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ΠΡΟΣ: όλη την Πανεπιστημιακή Κοινότητα

Θέμα

: Υποβολή προϋπολογισμών των έργων/ προγραμμάτων για το
οικονομικό έτος 2019

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Μετά την ψήφιση του ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο ΕΛΚΕ υποχρεούται στην
κατάρτιση ετήσιου αναλυτικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2019, σύμφωνα με τις
πρόσφατες οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, και στην υποβολή του προς έγκριση από
τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων έως την 31η Δεκεμβρίου του τρέχοντος
έτους.
Για την κατάρτιση του ετήσιου συνολικού προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ αθροίζονται οι επιμέρους
προβλεπόμενοι για το επόμενο οικονομικό έτος προϋπολογισμοί των έργων ή προγραμμάτων, που
διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ και αφορούν στο οικονομικό έτος 2019. Ως εκ τούτου, θα θέλαμε να σας
επισημάνουμε ότι θα πρέπει να συντάξετε και να υποβάλετε τον Αναλυτικό Προϋπολογισμό (ετήσιο
προϋπολογισμό για τα έργα που αντιμετωπίζονται ως ετήσια και συνολικό προϋπολογισμό για τα έργα
που έχουν σαφή ημερομηνία λήξης) για κάθε έργο στο οποίο έχετε ορισθεί Επιστημονικός Υπεύθυνος
έως τις 7/12/2018.
Για την κατάρτιση του Αναλυτικού Προϋπολογισμού (ετήσιου ή συνολικού) απαιτείται να γίνει η
συμπλήρωση του ειδικού εντύπου σύμφωνα με τις οδηγίες κατάρτισης αυτού. Τόσο το έντυπο του
προϋπολογισμού, όσο και οι οδηγίες κατάρτισης είναι διαθέσιμες στον ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ
(http://www.elke.uoa.gr/docs_elke.aspx#9).
Στον προϋπολογισμό αναφέρονται τα έσοδα και τα έξοδα που προβλέπεται ότι θα
πραγματοποιηθούν στο έτος 2019. Η διαφορά μεταξύ των προβλεπόμενων εσόδων και εξόδων του
προϋπολογισμού διαμορφώνει το προβλεπόμενο δημοσιονομικό αποτέλεσμα.
Σχετικά με τη χρήση αδιάθετου υπολοίπου προηγούμενων ετών παρακαλούμε να διαβάσετε
προσεκτικά τις οδηγίες κατάρτισης.

 Ως έσοδα αναγνωρίζονται οι εισροές του έργου/προγράμματος από τρίτους (χρηματοδότες), τα
οποία αναμένεται να λογιστικοποιηθούν εντός του οικονομικού έτους 2019, ήτοι να εκδοθεί
σχετικό παραστατικό είσπραξης αυτών π.χ. Τιμολόγιο, γραμμάτιο είσπραξης, ανεξαρτήτως του
πραγματικού χρόνου είσπραξής τους.
 Ως έξοδα αναγνωρίζονται: α. οι δαπάνες για τις οποίες θα κατατεθεί αίτημα πληρωμής εντός
του έτους 2019, β. το ανεκτέλεστο μέρος νομικών δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί τα
προηγούμενα οικονομικά έτη εφόσον το σχετικό παραστατικό θα κατατεθεί στον ΕΛΚΕ εντός
του 2019, και γ. οι νομικές δεσμεύσεις οι οποίες έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο πολυετών
υποχρεώσεων, κατά το μέρος που αφορά την δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους
2019.
Στο έντυπο του Προϋπολογισμού κάθε Έργου/Προγράμματος (ετήσιου ή συνολικού) που διατίθεται
προς συμπλήρωση στους Επιστημονικούς Υπευθύνους υπάρχει περαιτέρω ανάλυση σε υποκατηγορίες
των εσόδων και των εξόδων, καθώς και επεξηγήσεις σχετικά με το τι εντάσσεται σε κάθε κατηγορία.
Προκειμένου να διευκολυνθείτε στην σύνταξη του προϋπολογισμού, η Μ.Ο.Δ.Υ του Ε.Λ.Κ.Ε:
α. θέτει στην διάθεσή σας τα απολογιστικά στοιχεία (εσόδων/εξόδων) προηγούμενων οικονομικών
ετών στα έργα/προγράμματα, που είστε Επιστημονικός Υπεύθυνος. Τα εν λόγω στοιχεία μπορείτε να
τα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ, συνδεόμενοι στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες με τους
προσωπικούς κωδικούς σας στο πεδίο “Απολογιστικά στοιχεία εσόδων εξόδων προηγούμενων
ετών”.
β. έχει συστήσει ειδική ομάδα στο Τμήμα Στήριξης (τηλ. επικοινωνίας 210 727 5898), η οποία,
συμπληρωματικά προς το Helpdesk (τηλ. 210 727 5900 και email: helpdesk@elke.uoa.gr) θα σας
υποστηρίζει σε τυχόν απορίες σας κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού.
γ. έχει προγραμματίσει την διενέργεια επιμορφωτικού σεμιναρίου την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου
2018 και ώρα 10 π.μ. στο Αμφιθέατρο "Καραθεοδωρή" του Τμήματος Μαθηματικών με θέμα
«Κατάρτιση νέων Εντύπων Προϋπολογισμού».

Η κατάρτιση των προϋπολογισμών εφόσον ανταποκρίνονται σε ρεαλιστικά στοιχεία (πραγματικά
αναμενόμενα έσοδα και έξοδα) θα περιορίσει κατά το στάδιο της παρακολούθησής τους το μέγεθος των
αποκλίσεων που θα διαπιστωθούν ανάμεσα στα προϋπολογιστικά και τα απολογιστικά οικονομικά
μεγέθη και θα διευκολύνει την αιτιολόγησή τους, όπου τυχόν αυτή χρειαστεί. Επίσης, η εν λόγω μέθοδος
κατάρτισης προλαμβάνει ή τουλάχιστον περιορίζει την ανάγκη υποβολής πιθανών τροποποιήσεων στο
μέλλον.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Καθηγητής Θ. Σφηκόπουλος

