
 

 

 

 

1

                                                                   
          

  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ , ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ , ΚΑΙ  
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ∆ΗΜΟΣΙΩΝ  ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ  - ΕΣΠΑ 

 

                                     
Αθήνα,    28/12/2015      
                                     
Αρ. Πρωτ.: 135934 

ΓΕΝΙΚΗ  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ∆ΗΜΟΣΙΩΝ  ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ∆ΗΜΟΣΙΩΝ  ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ            

 
 

 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

ΓΕΝΙΚΟ  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ  ΤΟΥ  ΚΡΑΤΟΥΣ  

ΓΕΝΙΚΗ  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΓΕΝΙΚΗΣ  
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
 
ΓΕΝΙΚΗ  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ  & 
∆ΗΜΟΣΙΟΥ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  

  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ  ∆ΗΜΟΣΙΟΥ   

 

 

 

 

                                              

Θέμα: Αντικατάσταση της ΑΠ 85335/14.8.2015 (ΦΕΚ Β 1706/2015) Κοινής 

Υπουργικής απόφασης και επανακαθορισμός της λειτουργίας του λογαριασμού 

23/200850 για την εθνική συγχρηματοδότηση των ∆ιαρθρωτικών Ταμείων και του 

Ταμείου Συνοχής. 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

ΚΑΙ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 

που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).  

2. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του 

Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου 

Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης 

ΑΔΑ: ΒΖ0Ν4653Ο7-55Η



 

 

 

 

2

και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 

Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.» (Α’ 114). 

3. Το π.δ. 73/2015 «∆ιορισμός αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116). 

4. Την υπ’ αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 

Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (Β΄2168) 

5. Την υπ’ αριθ. 105755/14.10.2015 απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξανδρο Χαρίτση (Β΄2222) 

6. Τις διατάξεις του νόμου 2212/1952 «Περί αναγραφής εις τον Κρατικόν Προϋπολογισμόν 

από του οικονομικού έτους 1952-1953 και εφεξής πιστώσεων διά δαπάνας 

προβλεπομένας υπό Συμβάσεων Έργου ∆.Ο.Σ. και Ο.Κ.Α. εις βάρος των κεφαλαίων της 

Ανασυγκροτήσεως» (Α΄266), και των Ν.∆. 2957/10-8-1954 «Περί δημοσίων 

επενδύσεων και συμπληρώσεως των σχετικών διατάξεων του ∆ημοσίου Λογιστικού» 

(Α΄186) και 4355/20-8-1964 «Περί αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Συντονισμού» 

(Α΄146). 

7. Τις διατάξεις των άρθρων 23, 78, 79, 80, 127 και 128 του ν. 4270/2014 «Αρχές 

δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 

δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143), όπως αυτός τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 10 του ν.4337/2015 (Α’ 129) και ισχύει. 

8. Τον Κανονισμό 1303/2013 του Συμβουλίου της 17-12-2013 «περί καθορισμού κοινών 

διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας …». 

9. Τις διατάξεις του νόμου 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (Α΄267). 

10. Τις διατάξεις του νόμου 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 ……» (Α΄265), 

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

11. Την με Α.Π. 12104/ΕΥ∆ & ΠΛΑΠ 275/12-3-2014 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Καθορισμός συστήματος 

διαχείρισης και ελέγχου για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2009-2014 – Κατανομή των Πόρων» 

(Β΄781).  

12. Την με Α.Π. 2/42797/Β0041/4-7-2007 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και 

Οικονομικών «Έγκριση της σύστασης στην ΤτΕ υπό τον πρωτοβάθμιο λογαριασμό 7100 

δευτεροβάθμιων λογαριασμών σε ευρώ των Ε.Π του ΕΣΠΑ 2007 – 2013» (Β΄1190).  
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13. Την με Α.Π. 2/7022/Β0041/22-2-2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών «Σύσταση λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος με τίτλο (Απολήψεις 

από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του ΕΟΧ περιόδου 2009-2014)» (Β΄502).   

14. Την με Α.Π. 2/87065/11/11/2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 

«Έγκριση σύστασης στην Τράπεζα της Ελλάδος (κεντρικό κατάστημα) πρωτοβάθμιου 

λογαριασμού δευτεροβάθμιων λογαριασμών σε ευρώ των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β΄3127).  

15. Την με Α.Π. 282966/13-07-2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Έγκριση του Κανονισμού 

∆ιαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.∆. με την επωνυμία Οργανισμός Πληρωμών και 

Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) 

των ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών 

Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ).» (Β’ 1205). 

16. Την με Α.Π. 37501/17-03-2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Μεταφορά της ∆ημόσιας 

∆απάνης στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 

Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) για την πληρωμή των μέτρων του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Αλιείας (Ε.Π.ΑΛ.) περιόδου 2007-2013 και της ∆ράσης 1, «Πρόωρη Συνταξιοδότηση 

Αλιέων» του Μέτρου 4.2, «Κοινωνικοοικονομικά μέτρα» του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Αλιείας περιόδου 2000-2006, από το πρόγραμμα ∆ημοσίων Επενδύσεων, 

καθώς και ρύθμιση σχετικών θεμάτων για την εφαρμογή του» (Β’ 485), όπως ισχύει. 

17. Την παράγραφο 22 του Παραρτήματος ΙΙΙ του νόμου 3845/2010 «Μέτρα για την 

εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας από τα κράτη-μέλη της 

ζώνης του ευρώ και το ∆ιεθνές Νομισματικό Ταμείο» (Α΄65). 

18. Την με Α.Π. 2/51571/0020/30-7-2010 κοινή Υπουργική απόφαση «Σύσταση 

λογαριασμού για την εθνική συγχρηματοδότηση των ∆ιαρθρωτικών Ταμείων και του 

Ταμείου Συνοχής». 

19. Την με Α.Π. 85335/14-08-2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Επανακαθορισμός της 

λειτουργίας του λογαριασμού 23/200850 για την εθνική συγχρηματοδότηση των 

∆ιαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής – αντικατάσταση και κατάργηση της 

Α.Π.2/51571/0020/30-07-2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.» (Β’ 1706). 

20. Το γεγονός ότι όλες οι εισπράξεις από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία 

η άλλη πηγή χρηματοδότησης της ΕΕ ή του ΧΜ ΕΟΧ που αφορούν σε προγράμματα που 

χρηματοδοτούνται μέσω του Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων, εφόσον δικαιούχος 

της πράξης είναι το Ελληνικό ∆ημόσιο πιστώνονται στο λογαριασμό 23/200542 που 

τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.  

21. Την ανάγκη για την εφαρμογή του μέτρου της οριοθέτησης των λογαριασμών για την 

διαχείριση των μέσων που προέρχονται από τα διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε. βάση της 
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παρ. 2.4.1. της Συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 

του ν. 4336/2015 (Α΄ 94). 

22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

την αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 85335/14-08-2015 (Β’ 1706) Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης και τον επανακαθορισμό της λειτουργίας του λογαριασμού 23/200850 για την 

εθνική συγχρηματοδότηση των ∆ιαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής ως εξής:  
 

Άρθρο 1 

Όροι λειτουργίας του λογαριασμού 23/200850 

Ο λογαριασμός σε ΕΥΡΩ με τίτλο: «Ε.∆. – Εθνική Συγχρηματοδότηση των ∆ιαρθρωτικών 

Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής» και αριθμό 23/200850 (εφεξής «κεντρικός 

λογαριασμός»), ο οποίος συστάθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος (κεντρικό κατάστημα), υπό 

το λογαριασμό διαθεσίμων του Ελληνικού ∆ημοσίου (28) «Λογαριασμός Ταμειακής 

∆ιαχείρισης», με την Α.Π. 2/51571/0020/30-7-2010 κοινή Υπουργική απόφαση, παραμένει 

ενεργός και η λειτουργία του διέπεται από τις διατάξεις της παρούσας: 

1. Ο κεντρικός λογαριασμός λειτουργεί αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση των 

δικαιούχων πράξεων των προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 

(ΕΣΠΑ) της περιόδου 2007-2013, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007–

2013, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΕΠ Αλιεία) 2007–2013, του Εταιρικού 

Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) της περιόδου 2014-2020, του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του  Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 

2014–2020, του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ (ΧΜ ΕΟΧ) όλων των περιόδων,  του 

χρηματοδοτικού μηχανισμού (∆ιευκόλυνση) «Συνδέοντας την Ευρώπη» (∆ΣΕ), καθώς και 

του ΕΠ «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)». ∆εν επιτρέπεται η χρηματοδότηση άλλων πράξεων/δράσεων 

από το λογαριασμό αυτό. 

2. Καθορίζουμε την κίνηση του κεντρικού λογαριασμού ως ακολούθως : 

α) Ο εν λόγω κεντρικός λογαριασμός (23/200850) πιστώνεται: 

i. με το εκάστοτε συνολικό ποσό που πιστώνεται στο λογαριασμό 23/200542 «Έσοδα 

από Ε.Ε. (∆ημοσίων Επενδύσεων)», και το οποίο προέρχεται από το σύνολο των 

απολήψεων (προχρηματοδοτήσεις, ενδιάμεσες πληρωμές κ.λ.π.) για τη 

ΑΔΑ: ΒΖ0Ν4653Ο7-55Η



 

 

 

 

5

χρηματοδότηση των  συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1, εφόσον δικαιούχος της χρηματοδότησης είναι το ∆ημόσιο.  

Η πίστωση στον λογαριασμό αυτόν (23/200850) πραγματοποιείται άμεσα, στη βάση 

εντολών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προς την Τράπεζα της Ελλάδος για 

ταυτόχρονη μεταφορά του εκάστοτε ποσού αρχικά στον λογαριασμό 23/200542 και 

στη συνέχεια στον λογαριασμό 23/200850. Σε κάθε περίπτωση η πίστωση του 

λογαριασμού 23/200542 θα πρέπει να ακολουθείται από ταυτόχρονη πίστωση του 

23/200850.    

ii. με τα αναγκαία ποσά (εθνικοί πόροι) που μεταφέρονται σε αυτόν περιοδικά από το 

λογαριασμό 23/2002 με εντολή της ∆ιεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης 

(∆ΠΓΚ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) προς την Τράπεζα της Ελλάδος, 

μετά από πρόταση της ∆ιεύθυνσης ∆ημοσίων Επενδύσεων (∆∆Ε) του Υπουργείου 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για την χρηματοδότηση των Προγραμμάτων 

που αναφέρονται στην παράγραφο 1, προκειμένου να χρηματοδοτούνται απρόσκοπτα 

οι συγχρηματοδοτούμενες πράξεις και να εξασφαλίζεται η άμεση πληρωμή των 

δικαιούχων.  

iii. με ποσά που χορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή άλλους 

διεθνείς χρηματοδοτικούς Οργανισμούς στο πλαίσιο δανειοδοτήσεων ή άλλων 

χρηματοδοτήσεων της χώρας για την υλοποίηση πράξεων/δράσεων των 

Προγραμμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η πίστωση στον λογαριασμό 

23/200850 στην περίπτωση αυτή πραγματοποιείται άμεσα, στη βάση εντολών του 

Οργανισμού ∆ιαχείρισης ∆ημόσιου Χρέους (Ο.∆.∆Η.Χ.) προς την Τράπεζα της 

Ελλάδος για ταυτόχρονη μεταφορά του εκάστοτε ποσού αρχικά είτε στον λογαριασμό 

23/200610 «εισπράξεις από δανεισμό Ε.∆.» είτε στο λογαριασμό 23/200659 «Ε.∆. 

δάνεια μηχανισμού στήριξης» και στη συνέχεια στον λογαριασμό 23/200850.  

β) Ο κεντρικός λογαριασμός χρεώνεται:  

i) με την εκτέλεση ηλεκτρονικών εντολών πληρωμής ή την εξόφληση επιταγών όπου 

αυτή είναι επιτρεπτή, σε βάρος αναλυτικών/ή άλλων λογαριασμών της ΤτΕ, με 

υπολόγους διαχειριστές τις αρμόδιες Οικονομικές Υπηρεσίες, ή τα οριζόμενα νομικά ή 

φυσικά πρόσωπα, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα 

ii) με την εκτέλεση εντολών απευθείας μεταφοράς ποσών άνευ υπολόγου, σύμφωνα 

με ισχύουσες ειδικές διατάξεις.  

Τα ποσά αυτά προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή συγχρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 της παρούσας και των τελικών 

δικαιούχων αυτών.  
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Η χρηματοδότηση των αναλυτικών ή άλλων λογαριασμών πραγματοποιείται με  

εντολή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με την επιφύλαξη των 

ακόλουθων:  

Πρώτον, για έργα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Αλιείας 2007 – 2013 καθώς και του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020, 

η μεταφορά ποσών σε διακριτούς λογαριασμούς που τηρούνται στον Ειδικό 

Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εκτός 

ΤτΕ, πραγματοποιείται με έγγραφη ή/και ηλεκτρονική εντολή προς την ΤτΕ, του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

∆εύτερον, για έργα λοιπών Προγραμμάτων εκτός συστήματος διαχείρισης ΕΣΠΑ, ΕΟΧ 

και ∆ΣΕ, η μεταφορά ποσών στους αναλυτικούς ή άλλους λογαριασμούς που 

τηρούνται στην ΤτΕ ή σε ειδικούς λογαριασμούς, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που 

ορίζει τη λειτουργία τους,  πραγματοποιείται με έγγραφη ή/και ηλεκτρονική εντολή 

προς την ΤτΕ, του καθ΄ ύλην αρμόδιου Υπουργού. 

γ) Τα αδιάθετα υπόλοιπα που βρίσκονται στους λογαριασμούς των έργων ή άλλους 

λογαριασμούς στην ΤτΕ στο τέλος του έτους, δεν επιστρέφονται και παραμένουν 

διαθέσιμα για πληρωμές τα επόμενα έτη με την επιφύλαξη όσων κάθε φορά ορίζονται 

στην κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 

Οικονομικών, για την τακτοποίηση πληρωμών ∆ημοσίων Επενδύσεων τρέχοντος 

οικονομικού έτους και την έναρξη χρηματοδότησης του επόμενου, η οποία εκδίδεται 

κάθε έτος. 

δ) Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού δύναται να ανακαλεί το τμήμα 

της  χρηματοδότησης έργων που χρηματοδοτούνται μέσω του Κεντρικού 

Λογαριασμού, η οποία έως τη λήξη του τρίτου μήνα μετά το μήνα της εντολής 

χρηματοδότησης δεν χρησιμοποιήθηκε για την καταβολή πληρωμών. Τα ποσά των 

ανακλήσεων παραμένουν στον Κεντρικό Λογαριασμό και διατίθενται με εντολή του 

Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού σε άλλα έργα που 

χρηματοδοτούνται μέσω του Κεντρικού  Λογαριασμού σύμφωνα με την πρόοδο 

υλοποίησής τους.   

ε) Οι πληρωμές των έργων δεν δύνανται να υπερβαίνουν το σύνολο των πιστώσεων που 

έχουν εγκριθεί για κάθε έργο.  

3. Το καθεστώς επιτοκίου του λογαριασμού (23/200850) διέπεται από τον εκάστοτε 

ισχύοντα κανονισμό του Ευρωσυστήματος περί καταθέσεων του ∆ημοσίου στις Εθνικές 

Κεντρικές Τράπεζες. 
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4. Οι πληρωμές του κεντρικού λογαριασμού (23/200850) βαραίνουν τον Προϋπολογισμό 

∆ημοσίων Επενδύσεων.  

5. Η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει ηλεκτρονικά για κάθε ενεργούμενη χρεοπίστωση του 

κεντρικού λογαριασμού τη ∆ιεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους και τη ∆ιεύθυνση ∆ημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. 

6. Ο κεντρικός λογαριασμός (23/200850) περιλαμβάνει τον Κεντρικό Λογαριασμό ΕΣΠΑ, 

όπου αναφέρεται έτσι στην κείμενη νομοθεσία.  

7. Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και το Υπουργείο Οικονομικών θα 

συντονίζουν τις ενέργειές τους προκειμένου να χρηματοδοτούνται απρόσκοπτα τα έργα των 

προγραμμάτων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσης και προς το 

σκοπό αυτό:  

 παρέχονται οδηγίες στα λοιπά υπουργεία και τις Περιφέρειες  

 παρακολουθείται ότι κάθε ∆ιαχειριστική Αρχή διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι 

λαμβάνουν πλήρως το συνολικό ποσό της οφειλόμενης επιλέξιμης δημόσιας 

δαπάνης το αργότερο σε ενενήντα (90) ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της 

αίτησης  πληρωμής από τον δικαιούχο. 

 διασφαλίζεται ότι κανένα επιλέξιμο ποσό δεν θα απομειώνεται ή παρακρατείται και 

καμία ειδική χρέωση ή άλλη χρέωση με ισοδύναμο αποτέλεσμα δεν θα επιβάλλεται 

η οποία θα μειώνει τα επιλέξιμα ποσά που οφείλονται στους δικαιούχους. 

 παρακολουθείται ότι οι εισροές από την Ε.Ε. κατευθύνονται για τη χρηματοδότηση 

έργων της συγκεκριμένης προγραμματικής περιόδου στην οποία αναφέρονται.  

Άρθρο 2 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και  

εφαρμόζεται έναντι κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης που ρυθμίζει διαφορετικά το ίδιο 

θέμα. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.  

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

Γεώργιος Χουλιαράκης 

 

Αλέξανδρος Χαρίτσης 
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