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Α. ΟΔΘΓΙΕ ΕΚΣΕΛΕΘ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΚΤΒΕΡΝΘΘ 
 

 

1. Γενικό πλαίςιο  

 

Στο ν.4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 

2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (Aϋ 143), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, 

περιλαμβάνονται, ςε ενιαίο κείμενο οι διατάξεισ που αφοροφν το δθμόςιο λογιςτικό και 

ενςωματϊνεται θ Οδθγία 2011/85/ΕΕ.  

 

Ραράλλθλα, διατυπϊνονται με ςυςτθματικό τρόπο γενικζσ αρχζσ για τθν ορκι δθμοςιονομικι 

διαχείριςθ. Οι αρχζσ αυτζσ δεςμεφουν τα αρμόδια, για τθν κατάρτιςθ και εκτζλεςθ του 

προχπολογιςμοφ, όργανα των φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ και θ τιρθςι τουσ διαςφαλίηει τθν 

επίτευξθ των ςτόχων του προχπολογιςμοφ. Επιπλζον, ςυμπεριλαμβάνονται διατάξεισ που κακορίηουν 

δθμοςιονομικοφσ κανόνεσ και πρακτικζσ για όλουσ τουσ φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ βάςει των 

οποίων επιδιϊκεται θ, εντόσ των ςτόχων και ορίων, ακριβισ εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ. 

 

Με το π.δ. 80/2016 (Αϋ145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» ζχουν κακοριςτεί οι 

διαδικαςίεσ και οι λεπτομζρειεσ ςχετικά με τθν ανάλθψθ υποχρεϊςεων, τον τρόπο τιρθςθσ του 

Μθτρϊου Δεςμεφςεων, τισ ευκφνεσ των αρμοδίων οργάνων κ.λπ., ενϊ ζχουν εκδοκεί οι αρικμ. 

2/47972/0026/15.6.2018 (ΑΔΑ: Ω8ΛΝΘ-4ΕΓ), 2/88681/0026/04.12.2018 (ΑΔΑ: 78Ψ1Θ-90) και 

2/47891/ΔΡΓΚ/15.6.2018 (ΑΔΑ: Ψ4Γ6Θ-94Φ) εγκφκλιοι του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ (ΓΛΚ), 

ςχετικά με τθν τιρθςθ του Μθτρϊου Δεςμεφςεων και τθν υποβολι των ςχετικϊν εκκζςεων αναφοράσ. 

 

Με το π.δ. 54/2018 (Αϋ103) κακορίςτθκε το νζο ςχζδιο λογαριαςμϊν που αποτελεί τθ βάςθ για τθ νζα 

οικονομικι ταξινόμθςθ του προχπολογιςμοφ, ενϊ προβλζπεται ότι εξυπθρετεί και λοιπζσ ταξινομιςεισ 

(διοικθτικι, λειτουργικι κ.λπ.). Θ νζα ταξινόμθςθ εφαρμόηεται για τθν Κεντρικι Διοίκθςθ από τθν 

1.1.2019, ενϊ ςε επόμενο ςτάδιο κα επεκτακεί ςτο ςφνολο τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ.  

 

Με τθν αρικμ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.7.2018 απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν 

«Οικονομικι και Διοικθτικι Σαξινόμθςθ του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ» (Βϋ3240), όπωσ ιςχφει, 

κακορίςτθκε, μεταξφ άλλων, θ οικονομικι και θ διοικθτικι ταξινόμθςθ και οι μείηονεσ κατθγορίεσ 

εςόδων και εξόδων του Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ. Για τθν εκτζλεςθ του Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ 

του οικονομικοφ ζτουσ 2019 κα χρθςιμοποιθκεί θ νζα οικονομικι και διοικθτικι ταξινόμθςθ. 

 

Θ οικονομικι ταξινόμθςθ αντανακλά τθ φφςθ των λογαριαςμϊν και το απαιτοφμενο επίπεδο 

ανάλυςθσ και ςυγκζντρωςθσ των πλθροφοριϊν και αποτελεί τθ βάςθ ςφνταξθσ των δθμοςιονομικϊν 

αναφορϊν. Από το ςφνολο των ομάδων λογαριαςμϊν που κακορίηονται ςτο π.δ. 54/2018, για τισ 

ανάγκεσ κατάρτιςθσ, εκτζλεςθσ και παρακολοφκθςθσ του προχπολογιςμοφ χρθςιμοποιοφνται οι 

παρακάτω: 

• ομάδα λογαριαςμϊν 1: Ζςοδα, 

• ομάδα λογαριαςμϊν 2: Δαπάνεσ, 

• ομάδα λογαριαςμϊν 3: Ενςϊματα Ράγια, Άυλα Ράγια (αγορζσ – πωλιςεισ), 

• ομάδα λογαριαςμϊν 4: Χρθματοοικονομικά Ρεριουςιακά Στοιχεία (αγορζσ – πωλιςεισ), 

• ομάδα λογαριαςμϊν 5: Χρθματοοικονομικζσ Υποχρεϊςεισ (ειςροζσ – εκροζσ). 
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H οικονομικι ταξινόμθςθ αναπτφςςεται ςε ζξι βακμοφσ ανάλυςθσ, εκ των οποίων ο πρϊτοσ δθλϊνει 

τθν ομάδα λογαριαςμϊν, ενϊ ο δεφτεροσ αντιςτοιχεί ςτισ μείηονεσ κατθγορίεσ εςόδων και εξόδων. Ο 

ζκτοσ βακμόσ ανάλυςθσ περιλαμβάνει τουσ Αναλυτικοφσ Λογαριαςμοφσ Εςόδων και Εξόδων (ΑΛΕ) 

και καλφπτει τισ ανάγκεσ κατάρτιςθσ, εκτζλεςθσ και παρακολοφκθςθσ του προχπολογιςμοφ. 

 

Επιςθμαίνεται ότι δεν προβλζπεται διακριτι κατθγορία λογαριαςμϊν για τθν εξόφλθςθ απλιρωτων 

υποχρεϊςεων προθγοφμενων οικονομικϊν ετϊν. Κατά ςυνζπεια, οι πιςτϊςεισ για τθν εξόφλθςθ των 

υποχρεϊςεων αυτϊν, εγγράφονται ςτουσ αντίςτοιχουσ ΑΛΕ ανάλογα με τθ φφςθ τθσ δαπάνθσ και οι 

ςχετικζσ υποχρεϊςεισ εξοφλοφνται κατά προτεραιότθτα ςε βάροσ των πιςτϊςεων αυτϊν. Αντίςτοιχα, 

οι πιςτϊςεισ για τθν αποκατάςταςθ πάγιων προκαταβολϊν του προθγοφμενου ζτουσ εγγράφονται 

ςτουσ αντίςτοιχουσ ΑΛΕ ανάλογα με τθ φφςθ τθσ δαπάνθσ που αυτζσ αφοροφν. 

 

Θ διοικθτικι ταξινόμθςθ αντανακλά τθν οργανωτικι δομι των υπθρεςιϊν των φορζων και 

ενςωματϊνει τρία τουλάχιςτον επίπεδα πλθροφοριϊν. Το πρϊτο επίπεδο τθσ διοικθτικισ ταξινόμθςθσ 

αντιπροςωπεφει τον φορζα τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ, ενϊ και τα τρία επίπεδα αυτισ, όπωσ 

αναπτφςςονται αναλυτικά ςτθν ωσ άνω υπουργικι απόφαςθ, αντιπροςωπεφουν τουσ ειδικοφσ φορείσ. 

 

Τόςο θ οικονομικι όςο και θ διοικθτικι ταξινόμθςθ του Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ είναι ενιαία για τον 

Τακτικό Ρροχπολογιςμό και τον Ρροχπολογιςμό Δθμοςίων Επενδφςεων (ΡΔΕ). 

 

 

2. Κακικοντα Προϊςταμζνων Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν Τπουργείων και Λοιπϊν Φορζων Γενικισ 

Κυβζρνθςθσ  

 

Τα κακικοντα και οι αρμοδιότθτεσ των προϊςταμζνων των οικονομικϊν υπθρεςιϊν των Υπουργείων 

(Γενικϊν Διευκφνςεων Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν - ΓΔΟΥ) ςτο πλαίςιο τθσ χρθςτισ δθμοςιονομικισ 

διαχείριςθσ των πιςτϊςεων του προχπολογιςμοφ του Υπουργείου και τθσ οικονομικισ εποπτείασ που 

οφείλουν να αςκοφν ςτουσ εποπτευόμενουσ φορείσ αυτοφ, περιγράφονται αναλυτικά ςτο άρκρο 24 

του ν.4270/2014, όπωσ αυτό ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. Κατ’ αντιςτοιχία, οι αρμοδιότθτεσ των 

προϊςταμζνων των οικονομικϊν υπθρεςιϊν των λοιπϊν φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ 

περιγράφονται ςτο άρκρο 25 του ίδιου νόμου. Οι υποχρεϊςεισ των προϊςταμζνων οικονομικϊν 

υπθρεςιϊν των Υπουργείων, αλλά και των λοιπϊν φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ, περιγράφονται ςτο 

άρκρο 26 του ίδιου νόμου. Θ ςτενι ςυνεργαςία του προϊςταμζνου τθσ ΓΔΟΥ με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ 

του Υπουργείου είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι. 

 

Για τθν αρτιότερθ οργάνωςθ των διαδικαςιϊν εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ οι προϊςτάμενοι 

οικονομικϊν υπθρεςιϊν των φορζων και οι προϊςτάμενοι των ΓΔΟΥ, πρζπει να τθροφν και τα 

παρακάτω: 

 να μεριμνοφν για τθν ορκι εφαρμογι των διατάξεων του π.δ/τοσ 80/2016 και των κατευκυντιριων 

γραμμϊν και οδθγιϊν που παρζχονται ςτισ εγκυκλίουσ του ΓΛΚ,  

 να προγραμματίηουν τισ ανάγκεσ ζωσ το φψοσ των διακεςίμων πιςτϊςεων, αφοφ λθφκοφν υπόψθ 

και οι ταμειακζσ δυνατότθτεσ του Δθμοςίου, 

 να προβαίνουν κατά προτεραιότθτα ςε εξόφλθςθ υποχρεϊςεων παρελκόντων οικονομικϊν ετϊν, 

αλλά ταυτόχρονα να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίεσ για τθ μθ ςϊρευςθ νζων λθξιπρόκεςμων 

υποχρεϊςεων, 

ΑΔΑ: 9Β32Η-0Φ6



 

 

 

 

5 

 

 να ανταποκρίνονται ςτισ υποχρεϊςεισ τουσ αναφορικά με τθν τιρθςθ του Μθτρϊου Δεςμεφςεων, 

τθν αποςτολι οικονομικϊν ςτοιχείων και ςχετικϊν εκκζςεων εντόσ των χρονικϊν ορίων που ζχουν 

τεκεί. 

 

Για τθν επίτευξθ καλφτερου αποτελζςματοσ κατά τθν εξζταςθ των αιτθμάτων που ςχετίηονται με τθν 

εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ οφείλουν να προγραμματίηουν τισ ενζργειεσ, ϊςτε αιτιματα 

τροποποίθςθσ του προχπολογιςμοφ των φορζων τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ να υποβάλλονται, 

ςυγκεντρωτικά, ςτθ Διεφκυνςθ Ρροχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ (ΔΡΓΚ) μζχρι τισ 10 εκάςτου 

μθνόσ και να αφοροφν προγραμματιςμζνεσ ανάγκεσ του μινα. Μεμονωμζνα αιτιματα που κα 

ςτζλνονται μετά τθν προκεςμία αυτι, κα εξετάηονται με τα αιτιματα του επόμενου μινα. 

 

 

3. τοχοκεςία – Πρόγραμμα εκτζλεςθσ προχπολογιςμοφ  

 

3.1  Φορείσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ 

 

Μεταξφ του Υπουργείου Οικονομικϊν αφενόσ και των φορζων τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ αφετζρου (τθσ 

Ρροεδρίασ τθσ Δθμοκρατίασ, των Υπουργείων και των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων), κακϊσ και μεταξφ 

του Υπουργείου Οικονομικϊν και των Ανεξάρτθτων Διοικθτικϊν Αρχϊν (ΑΔΑ) που ανικουν ςτθν 

Κεντρικι Διοίκθςθ ωσ ειδικοί φορείσ του προχπολογιςμοφ και ο προχπολογιςμόσ τουσ υπερβαίνει 

ςυγκεκριμζνο ποςό, όπωσ αυτό κακορίηεται με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν που εκδίδεται 

κατ’ εξουςιοδότθςθ των διατάξεων του άρκρου 70 του ν.4270/2014, ςυνάπτονται, μζχρι τθν 15θ 

Ιανουαρίου 2019, ξεχωριςτά μνθμόνια ςυνεργαςίασ με ςτόχο τθ δζςμευςθ για τθν πιςτι εκτζλεςθ του 

προχπολογιςμοφ του 2019.  

 

Με αποφάςεισ του Υπουργοφ Οικονομικϊν που εκδίδονται κατ’ εξουςιοδότθςθ των διατάξεων των 

άρκρων 70 και 172 του ν.4270/2014 εξειδικεφονται περαιτζρω λεπτομζρειεσ για τθ ςτοχοκεςία, το 

πρόγραμμα εκτζλεςθσ προχπολογιςμοφ και τισ κυρϊςεισ ςε περίπτωςθ απόκλιςθσ από τουσ 

δθμοςιονομικοφσ ςτόχουσ. 

 

Για το οικονομικό ζτοσ 2019 ιςχφει θ αρικμ. 2/2179/ΔΠΓΚ/9.1.2018 απόφαςθ του Αναπλθρωτι 

Υπουργοφ Οικονομικϊν «τοχοκεςία – Πρόγραμμα εκτζλεςθσ προχπολογιςμοφ – Παρακολοφκθςθ 

εκτζλεςθσ» (Βϋ23), όπωσ τροποποιικθκε με τθν αρικμ. 2/94413/ΔΠΓΚ/21.12.2018 (Βϋ5861) όμοια.  

 

Επιςθμαίνεται ότι ειδικά για τον ειδικό φορζα του προχπολογιςμοφ του Υπουργείου Οικονομικϊν 

1023-711-0000000 «Γενικζσ Κρατικζσ Δαπάνεσ» το μθνιαίο πρόγραμμα εκτζλεςθσ προχπολογιςμοφ και 

οι τριμθνιαίοι δθμοςιονομικοί ςτόχοι τίκενται από τθ Γενικι Διεφκυνςθ Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ και 

Ρροχπολογιςμοφ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ (ΓΛΚ). 

 

Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δοκεί ςτθν ζγκαιρθ ςφνταξθ και αποςτολι των μθνιαίων 

προγραμμάτων (μθνιαίοι και τριμθνιαίοι ςτόχοι) εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ του 2019, κακϊσ και 

ςτο περιεχόμενο του μνθμονίου ςυνεργαςίασ, αφοφ ςε αυτό πρζπει να περιλαμβάνονται τουλάχιςτον 

τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 70 του ν.4270/2014. Επιςθμαίνεται 

ειδικότερα ότι ςτο μνθμόνιο ςυνεργαςίασ πρζπει να ενςωματϊνονται και προκακοριςμζνεσ 

διορκωτικζσ παρεμβάςεισ (διοικθτικζσ και διαρκρωτικζσ παρεμβάςεισ, νομοκετικζσ πρωτοβουλίεσ 

κ.λπ.) που οφείλουν οι φορείσ να ενεργοποιιςουν ςε περίπτωςθ που από τθ μθνιαία εκτζλεςθ του 

προχπολογιςμοφ τουσ διαφαίνονται πικανζσ αποκλίςεισ από τουσ ςτόχουσ. 
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Στο Ραράρτθμα τθσ παροφςασ εγκυκλίου παρζχεται υπόδειγμα Μνθμονίου Συνεργαςίασ για τθν ομαλι 

εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ και τθ χρθςτι δθμοςιονομικι διαχείριςθ (Ζντυπο 4), μεταξφ των 

Υπουργείων και του Υπουργείου Οικονομικϊν. Το υπόδειγμα δφναται να χρθςιμοποιείται για τθ 

ςφνταξθ των μνθμονίων προςαρμοηόμενο ςτισ ανάγκεσ και τισ ιδιαιτερότθτεσ του κάκε φορζα τθσ 

Κεντρικισ Διοίκθςθσ, κακϊσ και των ΑΔΑ που ανικουν ςτθν Κεντρικι Διοίκθςθ ωσ ειδικοί φορείσ του 

προχπολογιςμοφ. 

 

Πλοι οι φορείσ οφείλουν να υιοκετιςουν μθχανιςμοφσ και να προγραμματίςουν δράςεισ που 

εξαςφαλίηουν τθ μθνιαία παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ τουσ, ζτςι ϊςτε 

να εντοπίηουν ζγκαιρα τισ αποκλίςεισ από τουσ ςτόχουσ.  

 

 

3.2 Λοιποί Φορείσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ  

 

Μεταξφ των αρμόδιων Υπουργείων και των εποπτευόμενων από αυτά φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ, 

πλθν ΟΤΑ, δφναται να ςυνάπτονται μνθμόνια ςυνεργαςίασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 147 

του ν.4270/2014, μζχρι τθν 31θ Ιανουαρίου 2019. Ειδικότερα, οι ΑΔΑ που είναι φορείσ τθσ Γενικισ 

Κυβζρνθςθσ αλλά δεν ανικουν ςτθν Κεντρικι Διοίκθςθ ωσ ειδικοί φορείσ, δφναται να ςυνάπτουν 

μνθμόνια ςυνεργαςίασ με το Υπουργείο Οικονομικϊν. Σε κάκε περίπτωςθ, μζχρι τθν 31θ Ιανουαρίου 

2019, μνθμόνια ςυνεργαςίασ ςυνάπτονται με όλουσ τουσ φορείσ των οποίων ο προχπολογιςμόσ 

υπερβαίνει ςυγκεκριμζνο ποςό, το οποίο κακορίηεται με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν που 

εκδίδεται κατ’ εξουςιοδότθςθ των διατάξεων του άρκρου 147 του ν.4270/2014.  

 

Με αποφάςεισ του Υπουργοφ Οικονομικϊν που εκδίδονται κατ’ εξουςιοδότθςθ των διατάξεων των 

άρκρων 147, 157, 173 και 175Α εξειδικεφονται περαιτζρω λεπτομζρειεσ για τθ ςτοχοκεςία, το 

πρόγραμμα εκτζλεςθσ προχπολογιςμοφ και τισ κυρϊςεισ ςε περίπτωςθ απόκλιςθσ από τουσ 

δθμοςιονομικοφσ ςτόχουσ. Για τθν ζγκαιρθ και ορκι ςφνταξθ των προβλεπόμενων ςτισ ςχετικζσ 

διατάξεισ εκκζςεων πρζπει άμεςα να δοκοφν οδθγίεσ από τουσ προϊςταμζνουσ των ΓΔΟΥ ςτουσ φορείσ 

Γενικισ Κυβζρνθςθσ που εποπτεφουν. 

 

Για το οικονομικό ζτοσ 2019 ιςχφει θ αρικμ. 2/2179/ΔΠΓΚ/9.1.2018 απόφαςθ του Αναπλθρωτι 

Υπουργοφ Οικονομικϊν «τοχοκεςία – Πρόγραμμα εκτζλεςθσ προχπολογιςμοφ – Παρακολοφκθςθ 

εκτζλεςθσ» (Βϋ23), όπωσ τροποποιικθκε με τθν αρικμ. 2/94413/ΔΠΓΚ/21.12.2018 (Bϋ5861) όμοια.  

 

Αναφορικά με τουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (ΟΤΑ) αϋ και βϋ βακμοφ και τα νομικά 

πρόςωπα αυτϊν, τθν ευκφνθ παρακολοφκθςθσ τθσ κατάρτιςθσ τουλάχιςτον ιςοςκελιςμζνων 

προχπολογιςμϊν και τθσ εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ τουσ ςε μθνιαία βάςθ, ζχει το 

Ραρατθρθτιριο Οικονομικισ Αυτοτζλειασ των ΟΤΑ (άρκρα 149 και 174 του ν.4270/2014).  

 

Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δοκεί ςτο περιεχόμενο του μνθμονίου ςυνεργαςίασ, κακϊσ ςε αυτό 

πρζπει να περιλαμβάνονται τουλάχιςτον τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 70 

του ν.4270/2014. Επιςθμαίνεται ειδικότερα ότι ςτο μνθμόνιο ςυνεργαςίασ πρζπει να 

ενςωματϊνονται και προκακοριςμζνεσ διορκωτικζσ παρεμβάςεισ (διοικθτικζσ και διαρκρωτικζσ 

παρεμβάςεισ, νομοκετικζσ πρωτοβουλίεσ κ.λπ.) που οφείλουν οι φορείσ να ενεργοποιιςουν ςε 

περίπτωςθ που από τθ μθνιαία εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τουσ διαφαίνονται πικανζσ αποκλίςεισ 

από τουσ ςτόχουσ.  
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Οι προϊςτάμενοι οικονομικϊν υπθρεςιϊν και οι διοικιςεισ των φορζων (νοςοκομεία, αςφαλιςτικά 

ταμεία, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, ΝΡ και ΑΔΑ) οφείλουν να παρακολουκοφν αδιαλείπτωσ τθν εκτζλεςθ των 

προχπολογιςμϊν τουσ και να διαςφαλίηουν τθν επίτευξθ των δθμοςιονομικϊν ςτόχων.  

 

Το υπόδειγμα Μνθμονίου Συνεργαςίασ, μεταξφ των Υπουργείων και του Υπουργείου Οικονομικϊν 

(Ζντυπο 4) που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα, δφναται να χρθςιμοποιείται για τθ ςφνταξθ των 

μνθμονίων ςυνεργαςίασ προςαρμοηόμενο ςτισ ανάγκεσ και τισ ιδιαιτερότθτεσ του κάκε φορζα τθσ 

Γενικισ Κυβζρνθςθσ, πλθν ΟΤΑ, κακϊσ και των ΑΔΑ που δεν ανικουν ςτθν Κεντρικι Διοίκθςθ ωσ ειδικοί 

φορείσ του προχπολογιςμοφ. 

 

 

4. Επιςκόπθςθ δαπανϊν 

 

Για το οικονομικό ζτοσ 2019 υλοποιείται πρόγραμμα επιςκόπθςθσ δαπανϊν (spending review) υπό το 

ςυντονιςμό τθσ Διεφκυνςθσ Αξιολόγθςθσ Δράςεων Γενικισ Κυβζρνθςθσ του ΓΛΚ. Το 2019 κα 

παρακολουκθκεί θ υλοποίθςθ των δράςεων που ζχουν ςυμφωνθκεί κατά τα ζτθ 2017 και 2018, ϊςτε 

να διαςφαλιςτεί θ επίτευξθ των ςχετικϊν εξοικονομιςεων. Για το ςκοπό αυτό, πζραν των τριμθνιαίων 

ςτοιχείων εκτζλεςθσ προχπολογιςμοφ που αποςτζλλονται ςτθ ΔΡΓΚ ςφμφωνα με τθν αρικμ. 

2/2179/ΔΡΓΚ/9.1.2018 απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν «Στοχοκεςία – Ρρόγραμμα 

εκτζλεςθσ προχπολογιςμοφ – Ραρακολοφκθςθ εκτζλεςθσ» (Βϋ23), όπωσ τροποποιικθκε με τθν αρικμ. 

2/94413/ΔΡΓΚ/21.12.2018 (Βϋ5861) όμοια, αποςτζλλονται ςτθν αρμόδια Διεφκυνςθ Αξιολόγθςθσ 

Δράςεων Γενικισ Κυβζρνθςθσ ςτοιχεία παρακολοφκθςθσ/υλοποίθςθσ, για όλεσ τισ δράςεισ με τισ 

οποίεσ ςυμμετζχουν ςτθν επιςκόπθςθ δαπανϊν οι φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, ςφμφωνα με τθν 

αρικμ. 2/24906/ΔΑΔΓΚ/20.03.2018 εγκφκλιο (ΑΔΑ: 6Θ7Θ-8Ν1).  

 

Σθμειϊνεται ότι οι ςυμφωνθκείςεσ κατά το 2017 εξοικονομιςεισ ζχουν ιδθ ενςωματωκεί ςτα ανϊτατα 

όρια δαπανϊν των φορζων τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ και ςτα επιδιωκόμενα αποτελζςματα των φορζων 

Γενικισ Κυβζρνθςθσ και ςυνεπϊσ με μζριμνα των αρμόδιων ΓΔΟΥ ςτουσ προχπολογιςμοφσ των 

εποπτευόμενων από αυτοφσ φορζων.  

 

Επιπροςκζτωσ, για τα Υπουργεία Υγείασ, Ρολιτιςμοφ & Ακλθτιςμοφ και Υποδομϊν & Μεταφορϊν 

αποςτζλλονται και τα ειδικότερα ςτοιχεία που ζχουν ςυμφωνθκεί κατά το ζτοσ 2018, ςτο πλαίςιο τθσ 

εφαρμογισ του προγράμματοσ επιςκόπθςθσ δαπανϊν για το 2019, όπωσ ςτοιχεία δεικτϊν, τεκμθρίωςθ 

υλοποίθςθσ χρονοδιαγράμματοσ δράςεων κ.λπ. Για τα Υπουργεία αυτά, θ επίτευξθ των 

εξοικονομιςεων που ζχουν ςυμφωνθκεί κατά το 2018 κα παρακολουκθκεί με βάςθ τα 

χρονοδιαγράμματα, τουσ δείκτεσ και τουσ ςτόχουσ, όπωσ ζχουν τεκεί και ςυμφωνθκεί, τα οποία και 

πρζπει να τθρθκοφν απαρζγκλιτα. 

 

 

5. Παρακολοφκθςθ υποχρεϊςεων  

 

Θ ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ ι από το κατά νόμο εξουςιοδοτθμζνο όργανο, ςε βάροσ 

των πιςτϊςεων του προχπολογιςμοφ, γίνεται κατά τα οριηόμενα ςτισ ςχετικζσ διατάξεισ του 

ν.4270/2014, κακϊσ και του π.δ/τοσ 80/2016. Με τισ διατάξεισ του π.δ/τοσ 80/2016 κακορίηονται 

επίςθσ οι υποχρεϊςεισ και οι ευκφνεσ των αρμοδίων οργάνων, ο τρόποσ τιρθςθσ του Μθτρϊου 

Δεςμεφςεων και ο ζλεγχοσ τθσ πορείασ των πιςτϊςεων. 
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Ειδικότερα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 8 του π.δ/τοσ 80/2016 κάκε φορζασ Γενικισ 

Κυβζρνθςθσ υποχρεοφται να καταγράφει και να τθρεί, ςε ιδιαίτερο βιβλίο ι μθχανογραφικά, τισ 

διοικθτικζσ πράξεισ με τισ οποίεσ γεννάται ι βεβαιϊνεται υποχρζωςθ προσ τρίτουσ. Το ςφνολο των 

καταγεγραμμζνων υποχρεϊςεων αποτελεί το Μθτρϊο Δεςμεφςεων του φορζα.  

 

Επιπλζον, κάκε φορζασ Γενικισ Κυβζρνθςθσ υποχρεοφται να ςυντάςςει και να αποςτζλλει ςτο ΓΛΚ 

κάκε μινα περιλθπτικό πίνακα των μζχρι το τζλοσ του προθγοφμενου μινα εκκρεμϊν δεςμεφςεων, 

απλιρωτων υποχρεϊςεων και λθξιπρόκεςμων οφειλϊν (ςφνοψθ Μθτρϊου Δεςμεφςεων) μζςω τθσ 

ειδικισ διαδικτυακισ πλατφόρμασ (e-portal), κακϊσ και μθνιαίεσ ςυνοπτικζσ εκκζςεισ, ςχετικά με το 

φψοσ των υποχρεϊςεων του φορζα, τουσ λόγουσ για τθν εξζλιξι τουσ και ςχετικζσ προτεινόμενεσ 

δράςεισ για τθ μείωςι τουσ και τριμθνιαίεσ εκκζςεισ για τθν κατάςταςθ και τα προβλιματα που τυχόν 

υφίςτανται ςτθν τιρθςθ και λειτουργία του Μθτρϊου Δεςμεφςεων. 

 

Για τθν τιρθςθ του Μθτρϊου Δεςμεφςεων εφαρμόηονται οι οδθγίεσ που ζχουν παραςχεκεί με τισ 

αρικμ. 2/47972/0026/15.6.2018 (ΑΔΑ: Ω8ΛΝΘ-4ΕΓ) και 2/88681/0026/04.12.2018 (ΑΔΑ: 78Ψ1Θ-90) 

εγκυκλίουσ του ΓΛΚ και για τθν υποβολι των ςχετικϊν εκκζςεων αναφοράσ εφαρμόηονται οι οδθγίεσ 

τθσ αρ. 2/47891/ΔΠΓΚ/15.6.2018 (ΑΔΑ: Ψ4Γ6Θ-94Φ) εγκυκλίου του ΓΛΚ. 

 

Το Μθτρϊο Δεςμεφςεων αποτελεί εργαλείο παρακολοφκθςθσ και ελζγχου των δαπανϊν δεδομζνου 

ότι από αυτό εξάγονται πλθροφορίεσ για τθν ωρίμανςθ των υποχρεϊςεων ςε όλα τα ςτάδια ωσ τθν 

πλθρωμι τουσ. Ταυτόχρονα αποτελεί μθχανιςμό διαςφάλιςθσ τθσ χρθςτισ δθμοςιονομικισ 

διαχείριςθσ, κακϊσ μζςω αυτοφ γίνεται ευχερισ θ παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ εκτζλεςθσ του 

προχπολογιςμοφ. Ραράλλθλα, αποφεφγεται θ ανάλθψθ υποχρεϊςεων κακ’ υπζρβαςθ των 

εγκεκριμζνων πιςτϊςεων ι ποςοςτϊν διάκεςθσ, που εκτόσ τθσ αυτοδίκαιθσ ακυρότθτάσ τθσ 

ςυνεπάγεται και ατομικι ευκφνθ για τα αρμόδια όργανα (άρκρα 11 και 12 του π.δ/τοσ 80/2016).  

 

Ο ζλεγχοσ τθσ πορείασ των πιςτϊςεων, θ ςυνεχισ παρακολοφκθςθ των διακζςιμων πιςτϊςεων και των 

υποχρεϊςεων, θ μθ ςϊρευςθ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν και θ εξόφλθςθ των τιμολογίων εντόσ των 

προκεςμιϊν που τίκενται από τισ κείμενεσ διατάξεισ, αποτελοφν βαςικζσ υποχρεϊςεισ των φορζων.  

 

Για το λόγο αυτό οι φορείσ οφείλουν να εξαςφαλίηουν: 

 τθν παροχι εντόσ των προκεςμιϊν που προβλζπονται, δθλαδι μζςα ςτισ πρϊτεσ είκοςι (20) θμζρεσ 

του επόμενου μινα από τθ λιξθ του μινα αναφοράσ, ζγκυρων ςτοιχείων (εκκρεμείσ δεςμεφςεισ, 

απλιρωτεσ υποχρεϊςεισ, λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ), μζςω τθσ ειδικά ςχεδιαςμζνθσ για το ςκοπό 

αυτό ειδικισ διαδικτυακισ πλατφόρμασ (e-portal), 

 τθν αποςτολι μθνιαίων και τριμθνιαίων εκκζςεων αναφοράσ (μζχρι τθν τελευταία θμζρα του 

επόμενου μινα από τθ λιξθ του μινα ι του τριμινου αναφοράσ) για τθν εξζλιξθ των 

λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων και το μθτρϊο δεςμεφςεων, ςφμφωνα με τα τυποποιθμζνα 

υποδείγματα που περιλαμβάνονται ςτθν αρικμ. 2/47891/ΔΠΓΚ/15.6.2018 (ΑΔΑ: Ψ4Γ6Θ-94Φ) 

εγκφκλιο,  

 τθν ανάπτυξθ μθχανογραφθμζνου αναλυτικοφ Μθτρϊου Δεςμεφςεων για τθ βελτίωςθ τθσ 

ποιότθτασ των ςτοιχείων και 

 τθν παροχι ςτοιχείων εκτζλεςθσ των προχπολογιςμϊν τουσ. 
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Επίςθσ, οι φορείσ οφείλουν να μεριμνοφν, κατά λόγο αρμοδιότθτασ, για τθν αποφυγι 

κακυςτεριςεων ςτισ πλθρωμζσ για εμπορικζσ ςυναλλαγζσ, προκειμζνου να αποφευχκεί θ καταβολι 

τόκων υπερθμερίασ και λοιπϊν αποηθμιϊςεων ςε περίπτωςθ διενζργειασ πλθρωμϊν εκτόσ των 

προβλεπομζνων προκεςμιϊν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. Η του άρκρου πρϊτου του 

ν.4152/2013 (Αϋ 107), με τισ οποίεσ προςαρμόςτθκε θ ελλθνικι νομοκεςία ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16θσ 

Φεβρουαρίου 2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ.  

 

 

5.1  Πρόγραμμα εκκακάριςθσ λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων 

 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 6 του ν.4281/2014 προβλζφκθκε θ δυνατότθτα επιχοριγθςθσ των 

φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ για τθν εξόφλθςθ λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεϊν τουσ, κακϊσ και των 

Οργανιςμϊν Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΟΚΑ) για τθν εξόφλθςθ εκκρεμϊν αιτιςεων ςυνταξιοδότθςθσ.  

 

Με τθν αρικμ. 2/57103/ΔΡΓΚ/23.6.2016 (Βϋ1932) απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν, 

όπωσ τροποποιικθκε, κακϊσ και με τθν αρικμ. 2/3872/ΔΡΓΚ/13.1.2017 (Βϋ54) κοινι απόφαςθ του 

Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν και τθσ Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, όπωσ τροποποιικθκε, προβλζφκθκε θ ενίςχυςθ των προχπολογιςμϊν των 

φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, αποκλειςτικά για τθν εξόφλθςθ λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεϊν τουσ 

προσ τρίτουσ και για τθν εκκακάριςθ εκκρεμϊν αιτιςεων ςυνταξιοδότθςθσ και κακορίςτθκαν οι 

λεπτομζρειεσ του προγράμματοσ εκκακάριςθσ.  

 

Το πρόγραμμα εκκακάριςθσ λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων και εκκρεμϊν αιτιςεων ςυνταξιοδότθςθσ, 

ςφμφωνα με τισ ανωτζρω αποφάςεισ, ολοκλθρϊκθκε τθν 31θ.12.2018. Τυχόν υπόλοιπα τθσ 

επιχοριγθςθσ που δεν χρθςιμοποιικθκαν μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ, επιςτρζφονται 

ςτον Κρατικό Προχπολογιςμό το αργότερο μζχρι το τζλοσ Ιανουαρίου 2019. Θ επιςτροφι 

πραγματοποιείται με τθν κατάκεςθ του ςχετικοφ ποςοφ ςτθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ ςτον 

υπολογαριαςμό No 23/200554 με τίτλο «Ε.Δ. - Λογαριαςμόσ χρθματοδότθςθσ λθξιπρόκεςμων 

υποχρεϊςεων φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ και εκκρεμϊν αιτιςεων ςυνταξιοδότθςθσ» (IBAN 

GR2501000230000000000200554) και αυκθμερόν ενθμζρωςθ τθσ Διεφκυνςθσ Λογιςτικισ Γενικισ 

Κυβζρνθςθσ και τθσ Διεφκυνςθσ Ρροχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ (ΔΡΓΚ) του ΓΛΚ. 

 

Για τθν ορκι ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ εκκακάριςθσ λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων οι 

Ρροϊςτάμενοι των ΓΔΟΥ των Υπουργείων και οι εξομοιοφμενοι με αυτοφσ κατά τισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 

του άρκρου 24 του ν.4270/2014, κακϊσ και οι προϊςτάμενοι οικονομικϊν υπθρεςιϊν των λοιπϊν 

φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, οφείλουν να τθριςουν τα οριηόμενα ςτισ ςχετικζσ αποφάςεισ και να 

διαςφαλίςουν τθν ζγκαιρθ και ορκι επιςτροφι των υπολοίπων τθσ επιχοριγθςθσ που δεν 

χρθςιμοποιικθκαν, ςφμφωνα με τθν ανωτζρω διαδικαςία.  

 

Οι αρμόδιεσ ΓΔΟΥ οφείλουν να αποςτείλουν, ςε θλεκτρονικι μορφι ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 

dpgk@glk.gr, εντόσ του πρϊτου δεκαθμζρου του μθνόσ Ιανουαρίου προςωρινά ςτοιχεία και μζχρι το 

τζλοσ Ιανουαρίου 2019 οριςτικά ςτοιχεία για τθν εξόφλθςθ των λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων και 

των εκκρεμϊν αιτιςεων ςυνταξιοδότθςθσ μζχρι και το τζλοσ του προγράμματοσ, για το Υπουργείο και 

για τουσ φορείσ αρμοδιότθτάσ τουσ, ςφμφωνα με τα υποδείγματα των ανωτζρω αποφάςεων. 

Αντίςτοιχα, μζχρι το τζλοσ Φεβρουαρίου 2019 οφείλουν να αποςτείλουν ςτοιχεία αναφορικά με τισ 

επιςτροφζσ των υπολοίπων, ςφμφωνα με τα υποδείγματα των ανωτζρω αποφάςεων, εμφανίηοντασ τα 

ποςά των επιςτροφϊν με αρνθτικό πρόςθμο ςτθ ςτιλθ των επιχορθγιςεων.  

mailto:dpgk@glk.gr
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6.  Αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ και αποδόςεισ υπζρ Ε.Φ.Κ.Α. – Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π.  

 

Με τισ διατάξεισ του ν.4387/2016 ενοποιικθκαν οι υφιςτάμενοι φορείσ κφριασ αςφάλιςθσ ςτον Ενιαίο 

Φορζα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (Ε.Φ.Κ.Α.), ενϊ οι φορείσ επικουρικισ αςφάλιςθσ και τα ταμεία πρόνοιασ 

ενςωματϊκθκαν ςτο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικισ Αςφάλιςθσ και Εφάπαξ Ραροχϊν (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ.). 

 

Οι υπάλλθλοι και λειτουργοί του Δθμοςίου, όπωσ προςδιορίηονται ςτο άρκρο 4 του ν.4387/2016, από 

1.1.2017 υπάγονται για κφρια ςφνταξθ ςτο αςφαλιςτικό – ςυνταξιοδοτικό κακεςτϊσ του Ε.Φ.Κ.Α. και οι 

ςυντάξεισ τουσ κανονίηονται και καταβάλλονται με βάςθ τισ ρυκμίςεισ του ν.4387/2016. Οι 

αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ εργοδότθ για κφρια ςφνταξθ για τουσ ανωτζρω υπαλλιλουσ – λειτουργοφσ του 

Δθμοςίου καταβάλλονται πλζον ςτον Ε.Φ.Κ.Α., για όλουσ τουσ αςφαλιςτικοφσ φορείσ που 

ενςωματϊνονται ςτον Ε.Φ.Κ.Α.  

 

Ειδικότερα, για το οικονομικό ζτοσ 2019 για τισ εργοδοτικζσ ειςφορζσ των ανωτζρω προςϊπων που 

υπάγονταν ωσ 31.12.2016 ςτο αςφαλιςτικό - ςυνταξιοδοτικό κακεςτϊσ του Δθμοςίου, ζχει προβλεφκεί 

ανά φορζα δαπάνθ εργοδοτικϊν ειςφορϊν υπζρ Ε.Φ.Κ.Α. ποςοςτοφ 10%, λόγω τθσ ετιςιασ ςταδιακισ 

προςαρμογισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ γ τθσ παρ. 2 του άρκρου 5 του ν.4387/2016 

και τθσ αρικμ. 111/30.11.2016 κοινισ απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ 

και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν (Βϋ4005). 

 

Κατά τθν εκκακάριςθ τθσ μιςκοδοςίασ 2019, οι αρμόδιεσ οικονομικζσ υπθρεςίεσ πρζπει να φροντίςουν 

για τθν ορκι τιρθςθ και εμφάνιςθ των εςόδων και εξόδων του προχπολογιςμοφ και ειδικότερα για τθ 

χωριςτι παρακολοφκθςθ τθσ δαπάνθσ των εργοδοτικϊν ειςφορϊν για τουσ υπαλλιλουσ που 

υπάγονταν ςτο αςφαλιςτικό – ςυνταξιοδοτικό κακεςτϊσ του Δθμοςίου ωσ 31.12.2016 και τθσ δαπάνθσ 

των εργοδοτικϊν ειςφορϊν για τουσ υπαλλιλουσ που υπάγονταν ςε άλλο αςφαλιςτικό – 

ςυνταξιοδοτικό κακεςτϊσ πλθν Δθμοςίου ωσ 31.12.2016. Για το ςκοπό αυτό ςτθν οικονομικι 

ταξινόμθςθ του Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ ζχουν εγγραφεί ΑΛΕ ςτθ μείηονα κατθγορία 21, ενϊ ςτον 

κϊδικα κατάταξθσ εςόδων – εξόδων των Ν.Ρ.Δ.Δ. ζχουν εγγραφεί αντίςτοιχοι κωδικοί αρικμοί εςόδων 

– εξόδων.  

 

 

7. Κρατικόσ Προχπολογιςμόσ - Κεντρικι Διοίκθςθ 

 

 Διοίκηση εσόδων και εξόδων του κράτους 

 

Θ είςπραξθ των εςόδων και θ πλθρωμι των δαπανϊν του κράτουσ και των ειδικϊν ταμείων γίνεται με 

βάςθ τισ προβλζψεισ του Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ δθμοςιολογιςτικζσ 

διατάξεισ. Το ιςχφον νομικό πλαίςιο και οι ςχετικζσ διοικθτικζσ πράξεισ προςδιορίηουν αναλυτικά τθ 

διαδικαςία υλοποίθςθσ, τόςο του ςκζλουσ των εςόδων, όςο και του ςκζλουσ των εξόδων του 

προχπολογιςμοφ. 

 

Τα ζςοδα και ζξοδα καταλογίηονται ςτουσ οικείουσ φορείσ και ΑΛΕ, όπωσ αυτοί προςδιορίηονται ςτθν 

διοικθτικι ταξινόμθςθ και ςτθν οικονομικι ταξινόμθςθ εςόδων και εξόδων του Κρατικοφ 

Ρροχπολογιςμοφ.  

 

Ειδικότερα, επιςθμαίνονται τα ακόλουκα: 

 

 

ΑΔΑ: 9Β32Η-0Φ6



 

 

 

 

11 

 

 Έσοδα 

 

Τα ζςοδα του κράτουσ και των ειδικϊν ταμείων, υπθρεςιϊν και λογαριαςμϊν, βεβαιϊνονται, 

ειςπράττονται και εμφανίηονται ςτουσ οικείουσ αναλυτικοφσ λογαριαςμοφσ εςόδων του 

προχπολογιςμοφ ςφμφωνα με τθ νζα οικονομικι ταξινόμθςθ. 

 

Βεβαιωκζντα ζςοδα του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2019 είναι τα ποςά που 

βεβαιϊνονται κατά τθ διάρκεια αυτοφ, ανεξάρτθτα από τθ χρονικι περίοδο από τθν οποία 

προζρχονται, όπωσ επίςθσ και τα βεβαιωκζντα ζςοδα του προχπολογιςμοφ του προθγοφμενου 

οικονομικοφ ζτουσ (2018) που δεν ζχουν ειςπραχκεί. Τα ζςοδα που ζχουν βεβαιωκεί και δεν 

ειςπράχκθκαν μζχρι τθ λιξθ του οικονομικοφ ζτουσ 2018, διαγράφονται λογιςτικά από το ζτοσ αυτό 

και επαναβεβαιϊνονται ωσ ζςοδα του οικονομικοφ ζτουσ 2019. 

 

Επιςθμαίνεται ιδιαίτερα ότι όςεσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ, πζραν του Υπουργείου Οικονομικϊν, εντοπίηουν 

περιπτϊςεισ οφειλϊν προσ το Δθμόςιο, μθ φορολογικισ φφςεωσ, οι οποίεσ προκφπτουν από 

ςυμβάςεισ ι άλλα δικαιϊματα του Δθμοςίου και δεν ζχουν αποδοκεί από τουσ υπόχρεουσ, οφείλουν 

να προβαίνουν άμεςα ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθ βεβαίωςι τουσ ςτθν οικεία Δ.Ο.Υ., ςφμφωνα 

με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2 του Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων, κακϊσ και ςτο άρκρο 81 του 

ν.4270/2014. 

 

 Έξοδα 

 

Θ υλοποίθςθ των δαπανϊν του προχπολογιςμοφ ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ αποτελεί κομβικό ςθμείο 

τθσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ για τθν επίτευξθ των ςτόχων του προχπολογιςμοφ. 

 

Επιςθμαίνεται ότι με τον προχπολογιςμό κακορίηονται ανϊτατα όρια δαπανϊν. Με τθν 

πραγματοποίθςθ δαπανϊν επιδιϊκεται θ επίτευξθ ςυγκεκριμζνου αποτελζςματοσ και θ παροχι 

υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ, γεγονόσ που κακιςτά αναγκαία τθ ςφνδεςθ όλων των δαπανϊν που 

πραγματοποιοφνται με ςυγκεκριμζνο και μετριςιμο αποτζλεςμα. 

 

Τα όρια των πιςτϊςεων που ζχουν κακοριςκεί ςτον προχπολογιςμό προςδιορίηουν το ανϊτατο φψοσ 

υποχρεϊςεων που μποροφν να αναλθφκοφν εντόσ του 2019, αφοφ βεβαίωσ λθφκοφν υπόψθ κατά 

προτεραιότθτα οι υποχρεϊςεισ προθγοφμενων ετϊν που βαρφνουν τισ πιςτϊςεισ αυτζσ. 

 

 

7.1 Σακτικόσ Προχπολογιςμόσ 

 

7.1.1  Πιςτϊςεισ – πορεία εκτζλεςθσ προχπολογιςμοφ 

 

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 72 και 73 του ν.4270/2014, το ποςοςτό των πιςτϊςεων του 

Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ που επιτρζπεται να διατεκοφν από τουσ διατάκτεσ κακορίηεται με 

απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν. Ειδικότερα, ποςοςτό ίςο με 10% των πιςτϊςεων του ετιςιου 

τακτικοφ προχπολογιςμοφ για ελαςτικζσ δαπάνεσ, δεν διατίκεται ζωσ τθν 30ι Ιουνίου κάκε 

οικονομικοφ ζτουσ, εκτόσ των εξαιρζςεων που προβλζπονται. Θ διάκεςθ των πιςτϊςεων από τθν 1θ 

Ιουλίου κάκε οικονομικοφ ζτουσ, τελεί υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν ζχει επζλκει, οφτε αναμζνεται 

ςθμαντικι απόκλιςθ από τα δεςμευτικά όρια δαπανϊν και τουσ δθμοςιονομικοφσ ςτόχουσ. 
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Συνεπϊσ, θ διάκεςθ του ςυνόλου των εγγεγραμμζνων ςτον προχπολογιςμό πιςτϊςεων δεν πρζπει να 

κεωρείται δεδομζνθ. Το ποςοςτό αποδζςμευςθσ των εγγεγραμμζνων ςτον προχπολογιςμό πιςτϊςεων 

εξαρτάται κάκε φορά από τθν πορεία εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ και για το λόγο αυτό είναι 

πικανό να μθν εγκρικεί θ διάκεςθ του ςυνόλου των πιςτϊςεων οριςμζνων κατθγοριϊν δαπανϊν. 

 

Για το οικονομικό ζτοσ 2019 τα ποςοςτά διάκεςθσ των πιςτϊςεων του Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ 

ζχουν κακοριςτεί με τθν αρικμ. 2/92835/ΔΠΓΚ/19.12.2018 απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ 

Οικονομικϊν «Διάκεςθ των πιςτϊςεων του Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2019» (ΑΔΑ: 

6ΘΥ3Θ-Υ6Μ). 

 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 71 του ν.4270/2014 προβλζπονται οι περιπτϊςεισ ανακατανομϊν 

πιςτϊςεων του Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ, ενϊ με τθν αρικμ. 2/94263/ΔΠΓΚ/21.12.2018 απόφαςθ 

του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν «Ανακατανομι πιςτϊςεων του Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ» 

(Βϋ5860), θ οποία ζχει εκδοκεί κατ’ εξουςιοδότθςθ των διατάξεων αυτϊν, κακορίηονται λεπτομερϊσ οι 

διαδικαςίεσ διαχείριςθσ (αυξομειϊςεισ - μεταφορζσ) των πιςτϊςεων του Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ, 

κακϊσ και οι πιςτϊςεισ μθ δεκτικζσ αυξομειϊςεων από τουσ διατάκτεσ. Θ τιρθςθ των ςχετικϊν 

διαδικαςιϊν αποτελεί υποχρζωςθ για όλεσ τισ εμπλεκόμενεσ υπθρεςίεσ.  

 

Διευκρινίηεται ότι θ ανακατανομι των πιςτϊςεων του ειδικοφ φορζα του Τακτικοφ Ρροχπολογιςμοφ 

του Υπουργείου Οικονομικϊν «Γενικζσ Κρατικζσ Δαπάνεσ» διενεργείται με απόφαςθ του Υπουργοφ 

Οικονομικϊν, μετά από ειςιγθςθ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ και 

Ρροχπολογιςμοφ του ΓΛΚ. 

 

Επιςθμαίνεται ότι: 

 

 Οι επιχορθγιςεισ του Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ προσ τα νοςθλευτικά ιδρφματα και το ςφςτθμα 

ΡΦΥ, κακϊσ και προσ το αςφαλιςτικό ςφςτθμα, είναι απαραίτθτο να διατίκενται όπωσ ζχουν 

προβλεφκεί και αποτυπωκεί ςτουσ πίνακεσ 3.24 και 3.26 αντίςτοιχα τθσ Ειςθγθτικισ Ζκκεςθσ του 

Ρροχπολογιςμοφ του 2019, προκειμζνου να αποφεφγονται αποκλίςεισ κατά τθν εκτζλεςθ των 

προχπολογιςμϊν των εν λόγω φορζων, κακϊσ και του Κοινωνικοφ Ρροχπολογιςμοφ. 

 

 Διάκεςθ πιςτϊςεων από το αποκεματικό μπορεί να πραγματοποιθκεί μόνο ςφμφωνα με τθ 

διαδικαςία και τουσ όρουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 59 του ν.4270/2014. Σθμειϊνεται ότι 

κάκε τρίμθνο παρουςιάηεται ςτθ Βουλι και κοινοποιείται ςτο Ελεγκτικό Συνζδριο κατάςταςθ με 

τουσ φορείσ τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ που ενιςχφκθκαν από το αποκεματικό και τουσ λόγουσ που 

οδιγθςαν ςτθν ενίςχυςθ αυτι. 

 

 Θ φπαρξθ πιςτϊςεων ςτον προχπολογιςμό, είτε αυτι προζρχεται από τθν αρχικι κατανομι, είτε 

από ανακατανομι ι ενίςχυςθ του προχπολογιςμοφ των φορζων, ακόμθ και ςτισ περιπτϊςεισ 

που ςυμμετζχει ςτθ ςχετικι διαδικαςία εγγραφισ ι ανακατανομισ το Τπουργείο Οικονομικϊν, 

δεν ςυνεπάγεται ςε καμία περίπτωςθ εκ των προτζρων νομιμοποίθςθ των δαπανϊν που 

πραγματοποιοφνται ςε βάροσ αυτϊν των πιςτϊςεων. Θ ευκφνθ τιρθςθσ των νομίμων 

προχποκζςεων για τθν ανάλθψθ υποχρεϊςεων και τθν πραγματοποίθςθ δαπανϊν ανικει 

αποκλειςτικά ςτισ υπθρεςίεσ του φορζα που πραγματοποιεί τθ δαπάνθ. 
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7.1.2 Προγραμματιςμόσ  

 

Πλοι οι φορείσ οφείλουν να προγραμματίηουν τισ ανάγκεσ τουσ ζωσ το φψοσ των διακζςιμων 

πιςτϊςεων. Οι φορείσ πρζπει να προγραμματίςουν τισ μθνιαίεσ ανάγκεσ τουσ ςτισ κφριεσ κατθγορίεσ 

δαπανϊν, κακϊσ τυχόν αποκλίςεισ εξετάηονται κάκε τρίμθνο, λαμβάνοντασ υπόψθ τα προβλεπόμενα 

ςτισ αποφάςεισ του Υπουργοφ Οικονομικϊν που εκδίδονται κατ’ εξουςιοδότθςθ των διατάξεων των 

άρκρων 70 και 172 του ν.4270/2014. 

 

Ειδικότερα επιςθμαίνεται ότι οι απαραίτθτεσ πιςτϊςεισ για τθν πλθρωμι ανεξόφλθτων υποχρεϊςεων 

παρελκόντων ετϊν εγγράφονται ςτουσ ΑΛΕ ανάλογα με τθ φφςθ τθσ δαπάνθσ που αυτζσ αφοροφν και 

οι εν λόγω υποχρεϊςεισ εξοφλοφνται κατά προτεραιότθτα ςε βάροσ των πιςτϊςεων που κατανζμονται 

ςτουσ ςυγκεκριμζνουσ ΑΛΕ. Αντίςτοιχα, οι απαραίτθτεσ πιςτϊςεισ για τθν αποκατάςταςθ πάγιων 

προκαταβολϊν του προθγοφμενου ζτουσ εγγράφονται ςτουσ ΑΛΕ ανάλογα με τθ φφςθ τθσ δαπάνθσ 

που αυτζσ αφοροφν. 

 

Με τθν ζναρξθ κάκε οικονομικοφ ζτουσ και πριν από τθν ανάλθψθ οποιαςδιποτε νζασ υποχρζωςθσ, με 

ευκφνθ των προϊςτάμενων οικονομικϊν υπθρεςιϊν, δεςμεφονται ςτον προχπολογιςμό του φορζα 

άμεςα και κατ’ απόλυτθ προτεραιότθτα, πιςτϊςεισ ιςόποςεσ με το ανεξόφλθτο μζροσ των αναλιψεων 

υποχρεϊςεων του προθγοφμενου οικονομικοφ ζτουσ και πιςτϊςεισ που ζχουν αναλθφκεί ςτο πλαίςιο 

πολυετϊν υποχρεϊςεων, ςφμφωνα με το άρκρο 67 του ν.4270/2014, κατά το μζροσ που αφοροφν ςτθ 

δαπάνθ που βαρφνει τον εκτελοφμενο προχπολογιςμό. Νζεσ υποχρεϊςεισ αναλαμβάνονται ςε βάροσ 

του εναπομείναντοσ υπολοίπου μετά τισ κατά τα ανωτζρω δεςμεφςεισ πιςτϊςεων.  

 

 

7.1.3  Προςωπικό, Παροχζσ ςε εργαηομζνουσ 

 

α) Πιςτϊςεισ κζςεων προςωπικοφ 

 

Οι αρμόδιεσ οικονομικζσ υπθρεςίεσ είναι υπεφκυνεσ για τθν τιρθςθ του μθτρϊου προςωπικοφ (άρκρο 

69Γ ν.4270/2014). Για τθν τιρθςθ του βιβλίου μθτρϊου του προςωπικοφ των Υπουργείων, 

Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων, αλλά και των ΑΕΙ, ΤΕΙ, νοςθλευτικϊν ιδρυμάτων και λοιπϊν νομικϊν 

προςϊπων, των οποίων θ μιςκοδοςία του προςωπικοφ βαρφνει άμεςα τισ πιςτϊςεισ τθσ μείηονοσ 

κατθγορίασ 21 «Ραροχζσ ςε εργαηόμενουσ» του τακτικοφ προχπολογιςμοφ, ιςχφουν τα ακόλουκα: 

 

i)  Στον προχπολογιςμό τθσ Ρροεδρίασ τθσ Δθμοκρατίασ ζχουν προβλεφκεί πιςτϊςεισ για τθν πλιρωςθ 

των ιδθ κεςμοκετθμζνων κζςεων προςωπικοφ των γραφείων τθσ. Στον προχπολογιςμό επίςθσ 

υπάρχουν πιςτϊςεισ για το διοριςμό των μελϊν τθσ Κυβζρνθςθσ (Αντιπροζδρων, Υπουργϊν και 

Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν), είτε είναι βουλευτζσ, είτε εξωκοινοβουλευτικοί, κακϊσ και για το 

διοριςμό των Υφυπουργϊν, των Γενικϊν, Αναπλθρωτϊν Γενικϊν και Ειδικϊν Γραμματζων 

(ςυμπεριλαμβανομζνων και των Διοικθτικϊν και Τομεακϊν Γραμματζων) Υπουργείων και 

Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων, αλλά και για τθν πλιρωςθ των κεςμοκετθμζνων κζςεων 

προςωπικοφ των πολιτικϊν γραφείων τουσ. Οι αρμόδιεσ οικονομικζσ υπθρεςίεσ και ειδικά για τθν 

Ρροεδρία τθσ Δθμοκρατίασ θ αρμόδια ΔΥΕΕ ςτθ Νομαρχία Ακθνϊν, παρζχουν τισ απαραίτθτεσ, για 

τθ δθμοςίευςθ των πράξεων διοριςμοφ, βεβαιϊςεισ φπαρξθσ πιςτϊςεων και ενθμερϊνουν άμεςα 

τθ ΔΡΓΚ του ΓΛΚ για τισ εγκρίςεισ που παρζχουν και το φψοσ τθσ προκαλοφμενθσ επιβάρυνςθσ ςτον 

προχπολογιςμό. 
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ii) Οι κζςεισ του υπθρετοφντοσ προςωπικοφ κατά τθν 31.12.2018 μεταφζρονται αυτοφςιεσ ςτο μθτρϊο 

του 2019. Οι κζςεισ του προςωπικοφ που αποχωρεί από τθν υπθρεςία λόγω ςυνταξιοδότθςθσ, 

παραίτθςθσ, μετάταξθσ κ.λπ. διαγράφονται αμζςωσ από τα ςχετικά βιβλία - μθτρϊα, με εξαίρεςθ τισ 

κζςεισ: 

 προςωπικοφ τθσ Ρροεδρίασ τθσ Δθμοκρατίασ, του Ρολιτικοφ Γραφείου του Ρρωκυπουργοφ, του 

Ρολιτικοφ Γραφείου Υφυπουργοφ ςτον Ρρωκυπουργό, των Ρολιτικϊν Γραφείων των Υπουργϊν 

Επικρατείασ και τθσ Γενικισ Γραμματείασ τθσ Κυβζρνθςθσ, εκτόσ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ 

Βιοθκικισ και τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων,  

 προςωπικοφ των πολιτικϊν γραφείων των μελϊν τθσ Κυβζρνθςθσ, των Υφυπουργϊν, των 

Γενικϊν, Αναπλθρωτϊν Γενικϊν και Ειδικϊν Γραμματζων (ςυμπεριλαμβανομζνων και των 

Διοικθτικϊν και Τομεακϊν Γραμματζων),  

 δθμοςιογράφων για τθ ςτελζχωςθ των γραφείων τφπου και δθμοςίων ςχζςεων Υπουργείων 

(παρ. 2 άρκρο 67 ν.1943/1991), 

 ειδικευόμενων ςτα νοςθλευτικά ιδρφματα του ν.δ/τοσ 2592/1953 ιατρϊν, κακϊσ και ιατρϊν 

υπθρεςίασ υπαίκρου. 

 

Υπενκυμίηεται ότι για τθν απλοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ διοριςμοφ υπαλλιλων ζχει εκδοκεί θ αρικμ. 

2/9854/ΔΡΓΚ/6.2.2017 (ΑΔΑ: ΩΗ18Θ-563) εγκφκλιοσ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν. 

Διευκρινίηεται δε ότι προκειμζνου οι αρμόδιεσ οικονομικζσ υπθρεςίεσ να βεβαιϊςουν τθν φπαρξθ 

πίςτωςθσ ςτον προχπολογιςμό επί των ςχετικϊν πράξεων διοριςμοφ, απαιτείται προθγοφμενθ 

μεταφορά πιςτϊςεων ι παροχι ςχετικοφ εγγράφου περί επάρκειασ πιςτϊςεων από τθ ΔΠΓΚ, κατόπιν 

ςχετικοφ αιτιματόσ τουσ. Τα αιτιματα που αποςτζλλονται ςτθ ΔΡΓΚ πρζπει να είναι αναλυτικά και 

πλιρωσ αιτιολογθμζνα και ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ πρζπει να ςυνοδεφονται τουλάχιςτον από τα 

δικαιολογθτικά που αναφζρονται αναλυτικά ςτθν ανωτζρω εγκφκλιο. 

  

Τζλοσ, θ δαπάνθ που προκαλείται ςτο επόμενο οικονομικό ζτοσ από διοριςμοφσ/προςλιψεισ ςε φορείσ 

τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ που υλοποιοφνται κατά το τελευταίο δίμθνο του τρζχοντοσ κάκε φορά ζτουσ 

και για τισ οποίεσ ζχουν μεταφερκεί πιςτϊςεισ κατά τα ανωτζρω ι ζχει παραςχεκεί από τθ ΔΡΓΚ 

ςχετικό ζγγραφο περί επάρκειασ πιςτϊςεων, καλφπτεται από τισ εγγεγραμμζνεσ πιςτϊςεισ του 

προχπολογιςμοφ του επόμενου οικονομικοφ ζτουσ του φορζα. Αντίςτοιχα, θ δαπάνθ που προκαλείται 

ςτο επόμενο οικονομικό ζτοσ από διοριςμοφσ/προςλιψεισ ςε λοιποφσ φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, 

οι οποίεσ υλοποιοφνται κατά το τελευταίο δίμθνο του τρζχοντοσ κάκε φορά ζτουσ, βαρφνει τον 

προχπολογιςμό του επόμενου οικονομικοφ ζτουσ του φορζα. Σε κάκε περίπτωςθ, οι απαραίτθτεσ, 

ςφμφωνα με το άρκρο 12 του π.δ/τοσ 80/2016, βεβαιϊςεισ φπαρξθσ πιςτϊςεων παρζχονται από τισ 

αρμόδιεσ οικονομικζσ υπθρεςίεσ των φορζων. 

 

 

β) Παροχζσ ςε εργαηομζνουσ - Σακτικζσ Αποδοχζσ 

 

Για τισ δαπάνεσ αποδοχϊν, εφιςτάται θ προςοχι των εκκακαριςτϊν για τθν αυςτθρι εφαρμογι των 

ςχετικϊν διατάξεων και εγκυκλίων. 

 

Δεδομζνθσ τθσ νζασ οικονομικισ ταξινόμθςθσ, ςχετικά με τθν πλθρωμι δαπανϊν μιςκοδοςίασ και 

λοιπϊν αποηθμιϊςεων και αμοιβϊν από τθν 1.1.2019 και εφεξισ, εκδόκθκε θ αρικμ. 

2/91634/0026/12.12.2018 εγκφκλιοσ (ΑΔΑ: ΨΕΜΥΘ-ΕΔ7) του ΓΛΚ, με τθν οποία ορίηονται οι ΑΛΕ του 

Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ που αφοροφν ςε ςτακερζσ, διαρκοφσ ι περιοδικοφ χαρακτιρα δαπάνεσ ι 
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λοιπζσ προβλεπόμενεσ βάςει νόμου, δαπάνεσ οι οποίεσ δφνανται να πλθρϊνονται με μιςκοδοτικζσ 

καταςτάςεισ και καταςτάςεισ ςυντάξεων Δθμοςίου. 

 

Γενικότερα, για τθν καταβολι κάκε είδουσ αποδοχϊν απαιτείται θ φπαρξθ πίςτωςθσ και θ ςχετικι 

ανάλθψθ υποχρζωςθσ του αρμόδιου διατάκτθ ι του κατά νόμο εξουςιοδοτουμζνου οργάνου 

(δθμοςιονομικι δζςμευςθ).  

 

υνεπϊσ, όλοι οι φορείσ οφείλουν να παρακολουκοφν (ςε μθνιαία βάςθ) το φψοσ των δαπανϊν 

αποδοχϊν και να προβαίνουν εγκαίρωσ ςτθν τακτοποίθςθ των πιςτϊςεων βάςει των δυνατοτιτων 

που παρζχουν οι ςχετικζσ διατάξεισ και ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτθν αρικμ. 

2/94263/ΔΠΓΚ/21.12.2018 απόφαςθ του Αναπλθρωτι Τπουργοφ Οικονομικϊν «Ανακατανομι 

πιςτϊςεων του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ» (Βϋ5860), ι να υποβάλουν, εάν είναι αναγκαίο, 

εγκαίρωσ αιτιματα αυξομείωςθσ των πιςτϊςεων, οφτωσ ϊςτε να είναι διαςφαλιςμζνθ θ πλθρωμι 

τθσ μιςκοδοςίασ του προςωπικοφ ςε βάροσ των πιςτϊςεων του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ. 

 

Επιςθμαίνεται ιδιαιτζρωσ ότι ςτθν πρϊτθ μιςκοδοτικι κατάςταςθ των διοριηόμενων, 

προςλαμβανόμενων, ενταςςόμενων, μεταταςςόμενων, αποςπϊμενων ι προαγόμενων υπαλλιλων 

πρζπει να βεβαιϊνεται από τον αρμόδιο εκκακαριςτι θ φπαρξθ πρόβλεψθσ ςτον προχπολογιςμό και 

να γράφεται ο αρικμόσ πρωτοκόλλου τθσ ςχετικισ βεβαίωςθσ των οικονομικϊν υπθρεςιϊν (άρκρο 12 

του π.δ/τοσ 80/2016).  

 

Για τθν παρακολοφκθςθ των μεταβολϊν του προςωπικοφ, παρακαλοφνται οι φορείσ να αποςτζλλουν 

ςτθ ΔΡΓΚ του ΓΛΚ ανά τρίμθνο τισ μεταβολζσ του προςωπικοφ τουσ (υπθρετοφντεσ, προςλιψεισ, 

αποχωριςεισ κλπ.), ςυμπλθρϊνοντασ τον πίνακα ςτο ζντυπο Π2 του παραρτιματοσ ανά ειδικό φορζα. 

Θ αποςτολι του εν λόγω πίνακα πρζπει να γίνεται ζωσ τισ 20 του επόμενου μινα από τθ λιξθ του 

τριμινου (ιτοι ζωσ 20/1, 20/4, 20/7, 20/10). 

 

Επιςθμαίνεται ότι θ ςυμπλιρωςθ του εν λόγω πίνακα αφορά ςτο προςωπικό που περιλαμβάνεται 

ςτισ δαπάνεσ μιςκοδοςίασ του εκάςτοτε φορζα και, ωσ εκ τοφτου, πρζπει ςτο τζλοσ τθσ εκάςτοτε 

περιόδου τα ςτοιχεία να είναι ςυνεπι με τα ςτοιχεία τθσ Ενιαίασ Αρχισ Ρλθρωμϊν (ΕΑΡ) για τον 

αρικμό του μιςκοδοτοφμενου προςωπικοφ ςτθν αρχι και ςτο τζλοσ τθσ υπό εξζταςθ περιόδου.  

 

 

γ) Παροχζσ ςε εργαηομζνουσ - Πρόςκετεσ αποδοχζσ και αποδοχζσ ςε είδοσ, εφθμερίεσ  

 

Ο αρικμόσ των ωρϊν που μπορεί να απαςχολθκεί υπερωριακά – πζραν του κανονικοφ ωραρίου – το 

προςωπικό των φορζων τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ και το προςωπικό των λοιπϊν φορζων θ μιςκοδοςία 

του οποίου βαρφνει άμεςα τισ πιςτϊςεισ αποδοχϊν του Τακτικοφ Ρροχπολογιςμοφ, υπόκειται ςε 

περιοριςμοφσ (όρια).  

 

Οι πιςτϊςεισ για πρόςκετεσ αποδοχζσ και οι αποδοχζσ ςε είδοσ εγγράφονται ςτθ μείηονα κατθγορία 

εξόδων 21 «Ραροχζσ ςε εργαηόμενουσ» και ςε ΑΛΕ που περιλαμβάνονται ςε διακριτοφσ λογαριαςμοφσ 

τετάρτου βακμοφ. Επιςθμαίνεται ότι, ςφμφωνα με τθν αρικμ. 2/94263/ΔΡΓΚ/21.12.2018 απόφαςθ του 

Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν «Ανακατανομι πιςτϊςεων του Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ» 

(Βϋ5860), δεν επιτρζπεται θ μείωςθ πιςτϊςεων των ΑΛΕ που περιλαμβάνονται ςτουσ λογαριαςμοφσ 

τετάρτου βακμοφ που αφοροφν τακτικζσ αποδοχζσ και εργοδοτικζσ ειςφορζσ (21101, 212501, 21301, 

21304, 21901, 21902, 21903) για τθν αφξθςθ πιςτϊςεων των ΑΛΕ που περιλαμβάνονται ςτουσ 

λογαριαςμοφσ τετάρτου βακμοφ που αφοροφν πρόςκετεσ αποδοχζσ και αποδοχζσ ςε είδοσ.  
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Θ διαδικαςία αποηθμίωςθσ των εφθμεριϊν του ιατρικοφ προςωπικοφ αρμοδιότθτασ του Υπουργείου 

Υγείασ, των νοςθλευτικϊν ιδρυμάτων εποπτείασ των Υπουργείων Άμυνασ και Ραιδείασ, Ζρευνασ & 

Θρθςκευμάτων, κακϊσ και των λοιπϊν πρόςκετων αμοιβϊν του πάςθσ φφςεωσ προςωπικοφ, πλθν 

ιατρικοφ, των νοςοκομείων του ΕΣΥ, του ΡΦΥ και του ΕΚΑΒ, από 1.1.2015 κακορίηεται από τισ διατάξεισ 

του άρκρου 12 του ν.4316/2014 (Αϋ 270). Στο πλαίςιο αυτό, οι ωσ άνω αποηθμιϊςεισ βαρφνουν τον 

Κρατικό Ρροχπολογιςμό και οι ςχετικζσ πιςτϊςεισ εγγράφονται ςτον προχπολογιςμό εξόδων του 

Υπουργείου Υγείασ, προκειμζνου εν ςυνεχεία να επιχορθγθκοφν ειδικϊσ οι εν λόγω φορείσ. Σε κάκε 

περίπτωςθ για τθν ακριβι τιρθςθ των διαδικαςιϊν επιχοριγθςθσ, τθσ επιςτροφισ των τυχόν 

αδιάκετων ποςϊν, όπωσ επίςθσ και τθσ ςυγκζντρωςθσ και αποςτολισ ςτθ ΔΡΓΚ των ςτοιχείων 

πλθρωμϊν μετά το πζρασ κάκε τριμινου, εφιςτάται θ προςοχι των αρμοδίων υπθρεςιϊν ςτθν τιρθςθ 

και απαρζγκλιτθ εφαρμογι των διαλαμβανομζνων ςτισ αρικμ. Β1α/16753/6.3.2015 (Βϋ382), 

Β1α/40746/29.5.2015 (Βϋ1018) και Β1α/40751/29.5.2015 (Βϋ1018) κοινζσ αποφάςεισ των Υπουργϊν 

Οικονομικϊν και Υγείασ. 

 

Θ ανάλθψθ υποχρεϊςεων για υπερωριακι εργαςία, αμοιβι για εργαςία κατά τισ εξαιρζςιμεσ θμζρεσ 

και νυχτερινζσ ϊρεσ, ειδικι αποηθμίωςθ για απαςχόλθςθ πλζον του πενκθμζρου τθν εβδομάδα και 

υπερωριακι αποηθμίωςθ εκπαιδευτικϊν, οι οποίεσ πραγματοποιοφνται εντόσ του τελευταίου διμινου 

κάκε οικονομικοφ ζτουσ, βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του τρζχοντοσ κάκε φορά ζτουσ. Εφόςον οι ςχετικζσ 

υποχρεϊςεισ καταγραφοφν ωσ απλιρωτεσ μζχρι το τζλοσ του ζτουσ (2018), με τθν ζναρξθ του νζου 

οικονομικοφ ζτουσ (2019) και πριν από τθν ανάλθψθ οποιαςδιποτε νζασ υποχρζωςθσ, με ευκφνθ των 

προϊςτάμενων οικονομικϊν υπθρεςιϊν, δεςμεφονται ςτον προχπολογιςμό του φορζα πιςτϊςεισ 

ιςόποςεσ με το φψοσ των απλιρωτων υποχρεϊςεων αυτϊν ςε βάροσ των πιςτϊςεων των αντίςτοιχων 

ΑΛΕ ανάλογα με τθ φφςθ τθσ δαπάνθσ που αφοροφν και περιλαμβάνονται ςτουσ λογαριαςμοφσ 

τζταρτου βακμοφ για πρόςκετεσ παροχζσ (λογαριαςμοί τζταρτου βακμοφ 21102, 21202, 21302) τθσ 

Μείηονοσ Κατθγορίασ 21.  

 

 

δ) Μετατάξεισ – ανακατανομζσ – αποςπάςεισ υπαλλιλων των Φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ 

 

Με τισ διατάξεισ του ν.4440/2016 «Ενιαίο Σφςτθμα Κινθτικότθτασ ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ και τθν Τοπικι 

Αυτοδιοίκθςθ, υποχρεϊςεισ των προςϊπων που διορίηονται ςτισ κζςεισ των άρκρων 6 και 8 του 

ν.4369/2016, αςυμβίβαςτα και πρόλθψθ των περιπτϊςεων ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων και άλλεσ 

διατάξεισ» (Αϋ224), κακιερϊκθκε το Ενιαίο Σφςτθμα Κινθτικότθτασ (ΕΣΚ).  

 

Στο ΕΣΚ υπάγονται οι πολιτικοί διοικθτικοί υπάλλθλοι, μόνιμοι και με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ 

δικαίου αορίςτου χρόνου, που υπθρετοφν ςε υπθρεςίεσ, κεντρικζσ και περιφερειακζσ, του Δθμοςίου, 

των Ανεξάρτθτων Αρχϊν, των ΟΤΑ και Ν.Ρ.Δ.Δ., κακϊσ και των Νομικϊν Ρροςϊπων Ιδιωτικοφ Δικαίου 

(Ν.Ρ.Ι.Δ.), εφόςον ανικουν ςτθ Γενικι Κυβζρνθςθ, κακϊσ και οι απόφοιτοι τθσ Εκνικισ Σχολισ 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΣΔΔΑ), ανεξαρτιτωσ του φορζα ςτον οποίο ανικει θ 

οργανικι τουσ κζςθ. 

 

Αναφορικά με τθ διαχείριςθ των πιςτϊςεων για δαπάνεσ μιςκοδοςίασ του προςωπικοφ που 

μετατάςςεται ι αποςπάται ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 15 του ν.4440/2016. Σφμφωνα με αυτζσ, 

κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ, τα Υπουργεία και οι Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ 

μεταφζρουν ςε ειδικό ΑΛΕ του προχπολογιςμοφ τουσ (2910201003 «Ριςτϊςεισ για δαπάνεσ αποδοχϊν 

προςωπικοφ λόγω μετατάξεων, αποςπάςεων κ.λπ.»), μζροσ των πιςτϊςεϊν τουσ που ζχουν 

προβλεφκεί για πάςθσ φφςεωσ μεταβιβάςεισ, προκειμζνου να καλυφκεί θ δαπάνθ μιςκοδοςίασ για τθν 

ΑΔΑ: 9Β32Η-0Φ6



 

 

 

 

17 

 

απόςπαςθ ι μετάταξθ υπαλλιλων των εποπτευόμενων φορζων τουσ ςε άλλουσ φορείσ. Με τον τρόπο 

αυτό καλφπτεται θ δαπάνθ μιςκοδοςίασ υπαλλιλων που προζρχονται από φορείσ εντόσ Γενικισ 

Κυβζρνθςθσ και θ μιςκοδοςία τουσ δεν βαρφνει άμεςα τον Τακτικό Ρροχπολογιςμό και πάντα ςτο 

πλαίςιο των ανωτάτων ορίων δαπανϊν του εκάςτοτε ιςχφοντοσ ΜΡΔΣ. Επίςθσ, καταργοφνται οι 

διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 29 του ν.4223/2013 (Αϋ287).  

 

Ειδικά ςτισ περιπτϊςεισ μετάταξθσ ι απόςπαςθσ υπαλλιλων που προζρχονται από φορείσ Γενικισ 

Κυβζρνθςθσ ςε άλλουσ φορείσ που δεν επιχορθγοφνται από τον Τακτικό Ρροχπολογιςμό, γενικά ι 

ειδικά για τθν κάλυψθ δαπανϊν μιςκοδοςίασ, οι φορείσ υποδοχισ δφνανται να επιχορθγοφνται ειδικά 

για τθν κάλυψθ τθσ δαπάνθσ μιςκοδοςίασ των υπαλλιλων αυτϊν από διακριτοφσ ΑΛΕ: 

 2310511001 «Ειδικι επιχοριγθςθ ςε Οργανιςμοφσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (Ο.Κ.Α.) για κάλυψθ 

δαπανϊν μιςκοδοςίασ υπαλλιλων που μετατάςςονται ι αποςπϊνται, ςε φορείσ κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 4 του άρκρου 15 του Ν.4440/2016, όπωσ ιςχφει»  

 2310801007 «Ειδικι επιχοριγθςθ για κάλυψθ δαπανϊν μιςκοδοςίασ υπαλλιλων που 

μετατάςςονται ι αποςπϊνται, ςε λοιποφσ φορείσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 4 του 

άρκρου 15 του Ν.4440/2016, όπωσ ιςχφει»).  

 

Θ επιχοριγθςθ αφορά αποκλειςτικά και μόνο το οικονομικό ζτοσ διενζργειασ τθσ απόςπαςθσ ι τθσ 

μετάταξθσ και καλφπτεται από τισ πιςτϊςεισ που μεταφζρουν τα Υπουργεία και οι Αποκεντρωμζνεσ 

Διοικιςεισ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω. 

 

Επιπλζον, ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 15, είναι δυνατι με απόφαςθ του Υπουργοφ 

Οικονομικϊν θ μεταφορά των αναγκαίων πιςτϊςεων, για τθν ολοκλιρωςθ μετατάξεων ι αποςπάςεων 

μεταξφ φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, από πιςτϊςεισ που εγγράφονται ςε διακριτό ΑΛΕ 

(2910201003 «Ριςτϊςεισ για δαπάνεσ αποδοχϊν προςωπικοφ λόγω μετατάξεων, αποςπάςεων κ.λπ.») 

του ειδικοφ φορζα «Γενικζσ Κρατικζσ Δαπάνεσ» του προχπολογιςμοφ του Υπουργείου Οικονομικϊν 

(1023-711-0000000). 

 

Επίςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 18 του ν.4440/2016, μετατάξεισ για τισ οποίεσ ζχει εκδοκεί ανακοίνωςθ- 

πρόςκλθςθ ι ζχει υποβλθκεί αίτθςθ του υπαλλιλου μζχρι και 31.7.2017, δφνανται να ολοκλθρωκοφν 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που ίςχυαν κατά τισ 2.12.2016. Σφμφωνα δε με το άρκρο 19 του ίδιου νόμου, 

προβλζπονται εξαιρζςεισ και ειδικζσ περιπτϊςεισ και μετατάξεων που διατθροφνται ςε ιςχφ. Θ κάλυψθ 

των ςχετικϊν δαπανϊν μιςκοδοςίασ και των αποςπάςεων και μετατάξεων που προβλζπονται ςτα 

ανωτζρω άρκρα πραγματοποιείται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 15 του ν.4440/2016. 

 

Κατά ςυνζπεια, τα Υπουργεία και οι Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ πρζπει να φροντίςουν για τθ 

μεταφορά μζρουσ των πιςτϊςεων για μεταβιβάςεισ ςε ειδικό ΑΛΕ (2910201003 «Ριςτϊςεισ για 

δαπάνεσ αποδοχϊν προςωπικοφ λόγω μετατάξεων, αποςπάςεων κ.λπ.»), ϊςτε να καλφψουν τισ 

ςχετικζσ δαπάνεσ μιςκοδοςίασ για μετατάξεισ – αποςπάςεισ ωσ ανωτζρω. 

 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 19 του ίδιου νόμου, από τθν ζναρξθ ιςχφοσ αυτοφ, καταργείται θ παρ. 1 

του άρκρου 68 του ν.4002/2011 (Αϋ180) ςφμφωνα με τθν οποία απαιτοφνταν προθγοφμενθ ζγκριςθ τθσ 

αρικμ. 33/2006 ΡΥΣ για τθν διενζργεια μετατάξεων, πλθν οριςμζνων εξαιρζςεων.  

 

Σε κάκε περίπτωςθ, με το π.δ. 80/2016 (παρ. 3 του άρκρου 12) προβλζπεται θ βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ 

οικονομικισ υπθρεςίασ του φορζα περί φπαρξθσ πρόβλεψθσ πίςτωςθσ για διοριςμοφσ, προςλιψεισ, 
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εντάξεισ, μετατάξεισ, αποςπάςεισ και προαγωγζσ που ςυνεπάγονται οικονομικι επιβάρυνςθ. Σε 

διαφορετικι περίπτωςθ οι ςχετικζσ πράξεισ είναι άκυρεσ (παρ. 4 του άρκρου 12 του π.δ/τοσ 80/2016). 

 

Διευκρινίηεται ότι για τισ μετατάξεισ προςωπικοφ από κατθγορία ςε κατθγορία, από κλάδο ςε κλάδο, 

από ειδικό φορζα ςε ειδικό φορζα ι εντόσ του ίδιου ειδικοφ φορζα ςτο ίδιο Υπουργείο ι ςτθν ίδια 

Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ, οι οικονομικζσ υπθρεςίεσ παρζχουν απευκείασ τθν απαιτοφμενθ από τισ 

διατάξεισ τθσ παρ.3 και 4 του άρκρου 12 του π.δ/τοσ 80/2016 βεβαίωςθ επί των οικείων πράξεων, 

δεδομζνου ότι θ ςχετικι δαπάνθ μπορεί να αντιμετωπιςτεί από τισ εγγεγραμμζνεσ πιςτϊςεισ του 

φορζα για μιςκοδοςία. 

 

Τζλοσ, θ δαπάνθ που προκαλείται ςτο επόμενο οικονομικό ζτοσ από μετατάξεισ ςε φορείσ τθσ 

Κεντρικισ Διοίκθςθσ που υλοποιοφνται κατά το τελευταίο δίμθνο του τρζχοντοσ κάκε φορά ζτουσ και 

για τισ οποίεσ ζχουν μεταφερκεί πιςτϊςεισ κατά τα ανωτζρω ι ζχει παραςχεκεί από τθ ΔΡΓΚ ςχετικό 

ζγγραφο περί επάρκειασ πιςτϊςεων, καλφπτεται από τισ εγγεγραμμζνεσ πιςτϊςεισ του 

προχπολογιςμοφ του επόμενου οικονομικοφ ζτουσ του φορζα. Αντίςτοιχα, θ δαπάνθ που προκαλείται 

ςτο επόμενο οικονομικό ζτοσ από μετατάξεισ ςε λοιποφσ φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, οι οποίεσ 

υλοποιοφνται κατά το τελευταίο δίμθνο του τρζχοντοσ κάκε φορά ζτουσ, βαρφνει τον προχπολογιςμό 

του επόμενου οικονομικοφ ζτουσ του φορζα. Σε κάκε περίπτωςθ, οι απαραίτθτεσ, ςφμφωνα με το 

άρκρο 12 του π.δ/τοσ 80/2016, βεβαιϊςεισ φπαρξθσ πιςτϊςεων παρζχονται από τισ αρμόδιεσ 

οικονομικζσ υπθρεςίεσ των φορζων. 

 

 

ε) Αποςπάςεισ υπαλλιλων των Φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ  

 

Ρροχπόκεςθ για τθν ζγκριςθ απόςπαςθσ υπαλλιλων, θ οποία είναι δυνατι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του ν.4440/2016, είναι θ εξαςφάλιςθ τθσ απαραίτθτθσ πίςτωςθσ από τθν αρμόδια οικονομικι 

υπθρεςία του φορζα, θ οποία μνθμονεφεται ςτο προοίμιο τθσ διοικθτικισ πράξθσ (απόφαςθ 

απόςπαςθσ). Σφμφωνα με το άρκρο 66 του ν.4270/2014, οποιαδιποτε ανάλθψθ υποχρζωςθσ χωρίσ 

τθν φπαρξθ τθσ απαραίτθτθσ πίςτωςθσ είναι απολφτωσ άκυρθ, τα δε υπθρεςιακά όργανα που 

ςυμπράττουν ςτθν ανάλθψθ των ςχετικϊν υποχρεϊςεων ζχουν πεικαρχικι ευκφνθ (άρκρο 11 του 

π.δ/τοσ 80/2016).  

 

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 12 του ν.4440/2016, θ καταβολι των αποδοχϊν των 

αποςπαςμζνων υπαλλιλων, με τθν επιφφλαξθ των ειδικϊν διατάξεων που διατθροφνται ςε ιςχφ, 

διενεργείται από το φορζα υποδοχισ ςτον οποίο τοποκετοφνται. Οι φορείσ οφείλουν να ενεργοφν για 

τθν κάλυψθ τθσ δαπάνθσ των αποςπάςεων ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 15 του ν.4440/2016.  

 

Στισ περιπτϊςεισ που το υπό απόςπαςθ προςωπικό προζρχεται από φορείσ το προςωπικό των οποίων 

μιςκοδοτείται άμεςα από τον Τακτικό Ρροχπολογιςμό, τα αιτιματα μεταφοράσ πιςτϊςεων πρζπει να 

ςυνοδεφονται από τισ αντίςτοιχεσ ανακλιςεισ αναλιψεων υποχρεϊςεων των φορζων προζλευςθσ για 

τισ ςχετικζσ δαπάνεσ μιςκοδοςίασ του. Σε διαφορετικι περίπτωςθ δεν είναι δυνατι θ ολοκλιρωςθ των 

διαδικαςιϊν απόςπαςθσ προςωπικοφ. 

 

τον Κρατικό Προχπολογιςμό του 2019 ζχουν προβλεφκεί πιςτϊςεισ για τουσ ιδθ αποςπαςμζνουσ 

υπαλλιλουσ, όςον αφορά όμωσ τισ νζεσ αποςπάςεισ υπαλλιλων πρζπει να τθρθκεί θ παραπάνω 

διαδικαςία. Πιςτϊςεισ από το αποκεματικό του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ για τθν κάλυψθ των 

δαπανϊν αυτϊν δεν δφναται να διατεκοφν.  
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Θ δαπάνθ των αποςπάςεων που υλοποιοφνται κατά το τελευταίο δίμθνο του ζτουσ καλφπτεται 

ομοίωσ προσ τα οριηόμενα ςτθν παροφςα εγκφκλιο για τισ μετατάξεισ υπαλλιλων των φορζων 

Γενικισ Κυβζρνθςθσ. 

 

 

7.1.4 Μεταβιβάςεισ  

 

α) Επιχορθγιςεισ 

 

Από τον Κρατικό Ρροχπολογιςμό διατίκενται ςθμαντικά ποςά για επιχορθγιςεισ διαφόρων φορζων. 

Ωςτόςο, ο Κρατικόσ Προχπολογιςμόσ δεν μπορεί να αναλαμβάνει το οικονομικό βάροσ όλων των 

επιλογϊν των διοικιςεων των επιχορθγοφμενων φορζων, οι οποίεσ οφείλουν να κακορίςουν τισ 

προτεραιότθτζσ τουσ, να ιεραρχιςουν τισ ανάγκεσ τουσ και να προςαρμόςουν τουσ προχπολογιςμοφσ 

τουσ ςτο φψοσ των πιςτϊςεων για επιχορθγιςεισ.  

 

Κφριο μζλθμα των αρμοδίων ΓΔΟΥ αποτελεί ο ζλεγχοσ των προχπολογιςμϊν και θ ςυνεχισ αξιολόγθςθ 

των πόρων που διατίκενται ςτουσ φορείσ που εποπτεφουν, είτε ανικουν ςτθ Γενικι Κυβζρνθςθ είτε 

όχι. Για τθν καταβολι των επιχορθγιςεων από τον Κρατικό Ρροχπολογιςμό λαμβάνεται υπόψθ ο 

ςκοπόσ διάκεςθσ των επιχορθγιςεων, κακϊσ και θ ςυνάφεια με τισ δράςεισ που ςχεδιάηει να 

υλοποιιςει ο κάκε φορζασ. Επιπλζον, ο εντόσ των μθνιαίων ςτόχων ακριβισ χρονικόσ 

προγραμματιςμόσ καταβολισ των επιχορθγιςεων, εκ μζρουσ των Υπουργείων, αποτελεί βαςικι 

προχπόκεςθ για τθν ομαλι εκτζλεςθ και των προχπολογιςμϊν των επιχορθγοφμενων φορζων. Τυχόν 

κακυςτεριςεισ ςτθν καταβολι τουσ ενδζχεται να επιφζρει αφξθςθ των απλιρωτων υποχρεϊςεων ςτον 

προχπολογιςμό του φορζα που επιχορθγείται και κατ’ επζκταςθ και των λθξιπρόκεςμων 

υποχρεϊςεων. 

 

Θ αναγκαιότθτα ι μθ καταβολισ τθσ επιχοριγθςθσ πρζπει να αποφαςίηεται φςτερα από αξιολόγθςθ 

τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ των προσ επιχοριγθςθ φορζων και του φψουσ των ταμειακϊν τουσ 

διακεςίμων και εφόςον οι δαπάνεσ τουσ δεν μποροφν να καλυφκοφν από τα ίδια ζςοδά τουσ, κακϊσ 

και των εςόδων από τθν αξιοποίθςθ τθσ περιουςίασ τουσ.  

 

Οι φορείσ που λαμβάνουν «μικτζσ» επιχορθγιςεισ ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται κονδφλια για 

πλθρωμι των αποδοχϊν και των λοιπϊν δαπανϊν τουσ (προμικειεσ, λειτουργικά ζξοδα κ.λπ.), 

διακζτουν τα εγκρικζντα ποςά κατά απόλυτθ προτεραιότθτα για τισ τακτικζσ αποδοχζσ προςωπικοφ 

και ςτθ ςυνζχεια για τισ λειτουργικζσ τουσ δαπάνεσ. 

 

Τονίηεται ότι δεν επιτρζπεται τα ποςά που προβλζπονται για μιςκοδοςία προςωπικοφ να διατεκοφν 

για κάλυψθ λειτουργικϊν αναγκϊν. Ιδιαίτερα δε, ςε καμία περίπτωςθ δεν διατίκενται ποςά για 

πρόςκετεσ αποδοχζσ, αν δεν ζχει εξαςφαλιςκεί θ ςυνολικι πλθρωμι των τακτικϊν αποδοχϊν. Κατόπιν 

αυτϊν, ςε καμιά περίπτωςθ δεν τίκεται κζμα ςυμπλθρωματικισ ενίςχυςθσ του φορζα για καταβολι 

αποδοχϊν.  

 

β) Αποηθμιϊςεισ λόγω δικαςτικϊν αποφάςεων 

 

Με τθν ζναρξθ του οικονομικοφ ζτουσ θ ΔΡΓΚ του ΓΛΚ κα ενιςχφςει τουσ προχπολογιςμοφσ των 

Υπουργείων και Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων με πιςτϊςεισ ςτουσ οικείουσ ΑΛΕ του προχπολογιςμοφ, 

οι οποίοι περιλαμβάνονται ςτον τεταρτοβάκμιο λογαριαςμό εξόδων 23905 «Αποηθμιϊςεισ λόγω 

δικαςτικϊν αποφάςεων», κακϊσ και ςτουσ ΑΛΕ: 
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 2310205001 «Επιχοριγθςθ ςε νοςοκομεία του Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ (Ε.Σ.Υ.) για αποηθμιϊςεισ 

που απορρζουν από εκτζλεςθ δικαςτικϊν αποφάςεων για πάςθσ φφςεωσ αποδοχζσ»,  

 2310305001 «Επιχοριγθςθ ςτισ Υ.ΡΕ.-Ρ.Ε.Δ.Υ. για αποηθμιϊςεισ που απορρζουν από εκτζλεςθ 

δικαςτικϊν αποφάςεων για πάςθσ φφςεωσ αποδοχζσ»,   

 2310803015 «Επιχοριγθςθ ςτο Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ (Ε.Κ.Α.Β.) για αποηθμιϊςεισ που 

απορρζουν από εκτζλεςθ δικαςτικϊν αποφάςεων για πάςθσ φφςεωσ αποδοχζσ»,  

προκειμζνου να εκτελεςτοφν δικαςτικζσ αποφάςεισ ι ςυμβιβαςτικζσ πράξεισ (αναγνϊριςθ απαιτιςεων 

με πρακτικά του ΝΣΚ). Οι ςχετικζσ πιςτϊςεισ χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά και μόνο για τον ςκοπό 

αυτό και δεν μποροφν να μειωκοφν για τθν αφξθςθ πιςτϊςεων άλλων ΑΛΕ με αποφάςεισ του αρμόδιου 

διατάκτθ. Κατ’ εξαίρεςθ, είναι δυνατι αυξομείωςθ των πιςτϊςεων των ΑΛΕ που περιλαμβάνονται ςτον 

λογαριαςμό τζταρτου βακμοφ 23905 «Αποηθμιϊςεισ λόγω δικαςτικϊν αποφάςεων» αποκλειςτικά και 

μόνο μεταξφ των ΑΛΕ αυτϊν, δθλαδι εντόσ του λογαριαςμοφ τετάρτου βακμοφ. 

 

Οι αρμόδιεσ οικονομικζσ υπθρεςίεσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με τα ανωτζρω και τα οριηόμενα 

ςτθν κατ’ εξουςιοδότθςθ των διατάξεων του άρκρου 71 του ν.4270/2014 απόφαςθ του Αναπλθρωτι 

Τπουργοφ Οικονομικϊν.  

 

Θ διαχείριςθ των πιςτϊςεων αυτϊν γίνεται από τισ αρμόδιεσ οικονομικζσ υπθρεςίεσ των Υπουργείων 

και των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων και ςυνεπϊσ, αιτιματα για διάκεςθ πιςτϊςεων για τθν αιτία 

αυτι δεν κα υποβάλλονται ςτθ ΔΠΓΚ του ΓΛΚ, με εξαίρεςθ τθν περίπτωςθ εξάντλθςθσ των πιςτϊςεων 

που κα τεκοφν ςτθ διάκεςθ των φορζων.  

 

Σε κάκε περίπτωςθ για τθν αξιολόγθςθ από τθ ΔΡΓΚ των αιτθμάτων για χοριγθςθ ςυμπλθρωματικϊν 

πιςτϊςεων, απαραίτθτθ προχπόκεςθ αποτελεί θ βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ οικονομικισ υπθρεςίασ ότι θ 

δικαςτικι απόφαςθ είναι τουλάχιςτον τελεςίδικθ και εκτελεςτι ι θ βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ 

οικονομικισ υπθρεςίασ ότι θ δικαςτικι απόφαςθ είναι προςωρινά εκτελεςτι, λαμβάνοντασ υπόψθ και 

τισ οδθγίεσ που παρζχονται από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του ΓΛΚ (π.χ. Διεφκυνςθ Κατάρτιςθσ και 

Συντονιςμοφ Εφαρμογισ Δθμοςιονομικϊν Κανόνων, Διεφκυνςθ Ειςοδθματικισ Ρολιτικισ). 

 

 

7.1.5 Πιςτϊςεισ υπό κατανομι (Μείηονα κατθγορία εξόδων 29) 

 

Στθ μείηονα κατθγορία εξόδων 29 «Ριςτϊςεισ υπό κατανομι» περιλαμβάνονται ΑΛΕ ςτουσ οποίουσ 

ζχουν προβλεφκεί πιςτϊςεισ οι οποίεσ, κατά τθν πορεία εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ, 

κατανζμονται ςε άλλουσ ΑΛΕ που περιλαμβάνονται ςτισ λοιπζσ μείηονεσ κατθγορίεσ εξόδων. Συνεπϊσ, 

θ πραγματοποίθςθ δαπανϊν (ανάλθψθ υποχρεϊςεων - ζκδοςθ χρθματικϊν ενταλμάτων) δεν 

επιτρζπεται ςε βάροσ των πιςτϊςεων των ΑΛΕ που περιλαμβάνονται ςτθ μείηονα κατθγορία 29 

«Ριςτϊςεισ υπό κατανομι».  

 

Οι πιςτϊςεισ των ΑΛΕ τθσ μείηονοσ κατθγορίασ αυτισ μεταφζρονται κατά τθ διάρκεια του ζτουσ ςε ΑΛΕ 

άλλων μειηόνων κατθγοριϊν, μετά τθν εξειδίκευςθ των δαπανϊν που πρόκειται να καλυφκοφν, 

ανάλογα με τθν αιτία και τθ φφςθ τθσ δαπάνθσ που αφοροφν. Θ αυξομείωςθ των πιςτϊςεων των ΑΛΕ 

του Τακτικοφ Ρροχπολογιςμοφ που περιλαμβάνονται ςτθ μείηονα κατθγορία εξόδων 29 «Πιςτϊςεισ 

υπό κατανομι» δεν είναι δυνατι με απόφαςθ του αρμόδιου διατάκτθ και πραγματοποιείται μόνο με 

απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν.  
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Επιςθμαίνεται ότι ςτθν κατθγορία αυτι, με βάςθ τθ νζα οικονομικι ταξινόμθςθ, περιλαμβάνονται και 

ΑΛΕ για τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων που ςυγχρθματοδοτοφνται από τθν ΕΕ και ςυνδζονται με τθν 

ειςροι αντίςτοιχων πόρων από τθν ΕΕ, κακϊσ και δαπάνεσ ςφνκετου περιεχομζνου που αφοροφν ςε 

ςυγκεκριμζνα προγράμματα (παλιά κατθγορία Κωδικϊν Αρικμϊν Εξόδων - ΚΑΕ 5000). Κατά ςυνζπεια, 

δεν είναι πλζον δυνατι θ πραγματοποίθςθ δαπανϊν ςτουσ ςυγκεκριμζνουσ ΑΛΕ, ωσ ανωτζρω.  

 

 

7.1.6 Πολυετείσ υποχρεϊςεισ 

 

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 67 του ν.4270/2014, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 34 του 

ν.4484/2017, για τθν ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ φορείσ τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων και των ΑΔΑ που ανικουν ςτθν Κεντρικι Διοίκθςθ ωσ ειδικοί φορείσ του 

Τακτικοφ Ρροχπολογιςμοφ, που προβλζπεται να βαρφνουν είτε τμθματικά είτε εξολοκλιρου ζτθ πζραν 

του τρζχοντοσ και υπερβαίνουν ετθςίωσ το ποςό του ενόσ εκατομμυρίου (1.000.000) ευρϊ ςωρευτικά 

ανά ΑΛΕ του προχπολογιςμοφ κάκε ειδικοφ φορζα, απαιτείται προθγοφμενθ ζγκριςθ από τον 

αναπλθρωτι Υπουργό Οικονομικϊν.  

 

Για τθν ανάλθψθ υποχρεϊςεων που προβλζπεται να βαρφνουν είτε τμθματικά είτε εξολοκλιρου τα 

επόμενα του 2019 ζτθ και δεν υπερβαίνουν το ανωτζρω ποςό, θ ζγκριςθ παρζχεται με απόφαςθ του 

αρμόδιου διατάκτθ. 

 

Για ανάλθψθ πολυετϊν υποχρεϊςεων που βαρφνουν τον ειδικό φορζα του προχπολογιςμοφ του 

Υπουργείου Οικονομικϊν «Γενικζσ Κρατικζσ Δαπάνεσ» απαιτείται προθγοφμενθ απόφαςθ ζγκριςθσ του 

Υπουργοφ Οικονομικϊν, φςτερα από ειςιγθςθ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ και 

Ρροχπολογιςμοφ του ΓΛΚ, ανεξαρτιτωσ φψουσ ποςοφ. 

 

Για τθν υποβολι των ςχετικϊν αιτθμάτων ςυμπλθρϊνεται το υπόδειγμα του πίνακα του εντφπου Ρ3Α 

του Ραραρτιματοσ. Υπόδειγμα απόφαςθσ ζγκριςθσ ανάλθψθσ πολυετοφσ υποχρζωςθσ από τον 

αρμόδιο Υπουργό παρζχεται ςτο Ραράρτθμα (Ζντυπο Ρ3Β). Σε περίπτωςθ που ο αρμόδιοσ διατάκτθσ 

δεν είναι και ο αρμόδιοσ Υπουργόσ, το υπόδειγμα προςαρμόηεται ανάλογα. 

 

Για πολυετείσ υποχρεϊςεισ που ζχει παραςχεκεί ζγκριςθ βάςει των υφιςτάμενων ΚΑΕ και ειδικϊν 

φορζων μζχρι τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ αρικμ. 2/58493/ΔΡΓΚ/31.07.2018 απόφαςθσ του Αναπλθρωτι 

Υπουργοφ Οικονομικϊν «Οικονομικι και Διοικθτικι Σαξινόμθςθ του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ» 

(Βϋ3240), όπωσ ιςχφει, με τθν οποία κακορίςτθκε θ νζα οικονομικι και διοικθτικι ταξινόμθςθ του 

Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ, νοείται ότι οι ςχετικζσ υποχρεϊςεισ βαρφνουν τουσ φορείσ ςφμφωνα με 

τουσ κανόνεσ τθσ νζασ οικονομικισ και διοικθτικισ ταξινόμθςθσ και αναλαμβάνονται με τθν ζναρξθ του 

οικονομικοφ ζτουσ, κατά το μζροσ που βαρφνουν τισ πιςτϊςεισ του προχπολογιςμοφ του ζτουσ 2019, 

ςε βάροσ των νζων ΑΛΕ και των νζων ειδικϊν φορζων του Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ με ευκφνθ του 

αρμόδιου διατάκτθ.  

 

Επιςθμαίνεται ότι, για δαπάνεσ μιςκωμάτων που προβλζπεται να βαρφνουν τμθματικά ι εξολοκλιρου 

τα επόμενα του 2019 ζτθ, ακολουκοφνται τα αναφερόμενα παραπάνω για τισ πολυετείσ υποχρεϊςεισ 

και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 67 του ν.4270/2014. Οι πιςτϊςεισ που ζχουν προβλεφκεί οφείλουν να 

καλφπτουν τισ ανάγκεσ ςτζγαςθσ των υπθρεςιϊν. Στο πλαίςιο τθσ τιρθςθσ τθσ αρχισ τθσ χρθςτισ 

δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ για τθν επίτευξθ του καλφτερου αποτελζςματοσ με τθν ελάχιςτθ 

δθμοςιονομικι επιβάρυνςθ, υπάρχουν περικϊρια ςθμαντικισ εξοικονόμθςθσ δαπανϊν για μιςκϊςεισ 

χϊρων ςτζγαςθσ των υπθρεςιϊν, λαμβανομζνων υπόψθ και των τρεχουςϊν ςυνκθκϊν τθσ αγοράσ. Θ 
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ζγκριςθ του μθνιαίου μιςκϊματοσ του προσ μίςκωςθ ακινιτου γίνεται από τον αρμόδιο διατάκτθ του 

φορζα. 

 

ε κάκε περίπτωςθ, ευνόθτο είναι ότι οι δαπάνεσ που βαρφνουν τον προχπολογιςμό του τρζχοντοσ 

ζτουσ αναλαμβάνονται ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ που κακορίηονται ςτο άρκρο 66 του 

ν.4270/2014.  

 

 

7.2 Προχπολογιςμόσ Δθμοςίων Επενδφςεων 

 

Θ οικονομικι και διοικθτικι ταξινόμθςθ, όπωσ κακορίςτθκε με τθν αρικμ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.7.2018 

απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν «Οικονομικι και Διοικθτικι Σαξινόμθςθ του 

Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ» (Βϋ3240), όπωσ ιςχφει,  εφαρμόηεται για τον Κρατικό Ρροχπολογιςμό από 

το οικονομικό ζτοσ 2019 και είναι ενιαία για τον Τακτικό Ρροχπολογιςμό και για τον ΡΔΕ. Στο 

Ραράρτθμα τθσ ανωτζρω απόφαςθσ παρατίκεται ενδεικτικι αντιςτοίχιςθ των παλαιϊν ΚΑΕ του ΡΔΕ με 

τουσ ΑΛΕ τθσ νζασ οικονομικισ ταξινόμθςθσ του Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ. 

 

Το 2019, κατά τθν πρϊτθ εφαρμογι τθσ νζασ οικονομικισ και διοικθτικισ ταξινόμθςθσ, ειδικά για το 

ΡΔΕ, οι πιςτϊςεισ είναι εγγεγραμμζνεσ ανά εκνικό/ςυγχρθματοδοτοφμενο ςκζλοσ ςε ζνα και μοναδικό 

ειδικό φορζα για κάκε φορζα (Υπουργεία / Βουλι) και κατανεμθμζνεσ ςτουσ ΑΛΕ τθσ μείηονοσ 

κατθγορίασ 29 «Ριςτϊςεισ υπό κατανομι» 2910601001 «Ριςτϊςεισ για δαπάνεσ εφαρμογισ δράςεων 

προγραμμάτων» και 2910401899 «Λοιπζσ πιςτϊςεισ για μεταβιβάςεισ ςε εκτζλεςθ προγραμμάτων».  

 

Στθ μείηονα κατθγορία εξόδων του Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ 29 «Ριςτϊςεισ υπό κατανομι» 

περιλαμβάνονται ΑΛΕ ςτουσ οποίουσ προβλζπονται πιςτϊςεισ οι οποίεσ, κατά τθν πορεία εκτζλεςθσ 

του προχπολογιςμοφ, κατανζμονται ςε άλλουσ ΑΛΕ που περιλαμβάνονται ςτισ λοιπζσ μείηονεσ 

κατθγορίεσ εξόδων, μετά τθν εξειδίκευςθ των δαπανϊν που πρόκειται να καλυφκοφν, ανάλογα με τθν 

αιτία και τθ φφςθ τθσ δαπάνθσ που αφοροφν. Συνεπϊσ, θ λογιςτικοποίθςθ των δαπανϊν του ΡΔΕ 

(ζκδοςθ ςυμψθφιςτικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων) δεν επιτρζπεται ςε βάροσ των πιςτϊςεων των ΑΛΕ 

που περιλαμβάνονται ςτθ μείηονα κατθγορία 29 «Ριςτϊςεισ υπό κατανομι». 

 

Κατά ςυνζπεια, για τισ ανάγκεσ ζκδοςθσ των ςυμψθφιςτικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων, μζςω του ΟΡΣ-

ΔΡ, οι πιςτϊςεισ που είναι κατανεμθμζνεσ ςτουσ δφο ΑΛΕ τθσ μείηονοσ κατθγορίασ 29, ςτον ζνα ειδικό 

φορζα του κάκε φορζα ωσ ανωτζρω, μεταφζρονται με μζριμνα του κάκε φορζα ςτουσ κατάλλθλουσ 

ΑΛΕ των λοιπϊν μειηόνων κατθγοριϊν εξόδων, ανάλογα με τθν αιτία και τθ φφςθ τθσ δαπάνθσ που 

αφοροφν και ςτον ειδικό φορζα ςτον οποίο αφοροφν.  

 

Σφμφωνα δε με τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 71 του ν.4270/2014, όπωσ 

ςυμπλθρϊκθκαν με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 5 του άρκρου 99 του ν.4583/2018 (Αϋ 212), θ μεταφορά 

πιςτϊςεων μεταξφ μειηόνων κατθγοριϊν εντόσ του ορίου πιςτϊςεων του κάκε ςκζλουσ του ΡΔΕ 

(εκνικό – ςυγχρθματοδοτοφμενο) πραγματοποιείται με απόφαςθ του αρμόδιου διατάκτθ, κατόπιν 

ςφμφωνθσ γνϊμθσ του προϊςταμζνου οικονομικϊν υπθρεςιϊν του φορζα. 

 

Επιςθμαίνεται ότι θ ζγκαιρθ και θ κατά το δυνατόν ταχφτερθ τακτοποίθςθ των δαπανϊν του ΡΔΕ, με 

τθν ζκδοςθ ςυμψθφιςτικϊν ενταλμάτων, κατόπιν των απαραίτθτων ανακατανομϊν πιςτϊςεων ωσ 

ανωτζρω, εφόςον οι δαπάνεσ αυτζσ ευρίςκονται εντόσ του ψθφιςμζνου ορίου πιςτϊςεων του κάκε 

φορζα κατά ςκζλοσ του ΡΔΕ, ςυμβάλλει ςτθν καλφτερθ δυνατι παρακολοφκθςθ και ζγκαιρθ 

ΑΔΑ: 9Β32Η-0Φ6



 

 

 

 

23 

 

αποτφπωςθ τθσ πορείασ εκτζλεςθσ του ΡΔΕ, ενϊ επιτρζπει τθν καλφτερθ κατανομι του ςχετικοφ 

διοικθτικοφ βάρουσ ςτθ διάρκεια του ζτουσ.  

 

Αναλυτικζσ οδθγίεσ για τθν εκτζλεςθ του ΡΔΕ παρζχονται με εγκφκλιο τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ 

Δθμοςίων Επενδφςεων του Υπουργείου Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ, θ ζκδοςθ τθσ οποίασ αναμζνεται με 

τθν ζναρξθ του νζου οικονομικοφ ζτουσ (2019), ενϊ με τθν αρικμ. 140248/24.12.2018 (Βϋ5901) κοινι 

απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ και Οικονομικϊν, παρζχονται οδθγίεσ για τθν 

τακτοποίθςθ των πλθρωμϊν Δθμοςίων Επενδφςεων που διενεργικθκαν ςτθ διάρκεια του ζτουσ 2018, 

τθ χρθματοδότθςθ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων του ζτουσ 2019 και τθ ρφκμιςθ λοιπϊν 

κεμάτων ςχετικά με τθ μετάβαςθ από το ζνα ζτοσ ςτο επόμενο, για τθν ομαλι ςυνζχιςθ των ζργων. 

 

 

8. Προχπολογιςμόσ λοιπϊν φορζων  

 

8.1 Κατάρτιςθ, ζγκριςθ και αναμόρφωςθ προχπολογιςμϊν λοιπϊν φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ 

 

8.1.1  Κατάρτιςθ – ζγκριςθ – αναμόρφωςθ προχπολογιςμϊν 

 

Σφμφωνα με το άρκρο 63 του ν.4270/2014, οι αναλυτικοί προχπολογιςμοί των λοιπϊν φορζων τθσ 

Γενικισ Κυβζρνθςθσ, πλθν ΟΤΑ, για το ζτοσ 2019 υιοκετοφνται από το αρμόδιο όργανο διοίκθςθσ του 

φορζα και εγκρίνονται από τον εποπτεφοντα Υπουργό μζχρι τθν 31θ Δεκεμβρίου 2018, μετά από 

ειςιγθςθ του προϊςταμζνου τθσ οικείασ ΓΔΟΥ και είναι ςυνεπείσ με το ςχζδιο του ςυνοπτικοφ 

προχπολογιςμοφ που ζχει ιδθ υποβλθκεί, κατά τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν του άρκρου 54 του 

ν.4270/2014, κακϊσ και με τισ εγκυκλίουσ που εκδίδονται από το ΓΛΚ.  

 

Ειδικότερα, οι προχπολογιςμοί των φορζων του Κεφαλαίου Α’ του ν.3429/2005 (Α’ 314), εφόςον 

υπερβαίνουν το όριο που κακορίηεται με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν κατ’ εξουςιοδότθςθ 

των διατάξεων του άρκρου 63 του ν.4270/2014, εγκρίνονται με κοινι απόφαςθ του εποπτεφοντοσ 

Υπουργοφ και του Υπουργοφ Οικονομικϊν, μετά από ειςιγθςθ του προϊςταμζνου τθσ ΓΔΟΥ του 

εποπτεφοντοσ Υπουργείου, ζωσ και τθν 31θ Δεκεμβρίου 2018 και είναι ςυνεπείσ με το ςχζδιο 

προχπολογιςμοφ που ζχει ιδθ υποβλθκεί κατά τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν του άρκρου 54 του 

ν.4270/2014. Επιςθμαίνεται ότι μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ του προθγοφμενου εδαφίου, ιςχφει το 

όριο που ζχει κακοριςκεί με τθν απόφαςθ που ζχει εκδοκεί κατ’ εξουςιοδότθςθ των διατάξεων τθσ 

παρ. 2 του άρκρου 147 του ν.4270/2014, δθλαδι το όριο των δζκα (10) εκατ. ευρϊ. 

 

Οι αναλυτικοί προχπολογιςμοί των ΑΔΑ που είναι φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ αλλά δεν ανικουν 

ςτθν Κεντρικι Διοίκθςθ ωσ ειδικοί φορείσ, υιοκετοφνται και εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο 

διοίκθςθσ του φορζα ζωσ τθν 31θ Δεκεμβρίου 2018, μετά από ειςιγθςθ του οικείου προϊςταμζνου 

οικονομικϊν υπθρεςιϊν και είναι ςυνεπείσ με το ςυνοπτικό προχπολογιςμό, όπωσ αυτόσ 

διαμορφϊκθκε κατά τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν του άρκρου 54 του ν.4270/2014, κακϊσ και με 

τισ εγκυκλίουσ που εκδίδονται από το ΓΛΚ.  

 

Για τθν κατάρτιςθ και ζγκριςθ των προχπολογιςμϊν των ΟΣΑ ιςχφουν οι διατάξεισ των άρκρων 77 και 

78 του ν.4172/2013 (Αϋ 167), κακϊσ και του άρκρου 64 του ν.4270/2014. 

 

Με μζριμνα των αρμοδίων Υπουργείων, και προκειμζνου περί ΑΔΑ των αρμοδίων οργάνων διοίκθςθσ, 

καταρτίηονται, εγκρίνονται οι προχπολογιςμοί των φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ, οι οποίοι πρζπει να 

είναι ςφμφωνοι με τουσ ςτόχουσ που ζχουν τεκεί ςτον προχπολογιςμό του 2019 (Ρίνακεσ 3.18, 3.19, 
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3.20, 3.21 και 3.26 τθσ Ειςθγθτικισ Ζκκεςθσ του Ρροχπολογιςμοφ), κακϊσ και με τα επιδιωκόμενα 

αποτελζςματα ωσ ανωτζρω.  

 

Για τισ ανακεωριςεισ των προχπολογιςμϊν των φορζων του Κεφαλαίου Αϋ του ν.3429/2005, ιςχφουν 

τα οριηόμενα ςτθν παρ. 4α του άρκρου 63 του ν.4270/2014 και ςτθν απόφαςθ του Αναπλθρωτι 

Υπουργοφ Οικονομικϊν που εκδίδεται κατ’ εξουςιοδότθςθ των διατάξεων αυτϊν. Τα αιτιματα 

ανακεϊρθςθσ προχπολογιςμοφ των φορζων αυτϊν αποςτζλλονται μετά τθν υποβολι των 

απολογιςτικϊν ςτοιχείων του αϋ τριμινου και το αργότερο με τθν υποβολι των απολογιςτικϊν 

ςτοιχείων του εννεαμινου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 63 του ν.4270/2014. Οι 

ανακεωρθμζνοι προχπολογιςμοί των φορζων αυτϊν, εφόςον δεν υπερβαίνουν το όριο που τίκεται με 

απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν ωσ ανωτζρω, εγκρίνονται από τον εποπτεφοντα Υπουργό, μετά 

από ειςιγθςθ του προϊςταμζνου τθσ οικείασ ΓΔΟΥ και κοινοποιοφνται ςτο ΓΛΚ. Εφόςον υπερβαίνουν το 

όριο, εγκρίνονται με κοινι υπουργικι απόφαςθ του εποπτεφοντοσ Υπουργοφ, μετά από ειςιγθςθ του 

προϊςταμζνου τθσ οικείασ ΓΔΟΥ, και του Υπουργοφ Οικονομικϊν, εφόςον το ΓΛΚ κρίνει το αίτθμα 

ανακεϊρθςθσ βάςιμο και επαρκϊσ αιτιολογθμζνο. Για τουσ εκτόσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ φορείσ του 

Κεφαλαίου Αϋ του ν.3429/2005, ιςχφουν αναλογικά τα ανωτζρω, ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του 

άρκρου 64Α του ν.4270/2014. 

 

Οι εγκεκριμζνοι προχπολογιςμοί των λοιπϊν φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, πλθν ΟΤΑ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων και των ΑΔΑ που δεν ανικουν ςτθν Κεντρικι Διοίκθςθ ωσ ειδικοί φορείσ, 

μπορεί να αναμορφϊνονται κατά τθ διάρκεια του ζτουσ, εφόςον τθρείται το αρχικά εγκεκριμζνο 

δθμοςιονομικό αποτζλεςμα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 4β του άρκρου 63 του ν.4270/2014. 

Οι λόγοι για τουσ οποίουσ μπορεί κατ’ εξαίρεςθ να αναμορφϊνονται οι εγκεκριμζνοι προχπολογιςμοί 

και να τροποποιείται το αρχικά εγκεκριμζνο δθμοςιονομικό αποτζλεςμα, οι περιπτϊςεισ για τισ οποίεσ 

απαιτείται προθγοφμενθ ζγκριςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, κακϊσ και κάκε ςχετικι λεπτομζρεια 

κακορίηονται με τθν αρικμ. 2/84027/ΔΠΓΚ/15.11.2018 απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ 

Οικονομικϊν «Αναμόρφωςθ των εγκεκριμζνων αναλυτικϊν προχπολογιςμϊν των λοιπϊν φορζων 

Γενικισ Κυβζρνθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των ΑΔΑ που δεν ανικουν ςτθν Κεντρικι Διοίκθςθ ωσ 

ειδικοί φορείσ, πλθν OTA και φορζων του Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005» (Βϋ5171). 

 

Ειδικά για τουσ προχπολογιςμοφσ των Ειδικϊν Λογαριαςμϊν Κονδυλίων Ζρευνασ (ΕΛΚΕ), τθν 

κατάρτιςθ, ζγκριςθ και αναμόρφωςι τουσ, λαμβάνονται υπόψθ οι διατάξεισ των άρκρων 59, 60 και 61 

του ν.4485/2017 «Οργάνωςθ και λειτουργία τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, ρυκμίςεισ για τθν ζρευνα και 

άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ114). 

 

Επιςθμαίνεται ότι το δθμοςιονομικό αποτζλεςμα διαμορφϊνεται μθ ςυμπεριλαμβανομζνων των 

χρθματοοικονομικϊν ςυναλλαγϊν, ιτοι από το ςφνολο των εςόδων μθ ςυμπεριλαμβανομζνων των 

εςόδων από δάνεια και ρευςτοποιιςεισ χρεογράφων, κακϊσ και από το ςφνολο των εξόδων μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνων των χρεολυςίων και πλθρωμϊν για τθν αγορά χρεογράφων (ομολόγων, 

μετοχϊν, αμοιβαίων κεφαλαίων κ.λπ.).  

 

 
8.1.2  Πολυετείσ υποχρεϊςεισ 

 

Για τθν ανάλθψθ υποχρεϊςεων που προβλζπεται να βαρφνουν είτε τμθματικά είτε εξολοκλιρου τα 

επόμενα του 2019 ζτθ και υπερβαίνουν ετθςίωσ το ποςό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρϊ 

ςωρευτικά ανά ΚΑΕ προκειμζνου περί Ν.Ρ.Δ.Δ. ι ςωρευτικά ανά αναλυτικό λογαριαςμό Γενικισ 
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Λογιςτικισ προκειμζνου περί Ν.Ρ.Ι.Δ., απαιτείται προθγοφμενθ ζγκριςθ από τον εποπτεφοντα Υπουργό, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 67 του ν.4270/2014.  

 

Για τθν ανάλθψθ υποχρεϊςεων που προβλζπεται να βαρφνουν είτε τμθματικά είτε εξολοκλιρου τα 

επόμενα του 2019 ζτθ και δεν υπερβαίνουν το ανωτζρω ποςό, θ ζγκριςθ παρζχεται με απόφαςθ του 

αρμόδιου διατάκτθ. 

 

Ειδικότερα για τισ ΑΔΑ που δεν ανικουν ςτθν Κεντρικι Διοίκθςθ ωσ ειδικοί φορείσ του Τακτικοφ 

Ρροχπολογιςμοφ, απαιτείται απόφαςθ ζγκριςθσ του αρμοδίου οργάνου διοίκθςθσ, ανεξαρτιτωσ 

φψουσ ποςοφ. 

 

Για τθν υποβολι των ςχετικϊν αιτθμάτων ςυμπλθρϊνεται πίνακασ αντίςτοιχοσ με εκείνον του 

υποδείγματοσ του εντφπου Ρ3Α του Ραραρτιματοσ. Υπόδειγμα απόφαςθσ ζγκριςθσ ανάλθψθσ 

πολυετοφσ υποχρζωςθσ από τον αρμόδιο Υπουργό παρζχεται ςτο Ραράρτθμα (Ζντυπο Ρ3Β). Σε 

περίπτωςθ που θ ζγκριςθ παρζχεται με απόφαςθ του αρμόδιου διατάκτθ, το υπόδειγμα 

προςαρμόηεται ανάλογα. 

 

Σε κάκε περίπτωςθ, αναλιψεισ υποχρεϊςεων που βαρφνουν επόμενα οικονομικά ζτθ λαμβάνονται 

υπόψθ κατά τθν κατάρτιςθ των προχπολογιςμϊν των ετϊν που βαρφνουν. 

 

 

8.1.3  Απολογιςμόσ οικονομικοφ ζτουσ 2018 

 

Καταλθκτικι θμερομθνία εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ για τα Ν.Ρ.Δ.Δ. που είναι φορείσ τθσ Γενικισ 

Κυβζρνθςθσ είναι θ 31.12.2018, τόςο για τθν είςπραξθ των εςόδων, όςο και για τθν πλθρωμι των 

δαπανϊν. 

 

Για τθ μθ παραβίαςθ τθσ αρχισ τθσ αυτοτζλειασ των χριςεων, τθ μθ μετακφλιςθ των υποχρεϊςεϊν 

τουσ ςτο επόμενο ζτοσ και τθν αποφυγι ταλαιπωρίασ των πιςτωτϊν, οι οικονομικζσ υπθρεςίεσ 

οφείλουν να φροντίςουν για τθν ζγκαιρθ ςυγκζντρωςθ των δικαιολογθτικϊν του ςυνόλου των 

δαπανϊν, τον ζλεγχο, τθν εκκακάριςθ, τθν ζκδοςθ των αντίςτοιχων χρθματικϊν ενταλμάτων και τθν 

εξόφλθςι τουσ ζωσ τθν ανωτζρω θμερομθνία. 

 

Τα Ν.Ρ.Δ.Δ. φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ είναι υποχρεωμζνα να καταρτίςουν και να υποβάλουν ςτα 

αρμόδια όργανα τον απολογιςμό εςόδων και εξόδων του ζτουσ 2018 ζωσ 30.6.2019 προσ ζγκριςθ, με 

πλιρθ και οριςτικοποιθμζνα ςτοιχεία. Επιςθμαίνουμε ότι τα ςτοιχεία αυτά, πζραν τθσ θμερομθνίασ 

αυτισ, δεν μεταβάλλονται. 
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8.2 Κατάρτιςθ και εκτζλεςθ προχπολογιςμϊν νομικϊν προςϊπων εκτόσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ 

 

Πςον αφορά τα νομικά πρόςωπα που δεν περιλαμβάνονται ςτο Μθτρϊο Φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ, 

οδθγίεσ κατάρτιςθσ και εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ τουσ οφείλουν να παρζχουν τα εποπτεφοντα 

Υπουργεία, λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ ςτόχουσ και τισ βαςικζσ αρχζσ που τίκενται ςφμφωνα με τισ 

κατευκυντιριεσ οδθγίεσ του ΓΛΚ και ςτο πλαίςιο των οριηομζνων ςτθν παροφςα εγκφκλιο για τουσ 

φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ.  

 

Για τουσ εκτόσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ φορείσ που υπάγονται ςτισ διατάξεισ του Κεφαλαίου Αϋ του 

ν.3429/2005 ιςχφουν τα όςα ειδικότερα ορίηονται ςτα άρκρα 64Α, 155Α και 175Α του ν.4270/2014, 

κακϊσ και ςτισ διατάξεισ του ν.3429/2005. 

 

Τζλοσ, για ηθτιματα εκτζλεςθσ προχπολογιςμοφ των φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ που ενδεχομζνωσ 

δεν καλφπτονται από τισ οδθγίεσ τθσ παροφςασ εγκυκλίου, παρακαλοφμε να απευκφνεςτε εγγράφωσ 

ςτισ, κατά περίπτωςθ, αρμόδιεσ Διευκφνςεισ του ΓΛΚ.  

 

 

Θ παροφςα εγκφκλιοσ ζχει αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου Οικονομικϊν 

(www.minfin.gr). 

 

 Ο ΑΝΑΠΛΘΡΩΣΘ ΤΠΟΤΡΓΟ 

 

  ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΟΤΛΙΑΡΑΚΘ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ακριβζσ αντίγραφο 

Ο Προϊςτάμενοσ Αυτοτελοφσ Γραφείου 
Γραμματείασ και Αρχείου 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.minfin.gr/
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΘ 
    
 
Κοινοποίθςθ:  
1. Ρροεδρία τθσ Δθμοκρατίασ  

 Υπθρεςία Διοικθτικϊν και Οικονομικϊν Υποκζςεων 

2. Βουλι των Ελλινων  

 Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 

3. Πλα τα Υπουργεία  

α) Γραφεία Υπουργϊν  

 β) Γραφεία Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν 

 γ)  Γραφεία Υφυπουργϊν  

 δ) Γραφεία Γενικϊν Γραμματζων 

ε) Γραφεία Ρροϊςταμζνων Γενικϊν Διευκφνςεων Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν / Οικονομικϊν και 

Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν / Οικονομικϊν - Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν και Θλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ  

 (με τθν υποχρζωςθ να τθν κοινοποιιςουν ςε όλεσ τισ Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ που αποτελοφν 

ειδικοφσ φορείσ του προχπολογιςμοφ τουσ και τισ περιφερειακζσ υπθρεςίεσ)  

4. ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, ΕΛΑΣ, ΡΣ, ΛΣ 

 α) Γραφεία Αρχθγϊν 

 β) ΓΔΟΣΥ, Διευκφνςεισ Οικονομικοφ 

5. Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Εςόδων  

Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 

6. Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ  

α) Γραφεία αςκοφντων κακικοντα Γενικϊν Γραμματζων  

β) Γενικζσ Διευκφνςεισ Εςωτερικισ Λειτουργίασ  

(με τθν υποχρζωςθ να τθν κοινοποιιςουν ςτισ Διευκφνςεισ Οικονομικοφ αρμοδιότθτάσ τουσ) 

7. Ελεγκτικό Συνζδριο  

(με τθν παράκλθςθ να κοινοποιθκεί ςτισ υπθρεςίεσ Επιτρόπου) 

8. Υπουργείο Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

Διεφκυνςθ Δθμοςίων Επενδφςεων 

9. Γενικι Γραμματεία Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων/ Γενικι Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ και Ραραγωγικισ 

Λειτουργίασ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων / Διεφκυνςθ Υποςτιριξθσ Λειτουργίασ Ρλθροφοριακϊν 

Συςτθμάτων Δθμοςιονομικοφ Τομζα / Τμιμα Αϋ- Υποςτιριξθσ Λειτουργίασ Ρροχπολογιςμοφ, 

Θθςαυροφυλακίου και Δαπανϊν  

(με τθν παράκλθςθ να προβεί ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν απρόςκοπτθ υλοποίθςθ 

τθσ παροφςασ)  

 

 
 
Εςωτερικι Διανομι: 
1. Διεφκυνςθ Ρροχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, Τμιματα Α, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Η, Θ, Θ 

2. Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Δθμοςιονομικϊν Στοιχείων  

3. Διεφκυνςθ Αξιολόγθςθσ Δράςεων Γενικισ Κυβζρνθςθσ 

4. Διεφκυνςθ Λογιςτικισ Γενικισ Κυβζρνθςθσ 

5. Διεφκυνςθ Κατάρτιςθσ και Συντονιςμοφ Εφαρμογισ Δθμοςιονομικϊν Κανόνων 

6. Πλεσ τισ ΔΥΕΕ  

  

ΑΔΑ: 9Β32Η-0Φ6



 

 

 

 

28 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Β. ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ: 

 

ΕΝΣΤΠΑ - ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ 
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ΥΡΟΥΓΕΙΟ ι ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ  

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΕΑΣ  

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ  

 
(ςε ευρϊ) 

 

 ΑΛΕ 
Αρχικό ποςό 

πίςτωςθσ 
Διαμόρφωςθ 

Διάκεςθ  Αιτοφμενο 
ποςό 

μεταβολισ 

Αιτοφμενο 
Ποςοςτό 

 
 

ποςοςτό ποςό 
Πλθρωμζσ 

(ποςό) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

         
Αφξθςθ         
         
         
         

         
Μείωςθ         
         
         
         

  
(α) Λόγοι που επιβάλλουν τθν ενίςχυςθ ι τθν αφξθςθ του ποςοςτοφ διάκεςθσ τθσ πίςτωςθσ: 
 .................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
 
(β) Λόγοι για τουσ οποίουσ δεν χρειάηεται πλζον θ μεταφερόμενθ πίςτωςθ: 
 .................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
 
(γ) Διαβεβαίωςθ περί επάρκειασ τθσ μειοφμενθσ πίςτωςθσ μζχρι τζλοσ οικονομικοφ ζτουσ: 
 .................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
 

ΓΕΝ. Δ/ΝΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ1 O ΔΙΑΣΑΚΣΘ2
  

Ειςιγθςθ:3 
 
 
 
Ο Γενικόσ Διευκυντισ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν      
…………………………………2019 

 
 
 
 
 
              ………………………….2019 

 

                                                 
1 

 Δεν απαιτείται για τισ περιφερειακζσ υπθρεςίεσ των Υπουργείων Οικονομικϊν και Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων. 
2
 Το προβλεπόμενο από τθν κείμενθ νομοκεςία ι τισ οργανικζσ διατάξεισ όργανο κάκε φορζα τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ ι 

οποιοδιποτε άλλο εξουςιοδοτθμζνο από αυτοφσ όργανο, που είναι υπεφκυνο για τθ διαχείριςθ του προχπολογιςμοφ του 
φορζα (άρκρο 65 ν. 4270/2014). 
3
 Αναφζρεται θ κετικι ι αρνθτικι ειςιγθςθ του Ρροϊςταμζνου Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν. Σε περίπτωςθ αρνθτικισ ειςιγθςθσ 

αυτι αιτιολογείται. 

ΔΝΣΤΠΟ  Π1 
ΑΙΣΗΜΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΠΙΣΧΗ – ΑΤΞΗΗ ΠΟΟΣΟΤ ΓΙΑΘΔΗ 
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ΔΝΣΤΠΟ Π2 
ΠΙΝΑΚΑ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΑΡΙΘΜΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 

 

Τπουργείο …………………….. 
Ειδικόσ Φορζασ ………………… 

 
 ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟ 

 Μόνιμοι 
(Α) 

ΙΔΑΧ 
(Β) 

ΙΔΟΧ 
(Γ) 

φνολο 
(Α)+(Β)+(Γ) 

Μόνιμοι 
(Α) 

ΙΔΑΧ 
(Β) 

ΙΔΟΧ 
(Γ) 

φνολο 
(Α)+(Β)+(Γ) 

2. 1. Τπθρετοφντεσ ςτο τζλοσ του προθγοφμενου τριμινου 
1
         

         

3. 2. Ειςροζσ προςωπικοφ         

Ρροςλιψεισ         

Μετατάξεισ/αποςπάςεισ κ.λπ.          

         

4. 3. Εκροζσ προςωπικοφ         

Αποχωριςεισ λόγω ςυνταξιοδότθςθσ         

Αποχωριςεισ λόγω απολφςεων         

Λοιπζσ αποχωριςεισ (κάνατοι κ.λπ.)         

Μετατάξεισ/αποςπάςεισ κ.λπ.          

         

4. Τπθρετοφντεσ ςτο τζλοσ του τριμινου (4=1+2-3) 
1
         

 
ΘΜΕΙΩΕΙ: 
1. Ρροςωπικό που βαρφνει τισ πιςτϊςεισ των ΑΛΕ μιςκοδοςίασ και ςυμφωνεί με τα αντίςτοιχα μθνιαία ςτοιχεία τθσ ΕΑΡ.                                                 …………………………………… 2019 

                                                                                                                                                                                                                    Ο προϊςτάμενοσ 
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ΔΝΣΤΠΟ Π3Α  
ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΙΣΗΜΑΣΧΝ ΔΓΚΡΙΗ ΑΝΑΛΗΦΗ ΠΟΛΤΔΣΧΝ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ  

ΓΙΑ ΠΟΑ ΑΝΧ ΣΟΤ 1.000.000 ΔΤΡΧ ΑΝΑ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΞΟΓΧΝ (ΑΛΔ) ΣΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 
 
 

Υπουργείο / Φορζασ …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Ποςά ςε ευρϊ

Ε.Φ.1 Ζτθ 2020 2021 2022 20ΧΧ2 

..…-……. 

ΑΛΕ  
Ποςό  

 

Χορθγθκείςεσ  
εγκρίςεισ    

αναλιψεων 

Ποςό  
 

Χορθγθκείςεσ  
εγκρίςεισ    

αναλιψεων 

Ποςό  
 

Χορθγθκείςεσ  
εγκρίςεισ   

αναλιψεων 

Ποςό  
 

Χορθγθκείςεσ  
εγκρίςεισ   

αναλιψεων 

  …….             

  …….             

  …….             

  …….             

  …….             

  …….             

  …….             

  …….             

                

    

    

  

 
ΤΝΟΛΟ             

    

    

  
    

    Ο ΠΡ/ΝΟ ΓΔΟΤ 

                                                 
1
 Συμπλθρϊνεται μόνο εφόςον πρόκειται για φορζα Κεντρικισ Διοίκθςθσ.  

2
 Συμπλθρϊνονται τα ζτθ πζραν των ετϊν του ιςχφοντοσ ΜΡΔΣ προςκζτοντασ αντίςτοιχεσ ςτιλεσ εφόςον απαιτείται για κάκε ζτοσ. 
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ΔΝΣΤΠΟ Π3Β 
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΑΠΟΦΑΗ ΔΓΚΡΙΗ ΑΝΑΛΗΦΗ ΠΟΛΤΔΣΟΤ ΤΠΟΥΡΔΧΗ  

 

 

 
  

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ….. 
ΓΕΝΙΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ….. 
ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ….. 
ΔΙΕΤΘΤΝΘ…. 
ΣΜΘΜΑ…. 

 (Σόποσ) …../…../2019 
Αρ. Πρωτοκ.: 

Ταχ. Δ/νςθ    :  
Ρλθροφορίεσ:    
Τθλζφωνο      :   
Fax : 
Θλ.Δ/νςθ :  

ΠΡΟ: 
 
 
ΚΟΙΝ.: 

……… 
 
 
………. 

 
ΘΕΜΑ: Ζγκριςθ Ανάλθψθσ Πολυετοφσ Τποχρζωςθσ 
 

ΑΠΟΦΑΘ 
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ …./ Ο ΑΝΑΠΛΘΡΩΣΘ ΤΠΟΤΡΓΟ1 

 
Ζχοντασ υπόψθ:  

1. Τισ διατάξεισ  

α) του άρκρου 67 του ν.4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 

(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ143), 

β) του ν.4584/2018 «Κφρωςθ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2019» (Αϋ213)2, 

γ) του ν.4549/2018 «Διατάξεισ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ Συμφωνίασ Δθμοςιονομικϊν Στόχων και 

Διαρκρωτικϊν Μεταρρυκμίςεων - Μεςοπρόκεςμο Ρλαίςιο Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 2019-

2022 και λοιπζσ διατάξεισ» (Αϋ105)3. 

2. Το π.δ. 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» (Α’145). 

3. Το π.δ. …/201.. [περί διοριςμοφ του αρμοδίου Υπουργοφ] (Αϋ….). 

4. Τθν αρικμ. Υ…/…..201.. απόφαςθ του Ρρωκυπουργοφ [περί ανάθεςησ αρμοδιοτήτων ςτον αρμόδιο 

Υπουργό] (Β’ …). 

5. Τθν αρικμ. …… απόφαςθ *περί μεταβίβαςησ αρμοδιοτήτων και εξουςίασ υπογραφήσ «Με 

εντολή…..»] (Βϋ…). 

6. Το με αρικμ. ….. /….2019 ζγγραφο τθσ αρμόδιασ οικονομικισ υπθρεςίασ του φορζα …… 

7. Το γεγονόσ ότι το προθγοφμενο φψοσ υποχρεϊςεων που ζχουν αναλθφκεί ςτον φορζα - ειδικό 

φορζα ….…-….….-………………4 / φορζα ……... και ςτον αναλυτικό λογαριαςμό εξόδων (ΑΛΕ) /ΚΑΕ5 …. 

ανζρχεται ςωρευτικά ςτο ποςό των ….. ευρϊ για το ζτοσ 20ΧΧ και ….. ευρϊ για το ζτοσ 20ΧΧ, …. 

ευρϊ για το ζτοσ 20ΧΧ και …. ευρϊ για το ζτοσ 20ΧΧ, ςφμφωνα με το αρικμ. …../….. 2019 ζγγραφο 

τθσ αρμόδιασ οικονομικισ υπθρεςίασ του φορζα ……6 

 
 

                                                 
1
 Το παρόν υπόδειγμα δφναται να προςαρμόηεται ανάλογα με τισ ανάγκεσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα εγκφκλιο. 

2
 Για επόμενα οικονομικά ζτθ, προςαρμόηεται ανάλογα. 

3 
Με κάκε επικαιροποίθςθ του ΜΡΔΣ για επόμενα ζτθ, προςαρμόηεται ανάλογα.

 

4
 Συμπλθρϊνεται ο φορζασ - ειδικόσ φορζασ εφόςον πρόκειται για φορζα τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ ι ο φορζασ τθσ Γενικισ 

Κυβζρνθςθσ εφόςον πρόκειται για λοιποφσ φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ. 
5
 Συμπλθρϊνεται ο αναλυτικόσ λογαριαςμόσ εξόδων του προχπολογιςμοφ εφόςον πρόκειται για φορζα τθσ Κεντρικισ 

Διοίκθςθσ ι για Ν.Ρ.Ι.Δ. ι ο ΚΑΕ εφόςον πρόκειται για Ν.Ρ.Δ.Δ. 
6
 Ρροςαρμόηεται ανάλογα για τα αντίςτοιχα ζτθ πζραν του τρζχοντοσ.  
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ΑΠΟΦΑΙΗΟΤΜΕ 
 

Ραρζχουμε τθν ζγκριςι μασ για τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ ……. ευρϊ 

(ςυμπεριλαμβανομζνου και ΦΡΑ) για τα ζτθ 20ΧΧ, 20ΧΧ, …… και 20ΧΧ ςε βάροσ των πιςτϊςεων 

του/των κάτωκι ΑΛΕ / ΚΑΕ7, του ειδικοφ φορζα8 και του προχπολογιςμοφ εξόδων του φορζα ….... κατ’ 

ζτοσ, ωσ εξισ:  

 

1. Για τα ζτθ του ΜΡΔΣ: 
 

  ΕΣΟ 2020 ΕΣΟ 2021 ΕΣΟ 2022 ΤΝΟΛΟ 

ΦΟΡΕΑ-ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑ ΑΛΕ / 

ΚΑΕ
7
 

ΠΟΟ Ε € ΠΟΟ Ε € ΠΟΟ Ε € ΠΟΟ Ε € 

…./…. ….. …….. …….. …….. …….. 

 …… …….. …….. ……… …….. 

 
Θ παραπάνω ζγκριςθ παρζχεται υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο φορζασ …… κα μεριμνιςει για τθν εγγραφι 

των ςχετικϊν πιςτϊςεων ςτον προχπολογιςμό των επόμενων οικονομικϊν ετϊν, χωρίσ να γίνεται 

υπζρβαςθ των δεςμευτικϊν ορίων του ΜΡΔΣ. 

 

2. Για τα ζτθ πζραν του ΜΡΔΣ: 
 

      

  ΕΣΟ 2023 ΕΣΟ 2024 ΕΣΟ 20ΧΧ
9
 ΤΝΟΛΟ 

ΦΟΡΕΑ-ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑ ΑΛΕ / 

ΚΑΕ 
7
 

ΠΟΟ Ε € ΠΟΟ Ε € ΠΟΟ Ε € ΠΟΟ Ε € 

…./…. ….. …….. …….. …….. …….. 

 …… …….. …….. …….. …….. 

                  
 

Θ παραπάνω ζγκριςθ παρζχεται υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο φορζασ …… κα μεριμνιςει για τθν ζνταξθ 

των εν λόγω υποχρεϊςεων ςτισ προβλζψεισ του για τα αντίςτοιχα ζτθ κατά τθν κατάρτιςθ του / των 

επόμενου / επόμενων ΜΡΔΣ και ετιςιων προχπολογιςμϊν. 

  
 
 Ο  ΤΠΟΤΡΓΟ / ΑΝΑΠΛΗΡΧΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ  
 
 
 
 …….……………………. 
 

                                                 
7
 Συμπλθρϊνεται ο αναλυτικόσ λογαριαςμόσ εξόδων του προχπολογιςμοφ εφόςον πρόκειται για φορζα τθσ Κεντρικισ 

Διοίκθςθσ ι για Ν.Ρ.Ι.Δ. ι ο ΚΑΕ εφόςον πρόκειται για Ν.Ρ.Δ.Δ. 
8
 Εφόςον πρόκειται για φορείσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ. 

9 
Ρροςαρμόηεται ανάλογα για τα ζτθ πζραν του ιςχφοντοσ ΜΡΔΣ, προςκζτοντασ αντίςτοιχεσ ςτιλεσ εφόςον απαιτείται για 

κάκε ζτοσ. 
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ΔΝΣΤΠΟ Π4  

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ ΤΝΔΡΓΑΙΑ 

 

Μ Ν Θ Μ Ο Ν Ι Ο    Τ Ν Ε Ρ Γ Α  Ι Α 1 

 

υντάςςεται (ςε δφο πρωτότυπα) μεταξφ του Τπουργείου ……….…… και του Τπουργείου Οικονομικϊν  

για τθν ομαλι εκτζλεςθ του Προχπολογιςμοφ και τθ χρθςτι δθμοςιονομικι διαχείριςθ 

 

 

Σο Τπουργείο ………………….. και το Τπουργείο Οικονομικϊν 

Ζχοντασ υπόψθ: 

 

1. Τισ διατάξεισ του ν.4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ 

τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ143), όπωσ ιςχφει. 

2. Τισ διατάξεισ του ν.4549/2018 «Διατάξεισ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ Συμφωνίασ Δθμοςιονομικϊν 

Στόχων και Διαρκρωτικϊν Μεταρρυκμίςεων - Μεςοπρόκεςμο Ρλαίςιο Δθμοςιονομικισ 

Στρατθγικισ 2019-2022 και λοιπζσ διατάξεισ» (Αϋ105)2. 

3. Τισ διατάξεισ του ν.4584/2018 «Κφρωςθ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ ζτουσ 2019» (Αϋ213). 

4. Το π.δ. 73/2015 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν 

και Υφυπουργϊν» (Αϋ 116).  

5. Το π.δ. 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» (Αϋ145). 

6. Τθν αρικμ. 2/……..  /ΔΡΓΚ/……. απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν «Στοχοκεςία – 

Ρρόγραμμα εκτζλεςθσ προχπολογιςμοφ – Ραρακολοφκθςθ εκτζλεςθσ» (Βϋ……)3. 

7. Τθν αρικμ. Υ29/8.10.2015 απόφαςθ του Ρρωκυπουργοφ «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτον 

Αναπλθρωτι Υπουργό Οικονομικϊν Γεϊργιο Χουλιαράκθ» (Βϋ2168). 

8. Τθν αρικμ. Υ…/…..201.. απόφαςθ του Ρρωκυπουργοφ «…….» (Βϋ….)4. 

9. Τθν αναγκαιότθτα εξαςφάλιςθσ αυςτθρότερου ελζγχου ςτα αποτελζςματα των προχπολογιςμϊν 

των φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ. 

10. Τουσ τριμθνιαίουσ ςτόχουσ του Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ του Υπουργείου ………………….. οι οποίοι 

αποτελοφν αναπόςπαςτο παράρτθμα του παρόντοσ και των εποπτευόμενων από το εν λόγω 

Υπουργείο φορζων των οποίων ο προχπολογιςμόσ υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρϊ, κακϊσ και των 

φορζων του Κοινωνικοφ Ρροχπολογιςμοφ, των Νοςοκομείων και του ςυςτιματοσ Ρρωτοβάκμιασ 

Φροντίδασ Υγείασ (ΡΦΥ) ανεξαρτιτωσ ορίου προχπολογιςμοφ. 

 

 Τ Μ Φ Ω Ν Ο Τ Ν  Σ Α  Α Κ Ο Λ Ο Τ Θ Α  

 

 Σο Τπουργείο ……………………….: 

 

1. Είναι υπεφκυνο για τθ λειτουργία εςωτερικϊν ςυςτθμάτων, διαδικαςιϊν και μθχανιςμϊν 

παρακολοφκθςθσ τθσ εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ που διαςφαλίηουν τθ χρθςτι 

δθμοςιονομικι διαχείριςθ και φροντίηει για τθ λιψθ μζτρων περαιτζρω βελτίωςισ τουσ. 

                                                 
1
 Ρροςαρμόηεται ανάλογα προκειμζνου για λοιποφσ φορείσ τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ. Ρροςαρμόηεται ανάλογα με τισ ανάγκεσ 

και ιδιαιτερότθτεσ κάκε φορζα. 
2 

Με κάκε επικαιροποίθςθ του ΜΡΔΣ για επόμενα ζτθ, προςαρμόηεται ανάλογα.
 

3 
Συμπλθρϊνεται θ ςχετικι με τθ ςτοχοκεςία και τθν παρακολοφκθςθ εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ απόφαςθ του 

Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν που εκδίδεται κατ’ εξουςιοδότθςθ των διατάξεων των άρκρων 70, 147, 155Α, 157, 172, 
173 και 175Α του ν.4270/2014. 
4
 Συμπλθρϊνεται θ απόφαςθ ανάκεςθσ αρμοδιοτιτων του αρμόδιου Υπουργοφ. 
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2. Μεριμνά για τθν ανάπτυξθ και τθν τιρθςθ λειτουργικοφ μθτρϊου δεςμεφςεων, τόςο του 

Υπουργείου, όςο και των εποπτευόμενων αυτοφ φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ, ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του π.δ/τοσ 80/2016. Καμία υποχρζωςθ δεν αναλαμβάνεται, εάν δεν εξαςφαλίηεται ότι 

υφίςτανται οι απαραίτθτοι πόροι για τθν πλθρωμι τθσ.  

 

3. Μεριμνά για τθν υπογραφι αντίςτοιχων μνθμονίων με τουσ εποπτευόμενουσ φορείσ και τθ λιψθ 

κάκε άλλου πρόςφορου και αναγκαίου μζτρου, μεταξφ των οποίων και θ προςαρμογι των 

πιςτϊςεων των εξόδων του φορζα ςε ςυνάρτθςθ με τθν πορεία υλοποίθςθσ των εςόδων. 

 

4. Ενθμερϊνεται για το διοριςμό προϊςταμζνου οικονομικϊν υπθρεςιϊν ςτουσ εποπτευόμενουσ 

φορείσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, ο οποίοσ αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ και ζχει τισ υποχρεϊςεισ που 

προβλζπονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 25 και του άρκρου 26 του ν.4270/2014, αντίςτοιχα. Σε 

περίπτωςθ κζνωςθσ τθσ κζςθσ του προϊςταμζνου οικονομικϊν υπθρεςιϊν μεριμνά για τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ για τθν άμεςθ πλιρωςι τθσ.  

 

5. Λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα και πρωτοβουλίεσ, ϊςτε οι προχπολογιςμοί των 

εποπτευόμενων φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ του Υπουργείου του να καταρτίηονται ςφμφωνα με 

τισ αρχζσ που προβλζπονται ςτο ν.4270/2014. Επίςθσ, το Υπουργείο λαμβάνει κάκε μζτρο που 

κεωρεί πρόςφορο και απαραίτθτο για τθν κατά το δυνατόν ρεαλιςτικότερθ εκτίμθςθ, πρόβλεψθ 

και παρακολοφκθςθ των εςόδων και εξόδων των εποπτευόμενων φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ. 

 

6.  Ρροβαίνει ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν επίτευξθ των τριμθνιαίων ςτόχων εκτζλεςθσ 

του προχπολογιςμοφ του, όπωσ ζχουν τεκεί και ςυμφωνθκεί με το Γενικό Λογιςτιριο του 

Κράτουσ, ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτισ αποφάςεισ του Υπουργοφ Οικονομικϊν που 

εκδίδονται κατ’ εξουςιοδότθςθ των διατάξεων των άρκρων 70, 147, 155Α, 172, 173 και 175Α του 

ν. 4270/2014. 

 
7. Μεριμνά για τθν υλοποίθςθ των δράςεων που ζχουν ενταχκεί ςτο πρόγραμμα Επιςκόπθςθσ 

Δαπανϊν (Spending Review) τόςο από το Υπουργείο όςο και από τουσ εποπτευόμενουσ από αυτό 

φορείσ. 

 

8. Ρροβαίνει ςτισ εξισ διορκωτικζσ παρεμβάςεισ ςε περίπτωςθ εμφάνιςθσ αποκλίςεων από τουσ 

ςτόχουσ:  

α)……. 

β)……. 

γ)…….5 

κ.ο.κ. 

 

 

Ειδικότερα:   

 

Ο προϊςτάμενοσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ των Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου 

……………………….: 

 

                                                 
5
 Συμπλθρϊνεται από το φορζα με ςυγκεκριμζνεσ παρεμβάςεισ. 
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1. Αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ και ζχει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 24 

και του άρκρου 26 του ν.4270/2014, αντίςτοιχα, κακϊσ και του άρκρου 69Γ. 

 

2. Ζχει τθν ευκφνθ και μεριμνά για τθν εφαρμογι των οριηόμενων ςτα άρκρα 70, 147, 155Α, 157, 

172, 173 και 175Α του ν.4270/2014 και ςτισ αποφάςεισ του Υπουργοφ Οικονομικϊν που 

εκδίδονται κατ’ εξουςιοδότθςθ αυτϊν: 

i. Ραρακολουκεί τθ μθνιαία εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ του και ςτθν περίπτωςθ που 

διαφαίνονται πικανζσ αποκλίςεισ από τουσ τριμθνιαίουσ και ετιςιουσ ςτόχουσ μεριμνά για 

διορκωτικζσ παρεμβάςεισ μείωςθσ των αποκλίςεων.  

ii. Ραρακολουκεί τουσ ςτόχουσ και τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ των λοιπϊν φορζων τθσ 

Γενικισ Κυβζρνθςθσ που εποπτεφονται από τον φορζα, ςυμπεριλαμβανομζνων και των 

φορζων του Κεφαλαίου Αϋ του ν.3429/2005. Ζχει τθν ευκφνθ και μεριμνά για τθν κατάρτιςθ 

μθνιαίων και τριμθνιαίων ςτόχων, κακϊσ και για τθ ςυγκζντρωςθ και αξιολόγθςθ των 

τριμθνιαίων ςτοιχείων για τθν εξζλιξθ των μεγεκϊν του προχπολογιςμοφ τουσ. 

iii. Αποςτζλλει ςτο Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ, εντόσ των τικζμενων προκεςμιϊν τισ 

δθμοςιονομικζσ αναφορζσ, τα ςτοιχεία, τισ εκκζςεισ αιτιολόγθςθσ και τισ ειςθγιςεισ που 

κακορίηονται με τισ κατ’ εξουςιοδότθςθ των διατάξεων των άρκρων 70, 147, 155Α, 157, 172, 

173 και 175Α του ν. 4270/2014 αποφάςεισ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, τόςο για τον ίδιο τον 

φορζα, όςο και λοιποφσ φορείσ που εποπτεφονται από τον φορζα, ςυμπεριλαμβανομζνων και 

των φορζων του Κεφαλαίου Αϋ του ν.3429/2005.  

iv. Μεριμνά για τθν ενεργοποίθςθ και παρακολουκεί τθν υλοποίθςθ των διορκωτικϊν 

παρεμβάςεων ςε περίπτωςθ απόκλιςθσ από τουσ ςτόχουσ. 

v. Ζχει τθν ευκφνθ και μεριμνά για τθ ςφναψθ μνθμονίου ςυνεργαςίασ μεταξφ του Υπουργείου 

…………………… και των εποπτευόμενων από αυτό φορζων, με το ελάχιςτο περιεχόμενο που 

ορίηεται ςτο άρκρο 70 του ν.4270/2014, ςτισ περιπτϊςεισ που προβλζπονται από τισ κατ’ 

εξουςιοδότθςθ των διατάξεων των άρκρων 70, 147, 155Α, 172, 173 και 175Α του ν. 4270/2014 

αποφάςεισ του Υπουργοφ Οικονομικϊν. 

3. Μεριμνά για τθν εφαρμογι και επιβλζπει τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ Επιςκόπθςθσ 

Δαπανϊν, παρακολουκϊντασ τθν εκτζλεςθ των δράςεων του Υπουργείου και των εποπτευόμενων 

από αυτό φορζων, ςφμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που ζχουν τεκεί.6  

4. Μεριμνά για τθ ςυγκζντρωςθ των αναγκαίων ςτοιχείων παρακολοφκθςθσ τθσ υλοποίθςθσ των 

δράςεων του προγράμματοσ Επιςκόπθςθσ Δαπανϊν, ωσ προσ το Υπουργείο και τουσ 

εποπτευόμενουσ από αυτό φορείσ, τθν αξιολόγθςθ και τθ διαβίβαςι τουσ ςτο Γενικό Λογιςτιριο 

του Κράτουσ ςφμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. 

5. Μεριμνά για τθ ςυγκζντρωςθ και αξιολόγθςθ όλων των ςτοιχείων αναφορικά με τθν 

παρακολοφκθςθ των δεικτϊν που ζχουν τεκεί για τθν παρακολοφκθςθ του προγράμματοσ 

Επιςκόπθςθσ Δαπανϊν.7 

6. Σε περίπτωςθ εντοπιςμοφ αποκλίςεων από τουσ ςτόχουσ του προγράμματοσ Επιςκόπθςθσ 

Δαπανϊν, μεριμνά για τθν άμεςθ ενθμζρωςθ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ, προβαίνει ςε 

                                                 
6
 Θ φράςθ «ςφμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που ζχουν τεκεί» αναφζρεται μόνο για τα Υπουργεία Υγείασ, Ρολιτιςμοφ & 

Ακλθτιςμοφ και Υποδομϊν & Μεταφορϊν, τα οποία και ςυμμετείχαν ςτο πρόγραμμα Επιςκόπθςθσ Δαπανϊν 2018, θ εκτζλεςθ 
του οποίου κα παρακολουκθκεί το 2019. 
7
 Θ παράγραφοσ 5 αναφζρεται μόνο για τα Υπουργεία Υγείασ, Ρολιτιςμοφ & Ακλθτιςμοφ και Υποδομϊν & Μεταφορϊν, τα 

οποία και ςυμμετείχαν ςτο πρόγραμμα Επιςκόπθςθσ Δαπανϊν 2018, θ εκτζλεςθ του οποίου κα παρακολουκθκεί το 2019. 
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τυχόν επαναςχεδιαςμό των δράςεων και λαμβάνει ςε κάκε περίπτωςθ όλα τα αναγκαία μζτρα για 

τθν επίτευξθ του ςυμφωνθκζντοσ δθμοςιονομικοφ αποτελζςματοσ, τόςο για το Υπουργείο όςο και 

για τουσ εποπτευόμενουσ από αυτό φορείσ. 

7. Μεριμνά για το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ δράςεων με ςτόχο πικανά δθμοςιονομικά οφζλθ, 

για τισ οποίεσ ενθμερϊνει το Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ. 

8. Ζχει τθν ευκφνθ και μεριμνά για τθν εφαρμογι των οριηόμενων ςτισ αποφάςεισ του Υπουργοφ 

Οικονομικϊν που εκδίδονται κατ’ εξουςιοδότθςθ των διατάξεων του άρκρου 63 του ν.4270/2014:  

i. παρακολουκεί αν ςυντρζχουν οι λόγοι και οι εξωγενείσ παράγοντεσ για ανακεϊρθςθ των 

προχπολογιςμϊν των ΔΕΚΟ και των Ν.Ρ.Ι.Δ. του Κεφαλαίου Αϋ του ν.3429/2005 και μεριμνά για 

τθν ζγκαιρθ υποβολι αιτθμάτων ανακεϊρθςθσ προχπολογιςμϊν, κακϊσ και των ςχετικϊν 

ςυνοδευτικϊν ςτοιχείων, ςτο Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ, 

ii. παρακολουκεί αν ςυντρζχουν οι λόγοι αναμόρφωςθσ προχπολογιςμϊν των λοιπϊν φορζων 

τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ και μεριμνά για τθν υποβολι αιτιματοσ ςχετικά με τθν ζγκριςι τουσ, 

ςτισ περιπτϊςεισ για τισ οποίεσ απαιτείται προθγοφμενθ ζγκριςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν. 

 

Σο Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ: 

 

1. Αξιολογεί τισ τυχόν αποκλίςεισ από τουσ τικζμενουσ τριμθνιαίουσ δθμοςιονομικοφσ ςτόχουσ και 

εξετάηει αν ζχουν λθφκεί οι απαραίτθτεσ διορκωτικζσ παρεμβάςεισ. 

 

2. Εφόςον διαπιςτωκοφν υπερβάςεισ άνω του 10% από τουσ τριμθνιαίουσ δθμοςιονομικοφσ ςτόχουσ 

και δεν ζχουν υλοποιθκεί οι προβλεπόμενεσ διορκωτικζσ παρεμβάςεισ, κατόπιν ειςιγθςθσ του 

προϊςταμζνου τθσ οικείασ ΓΔΟΥ, ενεργοποιεί τισ διαδικαςίεσ επιβολισ κυρϊςεων του Μζρουσ Ηϋ 

του ν.4270/2014. 

 

3. Δφναται να επαναδιακζτει το ποςό των πιςτϊςεων που ζχουν περικοπεί ι και το ποςό των 

επιχορθγιςεων ι αποδόςεων που ζχει περικοπεί, ςφμφωνα με τα άρκρα 172 και 173 του 

ν.4270/2014, εφόςον βάςει των απολογιςτικϊν ςτοιχείων του επόμενου τριμινου, ζχουν 

εξιςορροπθκεί οι διαπιςτοφμενεσ αποκλίςεισ, κατόπιν ειςιγθςθσ του προϊςταμζνου τθσ οικείασ 

ΓΔΟΥ. 

 

4. Ορίηει Επόπτθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν ςτουσ εποπτευόμενουσ φορείσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ του 

οικείου Υπουργείου, εφόςον διαπιςτωκεί απόκλιςθ άνω του 10% από τουσ δθμοςιονομικοφσ 

ςτόχουσ για δφο ςυνεχόμενα τρίμθνα και δεν ζχουν λθφκεί οι προβλεπόμενεσ διορκωτικζσ 

παρεμβάςεισ, κατόπιν ειςιγθςθσ του προϊςταμζνου τθσ οικείασ ΓΔΟΥ. 

 

5. Μεριμνά για τθν αποδζςμευςθ των εγκεκριμζνων πιςτϊςεων του προχπολογιςμοφ του οικείου 

Υπουργείου, με τρόπο που να κακίςταται δυνατι θ υλοποίθςθ του προγράμματοσ εκτζλεςθσ του 

προχπολογιςμοφ του. 

 

6. Μεριμνά για τθ χοριγθςθ των απαραίτθτων ςτοιχείων εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ του 

οικείου Υπουργείου. 

 

7. Ανταποκρίνεται ςε ερωτιματα και παρζχει διευκρινιςεισ, εντόσ εφλογων προκεςμιϊν. 
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8. Σε περιπτϊςεισ δθμοςιονομικϊν προςαρμογϊν, το φψοσ του προχπολογιςμοφ του Υπουργείου και 

κατ’ επζκταςθ οι ςτόχοι αυτοφ μποροφν να επαναπροςδιορίηονται. 

 

 

 

Ακινα,    ….….  (θμερομθνία) 
 

   

Ο Αναπλθρωτισ  
Τπουργόσ Οικονομικϊν 

 O Τπουργόσ  

 
 
 

  

……………………………….  ........................................ 

 
 

  

Θ Προϊςταμζνθ  
τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςιονομικισ 

Πολιτικισ και Προχπολογιςμοφ  
του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ 

 Ο Προϊςτάμενοσ τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν 

Τπθρεςιϊν  
του Τπουργείου  

............................ 
 
 
 

  

……………………………………..  ....................................... 
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