Ηράκλειο, 19/11/2021
ΜΟΝΑΔΑ OIKONOMIKΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Προς:
Επιστημονικά Υπεύθυνους έργων και
συνεργάτες τους

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022
Σε συνέχεια της από 01/11/2021 ενημέρωσης της ΜΟΔΥ για την υποβολή και έγκριση των ετήσιων
προϋπολογισμών του 2022 και για τη διευκόλυνση σύνταξης αυτών, σας ενημερώνουμε ότι:
1. Προκειμένου να καταρτιστεί ο ετήσιος προϋπολογισμός του 2022, θα πρέπει είτε να
χρησιμοποιηθεί το αδιάθετο υπόλοιπο του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, είτε να
αναμορφωθεί (μειωθεί) 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.
2. Για έργα τα οποία λήγουν εντός του 2021, προκειμένου να υποβληθεί ετήσιος
προϋπολογισμού 2022 (εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο) θα πρέπει να έχει προηγηθεί έγκριση
παράτασης του έργου από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.
3. Εάν δεν πραγματοποιηθούν άλλες δαπάνες εντός του 2021, μπορούν να συμπεριληφθούν
όλα τα υπόλοιπα των δαπανών που δεν έγιναν, στον ετήσιο προϋπολογισμό του 2022,
κατόπιν τροποποίησης (μείωσης) του τρέχοντος ετήσιου προϋπολογισμού.
4. Εάν μείνει υπόλοιπο δαπανών στον ετήσιο προϋπολογισμό του 2021, αυτό θα αποδεσμευθεί
αυτόματα με εσωτερική διαδικασία και θα μεταφερθεί ως αδιάθετο ποσό στην αντίστοιχη
κατηγορία δαπανών του συνολικού προϋπολογισμού του έργου και θα είναι διαθέσιμο για
τυχόν τροποποιήσεις. Το ποσό θα εμφανίζεται στη στήλη του αδιάθετου υπολοίπου στη
γενική κατηγορία δαπανών του συνολικού προϋπολογισμού που ανήκει.

Επισημαίνεται ότι :
α) για δαπάνες αμοιβών μελών ΔΕΠ, μόνιμου προσωπικού και αμοιβών με ΤΛΥ, επιβαρύνεται ο Π/Υ
του έτους στο οποίο διενεργείται η πληρωμή/εξόφληση της εντολής.
β) για δαπάνες αμοιβών συμβάσεων εργασίας (ΙΔΟΧ), επιβαρύνεται ο Π/Υ του έτους όπου αφορά τη
μισθολογική περίοδο για την οποία γίνεται η πληρωμή (π.χ. Μισθοδοσία 12/2021 θα επιβαρύνει το
Π/Υ του 2021 ακόμα και εάν εξοφληθεί τον 02/2022),
γ) για δαπάνες αμοιβών με Τ.Π.Υ., επιβαρύνεται ο Π/Υ του έτους που αναφέρεται στην ημερομηνία
έκδοσης του παραστατικού.

Υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να δείτε την τρέχουσα εικόνα των προϋπολογισμών των έργων σας,
καθώς και τα αδιάθετα υπόλοιπα αυτών, μέσω του web-rescom.
Παρακαλούμε για την τήρηση της προθεσμίας που έχει τεθεί (26/11/2021), προκειμένου να υπάρξει
ο απαιτούμενος χρόνος επεξεργασίας και καταχώρησης των επιμέρους προϋπολογισμών ανά έργο
και η έγκαιρη σύνταξη και έγκριση του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ από τα αρμόδια όργανα.
Προσοχή: αν δεν υποβληθούν και εγκριθούν οι προϋπολογισμοί των έργων για το 2022, έως την
παραπάνω προθεσμία, ΔΕΝ θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί καμία δαπάνη τους, το νέο έτος και
μέχρι να εγκριθεί ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός του ΕΛΚΕ από το Υπ. Παιδείας (εντός 1ου
τριμήνου 2022).

Η Προϊσταμένη της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ
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