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Ενημέρωση για διαδικασία έγκρισης ετήσιων προϋπολογισμών 

Σας ενημερώνουμε ότι στις 11/3/2022 εγκρίθηκε από την Υπουργό Παιδείας και 
Θρησκευμάτων ο προϋπολογισμός του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ για το οικονομικό έτος 2022. 

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4653/2020 άρθρο 22 παρ. 5 περ. 19, η ΜΟΔΥ του 
ΕΛΚΕ/ΟΠΑ την τελευταία ημέρα κάθε τριμήνου θα πραγματοποιεί αυτόματα αναμορφώσεις 
των ετήσιων προϋπολογισμών του κάθε έργου/προγράμματος, με την προϋπόθεση ότι 
υπάρχει εγκεκριμένος αρχικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος αναφοράς.  

Οι αναμορφώσεις θα καλύπτουν:  
1. όλα τα αρνητικά υπόλοιπα ανά κατηγορία δαπάνης του τελευταίου εγκεκριμένου 

ετήσιου προϋπολογισμού του συγκεκριμένου έτους, που προέκυψαν από δαπάνες που 
πραγματοποιήθηκαν στο τρίμηνο αναφοράς καθ΄ υπέρβαση των ποσών που είχαν 
προβλεφθεί στον τελευταίο εγκεκριμένο ετήσιο προϋπολογισμό, με την προϋπόθεση ότι 
υπήρχε επαρκές υπόλοιπο στην αντίστοιχη κατηγορία δαπάνης του συνολικού 
προϋπολογισμού.   

2. όλα τα αρνητικά υπόλοιπα που ενδεχομένως προκύπτουν από συμβάσεις αναθέσεως 
έργου που συνάφθηκαν εντός του τριμήνου αναφοράς, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπήρχε 
επαρκές υπόλοιπο στην αντίστοιχη κατηγορία δαπάνης του συνολικού προϋπολογισμού. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Ν. 4653/2020, άρθρο 22 παρ. 5, ο εγκεκριμένος αναλυτικός 
ετήσιος προϋπολογισμός κάθε έργου/προγράμματος δύναται να αναμορφώνεται ανάλογα 
με τις ανάγκες του έργου/προγράμματος είτε για αύξηση, είτε για μείωση ή για ανακατανομή 
του προϋπολογισμού μεταξύ των κατηγοριών δαπανών που τον συγκροτούν, με τις 
ακόλουθες διαδικασίες: 
α) οποτεδήποτε εντός του τρέχοντος οικονομικού έτους με αίτημα του Επιστημονικού 
Υπευθύνου και απόφαση του αρμόδιου οργάνου, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του 
Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) και έγγραφης συμφωνίας του Φορέα 
Χρηματοδότησης, όπου αυτή απαιτείται και,  
β) σε τριμηνιαία βάση και συγκεκριμένα το αργότερο έως 31/3, 30/6, 30/9 και 31/12 εκάστου 
οικονομικού έτους, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και σύμφωνη γνώμη του Π.Ο.Υ., 
εφόσον οι πραγματοποιθείσες δαπάνες που εκτελέστηκαν εντός του τελευταίου 
ημερολογιακού τριμήνου υπερβαίνουν τα όρια ανά κατηγορία δαπάνης του εγκεκριμένου 



προϋπολογισμού, με την επιφύλαξη ότι είναι εντός των ορίων του συνοπτικού συνολικού 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου/προγράμματος εφόσον η διάρκειά του εκτείνεται 
πέραν του έτους ή εντός των ορίων του αναλυτικού ετήσιου προϋπολογισμού εφόσον το 
έργο/πρόγραμμα έχει έναρξη και λήξη εντός του ίδιου οικονομικού έτους ή δεν έχει 
καθορισμένο χρονικό σημείο λήξης. 

Διευκρινίζεται ότι καμία δαπάνη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον δεν είναι εντός των 
ορίων του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού ή του ετήσιου προϋπολογισμού του 
έργου/προγράμματος. Ειδικότερα, η προμήθεια ειδών ή παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 
άνω των 2.500 € πλέον ΦΠΑ, εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο μόνο εφόσον υπάρχει 
εγκεκριμένος ετήσιος προϋπολογισμός του έργου/προγράμματος με το απαιτούμενο ποσό 
στην συγκεκριμένη κατηγορία δαπάνης. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκές ποσό στην 
συγκεκριμένη κατηγορία δαπάνης του ήδη εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού, δεν έχει 
εφαρμογή η αυτόματη αναμόρφωση του ετήσιου προϋπολογισμού και, ο επιστημονικός 
υπεύθυνος του έργου/προγράμματος επιβάλλεται να καταθέσει στον ΕΛΚΕ αναμόρφωση του 
ετήσιου προϋπολογισμού πριν πραγματοποιήσει την συγκεκριμένη προμήθεια. 

Επισημαίνεται ότι τα ΠΜΣ, προκειμένου να μπορέσουν να εναρμονιστούν με τις διατάξεις 
του Ν. 4653/2020 άρθρο 22 παρ. 5 περ. 19, στην 1η Συνεδρίαση της Συνέλευσης τους, θα 
ενημερώνουν τα μέλη τους ότι θα προβαίνουν στην προέγκριση των αναμορφώσεων των 
ετήσιων προϋπολογισμών του τρέχοντος έτους, που θα προκύπτουν αυτόματα από το 
πληροφοριακό σύστημα  την τελευταία ημέρα κάθε τριμήνου του έτους αναφοράς. Μετά το 
πέρας του τριμήνου οι ανωτέρω ετήσιοι προϋπολογισμοί θα επικυρώνονται από τις Γενικές 
τους Συνελεύσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση εφαρμόζεται η ισχύουσα διαδικασία. 
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* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του φορέα. 
 


