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ για το έτος 2022, η έγκαιρη έγκρισή του 
από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ και τη Σύγκλητο του ΟΠΑ, καθώς επίσης και 
η υποβολή του έως την 30/12/2021 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.4485/2017) 
στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για εισήγηση και έγκριση από τον Υπουργό, 
είναι απαραίτητο να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ από τους Επιστημονικούς Υπευθύνους των έργων, το 
αργότερο έως τις 26/11/2021, οι ετήσιοι προϋπολογισμοί του έτους 2022 για όλα τα έργα που 
θα συνεχίσουν να υλοποιούνται το έτος 2022. Η κατάρτιση του προϋπολογισμού θα γίνει σε 
συνεργασία με τους διαχειριστές των αντίστοιχων έργων. 
 
Η έγκαιρη αποστολή του Ετήσιου Προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ και η έγκρισή του από το Υπουργείο 
θα καταστήσει δυνατή την υλοποίηση των προγραμμάτων, καθώς στόχος μας είναι να επιτύχουμε 
να εγκριθεί όσο το δυνατόν συντομότερα και να είναι δυνατή και η έκδοση αποφάσεων ανάληψης 
υποχρέωσης για το έτος 2022, στις αρχές του επόμενου έτους. 
 
Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία: 
 
1. Σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει εγκεκριμένος ετήσιος προϋπολογισμός έτους 2022 για 

κάποιο έργο δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση δαπανών στο έργο αυτό. Στην περίπτωση 
που δεν κατατεθεί ετήσιος προϋπολογισμός 2022 μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, θα 
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής του μετά την έγκριση από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων. 

 
2. Θα υπάρχει δυνατότητα αναμόρφωσης του ετήσιου προϋπολογισμού ενός έργου, εφόσον 

αυτό κριθεί αναγκαίο, μετά την έγκριση του αρχικού Ετήσιου Προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ από 
τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

 
 
 
 
 
 



Στο συνημμένο παράρτημα δίνονται οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία κατάρτισης ετήσιου 
προϋπολογισμού για το έτος 2022. Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των έργων μπορούν να 
απευθύνονται στους διαχειριστές των έργων τους, για πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινήσεις. 
 
Η υποβολή των Ετήσιων Προϋπολογισμών για το έτος 2022 μπορεί να γίνει είτε με ηλεκτρονική 
αποστολή του εντύπου σε αρχείο pdf με ψηφιακή υπογραφή είτε με κατάθεση του εντύπου με 
πρωτότυπη υπογραφή σε κλειστό φάκελο υπόψη του αρμόδιου διαχειριστή. 
 
 
 
 Με εκτίμηση, 

* 

 Μαρία Μαρινοπούλου 
 Προϊσταμένη ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 
 
 
 
 

 
Συνημμένα έγγραφα: Ενημερωτικές Οδηγίες για την κατάρτιση Ετήσιων Προϋπολογισμών έτους 2022 
 
 
 
* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του φορέα. 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
«Ενημερωτικές Οδηγίες για την κατάρτιση Ετήσιων Προϋπολογισμών έτους 2022» 

 
1. Ο αρχικός ετήσιος προϋπολογισμός του 2022 εγκρίνεται από Συνεδρίαση της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, ενώ οι αναμορφώσεις αυτού εγκρίνονται από τον ΠΟΥ 
και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ. 

 
2. Ο ετήσιος προϋπολογισμός του 2022 είναι ενδεικτικός και ενδεχόμενες αποκλίσεις δεν 

πρόκειται να επηρεάσουν την υλοποίηση του έργου. Θα υπάρχει δυνατότητα 
αναμόρφωσης του ετήσιου προϋπολογισμού του έργου όσες φορές αυτό κριθεί αναγκαίο. 

 
3. Εάν δεν έχει υποβληθεί ετήσιος προϋπολογισμός για το 2022 για ένα έργο, οι εντολές 

πληρωμής για τον μήνα Ιανουάριο θα μπορούν να κατατεθούν μετά την υποβολή και την 
έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού από την Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και 
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ. 

 
4. Προκειμένου να καταρτιστεί ο ετήσιος προϋπολογισμός του 2022 μπορεί είτε να 

χρησιμοποιηθεί το αδιάθετο υπόλοιπο του συνολικού προϋπολογισμού του έργου είτε να 
αναμορφωθεί ο τρέχων ετήσιος προϋπολογισμός του 2021 αφού ληφθεί υπόψη το ποσό 
των δαπανών και των δεσμεύσεων που έγιναν ή προβλέπεται να γίνουν εντός του 2021. 

 
5. Εάν η σύμβαση ενός συνεργάτη λήγει το 2021 και η καταβολή της αμοιβής γίνει το 2022 

τότε η δαπάνη αυτή θα πρέπει να προβλεφθεί στον ετήσιο προϋπολογισμό του έτους στο 
οποίο θα κατατεθεί η σχετική εντολή πληρωμής και συνεπώς θα πραγματοποιηθεί η 
πληρωμή. 

 
6. Εάν δεν σκοπεύετε να πραγματοποιήσετε άλλες δαπάνες εντός του 2021 μπορείτε να 

μεταφέρετε όλα τα υπόλοιπα των δαπανών που δεν έγιναν στον ετήσιο προϋπολογισμό 
του 2022. Στον ετήσιο προϋπολογισμό του 2021 θα πρέπει να συμπεριλάβετε τις δαπάνες 
που έχουν γίνει ή προβλέπεται να γίνουν έως το τέλος του έτους. Δεν μπορείτε να 
μεταφέρετε τα υπόλοιπα δαπανών από κατηγορίες δαπάνης στις οποίες έχετε δεσμεύσεις 
συμβάσεων. 

 
7. Εάν μείνει υπόλοιπο δαπανών στον ετήσιο του 2021 κατά τη λήξη του τρέχοντος έτους αυτό 

θα παραμείνει στην κατηγορία δαπανών του συνολικού προϋπολογισμού όταν λήξει η 
χρήση του 2021 και θα μπορεί να μεταφερθεί στον ετήσιο του 2022. Το ποσό θα 
εμφανίζεται στη στήλη του αδιάθετου υπολοίπου στη γενική κατηγορία δαπανών του 
συνολικού προϋπολογισμού που ανήκει. 

 


