
 

 

 Κ.Υ.Α. αριθµ. 55067/∆Ε6770/17.12.2012  
Τακτοποίηση πληρωµών ∆ηµοσίων Επενδύσεων µε τη λήξη του οικονοµικού 
έτους, χρηµατοδότηση του εποµένου και ρύθµιση σχετικών θεµάτων  

 
(ΦΕΚ Β' 3452/27-12-2012) 
 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
α. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2212/1952 (ΦΕΚ 266/Α/25.9.1952), του άρθρου 
3 παρ. 5 του Ν.∆. 2957/1954 (ΦΕΚ 486/Α/18.8.1954) και του άρθρου 1 και άρθρου 5 
του Ν.∆. 4355/1964 (ΦΕΚ 146/Α/28.8.1964) καθώς και τις διατάξεις του ν. 
3614/2007 (ΦΕΚ 267/3.12.2007). 
 
β. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το ν. 3871/2010, 
περί δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ευθύνης. 
 
γ. Τις αποφάσεις των Υπουργών Συντονισµού και Οικονοµικών αριθ. 25812/19.6.52, 
21356/12.3.53 (ΦΕΚ 75/ Β/26.3.53), 32965/23.5.53 (ΦΕΚ 128/Β/8.6.53), 
39410/30.6.53 (ΦΕΚ 167/Β/31.7.53), 50202/ΛΟ 607/16.12.59, 41891/ΛΟ 935/ 
14.11.60 (ΦΕΚ 485/Β/30.11.60), 46450/ΛΟ 975/21.12.60 (ΦΕΚ 3/Β/4.1.61), 
61029/ΛΟ 393/23.12.64 (ΦΕΚ 118/Β/11.2.65) και 72589/ΛΟ 467/27.12.65 (ΦΕΚ 
6/Β/11.1.66) «περί τρόπου ενεργείας πληρωµών δηµοσίων επενδύσεων κ.λπ.» και την 
απόφασή µας αριθ. 8511/493/17.1.72 (ΦΕΚ 78/Β/27.1.72) «περί εφαρµογής 
διοικητικής αποκέντρωσης στην ενταλµατοποίηση των δαπανών δηµοσίων 
επενδύσεων» καθώς και την απόφαση Χ.∆.9035/30.7.73 «περί Γενικών ∆ιατάξεων 
που αναφέρονται στην εκτέλεση, χρηµατοδότηση κ.λπ. Έργων και µελετών του 
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων» και την απόφαση 4118/ ∆Ε649/29.01.2007.  
 
δ. Το Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α).  
 
ε. Την κοινή υπουργική απόφαση 2/51571/0020/30.7.2010 «Σύσταση λογαριασµού 
για την εθνική συγχρηµατοδότηση των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και του Ταµείου 
Συνοχής». 
 
στ. Τον Οδηγό Λειτουργίας Κεντρικού Λογαριασµού ΕΣΠΑ. 
 
ζ. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Συντονισµού αριθ. ΛΟ 588/15.6.56 «περί 
διαδικασίας χρηµατοδότησης δηµοσίων επενδύσεων».  
 
η. Τις διατάξεις των Συλλογικών Αποφάσεων έτους 2012.  
 
θ. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005). 
 
ι. Το Π.∆. 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α/14.7.2000) «Οργανισµός του Υπουργείου Εθνικής 
Οικονοµίας. 
 



 

 

 ια. Το Π.∆. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α/5-11-2009) περί Καθορισµού και ανακατανοµής 
αρµοδιοτήτων των Υπουργείων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
 
ιβ. Το Π.∆. 65/2011 «∆ιάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων 
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων 
και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 
µεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραµµατειών Ενηµέρωσης και 
Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων 
της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς» (Α' 147). 
 
ιγ. Το Π.∆. 110/2011 «∆ιορισµός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», (Α' 243). 
 
ιδ. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 
αριθ. πρωτ. 10578/∆Ε1206/5.3.2012 περί «Οδηγιών για την έγκριση και 
χρηµατοδότηση του Π∆Ε 2012 και τον προγραµµατισµό δαπανών Π∆Ε 2013-2015 
σύµφωνα µε το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2011-2015». 
 
ιε. Το υπ' αριθ. πρωτ. 2/31585/30.3.2012 έγγραφο του Υπουργείου Οικονοµικών 
«Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου ∆εσµεύσεων του Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων».  
 
ιστ. Τον Οδηγό Λειτουργίας του Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.∆.Ε.  
 
ιζ. Το Π.∆. 85/2012 (ΦΕΚ Α' 141/21.06.2012) «Ίδρυση Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων». 
 
ιη. Το Π.∆. 86/2012 (ΦΕΚ Α' 141/21.06.2012) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών». 
 
ιθ. Την µε αρ. πρωτ. Υ48/9.7.2012 (ΦΕΚ Β2105) απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου 
Σταϊκούρα». 
 
κ. Τον Προϋπολογισµό και το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων ετών 2012-2013. 
 
κα. Την ανάγκη να διαχωριστούν οι πληρωµές δηµοσίων επενδύσεων του 
οικονοµικού έτους που λήγει, να καθορισθεί η διαδικασία της χρηµατοδότησης για το 
επόµενο και να ρυθµιστούν ορισµένα άλλα σχετικά θέµατα. 
 
κβ. Το γεγονός ότι από τη διάταξη αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις 
βάρος του κρατικού προϋπολογισµού,  
 
αποφασίζουµε: 
 
Για την τακτοποίηση των πληρωµών δηµοσίων επενδύσεων µε τη λήξη του 
οικονοµικού έτους καθώς επίσης και για την οµαλή συνέχιση της εκτέλεσης του 
προγράµµατος κατά τις αρχές του εποµένου έτους, να εφαρµοσθούν τα ακόλουθα: 
 



 

 

 Α. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 
 
Α.1. Προθεσµία ενέργειας πληρωµών του οικονοµικού έτους που λήγει 
 
1.1. Για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των διαθεσίµων πόρων του προγράµµατος 
σύµφωνα και µε τις οδηγίες της εγκυκλίου του Π∆Ε µε αριθµ. 10578/∆Ε 1206/ 
5.03.2012 και για τη διευκόλυνση των εργασιών της Τράπεζας της Ελλάδος ιδιαίτερα 
το µήνα ∆εκέµβριο, η Τράπεζα της Ελλάδος παρακαλείται να εκτελεί κατανοµές 
χρηµατοδότησης µέχρι 28/12/2012 και να είναι σε θέση να εκτελέσει το νέο 
πρόγραµµα από 2/1/2013 χωρίς καθυστερήσεις. 
 
1.2. Οι αναλήψεις από τους λογαριασµούς δηµοσίων επενδύσεων που τηρούνται στην 
Τράπεζα της Ελλάδος, για την πραγµατοποίηση πληρωµών εσωτερικού ή εξωτερικού 
σε βάρος του προϋπολογισµού δηµοσίων επενδύσεων του οικονοµικού έτους που 
λήγει, επιτρέπεται να γίνουν το αργότερο µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2012. 
 
Ιδιαίτερα πρέπει να προσεχθεί ώστε πριν την έκδοση επιταγών από τους υπολόγους 
διαχειριστές των έργων κατά το µήνα ∆εκέµβριο, να έχει εξασφαλιστεί επαρκές 
υπόλοιπο στους αντίστοιχους λογαριασµούς, µε εντολές κατανοµών που έχουν ήδη 
εκτελεστεί από την Τράπεζα της Ελλάδος. 
 
Αν δεν τηρηθεί πιστά η ανωτέρω πάγια διαδικασία, επιταγές που θα εκδίδονται χωρίς 
επαρκές υπόλοιπο και θα κατατίθενται προς πληρωµή στην Τράπεζα της Ελλάδος, 
δεν θα εξοφλούνται και η ευθύνη θα βαρύνει αποκλειστικά όσους εµπλέκονται. 
 
Α.2. Προθεσµία επιστροφής υπολοίπων προκαταβολών 
 
2.1. Οι υπόλογοι διαχειριστές των λογαριασµών δηµοσίων επενδύσεων υποχρεούνται, 
σύµφωνα µε την καθιερωµένη διαδικασία, µέχρι 31-12-2012 να καταθέσουν κάθε 
υπόλοιπο προκαταβολής, που έχουν αναλάβει κατά τη διάρκεια του οικονοµικού 
έτους που λήγει, στο λογαριασµό «Αδιάθετα υπόλοιπα παρελθόντων οικονοµικών 
ετών». 
 
2.2. Οι αρµόδιες υπηρεσίες των Φορέων πρέπει να δώσουν τις απαραίτητες σχετικές 
οδηγίες στους διαχειριστές των έργων και να ελέγξουν κάθε περίπτωση που δεν θα 
είναι σύµφωνη µε την ως άνω διαδικασία. 
 
2.3. Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται: 
 
α. Οι διαχειριστές λογαριασµών διοικητικών δαπανών για τις πληρωµές µηνός 
∆εκεµβρίου 2012, οι οποίοι υποχρεούνται τα τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα 
προκαταβολών να τα καταθέσουν εντός του µηνός Ιανουαρίου 2013 στο λογαριασµό 
«αδιάθετα υπόλοιπα παρελθόντων οικονοµικών ετών». 
 
β. Τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου καθώς και οι ∆ηµόσιοι Οργανισµοί, που 
έχουν ορισθεί διαχειριστές λογαριασµών δηµοσίων επενδύσεων σύµφωνα µε την 
απόφαση αριθ. 32965/23.5.53, για τους οποίους έχουν εφαρµογή οι ισχύουσες ειδικές 
διατάξεις. 
 
γ. Η Τράπεζα της Ελλάδος για τις αναλήψεις που κάνει από τον αντίστοιχο 
λογαριασµό δαπανών εξωτερικού. 



 

 

  
Α.3. Προθεσµία αποστολής δικαιολογητικών και έκδοση χρηµατικών 
ενταλµάτων 
 
3.1. Οι αρµόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων, υποχρεούνται να στείλουν τα 
δικαιολογητικά των πληρωµών που θα γίνουν µέχρι τέλους ∆εκεµβρίου 2012 σε 
βάρος του προϋπολογισµού δηµοσίων επενδύσεων του οικονοµικού έτους που λήγει, 
στις Υπηρεσίες ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου που εδρεύουν στα Υπουργεία, τους νοµούς 
της χώρας ή το Ειδικό Λογιστήριο, το αργότερο µέχρι τέλους Ιανουαρίου 2013. 
 
3.2. Εξουσιοδοτούνται οι ανωτέρω Υπηρεσίες ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου και το 
Ειδικό Λογιστήριο να συνεχίσουν, µε βάση τα δικαιολογητικά που θα τους 
αποστέλλονται σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, την έκδοση 
συµψηφιστικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής (τακτικών ή προπληρωµής) σε 
βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού δηµοσίων επενδύσεων του οικονοµικού 
έτους που λήγει, µέχρι τέλους Μαρτίου 2013 το αργότερο. 
 
3.3. Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού δηµοσίων επενδύσεων που µεταβιβάστηκαν 
στους δευτερεύοντες διατάκτες µε επιτροπικά εντάλµατα ισχύουν, εφόσον δεν 
ανακλήθηκαν, µέχρι της ίδιας ως άνω ηµεροµηνίας, δηλαδή µέχρι τέλος Μαρτίου 
2013. 
 
Α.4. Ανάκληση αδιαθέτων υπολοίπων του οικονοµικού έτους που λήγει. 
 
4.1. Προς τακτοποίηση και διαχωρισµό των πληρωµών δηµοσίων επενδύσεων του 
οικονοµικού έτους που λήγει, ανακαλούνται όλα τα κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2012 
υπόλοιπα των λογαριασµών δηµοσίων επενδύσεων που τηρούνται στην Τράπεζα της 
Ελλάδος. 
Εξαιρούνται τα υπόλοιπα των λογαριασµών που έχουν ως διαχειριστή Νοµικό 
Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου ή ∆ηµόσιο Οργανισµό για τους οποίους έχουν 
εφαρµογή οι διατάξεις της απόφασης αριθ. 32965/23.5.53, καθώς επίσης και αυτών 
που έχουν ενταχθεί στην κατηγορία των «λοιπών λογαριασµών». 
 
Εξαιρούνται επίσης τα υπόλοιπα των λογαριασµών 020.1 για τα οποία εφαρµόζονται 
οι διατάξεις που διέπουν τον Κεντρικό Λογαριασµό ΕΣΠΑ, και τα οποία σύµφωνα µε 
την κοινή υπουργική απόφαση 2/51571/ 0020/30.7.2010 «δεν επιστρέφονται και 
παραµένουν διαθέσιµα στους λογαριασµούς των έργων για πληρωµές τα επόµενα 
έτη». 
 
Οι Υπηρεσίες ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου στις εν λόγω περιπτώσεις ενταλµατοποιούν 
δαπάνες έργων του έτους 2013, των οποίων οι εντολές κατανοµής χρηµατοδότησης 
έχουν εκτελεστεί το έτος 2012 µέσω του Κεντρικού Λογαριασµού ΕΣΠΑ. 
 
4.2. Υποχρεούνται οι αρµόδιες υπηρεσίες των Φορέων να προβούν στις απαραίτητες 
ενεργείς της ηλεκτρονικής διασύνδεσης όλων των υπολόγων µε την Τράπεζα της 
Ελλάδος για την άµεση ενηµέρωση τους σχετικά µε τις κινήσεις των λογαριασµών 
των έργων που διαχειρίζονται. 
 
Στις περιπτώσεις που έργα ∆ηµοσίων Επενδύσεων έχουν ως υπολόγους διαχειριστές 
Ν.Π.∆.∆. ή Οργανισµούς ή ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις, τα οποία µε πρόσφατη νοµοθεσία 
καταργούνται ή συγχωνεύονται, τότε οι αρµόδιες Οικονοµικές Υπηρεσίες των 



 

 

 αντίστοιχων Φορέων Χρηµατοδότησης των έργων αυτών (Υπουργεία ή Περιφέρειες), 
θα πρέπει να φροντίζουν για την έκδοση και αποστολή στην Τράπεζα της Ελλάδος 
απόφασης αντικατάστασης του καταργούµενου φορέα υπολόγου διαχειριστή µε τον 
νέο, για κάθε Κωδικό Έργου, έτσι όπως προκύπτει µετά την κατάργηση ή 
συγχώνευση τους. 
 
4.3. Η εξόφληση των διοικητικών δαπανών του έτους που λήγει, πρέπει να γίνει µέχρι 
τέλους ∆εκεµβρίου 2012 είτε µε τακτική πληρωµή είτε µε ανάληψη προκαταβολής 
µέσα στον ίδιο µήνα, η οποία θα αποδοθεί, όπως καθορίζεται στην ανωτέρω 
παράγραφο 3.1 µέχρι τέλους Ιανουαρίου 2013. 
 
Α.5. Υποχρέωση καταγραφής στοιχείων πληρωµών και οφειλών στο 
Πληροφοριακό Σύστηµα Παρακολούθησης Πληρωµών και Οφειλών ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων (ΠΣΥΠΠΟ∆Ε) 
 
Οι ∆ιαχειριστές Οφειλών πρέπει να ενηµερώσουν τη ∆.∆.Ε. για τα στοιχεία των 
Υπολόγων που πραγµατοποιούν πληρωµές των έργων των ΣΑ του Φορέα τους και οι 
οποίοι, σύµφωνα µε τα σχετικά έγγραφα ιδ, ιε και ιστ, φέρουν την ευθύνη να 
εισάγουν στοιχεία στο Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.∆.Ε. Επίσης, οι ∆ιαχειριστές Οφειλών έχουν την 
ευθύνη της εποπτείας για την εισαγωγή όλων των απαιτούµενων στοιχείων στο 
σύστηµα από τους Υπολόγους. 
 
Οι Υπόλογοι έργων του Π.∆.Ε. θα πρέπει µέχρι το τέλος του 2012 να έχουν 
ολοκληρώσει την καταχώρηση στο Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.∆.Ε. όλων των παραστατικών 
(τιµολογίων ή ισοδύναµων εγγράφων) του τρέχοντος έτους καθώς και όλων των 
ληξιπρόθεσµων παραστατικών των προηγούµενων ετών. 
 
Β. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 
 
Β.1. Έγκριση χρηµατοδοτήσεων και πληρωµών σε βάρος των πιστώσεων του 
έτους 2013. 
 
1.1. Το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων που θα εκτελεστεί κατά το προσεχές έτος, 
θα προσδιορισθεί µε τις συλλογικές αποφάσεις µε τις οποίες θα καθορίζονται τα έργα, 
οι ετήσιες πιστώσεις του και η τριµηνιαία κατανοµή αυτών. Το συνολικό ύψος 
πληρωµών κάθε συλλογικής απόφασης αντιστοιχεί µε το συνολικό ύψος των 
πιστώσεων των έργων. 
 
Μέχρι όµως να πραγµατοποιηθεί η έκδοση των ανωτέρω συλλογικών αποφάσεων 
έτους 2013 και για να εξασφαλισθεί η οµαλή, χωρίς διακοπή, συνέχιση της εκτέλεσης 
του προγράµµατος από τις αρχές του νέου έτους, παρέχονται µε την απόφαση αυτή οι 
ακόλουθες εγκρίσεις χρηµατοδότησης και πληρωµών σε βάρος των πιστώσεων του 
προσεχούς έτους: 
 
Κάθε έργο και µελέτη Εθνικού Σκέλους που περιλαµβάνεται στις συλλογικές 
αποφάσεις ΣΑΕ, ΣΑΜ, ΣΑΕΠ, ΣΑΜΠ, ΣΑ/0 ΣΑ/1, ΣΑ/5, ΣΑ/6 του έτους 2012 και 
δεν αποπερατώθηκε ή δεν αποπληρώθηκε στο έτος αυτό, µπορεί να χρηµατοδοτηθεί 
µέχρι του ποσού που δεν δαπανήθηκε από την εγκεκριµένη πίστωση του έτους 2012 
και επί πλέον µε ποσοστό µέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) της πίστωσής του, οµοίως, 
του έτους 2012. 



 

 

  
Κάθε έργο και µελέτη Συγχρηµατοδοτούµενου Σκέλους που περιλαµβάνεται στις 
ΣΑΕ, ΣΑΜ, ΣΑΕΠ, ΣΑΜΠ, ΣΑ/3, ΣΑ/7, ΣΑ/2, ΣΑ/4, ΣΑ/8, ΣΑ/9, ΝΑ/8 και ΝΑ/3 
του έτους 2012 και δεν αποπερατώθηκε ή δεν αποπληρώθηκε στο έτος αυτό, µπορεί 
να χρηµατοδοτηθεί µέχρι του ποσού που δεν δαπανήθηκε από την εγκεκριµένη 
πίστωση του έτους 2012 και επί πλέον µε ποσοστό µέχρι τριάντα τοις εκατό (30%) 
της πίστωσής του, οµοίως, του έτους 2012. 
 
Η χρηµατοδότηση αυτή αφορά και στα έργα που πληρώνονται µέσω του κεντρικού 
λογαριασµού ΕΣΠΑ. 
 
Προϋπόθεση εφαρµογής των ανωτέρω εγκρίσεων είναι ότι αφενός η χρηµατοδότηση 
και οι αντίστοιχες πληρωµές θα γίνονται µέσα στα όρια του ολικού προϋπολογισµού 
που έχει εγκριθεί για κάθε έργο και µελέτη και αφετέρου η διάθεση των πιστώσεων 
θα είναι σύµφωνη µε τον προϋπολογισµό αυτό και τους ειδικούς όρους που τυχόν 
υπάρχουν. Κάθε αναγκαία επαύξηση ή τροποποίηση όρων, πρέπει να προταθεί από τα 
Υπουργεία και τις Περιφέρειες για έγκριση µε τις συλλογικές αποφάσεις του έτους 
2013, µέσα στις προθεσµίες που θα τεθούν µε την Εγκύκλιο κατάρτισης του Π∆Ε 
2013. 
 
Όλες οι ανωτέρω εγκρίσεις έχουν προθεσµία µέχρι την έκδοση κάθε συλλογικής 
απόφασης οπότε, για τη συγκεκριµένη απόφαση που εκδόθηκε, ισχύουν οι πιστώσεις 
και διατάξεις αυτής. 
 
Η χρηµατοδότηση των νέων έργων θα γίνει µετά την έγκριση της ένταξης αυτών στο 
Π∆Ε έτους 2013. 
 
1.2. Η ευθύνη της σωστής εφαρµογής της ανωτέρω παραγράφου Β1.1. θα πρέπει να 
ελέγχεται απαραίτητα από τους Γενικούς Γραµµατείς των φορέων, των υπηρεσιών 
που έχουν την αρµοδιότητα στην έκδοση των Συλλογικών αποφάσεων, στην έκδοση 
των αποφάσεων κατανοµών ή εντολών χρηµατοδότησης και έκδοσης επιταγών. 
 
Παρεκκλίσεις, ενδέχεται να οδηγήσουν σε καταλογισµούς των ποσών που θα 
διατεθούν. 
 
1.3. Έργα τα οποία θα χρηµατοδοτηθούν σύµφωνα µε τις εγκρίσεις της παραγράφου 
αυτής και δεν θα καλύπτονται µε αντίστοιχη πίστωση από συλλογική απόφαση που 
θα εκδοθεί, πρέπει απαραιτήτως να τακτοποιηθούν εκ των υστέρων µε ενέργεια και 
ευθύνη των αρµοδίων Φορέων. 
 
1.4. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται να εκτελεί, µε ευθύνη των Υπουργείων, 
εντολές χρηµατοδότησης εσωτερικού και εξωτερικού, σύµφωνα µε αυτά που 
καθορίστηκαν ανωτέρω. Τα ποσά των χρηµατοδοτήσεων αυτών θα καταλογίσει εκ 
των υστέρων σε βάρος των πιστώσεων που θα εγκριθούν µε τις συλλογικές 
αποφάσεις έτους 2013. 
 
Β2. Υπόλοιπα λογαριασµών προηγούµενου έτους 2012 
 
2.1. ∆ιευκρινίζεται ότι τα υπόλοιπα της 31 ∆εκεµβρίου 2012 των λογαριασµών 
εξουσιοδότησης πληρωµής των έργων, µελετών και διοικητικών δαπανών που 



 

 

 τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος και τα οποία θα ακυρωθούν σύµφωνα µε την 
παράγραφο Α.4.1 της απόφασης αυτής, δεν επαναχορηγούνται στο νέο έτος. 
 
Η επανατροφοδότηση των λογαριασµών θα γίνει είτε µε νέα χρηµατοδότηση από 
τους λογαριασµούς των συλλογικών αποφάσεων ύστερα από πρόταση των φορέων 
και σύµφωνα µε τη ισχύουσα διαδικασία είτε απευθείας από το Υπουργείο 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, εφόσον 
απαιτηθεί. 
 
2.2. Υπενθυµίζεται, τέλος, ότι τα υπόλοιπα των λογαριασµών της 31 ∆εκεµβρίου 
2012 που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος και έχουν διαχειριστή Νοµικό 
Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου ή ∆ηµόσιο Οργανισµό ή ∆ηµόσια Επιχείρηση δεν 
ανακαλούνται και µεταφέρονται στους νέους λογαριασµούς που ανοίγουν στο 
επόµενο οικονοµικό έτος και οι πληρωµές από τους λογαριασµούς αυτούς 
συνεχίζονται µέχρι περατώσεως των έργων, άσχετα από το οικονοµικό έτος καθόσον 
είτε έχουν βαρύνει τις πιστώσεις του Π∆Ε κατά το έτος µεταφοράς τους στο Νοµικό 
Πρόσωπο είτε ακολουθούν τις διατάξεις του κεντρικού λογαριασµού ΕΣΠΑ. Είναι 
αυτονόητο, ότι τα ανωτέρω Νοµικά Πρόσωπα κ.λπ., πρέπει να ξαναγράψουν στον 
προϋπολογισµό τους του εποµένου έτους τα υπόλοιπα αυτά, εφαρµόζοντας τις 
διατάξεις της απόφασης αριθ. 32965/23.5.53. 
 
2.3. Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της 31.12.2012 της κατηγορίας 020.1 που 
τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, σύµφωνα µε τις διατάξεις για τον κεντρικό 
λογαριασµό ΕΣΠΑ δεν ανακαλούνται, µε εξαίρεση τα ποσά για τα οποία έχουν 
εκδοθεί αποφάσεις ανάκλησης µε την προβλεπόµενη για τον κεντρικό λογαριασµό 
διαδικασία, και οι πληρωµές από τους ίδιους λογαριασµούς θα συνεχιστούν το 
επόµενο έτος και θα βαρύνουν τις πιστώσεις και τον προϋπολογισµό του Π∆Ε έτους 
2013. 
 
2.4. Πρέπει να προσεχτεί ιδιαίτερα από τους φορείς ώστε οι πιστώσεις των εν λόγω 
έργων για το έτος 2013 να συµπεριλαµβάνουν και τα µεταφερόµενα υπόλοιπα των 
λογαριασµών. 
 
2.5. Τα αναφερόµενα Νοµικά Πρόσωπα και ΑΕ του ∆ηµοσίου της παραγράφου 2.2., 
καθώς και τα Περιφερειακά Ταµεία που είτε επιχορηγούνται από το Π∆Ε, είτε 
ορίζονται υπόλογοι ∆ιαχειριστές και τα οποία κρατούν τα υπόλοιπα τους πέραν της 
31/12/2012 οφείλουν απαραίτητα να αναφέρουν στη ∆/νση των ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων (Fax 2103332963) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, εντός του πρώτου δεκαηµέρου του µηνός 
Ιανουαρίου 2013, τα υφιστάµενα αδιάθετα υπόλοιπα κατά συλλογική απόφαση που 
παραµένουν στον λογαριασµό τους την 1/1/2013 και τηρούνται εκτός της Τράπεζας 
της Ελλάδος. Τα υφιστάµενα αδιάθετα υπόλοιπα που παραµένουν σε λογαριασµούς 
της Τράπεζας της Ελλάδος γνωστοποιούνται στην ∆/νση ∆ηµοσίων Επενδύσεων από 
την Τράπεζα της Ελλάδος. Ειδικά για τις ΑΕ του ∆ηµοσίου τα στοιχεία αυτά πρέπει 
να αποσταλούν µε υπογραφή των αρµόδιων Γενικών Γραµµατέων του φορέα που τις 
εποπτεύει. 
 
2.6. Τα αδιάθετα υπόλοιπα λογαριασµών έργων που έχουν αποπερατωθεί πρέπει 
υποχρεωτικά µε ευθύνη του φορέα που εποπτεύει τα Νοµικά Πρόσωπα  ΑΕ δηµοσίου 
να επιστραφούν στο Λογαριασµό (231) «Αδιάθετα υπόλοιπα Νοµικών Προσώπων 
παρελθόντων οικονοµικών ετών» µε ΙΒΑΝ GR8501000233100100000231000 που 



 

 

 τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος καθ' όσον δεν επιτρέπεται να διατεθούν για 
σκοπούς άλλους πέραν αυτών για τους οποίους έχουν εγκριθεί µέσω των Συλλογικών 
αποφάσεων. 
 
2.7. Τα αδιάθετα υπόλοιπα επιταγών της κατηγορίας λογαριασµών 231 Νοµικών 
Προσώπων µπορούν να κατατίθενται είτε στον ως άνω λογαριασµό «Αδιάθετα 
υπόλοιπα παρελθόντων ετών» είτε στους λογαριασµούς σε βάρος των οποίων 
εκδόθηκαν οι επιταγές ανεξάρτητα από το χρόνο έκδοσης των επιταγών. Οι 
καταθέσεις αδιάθετων υπόλοιπων επιταγών που κατατίθενται σε λογαριασµούς της 
ανωτέρω κατηγορίας θα υπόκεινται στα οριζόµενα στο 20949/∆Ε3098/29591 
έγγραφό µας και όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την υπ' αρ. 4118/ ∆Ε649/29 
Ιανουαρίου 2007 απόφαση και εφ' όσον δεν αντληθούν εντός του επόµενου έτους από 
την κατάθεση, θα µεταφέρονται αυτόµατα από την Τράπεζα Ελλάδος, στο 
λογαριασµό αδιάθετων υπολοίπων Νοµικών Προσώπων παρελθόντων οικονοµικών 
ετών. 
 
2.8. Τα αδιάθετα υπόλοιπα λογαριασµών έργων της κατηγορίας εξουσιοδότησης 
πληρωµής µε υπόλογο διαχειριστή Φυσικό Πρόσωπο, µε ευθύνη του Φορέα θα 
επιστρέφονται αντίστοιχα στο Λογαριασµό (020) «Αδιάθετα υπόλοιπα Φυσικών 
Προσώπων παρελθόντων οικονοµικών ετών» µε IBAN 
GR5901000233100200000020003 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. 
 
Β3. ∆απάνες εξωτερικού 
 
3.1. Η διαδικασία πληρωµής των δαπανών εξωτερικού του Προγράµµατος ∆ηµ. 
Επενδύσεων έχει ως εξής: 
 
α) Η άντληση πιστώσεων δαπανών εξωτερικού γίνεται: 
 
i) µε την απ' ευθείας αποστολή της εγγράφου εντολής από τους ενδιαφερόµενους 
φορείς στις αρµόδιες υπηρεσίες της Τράπεζας της Ελλάδας για την εκτέλεση της 
πληρωµής στο εξωτερικό, συνοδευόµενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 
 
ii) Με την υποβολή αντίστοιχων κατανοµών χρηµατοδότησης από τους αρµόδιους 
Φορείς προς την Τράπεζα της Ελλάδας στην κατηγορία των εξουσιοδοτήσεων 
πληρωµής χωρίς υπόλογο, στο συγκεκριµένο έργο του Προγράµµατος ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων, για οποιαδήποτε δαπάνη που αφορά εφόδια, αµοιβές κ.λπ. από το 
εξωτερικό. 
 
Στην ανωτέρω κατανοµή χρηµ/σης θα αναφέρεται η υποχρέωση της Τράπεζας της 
Ελλάδας να ενεργεί για την τακτοποίηση τυχόν ανακλήσεων αδιαθέτων υπολοίπων 
και επιστροφών τρεχούσης χρήσεως που θα προκύψουν. 
 
Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΣΠΑ 
 
1.1. Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του εδαφίου της παρ. 22 του παραρτήµατος III του ν. 
3845/2010 (ΦΕΚ 65Α) συστήθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος (κεντρικό κατάστηµα) 
υπό το λογαριασµό διαθεσίµων του Ελληνικού ∆ηµοσίου (28) Λογαριασµός 
Ταµειακής ∆ιαχείρισης µε τίτλο Ε.∆ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΩΝ 
∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ και αριθµό 



 

 

 23/200850. Με την µε αριθµ. 2/51571/0020/30.07.2010 κοινή υπουργική απόφαση 
καθορίζονται οι διαδικασίες κίνησης του ανωτέρω λογαριασµού. 
 
Στόχος της λειτουργίας του Κεντρικού Λογαριασµού ΕΣΠΑ είναι η στοχευµένη και 
ταχεία χρηµατοδότηση των συγχρηµατοδοτούµενων έργων του ΕΣΠΑ σύµφωνα µε 
την πρόοδο υλοποίησης τους ώστε να εξασφαλίζεται απρόσκοπτα και χωρίς 
καθυστερήσεις, η είσπραξη της αντίστοιχης κοινοτικής συνδροµής. 
 
Οι βασικές αλλαγές που επέρχονται στη διαδικασία χρηµατοδότησης των 
συγχρηµατοδοτούµενων έργων µε τη λειτουργία του Κεντρικού Λογαριασµού ΕΣΠΑ 
περιγράφονται αναλυτικά στον οδηγό λειτουργίας του Κεντρικού Λογαριασµού 
ΕΣΠΑ. 
 
1.2. Ο Κεντρικός Λογαριασµός ΕΣΠΑ εφαρµόζεται για όλα τα έργα του 
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων που είναι ενταγµένα σε ΣΑ/8 και ΣΑ/9. 
Οδηγίες για τη χρηµατοδότηση και τη διενέργεια πληρωµών που αφορούν τα έργα 
του ΕΣΠΑ και του Ταµείου Συνοχής περιέχονται στον Οδηγό Λειτουργίας του 
Κεντρικού Λογαριασµού ΕΣΠΑ. 
 
1.3. Εξαιρούνται τα έργα που είναι συγχρηµατοδοτούµενα από άλλους πόρους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλην των ανωτέρω Ταµείων.  
 
Τα έργα αυτά έχουν απενταχθεί από τις ΣΑ/8 και ΣΑ/9 και έχουν ενταχθεί σε ΣΑ/2 
και ΣΑ/4 αντίστοιχα. 
 
Επίσης, στις ΣΑ/2 και ΣΑ/4 µεταφέρονται ως νέα ενά ριθµα τα ποσά των αποφάσεων 
ένταξης που αφορούν στον Προϋπολογισµό Π2. 
 
1.4. Εξαιρούνται επίσης τα έργα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΣΑΕ 082/8, ΣΑΕ 
282/8, ΣΑΕ 081/8, ΣΑΜ 081/8), καθώς και του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Αλιείας του πρώην Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας (ΣΑΕ 
086/8) (αρµοδιότητας ΟΠΕΚΕΠΕ), τα οποία θα εξακολουθήσουν να παραµένουν 
στις ΣΑ/8. 
 
∆. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 
 
∆.1 Ανάκληση υπολοίπων λογαριασµών δηµοσίων επενδύσεων 
 
1.1. Για την ανάκληση των αδιαθέτων υπολοίπων της χρηµατοδότησης εσωτερικού 
του οικονοµικού έτους που λήγει, η Τράπεζα της Ελλάδος (κεντρικό, 
υποκαταστήµατα και πρακτορεία) πρέπει την 31 ∆εκεµβρίου 2012 αµέσως µετά το 
τέλος των συναλλαγών, να µεταφέρει όλα τα υπόλοιπα των λογαριασµών κατηγορίας 
εξουσιοδότησης πληρωµής, τόσο των έργων κ.λπ. όσο και των λογαριασµών των 
συλλογικών αποφάσεων, σε λογαριασµό δηµοσίων επενδύσεων που έχει ανοιχθεί στο 
κεντρικό κατάστηµα µε τίτλο «Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων  Λογαριασµός ακυρωθεισών εξουσιοδοτήσεων 
πληρωµής». Ο λογαριασµός αυτός, αµέσως µετά τη συµφωνία των υπολοίπων που 
ακυρώθηκαν, θα µηδενισθεί από την Τράπεζα χωρίς επαναφορά των υπολοίπων 
αυτών στους λογαριασµούς από τους οποίους ανακλήθηκαν. 



 

 

  
Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω τα υπόλοιπα των λογαριασµών του έργου µε κωδικό 
2007ΣΕ26900000 και τίτλο «∆ωρεάν κρατική αρωγή για επισκευές ή ανακατασκευές 
πυρόπληκτων κτιρίων από τις πυρκαγιές Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου 2007 σε 
περιοχές των Νοµών Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Ευβοίας, 
Αττικής, Αιτ/νίας, Μαγνησίας, Αχαΐας, Αργολίδας, Λάρισας, Άρτας, Θεσπρωτίας, 
Ζακύνθου, Φθιώτιδας, Κεφαλληνίας και Βοιωτίας» θα µεταφέρονται στο 
Λογαριασµό «Ε∆ Συνεισφορές Φορέων για την εκτέλεση έργων ανασυγκρότησης» 
αρ. 234800/1 από όπου προήλθαν από κατάθεση της ∆/νσης Λογαριασµών ∆ηµοσίου 
∆24 του Υπ. Οικονοµικών µετά την κατάργηση του Ειδικού Ταµείου Αντιµετώπισης 
Εκτάκτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α.), µε κοινοποίηση της ενέργειας αυτής από την 
Τράπεζα της Ελλάδος:  
 
α) στη ∆/νση ∆ηµοσίων Επενδύσεων του ΥΠΑΑΥΜ∆,  
 
β) στη ∆/νση ∆24 του Υπ. Οικονοµικών και  
 
γ) στη ∆/νση Κοινωνικής Πολιτικής του Υπ. Οικονοµικών. 
 
Οµοίως θα αντιµετωπισθούν και τα άλλα έργα του Π∆Ε οι πιστώσεις των οποίων 
προέρχονται από την ίδια πηγή χρηµατοδότησης και οι λογαριασµοί τους ανήκουν 
στην κατηγορία εξουσιοδότησης πληρωµής. 
 
1.2. Τα υπόλοιπα των άλλων λογαριασµών δηλαδή:  
 
α) των έργων τα οποία έχουν διαχειριστή Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου ή 
∆ηµόσιο Οργανισµό,  
 
β) των έργων που έχουν ενταχθεί στην κατηγορία «λοιποί λογαριασµοί» και  
 
γ) των λογαριασµών 20.1 των έργων ΕΣΠΑ δεν θα υποστούν µεταβολή, εκτός της 
µεταφοράς τους «εις νέον» σύµφωνα µε τα καθιερωµένα. 
 
∆.2. Ειδικά θέµατα 
 
2.1. Κατά τα προβλεπόµενα στο Νόµο 3614/2007 ΦΕΚ 267/3-12-07 άρθρο 14 παρ. 
12 «Οι αποφάσεις εγκρίσεων έργων - µελετών του Π∆Ε που εκδίδονται κατά τη 
διάρκεια του έτους (προεγκρίσεις) έχουν την ίδια ισχύ µε τις συλλογικές αποφάσεις 
έργων - µελετών (ΣΑΕ, ΣΑΜ) και δεν απαιτείται η έκδοση ΣΑ στο τέλος του έτους. 
Ο απολογισµός έτους του Π∆Ε θα περιλαµβάνει στοιχεία των ΣΑ έργων - µελετών, 
των αποφάσεων εγκρίσεων (προεγκρίσεις) και στοιχεία πληρωµών της Τράπεζας της 
Ελλάδος». 
 
2.2. Οι διορισµένοι διαχειριστές των λογαριασµών, αν δεν αντικατασταθούν µε ειδική 
απόφαση, θα παραµείνουν και κατά το νέο οικονοµικό έτος και θα ενεργούν 
αναλήψεις µε νέο στέλεχος επιταγών που θα χορηγηθεί από την Τράπεζα της 
Ελλάδος. 
 
2.3. Επιταγές που θα εκδοθούν µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2012 και δεν θα εξοφληθούν 
µέχρι την ηµεροµηνία αυτή, δεν θα εξοφλούνται µεταγενέστερα παρά µόνον µετά από 
νέα χρηµατοδότηση και η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του νέου 



 

 

 οικονοµικού έτους εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του κεφαλαίου Β.1., 
παράγραφος 1.1. της παρούσας απόφασης. 
 
2.4. Οι Υπόλογοι διαχειριστές κατηγορίας 020, των οποίων τα έργα υπάγονται σε 
διαφορετικό Υπουργείο απ' αυτό που ανήκουν σήµερα, θα παραλάβουν µέσα στο 
2013 νέες επιταγές από την ΤτΕ και θα κληθούν να επιστρέψουν όλα τα λευκά φύλλα 
που έχουν στην κατοχή τους προκειµένου να κλείσουν οι παλαιοί λογαριασµοί. Προς 
τούτο πρέπει να επικοινωνήσουν έγκαιρα µε τις Υπηρεσιακές Μονάδες της Τράπεζας 
της Ελλάδος όπου τηρούνται οι λογαριασµοί τους. 
 
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, οι αρµόδιες Υπηρεσίες πρέπει να µεριµνήσουν για την 
έγκαιρη, και µάλιστα µέσα στο µήνα ∆εκέµβριο 2012, εξόφληση λογαριασµών που 
αφορούν σε δαπάνες του λήγοντος έτους που έχουν εκκαθαρισθεί. Επίσης να 
µεριµνήσουν για την έγκαιρη εξόφληση τυχόν διοικητικών δαπανών είτε µε τακτική 
πληρωµή είτε µε ανάληψη προκαταβολής. 
 
2.5. Σας γνωρίζουµε ότι σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων, µετονοµασιών και 
δηµιουργίας νέων Υπουργείων καθώς και αλλαγών στις αρµοδιότητες πολλών 
δηµοσίων φορέων προκύπτουν µε το νέο οικονοµικό έτος αλλαγές στους 
λογαριασµούς του Προγράµµατος ∆ηµοσίων επενδύσεων που τηρούνται στην 
Τράπεζα της Ελλάδος. 
 
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην κατηγορία των Νοµικών Προσώπων Κ.Α. 231 και 
20.1 που πρόκειται να αλλάξουν κωδικό λογαριασµού, δεδοµένου ότι τα υπόλοιπα 
των λογαριασµών αυτής της κατηγορίας δεν ανακαλούνται στο τέλος του 
οικονοµικού έτους.  
Στους νέους λογαριασµούς που ανοίγουν στο επόµενο οικονοµικό έτος θα 
µεταφέρονται τα υπόλοιπα των παλαιών λογαριασµών.  
 
Προβλήµατα προκύπτουν στις κυκλοφορούσες επιταγές που παρέλαβαν οι δικαιούχοι 
µέσα στο προηγούµενο οικονοµικό έτος αλλά δεν πρόλαβαν να τις εξοφλήσουν µέχρι 
την αντικατάσταση του λογαριασµού µε νέο. 
 
Στις περιπτώσεις αυτές η Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεούται σε περαιτέρω ρύθµιση, 
σε συνεργασία µε τις επί µέρους Υπηρεσιακές της Μονάδες και τους Φορείς, 
προκειµένου να δοθούν λύσεις για την άµεση εξόφληση των εν λόγω επιταγών. 
 
2.6. Οι αρµόδιες Υπηρεσίες των Φορέων πρέπει να αποστείλουν στην ΤτΕ λίστα µε 
τους εν ενεργεία υπολόγους ώστε να συνδεθούν και να λαµβάνουν ηλεκτρονικά 
extrait πληρωµών. Απαραίτητη προϋπόθεση, η σύνδεση τους να γίνει µε ένα 
επιλεγµένο «υπηρεσιακό» λογαριασµό email, κατά προτίµηση της ∆/νσης 
Οικονοµικού του κάθε φορέα. Η ∆/νση Οικονοµικού ή ο υπόλογος θα αναλάβει την 
ευθύνη να διαβιβάζει το extrait στις Υ∆Ε, Ελεγκτικό Συνέδριο κ.λπ. 
 
Οι Φορείς που τηρούν στη Τράπεζα της Ελλάδος λογαριασµούς κατηγορίας ΚΑ 26, 
θα ζητούν εγγράφως από το αρµόδιο Τµήµα να ενηµερώνει για την ηµερήσια κίνηση 
αυτών των λογαριασµών το Τµήµα Σχέσεων µε το ∆ηµόσιο της ΤτΕ. 
 
Σε εφαρµογή της 14625/ 27 Ιουνίου 2012 οδηγίας του Υπουργείου ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε θέµα «Χρήση ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου και αριθµού ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης (Α∆Α) για τη διακίνηση 



 

 

 διοικητικών εγγράφων» οι εντολές κατανοµών προς την Τράπεζα της Ελλάδος θα 
αναρτώνται στο «∆ιαύγεια» η σε άλλους επίσηµους ιστότοπους. Αντίγραφο αυτών 
που θα προσκοµίζεται στις Υ∆Ε µε τα λοιπά δικαιολογητικά από τους υπολόγους, θα 
γίνεται αποδεκτό. 
 
2.7. Σηµειώνεται ότι µε την εγκύκλιο 45/11 του ΙΚΑ (που έχει αναρτηθεί στη 
διαύγεια) καθίσταται υποχρεωτική η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ 
ΙΚΑ-ΤΕΑΜ µέσω των Τραπεζών που έχουν συνδεθεί µε το σύστηµα DIASDEBIT 
(∆ΙΑΣ ΑΕ). 
∆ιευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις αυτές οι υπόλογοι θα πρέπει να ζητούν 
συγκεκριµένες οδηγίες από την Τράπεζα της Ελλάδος. 
 
2.8. Σύµφωνα µε την απόφαση ∆6Α 1144678 ΕΞ 19.10.2012 του Υπουργού 
Οικονοµικών αναστέλλεται από την 14.1.2013 η λειτουργία πολλών ∆.Ο.Υ. Η 
αναστολή λειτουργίας συνεπάγεται και κλείσιµο των Πρακτορείων της Τράπεζας 
Ελλάδος. 
 
Επειδή κατά το κλείσιµο υπηρεσιακών µονάδων της Τράπεζας απαιτείται το κλείσιµο 
όλων των ενεργών λογαριασµών του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων και η 
µεταφορά τους στην πλησιέστερη υπηρεσιακή µονάδα, παρακαλούµε τα Υπουργεία 
και τις Περιφέρειες να µην προβούν, µετά από συνεννόηση µε την ΤτΕ, µέχρι το 
τέλος του χρόνου σε ανοίγµατα νέων λογαριασµών για τα Πρακτορεία της Τράπεζας 
που καταργούνται ώστε να περιοριστούν και οι επιπτώσεις από τη µετάπτωση των 
λογαριασµών. 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Αθήνα, 17 ∆εκεµβρίου 2012 
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