
 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    35259  
Σύσταση και Λειτουργία Λογαριασμού για την 

εθνική χρηματοδότηση των έργων του Ταμείου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 42 του ν. 4772/2021 «Διενέργεια Γενικών 

Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική 
Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, 
επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 17).

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως δια-
τηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

3. Τα άρθρα 23, 78, 79, 80, 127 και 128 του ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

4. Το άρθρο 2 του ν. 2212/1952 «Περί αναγραφής εις 
τον Κρατικόν Προϋπολογισμόν από του οικονομικού 
έτους 1952-1953 και εφεξής πιστώσεων δια δαπάνας 
προβλεπόμενας υπό Συμβάσεων Έργου Δ.Ο.Σ. και 
Ο.Κ.Α. εις βάρος των κεφαλαίων της Ανασυγκροτήσε-
ως» (Α’ 266).

5. Τον κρατικό προϋπολογισμό του έτους 2021, 
όπως κυρώθηκε από την Βουλή των Ελλήνων με τον 
ν. 4762/2020 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2021» (Α’ 251).

6. Τις κοινές αποφάσεις των Υπουργών Συντονισμού και 
Οικονομικών υπ΄αρ. 25812/19.6.1952, 21356/12.3.1953 
(Β’ 75), 32965/23.5.1953 (Β’ 128), 39410/30.6.1953 (Β’ 167), 
0202/ΛΟ 607/16.12.1959, 41891/ΛΟ 935/14.11.1960 
(Β’  485), 46450/ΛΟ 975/21.12.1960 (Β’  3/4.1.1961), 
61029/ΛΟ 393/23.12.1964 (Β’ 118/11.2.1965) και 72589/
ΛΟ 67/27.12.1965 (Β’ 6/11.1.1966) «περί τρόπου ενερ-
γείας πληρωμών δημοσίων επενδύσεων κ.λπ.» και την 
απόφαση υπ΄αρ. 8511/493/17.1.1972 «περί εφαρμογής 
διοικητικής αποκέντρωσης στην ενταλματοποίηση των 
δαπανών δημοσίων επενδύσεων» (Β’ 78) καθώς και την 
απόφαση Χ.Δ. 9035/30.7.1973 «περί Γενικών Διατάξε-
ων που αναφέρονται στην εκτέλεση, χρηματοδότηση 
κ.λπ. Έργων και Μελετών του Προγράμματος Δημοσί-
ων Επενδύσεων» και την απόφαση υπό στοιχεία 4118/
ΔΕ-649/29.01.2007.

7. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

9. Το π.δ. 62/2020 (Α’ 155) «Διορισμός Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

10. Την υπ’ αρ. 85847/11-8-2020 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 3375).

11. Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

12. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).
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13. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α’ 181).

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Εγκρίνουμε τη σύσταση στην Τράπεζα της Ελλάδος 

(κεντρικό κατάστημα) υπό το λογαριασμό διαθεσίμων 
του Ελληνικού Δημοσίου (28) «Λογαριασμός Ταμειακής 
Διαχείρισης», λογαριασμού σε ευρώ, με τον εξής τίτλο:  
«2015-ΕΔ-ΣΥΓΧΡ.ΤΑΜ.ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤ. Ε.Ε» και 
αριθμό 23/201550 (εφεξής «λογαριασμός»).

Άρθρο 2
Όροι λειτουργίας του λογαριασμού

1. Ο λογαριασμός λειτουργεί αποκλειστικά για τη 
χρηματοδότηση των έργων που εντάσσονται στις συλ-
λογικές αποφάσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθε-
κτικότητας της ΕΕ (Σ.Α.Τ.Α) τα οποία χρηματοδοτούνται 
από το Τ.Α.Α. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Δεν 
επιτρέπεται η χρηματοδότηση άλλων έργων από το λο-
γαριασμό αυτό.

2. Καθορίζουμε την κίνηση του λογαριασμού ως ακο-
λούθως:

α) Ο εν λόγω λογαριασμός (23/201550) πιστώνεται με 
εντολή της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυ-
βέρνησης (ΔΠΓΚ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
(ΓΛΚ) προς την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) με τα ανα-
γκαία ποσά (εθνικοί πόροι) που μεταφέρονται σε αυτόν 
περιοδικά από το λογαριασμό 23/2002, μετά από εισή-
γηση της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων (ΔΔΕ) του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΥΠΑΝΕΠ) για 
την χρηματοδότηση έργων ενταγμένων σε ΣΑΤΑ προ-
κειμένου να χρηματοδοτούνται απρόσκοπτα τα έργα 
και να εξασφαλίζεται η άμεση πληρωμή των δικαιούχων.

β) Ο λογαριασμός χρεώνεται με την εκτέλεση των 
ηλεκτρονικών εντολών πληρωμής (eps), σε βάρος ανα-
λυτικών τριτοβάθμιων λογαριασμών σε επίπεδο Συλ-
λογικής Απόφασης (ΣΑ) με υπολόγους διαχειριστές τις 
οικονομικές υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα, με βάση τις 
ισχύουσες διατάξεις για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν-
δύσεων (Π.Δ.Ε.). Τα ποσά αυτά προορίζονται αποκλειστι-
κά για την πληρωμή των τελικών δικαιούχων έργων που 
εντάσσονται σε ΣΑΤΑ.

γ) Η χρηματοδότηση των ως άνω αναλυτικών τριτο-
βάθμιων λογαριασμών («λογαριασμοί ΣΑ») πραγματο-
ποιείται από την ΤτΕ με απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Δ.Ε και ΕΣΠΑ ύστερα από πρόταση των Φορέων Χρημα-
τοδότησης (Φ.Χ.) μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος 
του ΠΔΕ (epde).

δ) Οι ανωτέρω προτάσεις των Φ.Χ. καταχωρούνται 
στο epde σε επίπεδο έργου/υπολόγου και συγκροτούν 
Πίνακα Κατανομής έργων (ΠΙΚΕ), ο οποίος αποτελεί ανα-
πόσπαστο τμήμα της απόφασης χρηματοδότησης κάθε 
ΣΑ. Με την εκτέλεση της απόφασης χρηματοδότησης 
της ΣΑ από την ΤτΕ, τα στοιχεία του ΠΙΚΕ ως επιτυχημένες 
εγγραφές ενημερώνουν το epde και μέσω αυτού τους 
υπολόγους διαχειριστές με το διαθέσιμο ποσό προκει-
μένου να εκτελέσουν πληρωμές για συγκεκριμένο έργο.

Τα αδιάθετα υπόλοιπα των κατανομών του ΠΙΚΕ στο 
τέλος του έτους δεν ανακαλούνται από την ΤτΕ και παρα-
μένουν διαθέσιμα για πληρωμές το επόμενο έτος.

ε) Τόσο οι κατανομές όσο και οι πληρωμές των έργων 
δεν δύνανται να υπερβαίνουν το σύνολο των πιστώσεων 
που έχουν εγκριθεί για τα έργα.

3. Ο λογαριασμός (23/201550) είναι έντοκος και οι τό-
κοι αποδίδονται στο Δημόσιο.

4. Οι πληρωμές του λογαριασμού βαραίνουν τον Προ-
ϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων.

5. Η ΤτΕ ενημερώνει ηλεκτρονικά για κάθε ενεργού-
μενη χρεοπίστωση του λογαριασμού τη ΔΠΓΚ του ΓΛΚ, 
τη ΔΛΓΚ του ΓΛΚ και τη ΔΔΕ του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων.

6. Η ΤτΕ αποστέλλει στη ΔΛΓΚ του ΓΛΚ αντίγραφο κινή-
σεων του λογαριασμού για τη διενέργεια των λογιστικών 
εγγραφών στη δημόσια ληψοδοσία.

7. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και το 
Υπουργείο Οικονομικών συντονίζουν τις ενέργειές τους 
προκειμένου:

- να παρέχουν οδηγίες στους Φορείς Χρηματοδότησης
- να εξασφαλίζουν ότι οι πληρωμές των δικαιούχων 

γίνονται απρόσκοπτα, χωρίς καθυστερήσεις.

Άρθρο 3

Οι πληρωμές των έργων που θα χρηματοδοτηθούν 
από το Τ.Α.Α. βαραίνουν το Εθνικό Σκέλος του ΠΔΕ μέσω 
διακριτών ΣΑ ανά Φορέα Χρηματοδότησης.

Άρθρο 4

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Μαρτίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Υφυπουργός
Οικονομικών  Ανάπτυξης και Επενδύσεων
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