
 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 124864 
   Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων 

με τη λήξη του οικονομικού έτους 2022, χρημα-

τοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύ-

σεων έτους 2023 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-

νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98) το 
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

2. 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).

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

4. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

5. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων» (Α΄ 15).

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α΄ 181).

7. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).

8. Την υπό στοιχεία 51875/7.5.2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 1867).

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

10. Την παρ. 5 του άρθρου 3 του ν.δ. 2957/1954 «Περί 
δημοσίων επενδύσεων και συμπληρώσεως των σχετικών 
διατάξεων του Δημοσίου Λογιστικού» (Α΄ 186).

11. Τα άρθρα 1 και 5 του ν.δ. 4355/1964 «Περί αρμοδι-
οτήτων του Υπουργείου Συντονισμού» (Α΄ 146).

12. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 133).

13. Τον ν. 4772/2021 «Διενέργεια Γενικών Απογραφών 
έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγου-
σες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων 
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες 
δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 17).

14. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 
(Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265).

15. Την περ. η΄ της παρ. 3 του άρθρου 79 του 
ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)  - 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ. 31 του άρθρου 10 του 
ν. 4337/2015 (Α΄ 129).

16. Τον ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 167).

17. Τις υπ’ αρ. 25812/19.6.1952, 21356/12.3.1953 
(Β΄  75), 32965/23.5.1953 (Β΄  128), 39410/30.6.1953 
(Β΄ 167), υπό στοιχεία 0202/ΛΟ 607/16.12.1959, 41891/
ΛΟ 935/14.11.1960 (Β΄ 485), 46450/ΛΟ 975/21.12.1960 
(Β΄ 3/1961), 61029/ΛΟ 393/23.12.1964 (Β΄ 118/1965) και 
72589/ΛΟ 67/27.12.1965 (Β΄ 6/1966) κοινές αποφάσεις 
των Υπουργών Συντονισμού και Οικονομικών «περί 
τρόπου ενεργείας πληρωμών δημοσίων επενδύσεων 
κ.λπ.» και την υπ’ αρ. 8511/493/17.1.1972 απόφαση «περί 
εφαρμογής διοικητικής αποκέντρωσης στην ενταλματο-
ποίηση των δαπανών δημοσίων επενδύσεων» (Β΄ 78), 
καθώς και την υπό στοιχεία Χ.Δ. 9035/30.7.1973 από-
φαση «περί Γενικών Διατάξεων που αναφέρονται στην 
εκτέλεση, χρηματοδότηση κ.λπ. Έργων και Μελετών του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων» και την υπό 
στοιχεία 4118/ΔΕ-649/29.1.2007 απόφαση.
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18. Την υπό στοιχεία 44009/ΔΕ5154/15.10.2013 κοινή 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός τρόπου πληρωμής 
των δαπανών δημοσίων επενδύσεων από τους λογα-
ριασμούς των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της 
Ελλάδος μέσω ηλεκτρονικών εντολών» (Β΄ 2595).

19. Την υπ’ αρ. 37501/4.3.2009 κοινή υπουργική από-
φαση «Μεταφορά της Δημόσιας Δαπάνης στον Οργα-
νισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) για την 
πληρωμή των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) και του Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος Αλιείας (ΕΠ.Α.Λ.) περιόδου 2007 - 2013 και της Δρά-
σης 1, «Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αλιέων» του μέτρου 
4.2, «Κοινωνικοοικονομικά μέτρα» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Αλιείας περιόδου 2000- 2006, από το 
πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και ρύθμιση 
σχετικών θεμάτων για την εφαρμογή του» (Β΄ 485).

20. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή υπουργική 
απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων» (Β΄ 2857), 
όπως ισχύει.

21. Την υπ’ αρ. 83714/12.9.2022 κοινή υπουργική 
απόφαση «Επανακαθορισμός της λειτουργίας του λο-
γαριασμού 23/200850 για τη χρηματοδότηση πράξεων/ 
δράσεων από Ευρωπαϊκά Ταμεία και Μηχανισμούς Χρη-
ματοδότησης» (Β΄ 4787).

22. Την υπ’ αρ. 107801/20.10.2016 κοινή υπουργική 
απόφαση «Σύσταση Λογαριασμού για τη συγχρημα-
τοδότηση έργων των Ταμείων Εσωτερικής Ασφάλειας 
(Σύνορα και Θεωρήσεις / Αστυνομική Συνεργασία) και 
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Προγραμμα-
τικής Περιόδου 2014-2020 και καθορισμός του τρόπου 
λειτουργίας του» (Β΄ 3390).

23. Την υπ’ αρ. 35259/23.3.2021 κοινή υπουργική από-
φαση «Σύσταση και Λειτουργία Λογαριασμού για την 
εθνική χρηματοδότηση των έργων του Ταμείου Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 
(Β΄ 1197).

24. Την υπ’ αρ. 2/16570/0026/13.5.2016 κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας και εξειδίκευση 
μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες Δη-
μοσιονομικού Ελέγχου / Ειδικό Λογιστήριο στις Οικο-
νομικές Υπηρεσίες Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης» 
(Β΄ 1381).

25. Τις διατάξεις των συλλογικών αποφάσεων έτους 
2022.

26. Την υπό στοιχεία ΛΟ588/15.6.1956 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Συντονισμού περί «Διαδικασίας Χρηματο-
δότησης Δημοσίων Επενδύσεων».

27. Την υπ’ αρ. 43903/28.4.2022 κοινή υπουργική από-
φαση «Έγκριση Ειδικού Προγράμματος Φυσικών Κατα-
στροφών: στόχοι και σύστημα διαχείρισης» (Β΄ 2112).

28. Την υπ’ αρ. 14645/11.2.2022 εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, «Εγκύκλιος οδηγιών 
για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2022 και 
τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2023-2025».

29. Τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων ετών 
2022-2023.

30. Την ανάγκη να διευκρινιστεί η διαδικασία πληρω-
μών έργων δημοσίων επενδύσεων κατά τη λήξη του 

οικονομικού έτους 2022, να καθοριστεί η διαδικασία 
της χρηματοδότησης για το επόμενο έτος 2023 και να 
ρυθμιστεί κάθε σχετικό θέμα.

31. Την ανάγκη βελτιστοποίησης της διαδικασίας 
πληρωμής δαπανών με σκοπό την ταχύτερη και απο-
τελεσματικότερη υλοποίηση του ΠΔΕ, όπως προέκυψε 
στο πλαίσιο Σχεδίου Δράσης από κοινού με το Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους.

32. Την υπ’ αρ. 123277/19.12.2022 εισήγηση του Προ-
ϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

33. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

1. Προθεσμία διενέργειας πληρωμών του οικονομικού 
έτους 2022.

1.1 Οι εντολές χρηματοδότησης συλλογικών αποφά-
σεων (ΣΑ) δύναται να εκτελούνται μέχρι τις 27 Δεκεμ-
βρίου 2022 και οι εντολές κατανομής έργων μέχρι τις 
29 Δεκεμβρίου 2022.

1.2 Πραγματοποίηση πληρωμών εσωτερικού ή εξωτε-
ρικού σε βάρος του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύ-
σεων του οικονομικού έτους 2022, πραγματοποιούνται 
μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2022.

Αναλυτικότερες οδηγίες αναφορικά με τις καταληκτι-
κές προθεσμίες για την πραγματοποίηση πληρωμών (πα-
ραλαβή token, αποστολή web αρχείων στην Τράπεζα της 
Ελλάδος, ώρα αποστολής τελευταίου αρχείου πληρωμών 
στην ΤτΕ κ.ά.) έως τις 30.12.2022 έχουν αναρτηθεί στο 
e-ΠΔΕ.

Η εξασφάλιση επαρκούς υπολοίπου στους αντίστοι-
χους λογαριασμούς είναι αναγκαία πριν την αποστολή 
των ηλεκτρονικών εντολών πληρωμής.

2. Προθεσμία επιστροφής υπολοίπων προκαταβολών.
2.1 Οι δικαιούχοι προκαταβολής (διαχειριστές έρ-

γων / υπεύθυνοι λογαριασμών δημοσίων επενδύσεων 
κ.λπ.) καταθέτουν, το αργότερο, μέχρι 30.12.2022, κάθε 
υπόλοιπο προκαταβολής που έχουν αναλάβει κατά τη 
διάρκεια του οικονομικού έτους 2022, στο λογαριασμό 
«ΠΔΕ ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΥΠΟΛ. ΠΑΡΕΛΘ. ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ» με IBAN 
GR8501000233100100000231000, που τηρείται στην 
Τράπεζα της Ελλάδος.

2.2 Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται:
• Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Ιδιωτικού 

Δικαίου και οι Δημόσιοι Οργανισμοί, που έχουν ορισθεί 
διαχειριστές λογαριασμών δημοσίων επενδύσεων σύμ-
φωνα με την υπ’ αρ. 32965/23.5.1953 απόφαση, για τους 
οποίους έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες ειδικές διατάξεις.

• Η Τράπεζα της Ελλάδας από τις αναλήψεις που πραγ-
ματοποιεί από τον αντίστοιχο λογαριασμό των δαπανών 
Εξωτερικού.

3. Προθεσμία αποστολής δικαιολογητικών και έκδοση 
συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων.

3.1 Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων, υποχρε-
ούνται να αποστείλουν τα δικαιολογητικά των πληρω-
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μών που θα γίνουν μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2022 σε 
βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 
του οικονομικού έτους που λήγει, στις ΓΔΟΥ του οικείου 
Υπουργείου και στο Γραφείο Δημοσιονομικού Ελέγχου-
Γραφείο Προώθησης Εντολών Μεταφοράς Πιστώσεων 
(Γ.Π.Ε.Μ.Π.), του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το αργότε-
ρο μέχρι 31 Ιανουαρίου 2023.

Για τα έργα των Περιφερειών, τα δικαιολογητικά των 
πληρωμών που θα γίνουν μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 
2022 σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσιών Επεν-
δύσεων του οικονομικού έτους που λήγει, θα τηρούνται 
στο αρχείο των Περιφερειών. Για την ενταλματοποίηση 
των δαπανών του ΠΔΕ, οι Περιφέρειες θα αποστέλλουν 
στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
το αργότερο μέχρι 31 Ιανουαρίου 2023 έναν πίνακα (αρ-
χείο excel) με όλα τα έργα τους που είχαν κατανομές ή 
πληρωμές εντός του 2022, χαρακτηρισμένα σε ειδικό 
φορέα και ΑΛΕ.

3.2 Οι ανωτέρω αρμόδιες υπηρεσίες και το Γραφείο 
Δημοσιονομικού Ελέγχου - Γραφείο Προώθησης Εντο-
λών Μεταφοράς Πιστώσεων (Γ.Π.Ε.Μ.Π), του Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας εκδίδουν, με βάση τα δικαιολογητικά 
που τους αποστέλλονται σύμφωνα με την προηγούμε-
νη παράγραφο, συμψηφιστικά χρηματικά εντάλματα σε 
βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δημοσίων 
Επενδύσεων του οικονομικού έτους που λήγει, το αργό-
τερο μέχρι το τέλος Μαρτίου 2023.

3.3 Για έργα του ΠΔΕ για τα οποία διαχειριστής είναι η 
αρμόδια οικονομική υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο, η έκ-
δοση των συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από 
τις αρμόδιες Υπηρεσίες πραγματοποιείται με μόνο δικαι-
ολογητικό τα αποδεικτικά στοιχεία πραγματοποίησης 
των πληρωμών, για όλες τις πληρωμές που πραγματο-
ποιούνται από 1.1.2022 μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2022, 
βάσει της υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινής υπουργικής 
απόφασης (Β΄ 2857).

Για τους λογαριασμούς κατηγορίας 231 νομικών προ-
σώπων, για τους οποίους η εντολή κατανομής αποτελεί 
πληρωμή για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση των συμ-
ψηφιστικών ενταλμάτων είναι: α. αντίγραφο της οικείας 
συλλογικής απόφασης έργων ή μελετών (ΣΕ, ΣΜ, ΕΠ, 
ΜΠ, ΣΑΝΑ κ.λπ.) β. αντίγραφο εντολής χρηματοδότησης 
(κατανομής) και γ. αντίγραφο αποδεικτικού εκτέλεσης 
της ανωτέρω εντολής από την Τράπεζα της Ελλάδος, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2/39549/0026/11.6.2015 κοινή 
υπουργική απόφαση (Β΄ 1138).

4. Ανάκληση αδιαθέτων υπολοίπων από λογαριασμούς 
επενδύσεων του οικονομικού έτους 2022.

Στις 30 Δεκεμβρίου 2022 ανακαλούνται τα υπόλοιπα 
των λογαριασμών δημοσίων επενδύσεων της κατηγορί-
ας 0.20 που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Ειδικότερα για τους λογαριασμούς της κατηγορίας 
0.20 των έργων ΕΠΑ στα οποία έχει ενεργοποιηθεί η 
διαδικασία φραγής πληρωμών και έχει ολοκληρωθεί η 
μεταφορά τους από ΣΕ, ΣΜ, ΕΠ και ΜΠ σε ΣΑΝΑ, μετά την 
ανάκληση των υπολοίπων η ΤτΕ προβαίνει σε κατάργηση 
των εν λόγω λογαριασμών, καθόσον έχουν αντικατα-
σταθεί ή θα αντικατασταθούν με αντίστοιχους λογαρια-
σμούς των νέων εναρίθμων που θα λάβουν στις ΣΑΝΑ.

Εξαιρούνται:
1. Τα υπόλοιπα των λογαριασμών κατηγορίας 231 που 

έχουν ως υπόλογο - διαχειριστή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή Δη-
μόσιο Οργανισμό για τους οποίους έχουν εφαρμογή οι 
διατάξεις της υπ’ αρ. 32965/23.5.1953 απόφασης.

Ειδικότερα για τα ως άνω έργα ισχύουν τα κάτωθι:
α) τα υπόλοιπα των λογαριασμών κατηγορίας 231 των 

έργων ΣΕ, ΣΜ, ΕΠ και ΜΠ που έχει ολοκληρωθεί η μετα-
φορά τους σε ΣΑΝΑ, δεν ανακαλούνται και οι υπόλογοι 
διαχειριστές δύνανται να εκτελέσουν πληρωμές μέχρι 
του ύψους του υπολοίπου, σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις που διέπουν το θεσμικό πλαίσιο του ΕΠΑ και 
του ΠΔΕ.

β) τα υπόλοιπα των λογαριασμών της κατηγορίας 231 
εν εξελίξει (συνεχιζόμενων) έργων επαναλαμβανόμενων 
που δεν εντάσσονται στο ΕΠΑ σύμφωνα με την παρ. 4 
του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 64957/10.6.2021 υπουργική 
απόφαση «Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού 
σκέλους ΠΔΕ 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης του 
ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος έγκρι-
σης των Προγραμμάτων», δεν ανακαλούνται και οι υπό-
λογοι διαχειριστές εκτελούν, με ευθύνη τους πληρωμές 
υποχρεωτικά μέχρι του ύψους των ΝΟΔΕ που έχουν 
αναληφθεί μέχρι 30.12.2022. Μετά την ολοκλήρωση του 
οικονομικού αντικειμένου των συγκεκριμένων ΝΟΔΕ, τα 
τυχόν υπόλοιπα στους εν λόγω λογαριασμούς με εντολή 
του Υπολόγου διαχειριστή προς την ΤτΕ και κοινοποίηση 
στον φορέα χρηματοδότησης μεταφέρονται στα Αδιά-
θετα Υπόλοιπα Παρελθόντων οικονομικών ετών.

γ) τα υπόλοιπα των λογαριασμών της κατηγορίας 231 
των έργων ΣΕ, ΣΜ, ΕΠ και ΜΠ που δεν έχει ολοκληρω-
θεί η διαδικασία μεταφοράς τους σε ΣΑΝΑ σε εφαρμο-
γή των εγκεκριμένων ΤΠΑ ή ΠΠΑ εντός του 2022, δεν 
ανακαλούνται και οι υπόλογοι διαχειριστές δύνανται να 
εκτελέσουν πληρωμές στο επόμενο έτος.

2. Τα υπόλοιπα των λογαριασμών 020.2 για τα οποία 
εφαρμόζονται οι διατάξεις που διέπουν τον Κεντρικό 
Λογαριασμό ΕΣΠΑ κ.λπ. ΕΠ 23/200850, σύμφωνα με 
την υπ’ αρ. 83714/12.9.2022 (Β΄ 4787) κοινή υπουργική 
απόφαση.

3. Τα υπόλοιπα των λογαριασμών 20.6 για τα οποία 
εφαρμόζονται οι διατάξεις που διέπουν τον Κεντρικό 
Λογαριασμό Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και Ταμείου 
Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 107801/14.10.2016 (Β΄ 3390) κοινή υπουργική 
απόφαση.

4. Τα υπόλοιπα των λογαριασμών 20.4 για τα οποία 
εφαρμόζονται οι διατάξεις που διέπουν τον Κεντρικό 
Λογαριασμό 23/201550 Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθε-
κτικότητας σύμφωνα με την υπ’ αρ. 35259/21.3.2021 
(Β΄ 1197) κοινή υπουργική απόφαση.

Στις περιπτώσεις πληρωμών δικαιούχων έργων που 
χρηματοδοτούνται από τους λογαριασμούς 200850, 
201150 και 201550 αντίστοιχα, οι οποίες εκτελούνται 
κατά το έτος 2023, ενώ οι αντίστοιχες εντολές χρηματο-
δότησης των λογαριασμών των έργων (εντολές κατανο-
μής / ΠΙΚΕ), για τις ίδιες δαπάνες, έχουν εκδοθεί το έτος 
2022, οι αρμόδιες Υπηρεσίες (ΓΔΟΥ) ενταλματοποιούν 
τις σχετικές δαπάνες ως δαπάνες του έτους κατά το οποίο 
αυτές τελικά πληρώθηκαν, ήτοι του έτους 2022.
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Άρθρο 2
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

1. Έγκριση πιστώσεων - χρηματοδοτήσεων και πλη-
ρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του ΠΔΕ 2023.

1.1. Έγκριση Πιστώσεων
Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων κατά το έτος 

2023, προσδιορίζεται: α) με την απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων που θα εκδοθεί στις αρχές 
του 2023, κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρ-
θρου 79 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), συνολικά για όλα τα 
έργα του ΠΔΕ, για την ανάληψη ετήσιας υποχρέωσης 
καθώς και για προέγκριση ανάληψης υποχρέωσης ένα-
ντι του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του 
επόμενου έτους 2024 και β) με τις συλλογικές αποφάσεις 
με τις οποίες καθορίζονται τα έργα, οι ετήσιες πιστώσεις 
τους και η τριμηνιαία κατανομή αυτών.

Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και μέχρι να πραγματοποι-
ηθεί η έκδοση των επιμέρους συλλογικών αποφάσεων 
έτους 2023, για να εξασφαλισθεί η ομαλή, χωρίς διακοπή, 
συνέχιση της εκτέλεσης των έργων του προγράμματος, 
παρέχεται με την απόφαση αυτή η διευκόλυνση χρη-
ματοδότησης και διενέργειας πληρωμών σε βάρος των 
πιστώσεων του προσεχούς έτους 2023.

Ειδικότερα, έργο και μελέτη του ΠΔΕ που περιλαμβά-
νεται στις συλλογικές αποφάσεις του έτους 2022 και δεν 
αποπερατώθηκε ή δεν αποπληρώθηκε στο έτος αυτό, 
μπορεί να χρηματοδοτηθεί το επόμενο έτος μέχρι την 
έκδοση ΥΑ ή ΣΑ με πλαφόν πίστωσης (προκαταβολή), 
το οποίο υπολογίζεται ως ακολούθως:

ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ
α) Για κάθε έργο και μελέτη του Εθνικού Σκέλους 

που έχει ήδη ενταχθεί / μεταφερθεί σε ΣΑΝΑ, το πλα-
φόν της προκαταβολής υπολογίζεται στο ύψος της μη 
απορροφηθείσας πίστωσης του έτους 2022 + 20% της 
πίστωσης του έτους 2022 υπό την προϋπόθεση το ποσό 
αυτό να επαρκεί στο υπόλοιπο του εγκεκριμένου π/υ του 
έργου στο έτος 2022. Τα ανωτέρω ισχύουν ομοίως και 
για τα έργα των ΣΑΕΠ 8 των Περιφερειών και της ΣΑΕ 
875 του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας που πρόκει-
ται να μεταφερθούν στο Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών 
Καταστροφών της υπ’ αρ. 43903/2022 (Β΄ 2112) κοινής 
υπουργικής απόφασης, τα έργα των Ειδικών Προγραμ-
μάτων ΥΠΑΝΕΠ του 2ου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 
130 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), καθώς και για τα έργα 
που χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από ιδιωτική 
συμμετοχή - δωρεά / συνεισφορά.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του προηγούμενου 
εδαφίου, τα έργα/μελέτες που περιλαμβάνονται σε ΣΑ-
Ε/Μ, ΣΑΕΠ/ ΜΠ, το έτος 2023 δεν χρηματοδοτούνται με 
τη διαδικασία της προκαταβολής, αλλά δύνανται, στην 
αρχή του έτους και πριν την υποβολή των συνολικών 
προτάσεων έκδοσης αρχικών προγραμμάτων, να προ-
τείνονται από τους οικείους ΦΧ για εγγραφή στο ΠΔΕ 
με μέγιστη ετήσια πίστωση 2023 ίση με το ύψος της μη 
απορροφηθείσας πίστωσης του έτους 2022.

β) Για κάθε έργο και μελέτη του Ταμείου Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας, το πλαφόν της προκαταβολής υπο-

λογίζεται από τη μη απορροφηθείσα πίστωση του έτους 
2022 + 30% της πίστωσης του 2022 υπό την προϋπόθεση 
το ποσό αυτό να επαρκεί στο υπόλοιπο του εγκεκριμέ-
νου π/υ του έργου στο έτος 2022.

ΣΥΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΚΕΛΟΣ
γ) Για κάθε έργο και μελέτη του Συγχρηματοδοτούμε-

νου Σκέλους που περιλαμβάνεται στις ΣΑ/2 (εξαιρου-
μένης της ΣΑ 050/2 και όλων των ΣΑ 7--/2) και ΣΑ/4, 
το πλαφόν της προκαταβολής υπολογίζεται από τη μη 
απορροφηθείσα πίστωση του έτους 2022 + 30% της πί-
στωσης του έτους 2022 υπό την προϋπόθεση το ποσό 
αυτό να επαρκεί στο υπόλοιπο του εγκεκριμένου π/υ 
του έργου στο έτος 2022.

δ) Για κάθε έργο και μελέτη του Συγχρηματοδοτούμε-
νου Σκέλους που περιλαμβάνεται στις ΣΑ/1, ΣΑ/6, ΣΑ/8, 
ΣΑ/9, του Κ.Λ. 200850 και στις ΣΑ 7--/2 και 50/2 του Κ.Λ. 
201150 του έτους 2022, το πλαφόν της προκαταβολής 
υπολογίζεται από τη μη απορροφηθείσα πίστωση του 
έτους 2022 + 30% της πίστωσης του έτους 2022 υπό την 
προϋπόθεση το ποσό αυτό να επαρκεί στο υπόλοιπο του 
εγκεκριμένου π/υ του έργου στο έτος 2022.

1.2. Ειδικότερα για τα έργα που χρηματοδοτούνται 
μέσω των Λογαριασμών 23/200850, 23/201150 και 
23/201550, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο τους (κατανομή 
του 2022 μείον πληρωμή του 2022) μεταφέρεται αυτό-
ματα από την ΤτΕ στο νέο έτος (2023) ως υπόλοιπο στο 
λογαριασμό της ΣΑ και του αντίστοιχου Πίνακα Κατα-
νομής Έργων (ΠΙΚΕ) και εμπεριέχεται στο πλαφόν της 
προκαταβολής.

1.3. Οι ανωτέρω εγκρίσεις πιστώσεων ως προκαταβο-
λή παύουν να ισχύουν με την έκδοση της αντίστοιχης 
υπουργικής απόφασης (απόφαση προέγκρισης) ή συλ-
λογικής απόφασης στο έτος 2023.

1.4. Προϋπόθεση για τη διάθεση των πιστώσεων στο 
πλαίσιο των ανωτέρω προκαταβολών αποτελεί η υπο-
βολή αιτημάτων χρηματοδότησης σύμφωνα με τους 
ειδικούς όρους που τυχόν υπάρχουν.

Επαύξηση προϋπολογισμού ή πιστώσεων ή τροπο-
ποίηση όρων, προτείνεται από τους Φορείς Χρηματο-
δότησης για έγκριση με τις συλλογικές αποφάσεις του 
έτους 2023, μέσα στις προθεσμίες που θα τεθούν με την 
Εγκύκλιο κατάρτισης του ΠΔΕ 2023.

1.5. Οι φορείς, στις προτάσεις έγκρισης / τροποποίη-
σης των πιστώσεων των έργων έτους 2023, πρέπει να συ-
μπεριλαμβάνουν τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν 
με τη διαδικασία των προκαταβολών και προηγήθηκαν 
της έγκρισης των πιστώσεων.

1.6. Η Τράπεζα της Ελλάδος εκτελεί με ευθύνη των 
οικείων Υπουργείων, εντολές χρηματοδότησης εσωτε-
ρικού και εξωτερικού, σύμφωνα με όσα καθορίστηκαν 
ανωτέρω.

2. Χρηματοδότηση συλλογικών αποφάσεων (ΣΑ) και 
εντολές κατανομής έργων

2.1. Υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης και εντολών 
κατανομής έργων εκτός Κεντρικών λογαριασμών μέσω 
του e-ΠΔΕ

Τα αιτήματα χρηματοδότησης των συλλογικών απο-
φάσεων προς την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΑΝΕΠ, τη 
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Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων και οι εντολές κατα-
νομών προς την ΤτΕ υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω 
του e-ΠΔΕ από τους αρμόδιους Φορείς χρηματοδότη-
σης, με τη συμπλήρωση του αριθμού πρωτοκόλλου των 
σχετικών εγγράφων και δεν απαιτείται η σε έντυπη μορ-
φή αποστολή αυτών στη ΔΔΕ του ΥΠΑΝΕΠ και στην ΤτΕ.

2.2. Υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης και κατα-
νομής έργων εντός Κεντρικών λογαριασμών μέσω του 
e-ΠΔΕ

Τα αιτήματα χρηματοδότησης των συλλογικών απο-
φάσεων και οι κατανομές στα έργα (ΠΙΚΕ) υποβάλλονται 
προς την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΑΝΕΠ, τη Διεύθυνση 
Δημοσίων Επενδύσεων ηλεκτρονικά μέσω του e-ΠΔΕ. Οι 
αποφάσεις χρηματοδότησης των συλλογικών αποφάσε-
ων προωθούνται μέσω του e-ΠΔΕ προς την ΤτΕ και με την 
εκτέλεση αυτών τα στοιχεία του ΠΙΚΕ ως επιτυχημένες 
εγγραφές ενημερώνουν το e-ΠΔΕ.

2.3. Οι αποφάσεις ορισμού υπολόγου έχουν αποδέκτη 
την ΤτΕ η οποία προβαίνει στις συνδέσεις αυτών με τα 
έργα, αποστέλλει την πληροφορία στο e-ΠΔΕ και δεν 
απαιτείται η σε έντυπη μορφή αποστολή τους στη ΔΔΕ 
του ΥΠΑΝΕΠ.

3. Πληρωμές
3.1. Η κατάρτιση εντολών πληρωμής διενεργείται απο-

κλειστικά μέσω του e-ΠΔΕ από τον Εισηγητή Εκκαθάρι-
σης Δαπάνης και η πληρωμή τους γίνεται ηλεκτρονικά 
από τον αρμόδιο Υπεύθυνο Λογαριασμού.

3.2. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την κατάρτιση 
των εντολών πληρωμής μέσω του e-ΠΔΕ για το οικονο-
μικό έτος 2023, αποτελούν: α) η αντιστοίχιση Φορέα /
Ειδικού Φορέα Απολογισμού με ενάριθμο του ΠΔΕ από 
τις αρμόδιες ΓΔΟΥ (ρόλος στο e-ΠΔΕ: Εισηγητής Φορέα 
Χρηματοδότησης) και β) η αντιστοίχιση εναρίθμου του 
ΠΔΕ με είδος πληρωμής από τις αρμόδιες ΓΔΟΥ (ρόλος 
στο e-ΠΔΕ: Διαχειριστής Οφειλών).

3.3. Η απόφαση ορισμού Υπευθύνου Λογαριασμού 
έργου ΠΔΕ που εκδίδεται από τον Υπόλογο διαχειριστή, 
αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αποστέλλεται ηλεκτρονικά 
στην ΤτΕ. Στην απόφαση αναφέρεται το ονοματεπώνυμο 
του Υπευθύνου Λογαριασμού χωρίς άλλα προσωπικά 
στοιχεία (π.χ. ΑΔΤ, ΑΦΜ, Διεύθυνση).

Δεν απαιτείται κοινοποίηση της απόφασης ορισμού 
Υπευθύνου Λογαριασμού στην ΔΔΕ του ΥΠΑΝΕΠ και 
στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

4. Επιστροφές σε λογαριασμούς Ιδίων Εσόδων ΠΔΕ
4.1. Επιστροφές αδιαθέτων υπολοίπων Λογαριασμών 

κατηγορίας 231 Ν.Π.
Τα αδιάθετα υπόλοιπα των λογαριασμών έργων 

με υπόλογο ΝΠΔΔ που τηρούνται στην ΤτΕ, μετά την 
αποπεράτωση των έργων με ευθύνη του ΝΠ και του 
φορέα που το εποπτεύει, επιστρέφουν υποχρεωτικά, 
με εντολή προς την ΤτΕ στο Λογαριασμό (231) «ΠΔΕ 
ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΥΠΟΛ. ΠΑΡΕΛΘ. ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ» με IBAN 
GR8501000233100100000231000 που τηρείται στην 
Τράπεζα της Ελλάδος. Τα ποσά αυτά δεν επιτρέπεται να 
διατεθούν για σκοπούς άλλους πέραν αυτών για τους οποί-
ους έχουν εγκριθεί μέσω των συλλογικών αποφάσεων.

4.2. Ανάκληση αδιαθέτων υπολοίπων σε λογαρια-
σμούς της κατηγορίας 20.2, 20.4 και 20.6 ΚΛ.

Τα αδιάθετα υπόλοιπα, των λογαριασμών έργων της 
κατηγορίας 20.2, 20.4 και 20.6 με υπόλογο διαχειριστή 
την Οικονομική Υπηρεσία ή Ν.Π, όπου προβλέπεται, 
μετά την αποπεράτωση των έργων ανακαλούνται από 
την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή ή τη ΓΔΟΥ Υπουργείου, 
όπου προβλέπεται.

4.3. Επιστροφές αδιαθέτων υπολοίπων από λογαρια-
σμούς εκτός ΤτΕ.

Αδιάθετα υπόλοιπα που παραμένουν σε λογαριασμούς 
εκτός ΤτΕ (λογαριασμοί επιχορηγούμενων φορέων, Ει-
δικοί λογαριασμοί κ.λπ.) μετά την αποπεράτωση των 
έργων, επιστρέφονται υποχρεωτικά στο Λογαριασμό 
«ΠΔΕ ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΥΠΟΛ. ΠΑΡΕΛΘ. ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ» με IBAN 
GR8501000233100100000231000 που τηρείται στην 
Τράπεζα της Ελλάδος με τους δημιουργηθέντες τόκους.

4.4. Επιστροφές από καταλογισμούς μη επιλέξιμου 
ποσού συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Τα χρηματικά ποσά που προκύπτουν από καταλογι-
σμούς μη επιλέξιμου ποσού σε Φορείς που υλοποιούν 
έργα συγχρηματοδοτούμενου σκέλους, κατατίθενται 
μέσω ΔΟΥ σε κατάλληλο λογαριασμό ιδίων εσόδων ΠΔΕ 
(προϊόντος 231 - ΠΔΕ ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΥΠΟΛ. ΠΑΡΕΛΘ. ΟΙΚΟΝ. 
ΕΤΩΝ ή προϊόντος 234 π.χ. ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ) 
που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

5. Διαχείριση ανεπιτυχών πληρωμών (επιστραφείσες, 
απορριφθείσες)

5.1. Οι ανεπιτυχείς πληρωμές (επιστραφείσες, απορρι-
φθείσες) του προϊόντος 231 θα επαναπιστώνονται στους 
λογαριασμούς έργων.

5.2. Οι ανεπιτυχείς πληρωμές των προϊόντων 020, 
020.2, 020.4 και 020.6:

Έως του ποσού των 10.000 ευρώ, θα πιστώνο-
νται αυτόματα από την ΤτΕ στον λογαριασμό «ΠΔΕ 
ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΥΠΟΛ. ΠΑΡΕΛΘ. ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ» με IBAN 
GR8501000233100100000231000, που τηρείται στην 
Τράπεζα της Ελλάδος.

Άνω του ποσού των 10.000 ευρώ, θα πιστώνονται σε 
λογαριασμό του Τμήματος Λογαριασμών Φορέων Κε-
ντρικής Διοίκησης της ΤτΕ προκειμένου στη συνέχεια, με 
νέα εντολή του υπολόγου προς την ΤτΕ, να πιστωθούν 
στον τελικό δικαιούχο.

6. Απαραίτητα στοιχεία κατά την πίστωση των λογα-
ριασμών Ιδίων Εσόδων ΠΔΕ

Κατά την πίστωση των λογαριασμών Ιδίων Εσόδων 
ΠΔΕ, καθίσταται υποχρεωτική η αναγραφή του εναρίθ-
μου και του κατάλληλου Αναλυτικού Λογαριασμού Εσό-
δων (ΑΛΕ) στην αρχή των σχολίων πίστωσης, με την εξής 
σειρά: ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ κενό ΑΛΕ (π.χ.: 2020ΣΕ34510401 
1560921001).

Σε περίπτωση που η επιστροφή αφορά σε περισσό-
τερους του ενός εναρίθμου, αναγράφεται μόνο ο κα-
τάλληλος ΑΛΕ.

Άρθρο 3
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

1. Ανάκληση υπολοίπων λογαριασμών δημοσίων επεν-
δύσεων.

1.1. Για την ανάκληση των υπολοίπων της χρηματο-
δότησης εσωτερικού του οικονομικού έτους 2022, η 
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Τράπεζα της Ελλάδος (κεντρικό, υποκαταστήματα και 
πρακτορεία) πρέπει την 30 Δεκεμβρίου 2022 να μετα-
φέρει, μετά το τέλος των συναλλαγών, όλα τα υπόλοιπα 
των λογαριασμών κατηγορίας εξουσιοδότησης πληρω-
μής του λογαριασμού 020, τόσο των έργων όσο και των 
αντίστοιχων λογαριασμών των συλλογικών αποφάσεων, 
σε λογαριασμό δημοσίων επενδύσεων που έχει ανοιχθεί 
στο κεντρικό κατάστημα με τίτλο «Υπουργείο Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας - Λογαριασμός ακυρωθεισών 
εξουσιοδοτήσεων πληρωμής».

Ο λογαριασμός αυτός, αμέσως μετά τη συμφωνία των 
υπολοίπων που ακυρώθηκαν, μηδενίζεται από την Τρά-
πεζα χωρίς επαναφορά των υπολοίπων αυτών στους 
λογαριασμούς από τους οποίους ανακλήθηκαν.

Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω δεν μεταφέρονται 
στον ανωτέρω λογαριασμό και επιστρέφουν στο Λο-
γαριασμό «ΕΔ Συνεισφορές Φορέων για την εκτέλεση 
έργων ανασυγκρότησης» αρ. 234800/1 από:

α. Τα υπόλοιπα των λογαριασμών του έργου με κωδι-
κό 2007ΣΕ26900000 και τίτλο «Δωρεάν κρατική αρωγή 
για επισκευές ή ανακατασκευές πυρόπληκτων κτιρίων 
από τις πυρκαγιές Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου 2007 σε 
περιοχές των Νομών Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρ-
καδίας, Κορινθίας, Ευβοίας, Αττικής, Αιτ/νίας, Μαγνησίας, 
Αχαΐας, Αργολίδας, Λάρισας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ζακύν-
θου, Φθιώτιδας, Κεφαλληνίας και Βοιωτίας».

Η ενέργεια αυτή κοινοποιείται από την Τράπεζα της 
Ελλάδος: i) στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ii) στη Διεύ-
θυνση Λογαριασμών Δημοσίου του Υπουργείου Οικο-
νομικών.

β. Τα υπόλοιπα των λογαριασμών των έργων Αεροδρομί-
ων της συλλογικής απόφασης ΣΑΕ 077(2018ΣΕ07700008, 
2015ΣΕ07700001, 2020ΣΕ07700002, 2021ΣΕ07700004) 
του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, οι 
πιστώσεις των οποίων προέρχονται από Συνεισφορά του 
τέλους εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης και οι λογαρια-
σμοί τους ανήκουν στην κατηγορία 0.20 εξουσιοδότησης 
πληρωμής.

γ. Τα υπόλοιπα των λογαριασμών του έργου 
2019ΣΕ57100000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 
Α.Ε.» ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ 
ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ, οι 
πιστώσεις του οποίου προέρχονται από συνεισφορά και 
έχουν λογαριασμό εξουσιοδότησης πληρωμής 0.20.

δ. Τα υπόλοιπα των λογαριασμών του έργου 
2016ΣΕ07150000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΟΔΙ-
ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΘΕΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ 
ΤΗΣ, οι πιστώσεις του οποίου προέρχονται από συνει-
σφορά και έχουν λογαριασμό εξουσιοδότησης πληρω-
μής 0.20.

ε. Τα υπόλοιπα των λογαριασμών του έργου 
2022ΝΑ43700006 Μετεγκατάσταση της Μονάδας Υπο-
βρυχίων Αποστολών του Λιμενικού Σώματος στο Ναυτι-
κό Οχυρό Σκαραμαγκά (2020ΣΕ03700008), οι πιστώσεις 
του οποίου προέρχονται από συνεισφορά και έχουν λο-
γαριασμό εξουσιοδότησης πληρωμής 0.20.

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις, όπου το ίδιο έργο 
έχει πιστώσεις από συνεισφορά αλλά και από κρατική 
πίστωση με υπόλογο Οικονομική Υπηρεσία, για την κα-

λύτερη παρακολούθηση του ταμειακού υπολοίπου του 
λογαριασμού συνεισφορών, δεν θα πρέπει ο υπεύθυνος 
λογαριασμού να είναι το ίδιο πρόσωπο που πληρώνει και 
τις κρατικές πιστώσεις και τις πιστώσεις από συνεισφορά.

1.2. Στα έργα των ΣΑΕΠ 401, 426 και 466 με υπόλογο 
διαχειριστή το Περιφερειακό Ταμείο που χρηματοδοτού-
νται από συνεισφορά δεν έχει εφαρμογή η υπό στοιχεία 
4118/ΔΕ649/29.1.2007 κοινή υπουργική απόφαση.

1.3. Στις 30.12.2022 η ΤτΕ μεταφέρει τα υπόλοιπα των 
λογαριασμών «Ε.Δ. - Λογαριασμός Εσόδων Δημ. Επεν-
δύσεων» (2342) εξαιρουμένου του 234800/1 “Ε.Δ. ΣΥ-
ΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ” στο 
λογαριασμό με τίτλο «Ε.Δ. 2002 Λογαριασμό Δημόσιες 
Επενδύσεις».

Το σύνολο των μεταφερόμενων ποσών εισάγεται στον 
προϋπολογισμό ως έσοδο με μέριμνα του Γενικού Λο-
γιστηρίου του Κράτους και καλύπτει μέρος της χρημα-
τοδότησης του ΠΔΕ.

1.4. Τα υπόλοιπα των λογαριασμών έργων της κατηγο-
ρίας λογαριασμών 20.2, 20.6 και 20.4 δεν θα υποστούν 
μεταβολή, εκτός της μεταφοράς τους “εις νέον”.

1.5. Σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων, μετονομασιών κα-
θώς και αλλαγών στις αρμοδιότητες δημοσίων φορέων 
λόγω αλλαγής του θεσμικού πλαισίου, αλλάζουν αντί-
στοιχα στο επόμενο οικονομικό έτος και οι λογαριασμοί 
των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Στους νέους λογαριασμούς που ανοίγονται στο επό-
μενο οικονομικό έτος σύμφωνα με την ανωτέρω 1.4 
παράγραφο, μεταφέρονται αυτόματα και τα υπόλοιπα 
των παλαιών λογαριασμών έργων των Νομικών Προ-
σώπων κατηγορίας (231) καθώς και των Λογαριασμών 
20.2, 20.4 και 20.6.

2. Κατάργηση / Μετονομασία υφιστάμενων τραπεζι-
κών λογαριασμών - Τροποποίηση της υπό στοιχεία 4118/
ΔΕ-649/29.1.2007 κοινής υπουργικής απόφασης

2.1. Κλείνει ο υφιστάμενος λογαριασμός 
23/3100200000020003 με τίτλο «231 Αδιά-
θετα Υπόλοιπα Φυσικών Προσώπων με ΙΒΑΝ 
GR5901000233100200000020003», αφού προηγηθεί 
η μεταφορά των υπολοίπων του στον λογαριασμό «ΕΔ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ» - ΙΒΑΝ 
GR3001000230000000000002002 και

2.2. Μετονομάζεται ο λογαριασμός 
23/3100100000231000 με τίτλο «231 Αδιάθε-
τα Υπόλοιπα Νομικών Προσώπων» με IBAN 
GR8501000233100100000231000 σε «ΠΔΕ ΑΔΙΑΘΕΤΑ 
ΥΠΟΛ. ΠΑΡΕΛΘ. ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ».

2.3. Η Τράπεζα της Ελλάδος στις 31-12 κάθε έτους με-
ταφέρει τα υπόλοιπα των λογαριασμών της κατηγορίας 
231 Νομικών Προσώπων που παρέμειναν αδρανή για 
διάστημα πέραν των τριών ετών στο Λογαριασμό «ΠΔΕ 
ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΥΠΟΛ. ΠΑΡΕΛΘ. ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ».

2.4. Ειδικότερα στο έργο με κωδικό 2001ΣΕ01900040 το 
οποίο από το 2021 συνεχίζει με κωδικό 2021ΝΑ61900015 
και υπόλογο τη ΜΟΔ ΑΕ δεν έχει εφαρμογή το παραπάνω 
σημείο γ της παρούσης.

3. Διαχείριση ανεπιτυχών πληρωμών (επιστραφείσες, 
απορριφθείσες)

Στις 31.12.2022, η ΤτΕ μεταφέρει τυχόν εκκρεμείς 
ανεπιτυχείς πληρωμές (επιστραφείσες, απορριφθείσες) 
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παλαιότερων ετών, που δεν έχουν διευθετηθεί, στον 
Λογαριασμό «ΠΔΕ ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΥΠΟΛ. ΠΑΡΕΛΘ. ΟΙΚΟΝ. 
ΕΤΩΝ» με IBAN GR8501000233100100000231000 που 
τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Άρθρο 4
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Ενημέρωση και αντίγραφα κινήσεων λογαριασμών για 
τα έργα του ΠΔΕ δίδονται:

Λογαριασμοί κατηγορίας 020, 231 Ν.Π
Αντίγραφο κίνησης λογαριασμού (extrait) της ΤτΕ για 

κάθε λογαριασμό (ανά έργο και υπόλογο) είναι διαθέσιμο 
στο e-ΠΔΕ μέσω των αντίστοιχων ρόλων του Υπολόγου 
Φορέα (Εισηγητής Εκκαθάρισης Δαπάνης και Υπεύθυνος 
λογαριασμού).

Λογαριασμοί κατηγορίας 20.2, 20.4, 20.6
Από ΤτΕ
α) Αντίγραφο κίνησης λογαριασμού (extrait) των λογα-

ριασμών συλλογικών αποφάσεων αποστέλλεται στους 
Φορείς Χρηματοδότησης.

β) Αναφορά υπολόγου με το υποσύνολο των κινήσε-
ων του λογαριασμού της εκάστοτε ΣΑ που αφορούν σε 
πληρωμές έργων των συγκεκριμένων Υπολόγων, ταξι-
νομημένες ανά υπεύθυνο λογαριασμού, αποστέλλεται 
στους Υπολόγους.

Από το e-ΠΔΕ
Οι Διαχειριστές Οφειλών, οι Εισηγητές Εκκαθάρισης 

Δαπάνης και οι Υπεύθυνοι Λογαριασμών έχουν πρόσβα-
ση σε στοιχεία που σχετίζονται με κινήσεις λογαριασμών, 
όπως κατανομές, πληρωμές και υπόλοιπα λογαριασμών, 
με κατάλληλες αναφορές που έχουν δημιουργηθεί για 
κάθε νόμιμη χρήση συμπεριλαμβανομένων των ανα-
γκών που προκύπτουν από ελεγκτικά όργανα.

Άρθρο 5
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται ένα-
ντι κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης που ρυθμίζει 
διαφορετικά το ίδιο θέμα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Υφυπουργός
Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ   
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*02066462212220008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,




