
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από 
την πλημμύρα της 11ης Νοεμβρίου 2013 σε περι-
οχές του Δήμου Καλαμάτας και του Δήμου Μεσ-
σήνης Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου.

2 Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000939 ΕΞ 2016/Χ.Π. 1311 (1)
  Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από 

την πλημμύρα της 11ης Νοεμβρίου 2013 σε περι-

οχές του Δήμου Καλαμάτας και του Δήμου Μεσ-

σήνης Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 και ιδίως της παρ. 2 

του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/τΑ/18-2-1997) «Κατάργηση 
φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 23, 77, 78 και 79 του 
Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/τΑ/28-6-2014) «Αρχές δημοσι-
ονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες δια-
τάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4337/2015 (ΦΕΚ 
Α' 129) και ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 41 παρ. 1 και 5, 47 παρ. 3, 
και 90 του άρθρου πρώτου του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
τΑ/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

4. α) Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 5 του Π.δ. 
70/2015 (ΦΕΚ 114/τΑ/22-9-2015) «Ανασύσταση και με-
τονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμμα-
τείας Βιομηχανίας».

β) Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τΑ/23-9-2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 
194/τΑ/22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες».

5. Την υπ' αριθμ. 107837/21-10-2015 (ΦΕΚ 2280/τΒ/ 
22-10-2015) απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 
Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Θε-
οδώρα Τζάκρη».

6. Το Π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/τΑ/29-6-2014) Οργανι-
σμός Υπουργείου Οικονομικών.

7. Την υπ' αριθμ. 105755/14-10-2015 (ΦΕΚ 2222/τΒ/ 
15-10-2015) απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλ. 
Χαρίτση», όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 17, παρ. 2, του Ν. 4038/2012 
(ΦΕΚ 14/τΑ/2-2-2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφο-
ρούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη-
μοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

9. Την υπ' αριθμ. 20725/Β.979/10-5-2011 (ΦΕΚ 1207/
τΒ/16-6-2011) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
«Καθορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των δια-
τάξεων του άρθρου 36 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/τΑ/ 
18-2-1997)».

10. Την υπ' αριθμ. 854/4-12-2014 απόφαση του Υφυ-
πουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ορισμός 
αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας για 
την υλοποίηση της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής 
και του άρθρου 36 του Ν. 2459/1997».

11. α) Την παράγραφο 2β του αρ. 107 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επίσημη 
εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C326/26-10-2012) 
σύμφωνα με την οποία «Συμβιβάζονται με την εσωτερι-
κή αγορά οι ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που 
προκαλούνται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα».

β) Τον Κανονισμό της ΕΕ αριθμ. 651/2014 της Επιτρο-
πής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερι-
κή αγορά, κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης, τον Κανονισμό αριθμ. 702/2014 της Επιτρο-
πής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και 
δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων 
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με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 
107 και 108 της Συνθήκης και τον Κανονισμό αριθμ. 
1388/2014 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2014 
για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων, σε 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, 
τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, συμβατών με την εσωτερική αγορά 
κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

12. Την αριθμ. οικ. 3648/387/30-3-2012 (ΦΕΚ 985/τΒ/ 
30-3-2012) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανά-
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Εκχώρηση 
αρμοδιοτήτων για το έργο «Επιχορήγηση επιχειρήσεων 
που έχουν πληγεί από πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες 
εκτός σεισμών» άρθρου 36 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/τΑ/
18-2-1997)».

13. Την υπ' αριθμ. 4218/Α325/13-10-2014 (ΦΕΚ 2827/
Β/21-10-2014) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών - Εσωτερικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνι-
στικότητας - Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με την 
οποία οριοθετούνται περιοχές του Δήμου Καλαμάτας και 
του Δήμου Μεσσήνης της Περιφερειακής Ενότητας Μεσ-
σηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που επλήγησαν 
από την πλημμύρα της 11ης Νοεμβρίου 2013.

14. Την υπ' αριθμ. 938/ΑΖ11/15-4-1998 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έρ-
γων «Αποκατάσταση ζημιών κτιρίων που επλήγησαν από 
πλημμύρες, πυρκαγιές και κατολισθήσεις».

15. Το με αριθμ. 11695/4-3-2015 έγγραφο της Περιφέ-
ρειας Πελοποννήσου.

16. Την ανάγκη υποστήριξης των επιχειρήσεων που 
είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στη Περιφερει-
ακή Ενότητα Μεσσηνίας και υπέστησαν ζημιές από την 
πλημμύρα της 11ης Νοεμβρίου 2013.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη που θα βαρύνει τον προϋπολογι-
σμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των 

ζημιών που προκλήθηκαν από την πλημμύρα της 11ης 
Νοεμβρίου 2013 σε περιοχές του Δήμου Καλαμάτας και 
του Δήμου Μεσσήνης της Περιφερειακής Ενότητας Μεσ-
σηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι οποίες έχουν 
οριοθετηθεί με την υπ' αριθμ. 4218/Α325/13-10-2014 
(ΦΕΚ 2827/Β/21-10-2014) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομι-
κών- Εσωτερικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας-
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σε βιομηχανικές 
και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγρο-
τικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και μη κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα φορείς, όπως αυτές ορίζονται στο 
άρθρο 36 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/τΑ/18-2-1997).

2. Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση 
ζημιών των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν καταγραφεί 
από την αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής και 
αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας και αφορούν σε κτι-
ριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες 

ύλες, εμπορεύματα και φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας 
και ιδιωτικής χρήσης, τα οποία κατεγράφησαν από την 
αρμόδια Επιτροπή ως ολοσχερώς κατεστραμμένα από 
τις πλημμύρες.

Η επιχορήγηση καταβάλλεται εντός τεσσάρων ετών 
από την επέλευση της πλημμύρας.

3. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική 
ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 30% του συ-
νόλου της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από την 
αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής και αποτί-
μησης ζημιών της Περιφέρειας.

4. Η επιχορήγηση καταβάλλεται στους δικαιούχους 
από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, μετά 
από προσκόμιση των κάτωθι εγγράφων στην Διεύθυνση 
Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιο-
μηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού:

α) βεβαίωση της αρμόδιας Περιφέρειας στην οποία 
εμφανίζεται αναλυτικά το ύψος των ζημιών,

β) βεβαίωση της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώ-
σεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας 
Υποδομών του Υπουργείου, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει εγκριθεί 
δωρεάν κρατική αρωγή για τις ίδιες ζημιές κτισμάτων με 
βάση το άρθρο 84 του Ν. 4313/2014, ούτε εκκρεμεί σε 
αυτήν σχετική αίτηση,

γ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει καταβληθεί απο-
ζημίωση από άλλον φορέα για την επιχορήγηση που 
αναφέρεται στην παρ. 2 του παρόντος,

δ) βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρίας στην οποία 
εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης που έλαβε 
ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος ή Υπεύθυνη Δήλωση 
του δικαιούχου ότι οι ζημιωθείσες εγκαταστάσεις κλπ 
δεν είναι ασφαλισμένες,

ε) πιστοποιητικό πρωτοδικείου, των τελευταίων 30 
ημερών, περί μη πτώχευσης και λοιπά δικαιολογητικά 
εκταμίευσης όπως προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ. 3 
της υπ' αριθμ. 20725/979/10-5-2011 (ΦΕΚ 1207/Β/14-6-
2011) υπουργικής απόφασης.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά τηρούνται στη Δ/νση 
Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιο-
μηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού για δέκα έτη από την ημερομηνία καταβολής 
της επιχορήγησης.

5. Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται 
από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας με βάση 
τις ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες πρωτοβάθμιες ή 
δευτεροβάθμιες επιτροπές. Από το ύψος της εκτιμηθεί-
σας ζημίας αφαιρείται τυχόν ασφαλιστική αποζημίωση 
που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος.

Άρθρο 2
Η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της 

παρούσας απόφασης, ανέρχεται στο ποσό των 91.000 
ευρώ περίπου και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό 
Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΣΑΕ 027/0-ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ 
2012ΣΕ02700000 - Τομέας Βιομηχανίας - Βιοτεχνίας).
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Ιουνίου 2016

Οι Υπουργοί

 Υφυπουργός
Οικονομίας, Ανάπτυξης Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού και Τουρισμού

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Υφυπουργός
Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού Οικονομικών

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ι

Αριθμ. 2/57103/ΔΠΓΚ (2)
    Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν.  4270/2014 

«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α' 143).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 4281/2014 
«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονο-
μίας, οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών 
και άλλες διατάξεις» (Α' 160).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξε-
ων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες 
διατάξεις» (Α' 112).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα που κυρώ-
θηκε με το Π.δ. 63/2005 (Α' 98).

5. Το Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α'194).

6. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 116).

7. Την αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168).

8. Την αριθμ. 2/22717/0094/9.3.2011 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Υποβολή οικονομικών στοι-
χείων φορέων Γενικής Κυβέρνησης στο Υπουργείο 
Οικονομικών και τροποποίηση της αριθμ. 2014380/ 
377/0026/27.2.1998 (Β' 284) απόφασης του Υπουργού 
Οικονομικών» (Β' 474).

9. Την αριθμ. 2/82445/ΔΠΓΚ/24.12.2015 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Στοχοθεσία - 
Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού - Παρακολού-
θηση εκτέλεσης» (Β' 2934).

10. Την αριθμ. 2/57451/ΔΠΓΚ/24.7.2012 εγκύκλιο 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Τυποποιημένες 
εκθέσεις αναφοράς για το μητρώο δεσμεύσεων και τις 
ληξιπρόθεσμες οφειλές».

11. Την αριθμ. 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28.2.2014 εγκύκλιο του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οδηγίες για την 
τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων» (ΑΔΑ: ΒΙΚΥΗ-Β03).

12. Την ανάγκη εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υπο-
χρεώσεων προς τρίτους των φορέων της Γενικής Κυβέρ-
νησης.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δα-
πάνη κατά ανώτατο όριο ύψους 5.500.000.000 ευρώ 
συνολικά σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού των 
ετών 2016 και 2017, η οποία εκτιμάται περίπου σε ύψος 
3.500.000.000 ευρώ για το έτος 2016 και 2.000.000.000 
ευρώ για το έτος 2017 και θα αντιμετωπιστεί από τις πι-
στώσεις του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 6921 «Υποχρεώ-
σεις προηγούμενων οικονομικών ετών φορέων Γενικής 
Κυβέρνησης (υπό κατανομή)» του Ειδικού Φορέα 23-200 
«Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομι-
κών, αποφασίζουμε:

Α. Φορείς της Κεντρικής Διοίκησης
Στον τακτικό προϋπολογισμό των φορέων της Κεντρι-

κής Διοίκησης είναι δυνατή η μεταφορά πιστώσεων από 
τον Κωδικό Αριθμό (ΚΑ) Εξόδου 6921 του Ειδικού Φορέα 
(Ε.Φ.) 23-200 του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουρ-
γείου Οικονομικών, αποκλειστικά και μόνο για την εξό-
φληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων τους προς τρίτους.

Α1. Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις - ορισμός
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ως ληξι-

πρόθεσμες υποχρεώσεις φορέων της Κεντρικής Διοίκη-
σης ορίζονται οι απλήρωτες υποχρεώσεις προς τρίτους, 
φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης, μετά την πάροδο ενε-
νήντα (90) ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης 
εξόφλησης, όπως αυτή ορίζεται στην αριθμ. 2/18993/
ΔΠΔΣΜ/28.2.2014 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους, οι οποίες

α) είτε έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο δεσμεύσεων 
και έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους, στο πλαίσιο της υποβολής 
μηνιαίων οικονομικών στοιχείων, μέσω της ειδικής ηλε-
κτρονικής πλατφόρμας (σύνοψη e-portal),

β) είτε αφορούν νόμιμες δαπάνες καθ' υπέρβαση πι-
στώσεων για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί ανά-
ληψη λόγω μη επαρκούς πίστωσης, όπως ενδεικτικά δα-
πάνες από εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις ή δαπάνες 
από αποφάσεις διαιτησίας, και για τις οποίες ωστόσο 
έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους στο πλαίσιο της υποβολής 
μηνιαίων οικονομικών στοιχείων και εκθέσεων,

σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010 και τις 
αριθμ. 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28.2.2014 και 2/57451/ΔΠΓΚ/ 
24.7.2012 εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά-
τους.
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Α2. Προϋποθέσεις
Για τη μεταφορά των πιστώσεων ως ανωτέρω, πρέπει 

να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
1. Να έχει οριστεί Προϊστάμενος Οικονομικών Υπη-

ρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του 
Ν.4270/2014.

2. Να τηρείται λειτουργικό μητρώο δεσμεύσεων και να 
γνωστοποιούνται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τα 
στοιχεία του μητρώου μέσω του e-portal, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010 και την αριθμ. 2/18993/
ΔΠΔΣΜ/28.2.2014 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους.

3. Να έχει υποβληθεί στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού 
Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά-
τους μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογι-
σμού του φορέα και τριμηνιαίοι στόχοι, να έχει συνα-
φθεί μνημόνιο συνεργασίας και να υποβάλλονται από 
τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) 
τριμηνιαία στοιχεία για την πορεία εκτέλεσης του προϋ-
πολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 
του Ν.4270/2014 και τα οριζόμενα στην αριθμ. 2/82445/
ΔΠΓΚ/24.12.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών, καθώς και στις εγκυκλίους του Γενικού Λο-
γιστηρίου του Κράτους.

A3. Διαδικασία
Η μεταφορά πιστώσεων και η εξόφληση των ληξιπρό-

θεσμων υποχρεώσεων ως ανωτέρω, πραγματοποιείται 
με την ακόλουθη διαδικασία:

1. Οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης οριστικοποιούν 
το σύνολο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρί-
τους, στο τέλος του μήνα πριν την υποβολή αιτήματος 
μεταφοράς πιστώσεων και καταρτίζουν με ευθύνη του 
Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών αναλυτική κα-
τάσταση με τις υποχρεώσεις αυτές, σύμφωνα με το υπό-
δειγμα Εντύπου Ε1 του Παραρτήματος. Στην κατάσταση 
αυτή αποτυπώνονται οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 
κατά χρονολογική σειρά, ανάλογα με το χρόνο δημιουρ-
γίας τους και σύμφωνα με τα σχετικά παραστατικά. Η εν 
λόγω κατάσταση φυλάσσεται από το φορέα με ευθύνη 
του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών και τίθεται 
στη διάθεση οποιουδήποτε ελεγκτικού οργάνου και του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

2. Οι φορείς υποβάλλουν στη Διεύθυνση Προϋπολογι-
σμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους, μέσω της αρμόδιας ΓΔΟΥ:

α) Αίτημα μεταφοράς πιστώσεων, συνοδευόμενο 
από αναλυτική έκθεση αιτιολόγησης, και μηνιαίο πλάνο 
απορρόφησης της αιτούμενης πίστωσης.

Στην έκθεση αιτιολόγησης τεκμηριώνεται το αίτημα 
ως προς την αναγκαιότητα ενίσχυσης των πιστώσεων 
και την τήρηση των προϋποθέσεων της παραγράφου Α2 
της παρούσας. Στην εν λόγω έκθεση αναλύονται τα εξής:

• η εξέλιξη της πορείας των ληξιπρόθεσμων υποχρε-
ώσεων,

• οι λόγοι δημιουργίας αυτών,
• οι ενέργειες που έχουν δρομολογηθεί για τη μη σώ-

ρευση νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων στο μέλλον,
• οι λόγοι για τους οποίους δεν έχουν εξοφληθεί οι 

ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Το συνολικό ποσό του αιτήματος δεν μπορεί να ξε-
περνά το ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, όπως 
αυτό οριστικοποιήθηκε σύμφωνα με την προηγούμενη 
υποπαράγραφο 1, ενώ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί 
να ξεπερνά το ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 
όπως αυτό είχε διαμορφωθεί την 30.4.2016. Το ύψος των 
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά την 30.4.2016 πε-
ριλαμβάνεται στο αίτημα και πρέπει να είναι σύμφωνο 
με τα υποβληθέντα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 
στοιχεία, στο πλαίσιο της υποβολής μηνιαίων οικονομι-
κών στοιχείων και εκθέσεων.

β) Έγγραφη βεβαίωση του Προϊσταμένου της ΓΔΟΥ για 
την πλήρωση των προϋποθέσεων της παραγράφου Α2.

γ) Έγγραφη βεβαίωση του Προϊσταμένου της ΓΔΟΥ 
για τη συμμόρφωση σε τυχόν συστάσεις που έχουν δι-
ατυπωθεί στο πλαίσιο ελέγχων, οι οποίοι διενεργήθηκαν 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους, για την ορθή τήρηση του μητρώου δεσμεύ-
σεων και την παρακολούθηση των υποχρεώσεών τους.

δ) Έγγραφη δέσμευση του Προϊσταμένου της ΓΔΟΥ 
για την πιστή και απαρέγκλιτη εφαρμογή των διατάξεων 
περί αναλήψεως υποχρεώσεων και την αποφυγή δημι-
ουργίας νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Τα παραπάνω στοιχεία (α ως δ), για τους φορείς που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της 
περίπτωσης γ της παραγράφου 7 του άρθρου 24 του 
Ν.4270/2014, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της 
παραγράφου 2 του άρθρου ένατου του Ν. 4393/2016 
(Α'106), συγκεντρώνονται από την Κύρια Κεντρική Οι-
κονομική Υπηρεσία του Υπουργείου για τη διαμόρφωση 
και υποβολή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους συνο-
λικής πρότασης ενίσχυσης πιστώσεων ανά ειδικό φορέα 
του Υπουργείου, συνοδευόμενη από σχετική έκθεση αι-
τιολόγησης και μηνιαίο πρόγραμμα απορρόφησης ανά 
ειδικό φορέα.

3. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αξιολογεί τα αι-
τήματα, σε συνδυασμό με το συνολικό χρηματοδοτικό 
προγραμματισμό και τις δημοσιονομικές συνθήκες. Οι 
πιστώσεις οι οποίες κρίνονται αναγκαίες, μεταφέρονται 
από τις πιστώσεις του ΚΑ Εξόδου 6921 του τακτικού προ-
ϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών (Ε.Φ.23-200), 
σε ειδικούς φορείς του τακτικού προϋπολογισμού των 
φορέων της Κεντρικής Διοίκησης που έχουν συσταθεί ή 
συστήνονται για το σκοπό αυτό. Η μεταφορά πιστώσεων 
δύναται να πραγματοποιείται σταδιακά, ανάλογα με την 
αξιολόγηση του αιτήματος.

4. Μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των πιστώσε-
ων, οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης προβαίνουν στην 
εξόφληση των σχετικών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 
κατά προτεραιότητα. Η εξόφληση γίνεται με αύξουσα 
χρονολογική σειρά (προηγούνται οι παλαιότερες υπο-
χρεώσεις), η οποία μπορεί να ανατρέπεται μόνο στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν αφορούν σε δικαστικές αποφάσεις οι οποίες 
είναι εκτελεστές,

β) όταν προβλέπονται ποινές και πρόστιμα σε περί-
πτωση καθυστέρησης, όπως τόκοι υπερημερίας κ.λπ.,

γ) όταν αφορούν στην αντιμετώπιση επιτακτικών και 
επειγουσών αναγκών.
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Σε κάθε περίπτωση δεν εξοφλούνται ληξιπρόθεσμες 
υποχρεώσεις επόμενου έτους πριν την εξόφληση των 
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του προηγούμενου κάθε 
φορά έτους, εκτός εάν υφίστανται κωλύματα νομιμότη-
τας για την εξόφλησή τους.

5. Οι αρμόδιες ΓΔΟΥ συγκεντρώνουν και αποστέλλουν, 
σε ηλεκτρονική μορφή, στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού 
Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά-
τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpgk@glk.gr, εντός 
του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα, στοιχεία σχετικά με 
τις μηνιαίες πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από την 
ειδική πίστωση και το ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώ-
σεων στο τέλος του μήνα, σύμφωνα με το υπόδειγμα Εντύ-
που Ε2 του Παραρτήματος. Τα οριστικά στοιχεία σχετικά 
με τα ανωτέρω περιλαμβάνονται σε ειδικό τμήμα των μη-
νιαίων εκθέσεων που προβλέπονται στις αριθμ. 2/18993/
ΔΠΔΣΜ/28.2.2014 και 2/57451/ΔΠΓΚ/24.7.2012 εγκυκλί-
ους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα και 
πάλι με το υπόδειγμα Εντύπου Ε2 του Παραρτήματος.

6. Στις περιπτώσεις συγχώνευσης Υπουργείων, όπου 
διατηρούνται περισσότερες από μία ΓΔΟΥ, τα στοιχεία της 
προηγούμενης υποπαραγράφου, καθώς και τα στοιχεία 
της υποπαραγράφου 2, υποβάλλονται στο Γενικό Λογι-
στήριο του Κράτους από τις διατηρούμενες ΓΔΟΥ των 
συγχωνευμένων Υπουργείων και κοινοποιούνται στην 
Κύρια Κεντρική Οικονομική Υπηρεσία του Υπουργείου.

7. Οι φορείς οφείλουν να φροντίσουν για την ολο-
κλήρωση της αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων υπο-
χρεώσεων μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη 
μεταφορά των σχετικών πιστώσεων.

Β. Λοιποί Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
Οι λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (φορείς εκτός 

Κεντρικής Διοίκησης) δύνανται να επιχορηγούνται εκτά-
κτως, αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση ληξιπρό-
θεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους, από πιστώσεις 
που μεταφέρονται για το σκοπό αυτό σε ειδικούς φορείς 
του τακτικού προϋπολογισμού των αρμοδίων Υπουρ-
γείων από τις πιστώσεις του ΚΑ Εξόδου 6921 του Ε.Φ. 
23-200 του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Οικονομικών.

Β1. Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις - ορισμός
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ως ληξι-

πρόθεσμες υποχρεώσεις των λοιπών φορέων Γενικής 
Κυβέρνησης ορίζονται οι απλήρωτες υποχρεώσεις 
προς τρίτους, φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης, μετά 
την πάροδο ενενήντα (90) ημερών από την ημερομη-
νία υποχρέωσης εξόφλησης, όπως αυτή ορίζεται στην 
αριθμ. 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28.2.2014 εγκύκλιο του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους, οι οποίες

α) είτε έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο δεσμεύσεων 
και έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους, στο πλαίσιο της υποβολής 
μηνιαίων οικονομικών στοιχείων μέσω της ειδικής ηλε-
κτρονικής πλατφόρμας (σύνοψη e-portal),

β) είτε έχουν καταχωρηθεί στις δύο επιπλέον γραμμές 
του e-portal «Νόμιμες δαπάνες καθ' υπέρβαση πιστώ-
σεων» και «Απεικόνιση υποχρεώσεων λόγω μη ύπαρξης 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού», στο πλαίσιο της υποβο-
λής μηνιαίων οικονομικών στοιχείων στο Γενικό Λογιστή-

ριο του Κράτους μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατ-
φόρμας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010, την 
αριθμ. 2/22717/0094/9.3.2011 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών και την αριθμ. 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28.2.2014 
εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Β2. Προϋποθέσεις επιχορήγησης
Για την επιχορήγηση ως ανωτέρω, πρέπει να πληρού-

νται οι εξής προϋποθέσεις για τους φορείς:
1. Να έχει οριστεί Προϊστάμενος Οικονομικών Υπη-

ρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του 
Ν.4270/2014.

2. Να τηρείται λειτουργικό μητρώο και να γνωστο-
ποιούνται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τα μη-
νιαία οικονομικά στοιχεία και τα στοιχεία του μητρώου 
μέσω του e-portal, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.δ. 
113/2010, την αριθμ. 2/22717/0094/9.3.2011 απόφα-
ση του Υπουργού Οικονομικών και την αριθμ. 2/18993/
ΔΠΔΣΜ/28.2.2014 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους.

3. Να παρακολουθείται από τις οικονομικές υπηρεσίες 
των φορέων και την αρμόδια ΓΔΟΥ, σε μηνιαία και τρι-
μηνιαία βάση, η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού 
τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4270/2014 και τα 
οριζόμενα στην αριθμ. 2/82445/ΔΠΓΚ/24.12.2015 απόφα-
ση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, καθώς και 
στις εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Β3. Διαδικασία
Η μεταφορά των πιστώσεων για την έκτακτη επιχορή-

γηση των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και η 
εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ως ανω-
τέρω, πραγματοποιείται με την ακόλουθη διαδικασία:

1. Οι λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης οριστικο-
ποιούν το σύνολο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, 
στο τέλος του μήνα πριν την υποβολή αιτήματος επιχο-
ρήγησης και καταρτίζουν με ευθύνη του Προϊσταμένου 
Οικονομικών Υπηρεσιών αναλυτική κατάσταση με τις 
υποχρεώσεις αυτές, σύμφωνα με το υπόδειγμα Εντύπου 
Ε1 του Παραρτήματος. Στην κατάσταση αυτή αποτυπώ-
νονται οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά χρονολογική 
σειρά, ανάλογα με το χρόνο δημιουργίας τους και σύμφω-
να με τα σχετικά παραστατικά. Ειδικά για τον ΕΟΠΥΥ, στην 
κατάσταση αποτυπώνονται οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώ-
σεις ανά φορέα που ενσωματώθηκε στον ΕΟΠΥΥ, κατά 
ανάλογο τρόπο. Η εν λόγω κατάσταση φυλάσσεται από 
το φορέα με ευθύνη του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπη-
ρεσιών και τίθεται στη διάθεση οποιουδήποτε ελεγκτικού 
οργάνου και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

2. Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών του φο-
ρέα υποβάλλει στην αρμόδια ΓΔΟΥ:

α) Αίτημα επιχορήγησης, συνοδευόμενο από αναλυτι-
κή έκθεση αιτιολόγησης, μηνιαίο πλάνο απορρόφησης 
της αιτούμενης επιχορήγησης και αντίγραφο της αναλυ-
τικής κατάστασης της προηγούμενης υποπαραγράφου.

Στην έκθεση αιτιολόγησης τεκμηριώνεται το αίτημα 
ως προς την αναγκαιότητα της επιχορήγησης, λαμβάνο-
ντας υπόψη και τα υφιστάμενα ταμειακά διαθέσιμα του 
φορέα, καθώς και την τήρηση των προϋποθέσεων της 
παραγράφου Β2 της παρούσας. Στην εν λόγω έκθεση 
αναλύονται τα εξής:
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• η εξέλιξη της πορείας των ληξιπρόθεσμων υποχρε-
ώσεων,

• οι λόγοι δημιουργίας αυτών,
• οι ενέργειες που έχουν δρομολογηθεί για τη μη σώ-

ρευση νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων στο μέλλον,
• οι λόγοι για τους οποίους δεν δύναται να εξοφληθούν 

οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, στις οποίες αφορά το αί-
τημα, από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του φορέα 
ή με τη χρήση ταμειακών διαθεσίμων.

Το συνολικό ποσό του αιτήματος δεν μπορεί να ξε-
περνά το ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, όπως 
αυτό οριστικοποιήθηκε σύμφωνα με την προηγούμενη 
υποπαράγραφο 1, ενώ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί 
να ξεπερνά το ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 
όπως αυτό είχε διαμορφωθεί την 30.4.2016. Το ύψος των 
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά την 30.4.2016 πε-
ριλαμβάνεται στο αίτημα και πρέπει να είναι σύμφωνο 
με τα υποβληθέντα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 
στοιχεία, στο πλαίσιο της υποβολής μηνιαίων οικονομι-
κών στοιχείων και εκθέσεων.

β) Έγγραφη δέσμευση του Προϊσταμένου Οικονομι-
κών Υπηρεσιών για την πιστή και απαρέγκλιτη εφαρμογή 
των διατάξεων περί αναλήψεως υποχρεώσεων και την 
αποφυγή δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων υποχρε-
ώσεων.

γ) Έγγραφη βεβαίωση του Προϊσταμένου Οικονομι-
κών Υπηρεσιών για τη συμμόρφωση σε τυχόν συστάσεις 
που έχουν διατυπωθεί στο πλαίσιο ελέγχων, οι οποίοι 
διενεργήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους, για την ορθή τήρηση του μη-
τρώου δεσμεύσεων και την παρακολούθηση των υπο-
χρεώσεων τους.

3. Η ΓΔΟΥ του αρμόδιου Υπουργείου, αξιολογεί τα 
αιτήματα των φορέων ως προς την αναγκαιότητα της 
επιχορήγησης, την τήρηση των προϋποθέσεων της πα-
ραγράφου Β2 της παρούσας και τα λοιπά στοιχεία της 
έκθεσης αιτιολόγησης της υποπαραγράφου 2. Κατά την 
αξιολόγηση η ΓΔΟΥ λαμβάνει υπόψη επιπλέον τα εξής:

• την ανταπόκριση του φορέα στις υποχρεώσεις απο-
στολής στοιχείων,

• την πληρότητα, ακρίβεια και εν γένει την εγκυρότητα 
των αποστελλόμενων στοιχείων,

• τη συμμόρφωση σε τυχόν συστάσεις που έχουν δια-
τυπωθεί στο πλαίσιο ελέγχων, οι οποίοι διενεργήθηκαν 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους και

• τα υφιστάμενα κάθε φορά ταμειακά διαθέσιμα του 
φορέα.

4. Κατόπιν, ο Προϊστάμενος της ΓΔΟΥ του αρμόδιου 
Υπουργείου υποβάλλει για τους φορείς αρμοδιότητας 
του, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους:

α) Πρόταση επιχορήγησης, συνοδευόμενη από ανα-
λυτική έκθεση αξιολόγησης του αιτήματος κάθε φορέα, 
σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στην υποπαράγραφο 3, 
και μηνιαίο πλάνο απορρόφησης της αιτούμενης έκτα-
κτης επιχορήγησης ανά φορέα.

Για το συνολικό προτεινόμενο ποσό επιχορήγησης ανά 
φορέα ισχύουν οι περιορισμοί της περίπτωσης α της 
υποπαραγράφου 2.

Στην έκθεση αξιολόγησης αναφέρεται ανά φορέα το 
ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων όπως είχε δι-
αμορφωθεί κατά την 30.4.2016 και πρέπει να είναι σύμ-
φωνο με τα υποβληθέντα στο Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους στοιχεία, στο πλαίσιο της υποβολής μηνιαίων 
οικονομικών στοιχείων και εκθέσεων.

β) Έγγραφη βεβαίωσή του για την πλήρωση των προϋ-
ποθέσεων της παραγράφου Β2.

5. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αξιολογεί τις προ-
τάσεις επιχορήγησης, σε συνδυασμό με το συνολικότερο 
χρηματοδοτικό προγραμματισμό και τις δημοσιονομικές 
συνθήκες. Οι πιστώσεις οι οποίες κρίνονται αναγκαίες, 
μεταφέρονται από τις πιστώσεις του ΚΑ Εξόδου 6921 
του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικο-
νομικών (Ε.Φ.23-200), σε ειδικούς φορείς του τακτικού 
προϋπολογισμού των Υπουργείων που έχουν συσταθεί 
ή που συστήνονται για το σκοπό αυτό. Η μεταφορά πι-
στώσεων δύναται να πραγματοποιείται σταδιακά, ανά-
λογα με την αξιολόγηση του αιτήματος του φορέα και 
της πρότασης της οικείας ΓΔΟΥ. Μετά την ολοκλήρωση 
της μεταφοράς των πιστώσεων, τα αρμόδια Υπουργεία 
προβαίνουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για τη 
μεταβίβαση της επιχορήγησης στους λοιπούς φορείς 
της Γενικής Κυβέρνησης.

6. Με τη λήψη της επιχορήγησης οι λοιποί φορείς της 
Γενικής Κυβέρνησης τροποποιούν εάν απαιτείται τους 
προϋπολογισμούς τους, ώστε να εμφανιστεί το ποσό της 
έκτακτης επιχορήγησης στο σκέλος των εσόδων και να 
παρακολουθείται διακριτά η εξόφληση των ληξιπρόθε-
σμων υποχρεώσεων από την έκτακτη επιχορήγηση στο 
σκέλος των εξόδων. Ειδικότερα:

α) Οι φορείς που εφαρμόζουν την κωδική κατάταξη 
εσόδων - εξόδων ΝΠΔΔ, καθώς και οι ΟΤΑ β' βαθμού 
(Περιφέρειες), τροποποιούν εάν απαιτείται τους προ-
ϋπολογισμούς τους, εμφανίζοντας το ποσό της επιχο-
ρήγησης στο σκέλος των εσόδων, στον Κωδικό Αριθμό 
Εσόδου 6118 «Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση 
των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων», και το αντίστοιχο 
ποσό στο σκέλος των εξόδων, στους αντίστοιχους Κω-
δικούς Αριθμούς Εξόδου, με περαιτέρω διάκριση (γ) ή 
(03) «ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που εξοφλούνται από 
την έκτακτη επιχορήγηση». Για το σκοπό αυτό τα ποσά 
των υποχρεώσεων που θα εξοφληθούν από την έκτακτη 
επιχορήγηση και έχουν καταγραφεί στους αντίστοιχους 
Κωδικούς Αριθμούς Εξόδου σε διάκριση (α) ή (01) «τρέ-
χοντα» και (β) ή (02) «παρελθόντα», μεταφέρονται σε 
διάκριση (γ) ή (03) «ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που 
εξοφλούνται από την έκτακτη επιχορήγηση».

β) Οι φορείς που τηρούν λογιστικά βιβλία σε δεδουλευ-
μένη βάση τροποποιούν εάν απαιτείται τους προϋπολο-
γισμούς τους, εμφανίζοντας το ποσό της επιχορήγησης 
διακριτά σε περαιτέρω ανάπτυξη του λογαριασμού στον 
οποίο εμφανίζονται οι επιχορηγήσεις από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό και με τίτλο «Έκτακτη επιχορήγηση 
για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων». 
Το ποσό της έκτακτης επιχορήγησης χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υπο-
χρεώσεων.
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γ) Οι ΟΤΑ α' βαθμού τροποποιούν εάν απαιτείται τους 
προϋπολογισμούς τους, εμφανίζοντας το ποσό της 
επιχορήγησης στο σκέλος των εσόδων, στον Κωδικό 
Αριθμό Εσόδου 1215 «Επιχορηγήσεις για εξόφληση λη-
ξιπρόθεσμων υποχρεώσεων». Στο σκέλος των εξόδων 
οι πιστώσεις που αφορούν αποκλειστικά σε δαπάνες 
για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων από 
την έκτακτη, για το σκοπό αυτό, επιχορήγηση παρακο-
λουθούνται διακριτά.

7. Κατόπιν, οι φορείς προβαίνουν στην κατά προτεραι-
ότητα εξόφληση των σχετικών ληξιπρόθεσμων υποχρε-
ώσεων. Η εξόφληση γίνεται με αύξουσα χρονολογική 
σειρά (προηγούνται οι παλαιότερες υποχρεώσεις). Ειδικά 
για τον ΕΟΠΥΥ και τους φορείς που ενσωματώθηκαν σε 
αυτόν, η εξόφληση των υποχρεώσεων δύναται να γίνεται 
με χρονολογική σειρά για κάθε φορέα ξεχωριστά.

Η σειρά εξόφλησης μπορεί να ανατρέπεται μόνο στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν αφορούν σε δικαστικές αποφάσεις οι οποίες 
είναι εκτελεστές,

β) όταν προβλέπονται ποινές και πρόστιμα σε περί-
πτωση καθυστέρησης, όπως τόκοι υπερημερίας κ.λπ.,

γ) όταν αφορούν στην αντιμετώπιση επιτακτικών και 
επειγουσών αναγκών.

Σε κάθε περίπτωση δεν εξοφλούνται ληξιπρόθεσμες 
υποχρεώσεις επόμενου έτους πριν την εξόφληση των 
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του προηγούμενου κάθε 
φορά έτους, εκτός εάν υφίστανται κωλύματα νομιμότη-
τας για την εξόφλησή τους.

8. Οι αρμόδιες ΓΔΟΥ συγκεντρώνουν και αποστέλλουν, 
σε ηλεκτρονική μορφή, στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού 
Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά-
τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpgk@glk.gr, εντός 
του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα, στοιχεία για όλους 
τους φορείς αρμοδιότητάς τους σχετικά με τις μηνιαίες 
επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσε-
ων και τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από αυτές, 
καθώς και το ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 
στο τέλος του μήνα, σύμφωνα με το υπόδειγμα Εντύπου 
Ε3 του Παραρτήματος. Τα οριστικά στοιχεία σχετικά με 
τα ανωτέρω περιλαμβάνονται σε ειδικό τμήμα των μηνι-
αίων εκθέσεων που προβλέπονται στις αριθμ. 2/18993/
ΔΠΔΣΜ/28.2.2014 και 2/57451/ΔΠΓΚ/24.7.2012 εγκυκλί-
ους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα και 
πάλι με το υπόδειγμα Εντύπου Ε3 του Παραρτήματος.

9. Στις περιπτώσεις συγχώνευσης Υπουργείων, όπου δι-
ατηρούνται περισσότερες από μία ΓΔΟΥ, τα στοιχεία της 
προηγούμενης υποπαραγράφου, καθώς και τα στοιχεία 
της υποπαραγράφου 4, υποβάλλονται στο Γενικό Λογι-
στήριο του Κράτους από τις διατηρούμενες ΓΔΟΥ των 
συγχωνευμένων Υπουργείων και κοινοποιούνται στην 
Κύρια Κεντρική Οικονομική Υπηρεσία του Υπουργείου.

10. Οι λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης οφείλουν 
να ολοκληρώσουν την αποπληρωμή των ληξιπρόθε-
σμων υποχρεώσεων μέχρι το τέλος του επόμενου από τη 
λήψη της σχετικής επιχορήγησης μήνα, ενώ η προθεσμία 

αυτή δύναται να παρατείνεται σε εξαιρετικές περιπτώ-
σεις μετά από αιτιολογημένο αίτημα που υποβάλλεται 
στη ΔΠΓΚ του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Σε κάθε 
περίπτωση το παρόν πρόγραμμα επιχορήγησης για την 
εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ολοκληρώ-
νεται την 30.6.2017.

11. Τυχόν υπόλοιπα της επιχορήγησης που δεν θα 
χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων εντός της προθεσμίας της προηγούμενης 
υποπαραγράφου ή μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμ-
ματος ως ανωτέρω, επιστρέφονται στον Κρατικό Προϋ-
πολογισμό το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου 
μήνα από τη λήξη της προθεσμίας. Η επιστροφή πραγ-
ματοποιείται με την κατάθεση του σχετικού ποσού σε 
ΔΟΥ ή στην ΤτΕ (GR25 010 0023 0000000000200554 «Ε.Δ. 
Λογαριασμός χρηματοδότησης ληξιπρόθεσμων υποχρε-
ώσεων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης») και αυθημερόν 
ενημέρωση της Διεύθυνσης Λογαριασμών του Δημοσίου 
- Τμήμα Γ' και της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής 
Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Τα 
ποσά αυτά εμφανίζονται στα έσοδα του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού (ΚΑ Εσόδου 3245 «Επιστροφές χρηματοδο-
τήσεων για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών»). Σε 
περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία επιστροφής πα-
ρέλθει άπρακτη, δύναται ποσό αντίστοιχου ύψους με το 
ποσό της επιστροφής, να παρακρατείται από ποσά τυχόν 
επιχορηγήσεων ή αποδόσεων προς τους φορείς αυτούς.

Γ. Υποδείγματα Εντύπων Παραρτήματος
Το υπόδειγμα Εντύπου Ε1 του Παραρτήματος συμπλη-

ρώνεται από όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, 
σύμφωνα με την υποπαράγραφο 1 των παραγράφων A3 
του Μέρους Α και Β3 του Μέρους Β.

Το υπόδειγμα Εντύπου Ε2 του Παραρτήματος συμπλη-
ρώνεται από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, σύμ-
φωνα με την υποπαράγραφο 5 της παραγράφου A3 του 
Μέρους Α.

Το υπόδειγμα Εντύπου Ε3 του Παραρτήματος συμπλη-
ρώνεται από τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνη-
σης, σύμφωνα με την υποπαράγραφο 8 της παραγράφου 
Β3 του Μέρους Β.

Οι Προϊστάμενοι Οικονομικών Υπηρεσιών των λοι-
πών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, οι Προϊστάμενοι 
των ΓΔΟΥ των Υπουργείων, καθώς και οι εξομοιούμενοι 
με αυτούς κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του 
άρθρου 24 του Ν. 4270/2014, είναι υπεύθυνοι για την 
τήρηση των οριζόμενων στην παρούσα απόφαση, στο 
πλαίσιο της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και 
οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για 
να διασφαλίσουν ότι οι πιστώσεις και οι επιχορηγήσεις 
για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό 
αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24, 25 και 
26 και του 69Γ' του Ν. 4270/2014. Οφείλουν επίσης, να 
παρέχουν έγκαιρα κάθε άλλο στοιχείο που δύναται να ζη-
τηθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στο πλαίσιο 
της παρακολούθησης της υλοποίησης της εκκαθάρισης 
των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ21580 Τεύχος Β’ 1932/29.06.2016
Π

Α
ΡΑ

ΡΤ
Η

Μ
Α



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21581Τεύχος Β’ 1932/29.06.2016



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ21582 Τεύχος Β’ 1932/29.06.2016



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21583

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Ιουνίου 2016

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ  

Τεύχος Β’ 1932/29.06.2016
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*02019322906160012*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με 

αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψη-
φιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν απο-
στολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη 
συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρεί-

τε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες 

σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθ-

μό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που 
πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  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


		2016-06-29T19:01:51+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




