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ΘΕΜΑ : «Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά  
     κε ηελ αλάιεςε ππνρξεώζεσλ  
     από ηνπο δηαηάθηεο». 
 

ΥΕΣ:  Έγγξαθφ καο 2/80018/0026/23.11.2010 

 

 ε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνχ, ζαο θνηλνπνηνχκε ην αξηζ. 113/2010 π.δ/γκα 

«Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» (Α.194 θαη 209), πνπ εθδφζεθε θαη΄ 

εμνπζηνδφηεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 22Α ηνπ λ. 2362/1995 (Α.247), 

φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 23 ηνπ λ. 3871/2010 «Γεκνζηνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη Δπζχλε» 

(Α.141) θαη παξέρνπκε θαησηέξσ δηεπθξηλήζεηο θαη νδεγίεο γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε 

εθαξκνγή ηνπ. 

 Η.   ΓΔΝΗΚΑ 

 1.  Ζ έθδνζε απφθαζεο αλαιήςεσο ππνρξέσζεο, απφ ηνπο δηαηάθηεο ή ηα θαηά λφκν 

εμνπζηνδνηεκέλα φξγαλα θαη ε έγθξηζε πξαγκαηνπνίεζεο νπνηαζδήπνηε δαπάλεο, πξηλ απφ 

θάζε ελέξγεηα γηα ηελ εθηέιεζή ηεο, απνηειεί ζεκαληηθφηαην ζηάδην ηεο φιεο δηαδηθαζίαο 

εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, αθνχ θαη’ απηφλ ηνλ 

ηξφπν πξνιακβάλεηαη ε πιεξσκή δαπαλψλ θαζ’ ππέξβαζε ηνπ πνζνζηνχ δηάζεζεο ησλ 

εγγεγξακκέλσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πηζηψζεσλ. 
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 2α. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2362/95 θαη ηνπ λ.δ. 496/74, θαζψο θαη ησλ 

θαη΄εμνπζηνδφηεζε απηψλ εθδνζέλησλ π.δ. 138/98 (Α.107) θαη 465/75 (Α.147), είραλ 

θαζνξηζηεί, αλαιπηηθά, νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάιεςε ησλ ππνρξεψζεσλ, ζε βάξνο ησλ 

πηζηψζεσλ ηνπ Κ/Π θαη ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ λ.π.δ.δ., απφ ηνπο δηαηάθηεο (θχξηνπο θαη 

δεπηεξεχνληεο). 

 β. Όκσο, κεηά ηελ πάξνδν καθξνχ ρξφλνπ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ 

πξναλαθεξφκελσλ ξπζκίζεσλ, είραλ θαηαδεηρζεί αδπλακίεο ζηελ εθαξκνγή ηνπο, νη νπνίεο  

θαηέζηεζαλ αλαγθαία ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε απηψλ. 

 γ. Πεξαηηέξσ, ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ λ.3845/2010 «Μέηξα γηα ηελ εθαξκνγή 

ηνπ Μεραληζκνχ ηήξημεο ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο απφ ηα Κξάηε – Μέιε ηεο Εψλεο ηνπ 

ΔΤΡΧ θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν» (Α.65) [Παξαξηήκαηα III θαη IV (Μλεκφλην 

Οηθνλνκηθήο θαη Υξεκαηνπηζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη πλελλφεζεο πγθεθξηκέλεο 

Πξνυπνζέζεηο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο)], θαηέζηε ππνρξεσηηθή ε ζπκπιήξσζε ηνπ 

πθηζηάκελνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαη ε επέθηαζή ηνπ ζε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο θνξείο 

ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 

 3. Δηδηθφηεξα ε, θαηά ηα αλσηέξσ, ηξνπνπνίεζε – ζπκπιήξσζε ησλ θείκελσλ 

δηαηάμεσλ θαη ε πξνζαξκνγή ηνπο ζηα λέα δεδνκέλα θξίζεθε επηβεβιεκέλε γηα ηνπο 

αθφινπζνπο ιφγνπο: 

 α. Παξαηεξήζεθαλ αξξπζκίεο θαη κε ηθαλνπνηεηηθή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο 

παξαθνινχζεζεο ησλ αλαιακβαλφκελσλ ππνρξεψζεσλ, απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο,  κε 

ζπλέπεηα ηελ εκθάληζε αδηθαηνιφγεησλ ππεξβάζεσλ ησλ εγγεγξακκέλσλ, ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ησλ νηθείσλ Φνξέσλ, πηζηψζεσλ, θαη πεξαηηέξσ ηνλ αηθληδηαζκφ ησλ 

αξκφδησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γ.Λ. Κξάηνπο. 

 β. Πνιιά λ.π.δ.δ. θαη νη ν.η.α. α΄ βαζκνχ έρνπλ εμαηξεζεί απφ ηελ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ λ.δ. 496/1974, κε απνηέιεζκα λα κελ αθνινπζνχλ ηηο ελ ιφγσ δηαδηθαζίεο ή 

λα έρνπλ δηαθνξνπνηεζεί απ’ απηέο, κέζσ ησλ θαλνληζκψλ νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο πνπ 

εθαξκφδνπλ. 

 γ. εκαληηθνί δεκφζηνη πφξνη θαηεπζχλνληαη κέζσ απνδφζεσλ [Κεληξηθνί 

Απηνηειείο Πφξνη (Κ.Α.Π.)] ή έθηαθησλ θαη ηαθηηθψλ επηρνξεγήζεσλ πξνο ηνπο ν.η.α. πξψηνπ 

θαη δεχηεξνπ βαζκνχ, θαζψο θαη ζε θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ηε 

κνξθή λ.π.η.δ.. Γηα ην ιφγν απηφ θαη γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ησλ εθηακηεπφκελσλ 

πφξσλ ηνπο είλαη αλαγθαία ε ππαγσγή ηνπο ζην ζχζηεκα ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ απηψλ, 

πξηλ απφ ηελ αλάιεςε ηεο ππνρξέσζεο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο. 

 δ. Ζ πξνβιεπφκελε, απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, επζχλε ησλ νξγάλσλ πνπ 

εγθξίλνπλ ή ζπκπξάηηνπλ ζηελ αλάιεςε δεζκεχζεσλ λέσλ δαπαλψλ, θαζ’ ππέξβαζε ησλ 

εγγεγξακκέλσλ πηζηψζεσλ, έπξεπε λα ζεζκνζεηεζεί ζην αξρηθφ ζηάδην ηεο φιεο 

δηαδηθαζίαο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο απφ ηνπο θνξείο ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο, νχησο 

ψζηε λα αλαπηπρζεί θαη εθαξκνζηεί έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ ησλ δεζκεχζεσλ, 



 3 

πνπ ζα απνηξέπεη ηελ πιεξσκή δαπαλψλ ρσξίο ηελ χπαξμε ησλ ζρεηηθψλ πξνυπνζέζεσλ 

θαη ηελ έθζεζε ζηνλ θίλδπλν ηνπ θαηαινγηζκνχ ησλ νηθείσλ δηαηαθηψλ, ελψ παξάιιεια ζα 

δηαζθαιίδεη ηελ αμηνπηζηία ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηελ νκαιή πιεξσκή ησλ 

πηζησηψλ ηνπο. 

 ε. Δπηπξφζζεηα, ε ελδπλάκσζε ηεο επζχλεο ησλ δηαηαθηψλ, κε ηε ζεζκνζέηεζε 

ζπκπιεξσκαηηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ αλαιακβαλφκελσλ 

ππνρξεψζεσλ, ε νπνία άιισζηε  ζα πξνζπνξίζεη νθέιε ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε 

δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθείνπ θνξέα, ζα ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά, 

ηφζν ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ εληφο ησλ αλσηάησλ νξίσλ πνπ ηίζεληαη απφ ηνλ 

Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, δηα ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηνπ Γ. Λ. Κξάηνπο, φζν θαη ζηε κε 

ζψξεπζε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ. 

 ζη. Γηα ηε βειηίσζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ, απφ ην Γεληθφ 

Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο, θξίλεηαη επηβεβιεκέλε ε ελεκέξσζε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηνπ, 

κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ησλ δεζκεχζεσλ πνπ αλαιακβάλνπλ νη θνξείο ηεο 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη ηδηαίηεξα ησλ δεζκεχζεσλ ζε εθθξεκφηεηα, ησλ απιήξσησλ 

ππνρξεψζεσλ θαη ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ηνπο. 

4α. Ήδε, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ.3871/2010, αληηθαηαζηάζεθε ην άξζξν 

21 ηνπ λ.2362/1995 θαη επαλαθαζνξίζηεθε ην λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο αλαιήςεηο 

ππνρξεψζεσλ, απφ ηνπο θνξείο ηνπ Κ/Π θαη ηα λ.π.δ.δ., ην νπνίν θαη επεθηείλεηαη ζηνπο 

ινηπνχο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 

β. Πεξαηηέξσ, κε ηηο θνηλνπνηνχκελεο δηαηάμεηο θαζνξίζηεθαλ, εηδηθφηεξα, νη 

δηαδηθαζίεο ειέγρνπ φισλ ησλ αλαιήςεσλ ππνρξεψζεσλ (δεζκεχζεσλ), πνπ 

αλαιακβάλνληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο [Πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο, Τπνπξγεία, Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, 

Αλεμάξηεηεο Αξρέο, ν.η.α. α΄ θαη β΄ βαζκνχ (Γήκνη θαη Πεξηθέξεηεο) θαη ινηπά λ.π.δ.δ., 

Οξγαληζκνί Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΟΚΑ) θαη λ.π.η.δ. πνπ ειέγρνληαη θαη ρξεκαηνδνηνχληαη 

θπξίσο απφ ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε (παξ. 2, ηνπ άξζξνπ 1Β, ηνπ λ.2362/1995, πνπ 

πξνζηέζεθε κε ην άξζ. 2 ηνπ λ.3871/2010)] . 

ΗΗ.  Δπί ηνπ άξζξνπ 1 

1.α. Οξηνζεηείηαη ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ θνηλνπνηνχκελσλ δηαηάμεσλ, νη νπνίεο 

εθαξκφδνληαη απφ φινπο ηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο.  

    β.  Όζνλ αθνξά ζηνπο θνξείο, νη δαπάλεο ησλ νπνίσλ δελ ειέγρνληαη θαη δελ 

εθθαζαξίδνληαη απφ Τπεξεζία Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ (Τ.Γ.Δ.),  σο αξκφδηα ππεξεζία γηα 

ηε δηελέξγεηα φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ ησλ αλαιήςεσλ ππνρξεψζεσλ, πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο ινηπέο δηαηάμεηο ηνπ π.δ/ηνο, λνείηαη ε νηθνλνκηθή ππεξεζία απηψλ. 

 2. Πεξαηηέξσ νξίδεηαη φηη, νη δηαηάμεηο ηνπ π.δ/ηνο εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη απφ 

ηνπο δεπηεξεχνληεο δηαηάθηεο, ζε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο πίζησζεο απφ ηνλ θχξην 



 4 

δηαηάθηε, θαζψο θαη ζηηο δαπάλεο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ . Δλ πξνθεηκέλσ επηζεκαίλνληαη 

ηα αθφινπζα: 

 α. Ζ δηάζεζε ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πηζηψζεσλ αλήθεη ζηελ 

απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα θαη επζχλε ησλ θχξησλ δηαηαθηψλ (άξζ.20 λ.2362/1995, φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην ηαπηάξηζκν άξζξν ηνπ λ.3871/2010), νη νπνίνη, αθνχ εθηηκήζνπλ ηελ 

αλαγθαηφηεηα θάζε δαπάλεο, πξνβαίλνπλ  ζηελ  αλάιεςε ππνρξεψζεσλ γηα ηελ πιεξσκή 

ηεο, ζε θεληξηθφ ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, κε ηα αξκφδηα φξγαλα, ή κε ηε κεηαβίβαζε 

αληίζηνηρσλ πηζηψζεσλ ζηνπο δεπηεξεχνληεο Γηαηάθηεο, νζάθηο απηφ απαηηείηαη γηα ηελ 

πιεξσκή ζπγθεθξηκέλσλ δαπαλψλ. 

 β. i) Γελ πξέπεη αζθαιψο λα ζπγρέεηαη ε αξκνδηφηεηα ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ απφ ηνλ 

θχξην Γηαηάθηε νξγάλνπ, γηα ηελ αλάιεςε ππνρξεψζεσλ θαη έγθξηζε δαπαλψλ,  κε ηελ 

αξκνδηφηεηα πνπ κεηαβηβάδεηαη ζηνπο δεπηεξεχνληεο Γηαηάθηεο λα αλαιακβάλνπλ 

ππνρξεψζεηο ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ πνπ έρνπλ ηεζεί ζηε δηάζεζή ηνπο, θαηφπηλ εληνιήο 

ηνπ θχξηνπ Γηαηάθηε. 

      ii) Σν εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ θχξην Γηαηάθηε φξγαλν, φηαλ εγθξίλεη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε κηαο δαπάλεο κέζα ζηα φξηα ηεο εμνπζηνδφηεζεο, ελεξγεί σο θχξηνο 

Γηαηάθηεο, ελψ ν δεπηεξεχσλ Γηαηάθηεο αλαιακβάλεη ππνρξεψζεηο θαηφπηλ εληνιήο ηνπ 

θχξηνπ Γηαηάθηε ζε βάξνο ησλ εηδηθψλ πηζηψζεσλ πνπ ηνπ κεηαβηβάδνληαη γηα πιεξσκή 

ζπγθεθξηκέλσλ δαπαλψλ. Καηά θαλφλα, άιισζηε, νη δεπηεξεχνληεο Γηαηάθηεο είλαη 

πεξηθεξεηαθά φξγαλα θαη γηα ην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο νη Γηνηθεηέο Μνλάδσλ θ.ιπ. Οη 

πιεξσκέο πνπ γίλνληαη απφ ηνπο δεπηεξεχνληεο δηαηάθηεο, θαηά ηε ζχληαμε ηνπ 

απνινγηζκνχ, εκθαλίδνληαη απφ ηνλ θχξην Γηαηάθηε, ν νπνίνο έρεη ηε ζπλνιηθή επζχλε γηα 

ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θαη ηε δηάζεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ πηζηψζεσλ. 

 ΗΗΗ.   Δπί ηνπ άξζξνπ 2 

 Δπαλαιακβάλεηαη γηα ζπζηεκαηηθνχο ιφγνπο ν νξηζκφο ηεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

(δέζκεπζεο) ππφ ηε λνκηθή θαη δεκνζηνλνκηθή έλλνηα απηήο (άξζ. 21 § 1 θαη 2 λ.2362/1995 

φπσο ηζρχεη).  

 Δηδηθφηεξα, σο αλάιεςε ππνρξέσζεο, ππφ ηε λνκηθή έλλνηα ηνπ φξνπ, νξίδεηαη ε 

δηνηθεηηθή πξάμε, κε ηελ νπνία γελλάηαη ή βεβαηψλεηαη ε ππνρξέσζε ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ 

ινηπψλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, έλαληη ηξίησλ. 

  Με ηε δεκνζηνλνκηθή έλλνηα αλάιεςε είλαη ε δηνηθεηηθή πξάμε (απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ 

δηαηάθηε) κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο δαπάλεο θαη δεζκεχεηαη ε αλαγθαία 

πίζησζε πξηλ απφ νπνηαδήπνηε ζρεηηθή ελέξγεηα. 

 χκθσλα κε ηηο αλσηέξσ ξπζκίζεηο θαη πξνθεηκέλνπ λα ζεσξείηαη, θαηά ηνλ αζθνχκελν 

δεκνζηνλνκηθφ έιεγρν, σο θαλνληθή ε πξαγκαηνπνηνχκελε δαπάλε, ζα πξέπεη ε έθδνζε ηεο 

απφθαζεο αλάιεςεο λα πξνεγείηαη φισλ ησλ άιισλ δηαδηθαζηψλ, πνπ πξνβιέπνληαη γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 9 ηνπ π.δ/ηνο. ε 
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αληίζεηε πεξίπησζε, ε δαπάλε δελ ζα εληαικαηνπνηείηαη απφ ηελ αξκφδηα, γηα ηελ 

εθθαζάξηζε θαη εληαικαηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ, Τπεξεζία. 

IV.  Δπί ηνπ άξζξνπ 3 

1. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ, θαζνξίδνληαη, κε ζαθήλεηα ν ηχπνο θαη ην 

πεξηερφκελν ηεο απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο . Δηδηθφηεξα, ζηελ απφθαζε απηή θαη 

πξνθεηκέλνπ λα θαζίζηαηαη δπλαηφο ν έιεγρνο θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ αλαιακβαλνκέλσλ 

δεζκεχζεσλ, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ππνρξεσηηθά, εθηφο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εγθπξφηεηα ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ θαη ηα αθφινπζα: 

α. Οη δηαηάμεηο ησλ λφκσλ ή θαλνληζηηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ κε ηηο νπνίεο 

επηηξέπεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο δαπάλεο. ε πεξίπησζε δε κε ξεηήο ζρεηηθήο 

λνκνζεηηθήο πξφβιεςεο, ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη νη ζθνπνί ηνπ νηθείνπ θνξέα ηνπο 

νπνίνπο εμππεξεηεί ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο. 

β. Σν είδνο θαη ε αηηία ηεο δαπάλεο, φζν πην αλαιπηηθά γίλεηαη. 

γ. Σν χςνο ηεο ζπλνιηθήο επηβάξπλζεο, πνπ πξνθαιείηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

θνξέα θαη ε θαη΄ εθηίκεζε δαπάλε ζε πεξίπησζε πνπ ε επηβάξπλζε δελ κπνξεί λα 

ππνινγηζζεί επαθξηβψο. Όηαλ ε δαπάλε εθηείλεηαη ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο νηθνλνκηθά έηε,  

απαηηείηαη ε θαηαλνκή ηεο θαη’ έηνο. 

          δ. Σν νηθνλνκηθφ έηνο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δαπάλεο, θαζψο θαη ηα επφκελα έηε ζε 

πεξίπησζε θαηαλνκήο ηεο δαπάλεο ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο έηε θαη 

           ε. Σνλ ηίηιν θαη ηνλ θσδηθφ αξηζκφ ηνπ Φνξέα θαη ηνπ Δηδηθνχ Φνξέα, θαζψο θαη ηνλ 

Κσδηθφ Αξηζκφ Δμφδνπ. 

    Τπφδεηγκα απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο, επηζπλάπηεηαη σο παξάξηεκα «Α» 

ζηελ παξνχζα. 

2. Απφ ηα πξναλαθεξφκελα ζαθψο πξνθχπηεη φηη, ε αλάιεςε ππνρξέσζεο δελ 

επηηξέπεηαη λα δηελεξγείηαη κε δηαθνξεηηθφ ηχπν εγγξάθνπ ή κε επηζεκεηψζεηο ζηηο ζρεηηθέο 

κε ηε δαπάλε πξάμεηο θαη απνθάζεηο, φπσο ην έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο ή ηεο πξνθήξπμεο 

θ.ιπ. Δμάιινπ, νη δηαδηθαζίεο απηέο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δαπάλεο 

έπνληαη ηνπ ζηαδίνπ αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαη αζθαιψο ζηα έγγξαθα απηά δελ 

πεξηιακβάλνληαη ηα απαξαίηεηα γηα ηελ πνξεία ηεο πίζησζεο ζηνηρεία. ην θείκελν δε ησλ 

εγγξάθσλ απηψλ (ζπκβάζεσλ, πξνθεξχμεσλ, κηζζσηεξίσλ ζπκβνιαίσλ θ.ιπ.), πξέπεη λα 

αλαθέξεηαη ν αξηζκφο θαη ε εκεξνκελία ηεο απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο, θαζψο θαη ν 

αξηζκφο θαηαρψξεζήο ηεο ζην βηβιίν εγθξίζεσλ θαη εληνιψλ πιεξσκήο. ε πεξίπησζε δε 

θαηάξηηζεο ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ κε ρσξηζηά έγγξαθα, ηα πξναλαθεξφκελα ζηνηρεία 

ζεκεηψλνληαη ζηε ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ δηαηάθηε (παξ. 3, ηνπ άξζξνπ 4, ηνπ 

θνηλνπνηνχκελνπ π.δ/ηνο). 
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V.  Δπί ηνπ άξζξνπ 4 

 Καζνξίδεηαη ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία έθδνζεο ηεο απφθαζεο αλάιεςεο θαη έγθξηζεο 

απηήο. Δηδηθφηεξα πξνβιέπνληαη ηα αθφινπζα: 

 1.α. Ζ απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ζπληάζζεηαη, ζε δχν (2) αληίηππα, απφ ηελ 

αξκφδηα νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ Γηαηάθηε, ππνγξάθεηαη απφ ην αξκφδην (εμνπζηνδνηεκέλν) 

φξγαλν ηνπ νηθείνπ Φνξέα, πξσηνθνιιείηαη θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαρσξείηαη ζην Μεηξψν 

Γεζκεχζεσλ ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ π.δ/ηνο. Με ηελ θαηαρψξεζε ζην Μεηξψν δεζκεχεηαη 

ηζφπνζε πίζησζε κέρξη ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη πιεξσκή ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο. 

 β. ηε ζπλέρεηα, παξαδίδνληαη θαη ηα δχν (2) αληίηππα ζηελ νηθεία Τπεξεζία 

Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ή ζην αξκφδην ηκήκα ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ θνξέα πνπ 

είλαη αξκφδην γηα ηελ πιεξσκή ησλ δαπαλψλ ηνπ. 

 2.α. Οη Τπεξεζίεο απηέο, κε βάζε ηα ηεξνχκελα απ’ απηέο ζηνηρεία, ειέγρνπλ θαη΄ 

αξράο ηε λνκηκφηεηα ηεο δαπάλεο, δειαδή εάλ ε δαπάλε πξνβιέπεηαη απφ δηάηαμε λφκνπ ή 

εμππεξεηεί ηνπο ζθνπνχο ηνπ νηθείνπ θνξέα θαη εάλ ππάξρεη δηαζέζηκε ζρεηηθή πίζησζε. 

Αθνινχζσο θαη εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο απηέο, θαηαρσξνχλ ην πνζφ ηεο 

αλάιεςεο ζην βηβιίν Δγθξίζεσλ θαη Δληνιψλ Πιεξσκήο θαη ζπληάζζνπλ επί ηεο απφθαζεο 

ζρεηηθή πξάμε, κε ηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε χπαξμε πίζησζεο θαη φηη ε δαπάλε βξίζθεηαη 

εληφο ηνπ πνζνζηνχ δηάζεζεο. Ζ πξάμε απηή ιακβάλεη έλα κνλαδηθφ αξηζκφ θαηαρψξεζεο. 

ηε ζπλέρεηα ην έλα αληίηππν ηεο απφθαζεο παξακέλεη ζηελ Τ.Γ.Δ. ή ζηελ αξκφδηα 

νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ θνξέα θαη ην άιιν επηζηξέθεηαη ζην δηαηάθηε, ν νπνίνο θαηαρσξεί 

ζην Μεηξψν Γεζκεχζεσλ ηνλ αξηζκφ θαηαρψξεζεο ηεο πξναλαθεξφκελεο πξάμεο θαη 

θνηλνπνηεί αληίγξαθν ηεο απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο ζην Διεγθηηθφ πλέδξην, γηα ηηο 

αληίζηνηρεο εγγξαθέο. 

 β. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία αλαηξέπεηαη ε αλάιεςε ππνρξέσζεο, φηαλ καηαηψλεηαη 

κηα δαπάλε. Πξνο ηνχην φκσο απαηηείηαη αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ δηαηάθηε. 

 γ. Σέινο, δηεπθξηλίδεηαη φηη, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πθηζηάκελεο πίζησζεο, 

ιακβάλνληαη ππφςε, αζξνηζηηθά, θαη φια ηα ππφινηπα απφ ηε δηάζεζε πηζηψζεσλ πνπ είρε 

εγθξηζεί ζε, πξνγελέζηεξεο ηεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο, ρξνληθέο πεξηφδνπο. 

 3. ε πεξίπησζε ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπεηαη φηη ζα βαξχλνπλ εμ νινθιήξνπ ή 

ηκεκαηηθά ηα επφκελα νηθνλνκηθά έηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κηζζψζεσλ αθηλήησλ,  

ε απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο εθδίδεηαη κεηά απφ πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ, φζνλ αθνξά ζηνπο θνξείο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο (άξζ.1Β παξ.4 

λ.2362/1995) θαη ηνπ επνπηεχνληνο Τπνπξγνχ, γηα ηνπο ινηπνχο θνξείο ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζ. 21 § 3 ηνπ λ.2362/1995, φπσο ηζρχεη. 

4. ε πεξίπησζε, επίζεο, πνπ ε νηθεία Τ.Γ.Δ. επηζηξέθεη κηάλ απφθαζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο ρσξίο λα ηελ εγθξίλεη, επεηδή δελ πιεξνχληαη νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο (κε 

λφκηκε δαπάλε, αλεπάξθεηα ή έιιεηςε πίζησζεο), ν δηαηάθηεο πξνβαίλεη ζε πξάμε 
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αληηινγηζκνχ ζην Μεηξψν Γεζκεχζεσλ. ε θάζε πεξίπησζε πάλησο, ζα πξέπεη λα 

αλαθέξνληαη ζην έγγξαθν επηζηξνθήο νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ είλαη δπλαηή ε 

δέζκεπζε ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο. 

 5. Γηα δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πιεξσκή ινγαξηαζκψλ νξγαληζκψλ θνηλήο 

σθέιεηαο, ηειεθσλίαο (πιήλ ησλ δαπαλψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο) θαη θνηλνρξήζησλ, θαζψο 

θαη γηα δαπάλεο χςνπο κέρξη 300,00 € ε απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο εθδίδεηαη ρσξίο 

πξνέγθξηζε (βεβαίσζε χπαξμεο πίζησζεο) απφ ηελ νηθεία Τ.Γ.Δ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε 

ζρεηηθή απφθαζε θνηλνπνηείηαη ακέζσο ζηελ Τ.Γ.Δ., πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ην κνλαδηθφ 

αξηζκφ θαηαρψξεζεο θαη λα γίλεη ελ ζπλερεία ε ινγηζηηθή θαηαγξαθή θαη ε παξαθνινχζεζε 

απηήο. Ο αξηζκφο θαηαρψξεζεο γλσζηνπνηείηαη ζηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ δηαηάθηε γηα 

ηελ ελεκέξσζε ηνπ Μεηξψνπ Γεζκεχζεσλ. 

 6.α. Με ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, αλαιήςεηο πνπ δελ έρνπλ εθηειεζηεί ελ φισ ή 

ελ κέξεη, αλαηξέπνληαη, κε απφθαζε ηνπ δηαηάθηε θαη δηαγξάθεηαη ην πνζφ πνπ δεζκεχζεθε, 

ηφζν απφ ην Μεηξψν Γεζκεχζεσλ, φζν θαη απφ ην βηβιίν Δγθξίζεσλ θαη Δληνιψλ 

Πιεξσκήο. 

  β.i) Οη αξκφδηεο Τπεξεζίεο, κε ηελ έλαξμε ηνπ επφκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, δελ ζα 

θαηαρσξνχλ αλαιήςεηο νπνηαζδήπνηε λέαο ππνρξέσζεο, εάλ πξνεγνπκέλσο δελ έρεη 

δεζκεπζεί, κε λέεο απνθάζεηο αλάιεςεο ππνρξέσζεο, πίζησζε ηζφπνζε κε ην αλεμφθιεην 

κέξνο ησλ αλαιήςεσλ πνπ έρνπλ αλαηξαπεί ζην ηέινο ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο. 

ii) Μεηά ηελ έθδνζε ησλ απνθάζεσλ απηψλ θαη ηελ θαηαρψξεζή ηνπο ζην βηβιίν 

Δγθξίζεσλ θαη Δληνιψλ Πιεξσκήο, θαζψο θαη ζην Μεηξψν Γεζκεχζεσλ, είλαη δπλαηή ε 

αλάιεςε λέσλ ππνρξεψζεσλ, ζε βάξνο ηνπ ελαπνκείλαληνο ππνινίπνπ ηεο πίζησζεο. 

VI.  Δπί ηνπ άξζξνπ 5 

 Πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ησλ αλαιακβαλφκελσλ δεζκεχζεσλ, ζε 

πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ δηελεξγείηαη ηκεκαηηθά, θαζψο θαη ν 

ηξφπνο θαηαρψξεζεο ησλ αλαιήςεσλ ππνρξεψζεσλ γηα ηηο δαπάλεο απηέο. Δηδηθφηεξα, 

πξνβιέπνληαη ηα αθφινπζα: 

 1.α. ε βάξνο κηάο αλαιεθζείζαο ππνρξέσζεο, κπνξεί λα εθδνζνχλ πεξηζζφηεξα ηνπ 

ελφο ρξεκαηηθά εληάικαηα. ηελ πεξίπησζε απηή, ηαπηφρξνλα κε ηελ θαηαρψξεζε ηνπ 

θαζελφο απ΄ απηά, ζην βηβιίν Δγθξίζεσλ θαη Δληνιήο Πιεξσκήο, ζα αθαηξείηαη ην πνζφ ηνπ 

εληάικαηνο απφ ην πνζφ ηεο νηθείαο απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαη ην ππφινηπν ζα 

θαηαρσξείηαη ζε ηδηαίηεξε ζηήιε ηνπ βηβιίνπ κέρξηο εμαληιήζεσο ηεο δεζκεπκέλεο πίζησζεο. 

     β. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη αδηάζεην ππφινηπν, απηφ αλαηξέπεηαη ινγηζηηθά, είηε 

ελδηάκεζα (θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο), είηε ζην ηέινο ηνπ νηθείνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. 

 2.α. Οη εγθξίζεηο πνπ αθνξνχλ πνιπεηείο αλαιήςεηο ππνρξεψζεσλ θαη έρνπλ 

παξαζρεζεί απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ ή ηνλ επνπηεχνληα Τπνπξγφ, θαηά πεξίπησζε, 
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(βι. αλσηέξσ παξ. V πεξ.3), ζα θπιάζζνληαη απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο (νηθεία Τ.Γ.Δ. ή 

νηθνλνκηθή ππεξεζία) ζε εηδηθφ θάθειν κέρξη ηελ ηειηθή εμφθιεζε ησλ ζρεηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ. 

     β. Με ηελ έλαξμε θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο, θαηαρσξείηαη, θαη΄απφιπηε 

πξνηεξαηφηεηα, ζην βηβιίν Δγθξίζεσλ θαη Δληνιψλ Πιεξσκήο, ην πνζφ πνπ έρεη δεζκεπζεί 

γηα ην έηνο απηφ, κε λέα απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

 VII.  Δπί ηνπ άξζξνπ 6 

 1.α. Όπσο νξίδεηαη, κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ, νη νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ησλ 

θνξέσλ ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζνχλ ζπζηεκαηηθά ηηο δηαηηζέκελεο πηζηψζεηο θαη δελ 

ζα θαηαξηίδνπλ ζε θακία πεξίπησζε ζρέδηα απνθάζεσλ αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ θαζ΄ 

ππέξβαζε ηνπ πνζνζηνχ δηάζεζεο ησλ εγγεγξακκέλσλ, ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθείνπ 

θνξέα, πηζηψζεσλ. 

    β. Πεξαηηέξσ,νη πξναλαθεξφκελεο ππεξεζίεο παξαθνινπζνχλ, επίζεο, φιεο ηηο 

αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο ηνπ νηθείνπ θνξέα θαη ελεκεξψλνπλ, θάζε κήλα, ηελ νηθεία 

Τ.Γ.Δ., φζνλ αθνξά ζηνπο θνξείο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο ή ηε Γ/λζε Οηθνλνκηθνχ ηνπ 

επνπηεχνληνο ππνπξγείνπ, γηα ηνπο ινηπνχο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, γηα ηηο 

ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 7. 

 2.α. Οη Τ.Γ.Δ. ή ην αξκφδην ηκήκα ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ νηθείνπ θνξέα, 

παξαθνινπζνχλ ηελ εμέιημε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλεη ν δηαηάθηεο, ζε βάξνο ησλ 

πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θαη παξέρνπλ νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ηνπο δεηεζεί 

απφ ηηο ελδηαθεξφκελεο ππεξεζίεο, φζνλ αθνξά ζηελ πνξεία θαη ηα ππφινηπα ησλ 

πηζηψζεσλ, φπσο δηακνξθψλνληαη εθάζηνηε. 

 β.i) Πεξαηηέξσ, νη Τ.Γ.Δ. παξαθνινπζνχλ, κέζσ ηνπ βηβιίνπ Δγθξίζεσλ θαη Δληνιψλ 

Πιεξσκήο, ηηο αλαιήςεηο ππνρξεψζεσλ πνπ δελ έρνπλ εθηειεζηεί θαη ελεκεξψλνπλ ζε 

κεληαία βάζε ηηο Γ/λζεηο: αα) Πξνυπνινγηζκνχ, ββ) Υξεκαηνδνηηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

Κξαηηθψλ Γηαζεζίκσλ  θαη γγ) Γεκνζηνλνκηθήο Γηαρείξηζεο, ηνπ Γ.Λ.Κξάηνπο.  

   ii) ηηο ίδηεο Γ/λζεηο απνζηέιινπλ, επίζεο κεληαίσο, ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ησλ νηθείσλ θνξέσλ. 

  iii) Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε ελεκέξσζε ησλ πξναλαθεξνκέλσλ Γ/λζεσλ ηεο Κεληξηθήο 

Τπεξεζίαο (Κ.Τ.) ηνπ Γ.Λ. Κξάηνπο ζα δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη 

αλαιπηηθά θαησηέξσ (νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 7). 

 γ. Σέινο, νη Τ.Γ.Δ. ή νη νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ησλ νηθείσλ θνξέσλ πνπ είλαη 

αξκφδηεο γηα ηελ εθθαζάξηζε θαη εληαικαηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ απηψλ, νθείινπλ λα 

ειέγρνπλ ηελ ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ νξίδεηαη κε ην θνηλνπνηνχκελν π.δ/γκα θαη είλαη 

ππνρξεσκέλεο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ πιεξνχληαη νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο, λα κελ 

εθθαζαξίδνπλ θαη εληαικαηνπνηνχλ ηηο αληίζηνηρεο δαπάλεο. 
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VIII. Δπί ηνπ άξζξνπ 7 

Καζνξίδεηαη  ν ηξφπνο ηήξεζεο ηνπ Μεηξψνπ Γεζκεχζεσλ, ην νπνίν, ζχκθσλα κε 

ηηο θνηλνπνηνχκελεο δηαηάμεηο, ηεξείηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία θάζε θνξέα ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο κε επζχλε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο. Δηδηθφηεξα:  

1.   Όινη νη θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ππνρξενχληαη λα θαηαγξάθνπλ θαη λα 

ηεξνχλ ζε ηδηαίηεξν βηβιίν ή κεραλνγξαθηθά θαηά Πξνυπνινγηζκφ (Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ / 

Πξνυπνινγηζκφ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ) ηηο δηνηθεηηθέο πξάμεηο κε ηηο νπνίεο γελλάηαη ή 

επηβεβαηψλεηαη ππνρξέσζε ηνπ Γεκνζίνπ ή άιισλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πξνο 

ηξίηνπο. Σν ζχλνιν ησλ θαηαγεγξακκέλσλ ππνρξεψζεσλ απνηειεί ην Μεηξψν Γεζκεχζεσλ 

ηνπ θάζε θνξέα. 

2.α. Σν Μεηξψν Γεζκεχζεσλ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη ειάρηζην ηα αθφινπζα 

ζηνηρεία:  

 To νηθνλνκηθφ έηνο ζην νπνίν αλαθέξεηαη. 

 Σηο εγθεθξηκέλεο θαηά εηδηθφ θνξέα (φπνπ ππάξρεη) θαη θσδηθφ αξηζκφ εμφδνπ 

πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

 Σηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο θαη ηε δηακφξθσζε ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπν-

ινγηζκνχ. 

 Σα εγθεθξηκέλα φξηα δηάζεζεο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, φπνπ θαη 

φπσο νξίδνληαη θάζε θνξά. 

 Σνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ, ηελ εκεξνκελία θαη ην πνζφ ηεο απφθαζεο αλάιεςεο 

ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο. 

 Σνλ αξηζκφ, ηελ εκεξνκελία θαη ην πνζφ ηνπ παξαζηαηηθνχ πνπ απνδεηθλχεη ηελ 

χπαξμε ηεο νθεηιήο. 

 Σνλ αξηζκφ, ηελ εκεξνκελία θαη ην πνζφ ηνπ ηίηινπ πιεξσκήο ησλ 

ππνρξεψζεσλ. 

 Σν ππφινηπν ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ θαη ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ. 

β.i) Δπηζπλάπηεηαη σο παξάξηεκα «Β», ππφδεηγκα ηνπ Μεηξψνπ Γεζκεχζεσλ, ην 

νπνίν πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα, εθηφο ησλ άιισλ θαη γηα ηελ ζχληαμε 

ηνπ κεληαίνπ πεξηιεπηηθνχ πίλαθα  ηεο παξαγξάθνπ  4 ηνπ άξζξνπ απηνχ.  

  ii) Πξνο ην ζθνπφ δηεπθφιπλζεο ησλ αξκφδησλ Τπεξεζηψλ γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ 

επί κέξνπο πεδίσλ θαη ζηειψλ ηνπ Μεηξψνπ Γεζκεχζεσλ, παξέρνληαη νη αθφινπζεο 

νδεγίεο: 

 πεδίν ¨ηνηρεία Δεζκεύζεσλ θαη Πιεξσκώλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο¨: 

Αλαγξάθεηαη ην νηθνλνκηθφ έηνο. 
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 πεδία ¨ Φνξέαο¨, ¨Εηδηθόο θνξέαο¨ : πκπιεξψλνληαη κφλν απφ ηνπο θνξείο ηεο 

Κεληξηθήο Γηνίθεζεο. 

 πεδία ¨Καηεγνξία¨, ¨Τπνθαηεγνξία¨ θαη ¨ΚΑΕ¨: Αλαγξάθνληαη αληίζηνηρα ε 

ρηιηάδα, ε εθαηνληάδα θαη ν θσδηθφο αξηζκφο εμφδνπ, θαζψο θαη ε θαηνλνκαζία ηνπ. 

  ηήιε 3 ¨Ηκεξνκελία εγγξαθήο¨: Καηαρσξείηαη ε εκεξνκελία εγγξαθήο θάζε 

θαηαρψξεζεο. 

ηήιεο αξηζ. 4, 5, 6, 7. Καηαρσξνύληαη ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζηελ θίλεζε ηεο 

πίζησζεο ηνπ νηθείνπ Κσδηθνύ Αξηζκνύ Εμόδνπ (ΚΑΕ), σο αθνινύζσο:  

 ηήιε 4 «Εγθεθξηκέλε Πίζησζε Π/Τ». Καηαρσξείηαη ε εγθεθξηκέλε πίζησζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ΚΑΔ. 

 ηήιε 5 «Αλακόξθσζε Π/Τ (+ -)». Καηαρσξνχληαη νη απμνκεηψζεηο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. 

 ηήιε 6 «Δηακόξθσζε Π/Τ (4)+(5)». Αλαγξάθεηαη ην άζξνηζκα ησλ ζηειψλ (4) 

θαη (5) πνπ απνηππψλεη ηε ζπλνιηθά δηακνξθσζείζα πίζησζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ΚΑΔ. 

 ηήιε 7 «Πνζνζηό Δηάζεζεο Πηζηώζεσλ». Αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ δηάζεζεο 

πηζηψζεσλ ηνπ ΚΑΔ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

ηήιεο αξηζκ. 8, 9, 10, 11. Αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζηελ αλάιεςε 

ππνρξέσζεο-δέζκεπζεο θαη ηελ ππνιεηπόκελε πξνο δηάζεζε πίζησζε, σο 

αθνινύζσο:   

 ηήιε 8 «Αξηζκόο Απόθαζεο Αλάιεςεο». Καηαρσξείηαη ν αξηζκφο ηεο 

απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο ή ν αξηζκφο ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ηνπ θχξηνπ 

δηαηάθηε. 

 ηήιε 9 «Ηκεξνκελία Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο». Καηαρσξείηαη ε εκεξνκελία ηεο 

απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

 ηήιε 10 «Αλεηιεκκέλε Δέζκεπζε (Πνζό Δέζκεπζεο)». Καηαρσξείηαη ην 

ζπλνιηθφ πνζφ δέζκεπζεο ηνπ ΚΑΔ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ απφθαζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 ηήιε 11 «Τπνιεηπόκελε πξνο Δηάζεζε Πίζησζε». Αλαγξάθεηαη ην γηλφκελν 

ηεο δηακνξθσζείζαο πίζησζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΚΑΔ (ζηήιε 6) επί ην 

πνζνζηφ δηάζεζεο (ζηήιε 7) κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ πνζνχ ηεο δέζκεπζεο (ζηήιε 

10). 

ηελ πεξίπησζε ησλ παξ.1β, 2 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ π.δ/ηνο 

εθδίδεηαη αλαθιεηηθή απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαη θαηαρσξίδεηαη ε ζρεηηθή 

πξάμε αληηινγηζκνχ ζηηο αληίζηνηρεο ζηήιεο. 
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ηήιεο αξίζκ. 12, 13, 14, 15, 16. Πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνύ 

ηηκνινγίνπ ή άιινπ ηζoδύλακνπ εγγξάθνπ, σο αθνινύζσο:  

 ηήιε 12 «Αξηζκόο Σηκνινγίνπ ή άιινπ ηζνδύλακνπ εγγξάθνπ»: Καηαρσξείηαη 

ν αξηζκφο ηηκνινγίνπ ή άιινπ ηζoδχλακνπ  έγγξαθνπ (κηζζνδνηηθήο θαηάζηαζεο, 

απφθαζεο επηρνξήγεζεο, δειηίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ, θ.ιπ). 

 ηήιε 13 «εηξά Σηκνινγίνπ»: Αλαγξάθεηαη ε ζεηξά ηηκνινγίνπ ή άιινπ 

ηζoδχλακνπ  έγγξαθνπ, εθφζνλ ππάξρεη. 

 ηήιε 14 «Ηκεξνκελία Σηκνινγίνπ»: Καηαρσξείηαη ε εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ 

ηηκνινγίνπ ή άιινπ ηζoδχλακνπ  έγγξαθνπ. 

 ηήιε 15 «Α.Φ.Μ.»: Αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ ηνπ πηζησηή. 

 ηήιε 16 «Πνζό Σηκνινγίνπ ή Άιινπ Ιζνδύλακνπ Εγγξάθνπ»: Καηαρσξείηαη ην 

ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ ηηκνινγίνπ ή άιινπ ηζoδχλακνπ  έγγξαθνπ. 

 

ηήιεο αξίζκ. 17, 18, 19, 20. Καηαρσξνύληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ηίηινπ πιεξσκήο, σο 

εμήο:  

 ηήιε 17 «Αξηζκόο Παξαζηαηηθνύ Πιεξσκήο»: Καηαρσξείηαη ν αξηζκφο ηνπ 

παξαζηαηηθνχ πιεξσκήο. 

 ηήιε 18 «Πνζό Πιεξσκήο»: Καηαρσξείηαη ην ζπλνιηθφ πνζφ πιεξσκήο. 

 ηήιε 19 «Ηκεξνκελία Εμόθιεζεο»: Αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία εμφθιεζεο. 

 ηήιε 20 «Είδνο Παξαζηαηηθνύ Πιεξσκήο»: Καηαρσξείηαη ην είδνο ηνπ 

παξαζηαηηθνχ πιεξσκήο (ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο, ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο 

πξνπιεξσκήο, εληνιήο κεηαθνξάο, θ.ιπ). 

 

ηήιεο αξίζκ. 21, έσο θαη 31 αθνξνύλ ζηα εμαγόκελα ζηνηρεία, εθηόο ηεο ζηήιεο 

αξηζκ.23 ε νπνία θαηαρσξείηαη: 

 ηήιε 21 «Εθθξεκείο Δεζκεύζεηο» (δεζκεχζεηο πνπ δελ έρνπλ αθφκε εμνθιεζεί 

αλεμάξηεηα αλ ην ηηκνιφγην ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν, ηα αγαζά ή νη ππεξεζίεο 

έρνπλ παξαδνζεί). Καηαρσξείηαη ε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ 

πνζνχ ηεο ζηήιεο 18 «Πνζφ Πιεξσκήο» απφ ην πνζφ ηεο ζηήιεο 10 

«Αλεηιεκκέλε Γέζκεπζε (Πνζφ Γέζκεπζεο)». 

 ηήιε 22 «Απιήξσηεο Τπνρξεώζεηο» (εθθξεκείο δεζκεχζεηο γηα ηηο νπνίεο έρεη 

παξαδνζεί ην ηηκνιφγην ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν, αιιά δελ έρεη εθδνζεί 

αληίζηνηρνο ηίηινο πιεξσκήο). Καηαρσξείηαη ε δηαθνξά ησλ πνζψλ πνπ 
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αλαγξάθνληαη ζηε ζηήιε 18 «Πνζφ Πιεξσκήο» θαη ζηε ζηήιε 16 «Πνζφ 

Σηκνινγίνπ ή Άιινπ Ηζνδχλακνπ Δγγξάθνπ». 

 ηήιε 23 «Ηκεξνκελία Τπνρξέσζεο Εμόθιεζεο». Καηαρσξείηαη απφ ηελ 

αξκφδηα Τπεξεζία, ζε θάζε πεξίπησζε, ε εκεξνκελία ππνρξέσζεο εμφθιεζεο, 

φπσο απηή πξνθχπηεη είηε απφ ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ή απφ άιιν ζρεηηθφ φξν. ε 

πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ηίπνηα απφ ηα παξαπάλσ, θαηαρσξείηαη ε εκεξνκελία 

έθδνζεο ηνπ ηηκνινγίνπ ή άιινπ ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ.  

 ηήιε 24 «Εθθξεκείο Οθεηιέο πξνο Γεληθή Κπβέξλεζε από 1 έσο 30 εκέξεο». 

Καηαρσξείηαη ην ζχλνιν ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ πξνο θνξείο ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο, γηα ηηο νπνίεο έρεη παξέιζεη ε εκεξνκελία ππνρξέσζεο εμφθιεζεο θαη 

παξακέλνπλ αλεμφθιεηεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα απφ κία (1) έσο ηξηάληα(30) 

εκέξεο. 

 ηήιε 25 «Εθθξεκείο Οθεηιέο πξνο Σξίηνπο από 1 έσο 30 εκέξεο». 

Καηαρσξείηαη ην ζχλνιν ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηξίηνπο (θνξείο 

εθηφο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο) γηα ηηο νπνίεο έρεη παξέιζεη ε εκεξνκελία 

ππνρξέσζεο εμφθιεζεο θαη παξακέλνπλ αλεμφθιεηεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 

κία (1) έσο ηξηάληα(30) εκέξεο. 

 ηήιε 26 «Εθθξεκείο Οθεηιέο πξνο Γεληθή Κπβέξλεζε από 31 έσο 60 

εκέξεο». Καηαρσξείηαη ην ζχλνιν ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ πξνο θνξείο ηεο 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο, γηα ηηο νπνίεο έρεη παξέιζεη ε εκεξνκελία ππνρξέσζεο 

εμφθιεζεο θαη παξακέλνπλ αλεμφθιεηεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηξηαληακία (31) 

έσο εμήληα(60) εκέξεο. 

 ηήιε 27 «Εθθξεκείο Οθεηιέο πξνο Σξίηνπο από 31 έσο 60 εκέξεο». 

Καηαρσξείηαη ην ζχλνιν ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηξίηνπο (θνξείο 

εθηφο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο), γηα ηηο νπνίεο έρεη παξέιζεη ε εκεξνκελία 

ππνρξέσζεο εμφθιεζεο θαη παξακέλνπλ αλεμφθιεηεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 

ηξηαληακία (31) έσο εμήληα(60) εκέξεο. 

 ηήιε 28 «Εθθξεκείο Οθεηιέο πξνο Γεληθή Κπβέξλεζε από 61 έσο 90 

εκέξεο». Καηαρσξείηαη ην ζχλνιν ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ πξνο θνξείο ηεο 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο, γηα ηηο νπνίεο έρεη παξέιζεη ε εκεξνκελία ππνρξέσζεο 

εμφθιεζεο θαη παξακέλνπλ αλεμφθιεηεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα απφ εμήληα κηα (61) 

έσο ελελήληα (90) εκέξεο. 

 ηήιε 29 «Εθθξεκείο Οθεηιέο πξνο Σξίηνπο από 61 έσο 90 εκέξεο». 

Καηαρσξείηαη ην ζχλνιν ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηξίηνπο (θνξείο 

εθηφο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο), γηα ηηο νπνίεο έρεη παξέιζεη ε εκεξνκελία 

ππνρξέσζεο εμφθιεζεο θαη παξακέλνπλ αλεμφθιεηεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 

εμήληα κηα (61) έσο ελελήληα (90) εκέξεο. 
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 ηήιε 30 «Λεμηπξόζεζκεο Οθεηιέο πξνο Γεληθή Κπβέξλεζε > 90 Ηκεξώλ». 

Καηαρσξείηαη ην ζχλνιν ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ πξνο θνξείο ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο, γηα ηηο νπνίεο έρεη παξέιζεη ε εκεξνκελία ππνρξέσζεο εμφθιεζεο θαη 

παξακέλνπλ αλεμφθιεηεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ελελήληα (90) 

εκεξψλ. 

 ηήιε 31 «Λεμηπξόζεζκεο Οθεηιέο πξνο Σξίηνπο > 90 Ηκεξώλ». Καηαρσξείηαη 

ην ζχλνιν ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηξίηνπο, γηα ηηο νπνίεο έρεη 

παξέιζεη ε εκεξνκελία ππνρξέσζεο εμφθιεζεο θαη παξακέλνπλ αλεμφθιεηεο γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ελελήληα (90) εκεξψλ. 

 ηήιε 32 «ρόιηα». Καηαγξάθνληαη ηπρφλ ζρφιηα πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηα 

ζρεηηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε εγγξαθή. 

      3.   Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Μεηξψνπ Γεζκεχζεσλ, ζπληάζζνληαη απφ ηηο νηθείεο 

νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ησλ ππφρξεσλ θνξέσλ νη πίλαθεο ηεο παξ.4, ηνπ άξζξνπ 7, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν απηή, γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ αξκφδησλ 

Γ/λζεσλ ηνπ Γ.Λ. Κξάηνπο. Δηδηθφηεξα, νη πίλαθεο απηνί, φζνλ αθνξά ζηνπο θνξείο ηεο 

Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, ζα απνζηέιινληαη ζην Γ.Λ. Κξάηνπο, εληφο ηνπ πξψηνπ 

δεθαεκέξνπ θάζε κήλα, κέζσ ησλ Τ.Γ.Δ., νη νπνίεο θαη δηελεξγνχλ ζρεηηθφ έιεγρν θαη 

επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπο. Γηα ηνπο ινηπνχο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο νη 

αλσηέξσ πίλαθεο ζα απνζηέιινληαη απεπζείαο απφ ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ 

επνπηεχνληνο Τπνπξγείνπ ζηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ηνπ Γ.Λ.Κ.  

       Τπφδεηγκα ησλ αλσηέξσ πηλάθσλ, θαζψο θαη ιεπηνκεξείο νδεγίεο γηα ηελ 

ζπκπιήξσζε θαη απνζηνιή ηνπο ζην Γ.Λ.Κ. ζα δνζνχλ κε λεφηεξε εγθχθιην.   
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ΗΥ. Δπί ηνπ άξζξνπ 8 

1. Όζνλ αθνξά ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλαιακβάλνληαη, ζε βάξνο ηνπ Π/Τ 

Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, απφ ηνπο θνξείο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ νη 

εηδηθέο πεξί δεκνζίσλ επελδχζεσλ δηαηάμεηο (άξζξν 12 ηνπ π.δ/ηνο) θαη παξάιιεια 

επαλαιακβάλνληαη ηζρχνπζεο ξπζκίζεηο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ηίηιν αλάιεςεο 

ππνρξεψζεσλ απνηεινχλ νη πιινγηθέο Απνθάζεηο Έξγσλ (ΑΔ) ή Μειεηψλ (ΑΜ) πνπ 

εθδίδνληαη θαη΄ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.δ. 2957/1954, φπσο ηζρχεη θαη 

πεξηιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία (νιηθή δαπάλε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ, 

θαηαλνκή ησλ απαηηνπκέλσλ πηζηψζεσλ, θαη΄ έηνο, φηαλ ην έξγν πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο νηθνλνκηθά έηε θ.ιπ.). 

2. Δπηζεκαίλεηαη φκσο, ελ πξνθεηκέλσ φηη, νη πξναλαθεξφκελεο απνθάζεηο, επεηδή 

βαξχλνπλ, ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ, είηε ηκεκαηηθά είηε εμ νινθιήξνπ ηα 

επφκελα νηθνλνκηθά έηε ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο (άξζξν 

6Α λ.2362/95, φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 9 ηνπ λ.3871/2010), ζα πξέπεη λα εθδίδνληαη, 

ζχκθσλα κε ηηο λέεο ξπζκίζεηο ηεο παξ.3, ηνπ άξζξνπ 21, ηνπ λ.2362/1995, κε ηε ζχκπξαμε 

ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, θαιππηφκελεο θαη΄ απηφ ηνλ ηξφπν ηεο απαίηεζεο ηνπ λφκνπ 

γηα ζρεηηθή πξνεγνχκελε έγθξηζε. 

3. Σέινο, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαγξαθή ησλ αλαιακβαλνκέλσλ ζε βάξνο ηνπ Π.Γ.Δ. 

ππνρξεψζεσλ ζην Μεηξψν Γεζκεχζεσλ θαη εηδηθφηεξα ζηηο ζηήιεο πνπ αλαγξάθνληαη ηα 

ζηνηρεία ησλ αλαιήςεσλ ζα θαηαρσξνχληαη ηα ζηνηρεία ησλ νηθείσλ ΑΔ, ΑΜ.  

Υ. Δπί ηνπ άξζξνπ 9 

 Πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξνο ηξφπνο αλάιεςεο ππνρξέσζεο, θαηά παξέθθιηζε φζσλ 

νξίδνληαη ζηα πξνεγνχκελα άξζξα, γηα ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο δαπαλψλ. Δηδηθφηεξα: 

1. Οη δαπάλεο γηα απνδνρέο, ζπληάμεηο, εμππεξέηεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θαη νη 

δαπάλεο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ.2362/1995, αλαιακβάλνληαη κε ηελ έθδνζε ζρεηηθήο 

απφθαζεο γηα νιφθιεξν ην πνζφ ησλ εγγεγξακκέλσλ πηζηψζεσλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο. 

2. Γηα ηηο δαπάλεο πάγηνπ ραξαθηήξα (π.ρ. ΓΔΖ, χδξεπζε θ.ιπ), θαζψο θαη γηα ηηο 

δαπάλεο πνπ δελ κπνξεί λα ηεξεζεί ε δηαδηθαζία έθδνζεο ηεο απφθαζεο αλάιεςεο, πξηλ 

απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δαπάλεο (π.ρ. λνζήιηα, εθηέιεζε δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ 

θιπ), ε απφθαζε γηα ηε δέζκεπζε ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο, ζα εθδίδεηαη ακέζσο κεηά ηελ, 

κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, γλσζηνπνίεζε ζηνλ νηθείν θνξέα, ηνπ χςνπο θαη ηνπ ρξφλνπ 

εμφθιεζεο (εάλ πξνβιέπεηαη) ηεο δαπάλεο. 

3. Οη δαπάλεο γηα κηζζψκαηα αθηλήησλ αλαιακβάλνληαη απφ ηελ αξρή ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο γηα νιφθιεξν ην εηήζην πνζφ απηψλ, κε πίλαθεο πνπ θαηαξηίδνληαη απφ 

ηνπο δηαηάθηεο κε βάζε ηα κηζζσηήξηα ζπκβφιαηα θαη φρη κε απνθάζεηο αλάιεςεο 
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ππνρξέσζεο. Ζ έγθξηζε ηεο πίζησζεο θαη ν κνλαδηθφο αξηζκφο θαηαρψξεζεο ζην βηβιίν 

Δγθξίζεσλ θαη Δληνιψλ Πιεξσκήο απνηππψλεηαη επί ησλ πηλάθσλ απηψλ. 

 ΥΗ. Δπί ηνπ άξζξνπ 10 

 1.α. Οξηνζεηείηαη ε επζχλε ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ, πνπ πξαγκαηνπνηνχλ δαπάλεο 

θαζ΄ ππέξβαζε ησλ εγγεγξακκέλσλ πηζηψζεσλ. ηελ πεξίπησζε απηή ν νηθείνο θνξέαο ηεο 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο επζχλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν βάζεη ησλ δηαηάμεσλ πεξί 

αδηθαηνιφγεηνπ πινπηηζκνχ.  

   β. Ο δηαηάθηεο ηεο δαπάλεο, θαζψο θαη νπνηνδήπνηε άιιν φξγαλν ελέθξηλε ή έρεη 

ζπκπξάμεη ζηελ εθηέιεζε ηεο δαπάλεο επζχλνληαη έλαληη ηνπ νηθείνπ θνξέα εηο νιφθιεξν θαη 

θαηαινγίδεηαη ππνρξεσηηθά, ζε βάξνο ηνπο, θάζε ζρεηηθή δεκία απηνχ. 

   γ. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρεη, ελ πξνθεηκέλσ, ε: i) απζηεξνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ, 

αθνχ: αα) ηα αξκφδηα φξγαλα επζχλνληαη ζε θάζε πεξίπησζε (φρη κφλν γηα δφιν ή βαξεία 

ακέιεηα)   ββ) θαηαινγίδεηαη, ζε βάξνο ηνπο, ππνρξεσηηθά θαη φρη δπλεηηθά, ε δεκία ηνπ 

νηθείνπ θνξέα,  ii) κε επαλάιεςε ηεο επηθχιαμεο ησλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ πεξί επζχλεο 

Τπνπξγψλ. 

 2. Γεκφζηνη ππάιιεινη πνπ ππνγξάθνπλ ή πξνζππνγξάθνπλ έγγξαθα 

πξαγκαηνπνίεζεο δαπαλψλ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 15, 19, 20 θαη 21 ηνπ λ.2362/1995 

ππνπίπηνπλ ζε απηνηειέο πεηζαξρηθφ αδίθεκα. 

 ΥΗΗ. Δπί ηνπ άξζξνπ 11 

 1. Κάζε απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο, ηφζν ππφ ηε λνκηθή, φζν θαη ηε 

δεκνζηνλνκηθή ηεο έλλνηα, κε ηελ νπνία δεζκεχεηαη πνζφ, θαζ΄ ππέξβαζε ησλ 

εγγεγξακκέλσλ πηζηψζεσλ ή θαη ηνπ πνζνζηνχ δηάζεζεο ηνπ Π/Τ ηνπ νηθείνπ θνξέα, είλαη 

απηνδίθαηα άθπξε. Οκνίσο, ε ελ ιφγσ απφθαζε είλαη απηνδίθαηα άθπξε θαη φηαλ εθδίδεηαη 

θαηά παξάβαζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ νξίδεη ην θνηλνπνηνχκελν δηάηαγκα. 

 2. Πεξαηηέξσ, θακηά δηνηθεηηθή πξάμε, πνπ πξνθαιεί δαπάλε ζε βάξνο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, δελ ζα εθηειείηαη απφ ηα φξγαλα 

πνπ είλαη αξκφδηα λα ηελ εθηειέζνπλ, εάλ δελ βεβαηψλεηαη απφ ηελ νηθεία νηθνλνκηθή 

ππεξεζία ε δέζκεπζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο ζηα ινγηζηηθά βηβιία. 

 β.i.) Γηα ηνλ πξνζήθνληα έιεγρν, ζην πξννίκην θάζε δηνηθεηηθήο πξάμεο ηεο 

θαηεγνξίαο απηήο, ζα αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά, πιένλ ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ πνπ 

απαηηνχληαη (εμνπζηνδνηηθή δηάηαμε, ζηνηρεία άξζ.90 ηνπ π.δ.63/2005 θ.ιπ), ηα ζηνηρεία  

ηαπηφηεηαο (αξηζκφο πξσηνθφιινπ θαη εκεξνκελία) ηεο ζρεηηθήο βεβαίσζεο. 

   ii. Ζ κε αλαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ απηψλ απνηειεί παξάβαζε νπζηψδνπο ηχπνπ ηεο 

δηαδηθαζίαο θαη ζπλεπάγεηαη ηελ αθπξφηεηα ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο. 

 3.α. Δπί ησλ πξάμεσλ κε ηηο νπνίεο επέξρεηαη νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηελ 

ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, πνπ 
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ζπλεπάγεηαη νηθνλνκηθή επηβάξπλζε, φπσο δηνξηζκφο, έληαμε, κεηάηαμε θαη πξναγσγή θάζε 

θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ, κε εμαίξεζε ηηο κηζζνινγηθέο κεηαβνιέο ιφγσ ρνξήγεζεο 

κηζζνινγηθνχ θιηκαθίνπ ή ρξνλνεπηδφκαηνο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεηαη ε έθδνζε 

ζρεηηθήο απφθαζεο, απαηηείηαη λα βεβαηψλεηαη απφ ηηο Τ.Γ.Δ., γηα ηνπο θνξείο ησλ νπνίσλ νη 

δαπάλεο ειέγρνληαη απφ ηηο Τ.Γ.Δ. ή απφ ηελ νηθεία νηθνλνκηθή ππεξεζία γηα ηνπο ινηπνχο 

θνξείο, ε χπαξμε ηεο απαηηνχκελεο πίζησζεο, δηαθνξεηηθά νη πξάμεηο απηέο είλαη άθπξεο. 

 β. Απνθάζεηο ρνξήγεζεο κηζζνινγηθνχ θιηκαθίνπ ή ρξνλνεπηδφκαηνο, πνπ 

εμαηξνχληαη, θαηά ηα αλσηέξσ, ηεο γεληθήο ξχζκηζεο, ζα θαηαρσξνχληαη, απφ ην δηαηάθηε, ζε 

κεληαία ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία (παξ. 7 

άξζ.11 ηνπ π.δ/ηνο) θαη ζα απνζηέιιεηαη ζηελ νηθεία Τ.Γ.Δ. ή ζηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία, 

θαηά πεξίπησζε, γηα ελεκέξσζε ησλ βηβιίσλ πνπ ηεξνχληαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ 

πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζην θνξέα. 

 γ.i) Γηα ηελ πξνθήξπμε πιήξσζεο ζέζεσλ πξνζσπηθνχ, ε ζρεηηθή βεβαίσζε γηα ηελ 

χπαξμε ηεο απαηηνχκελεο πίζησζεο ρνξεγείηαη πξηλ ηε δεκνζίεπζε ηεο πξνθήξπμεο, κε 

ρσξηζηφ έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο ή ηεο 

νηθείαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο γηα ηνπο εθηφο Κ/Π θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, πξνο ην 

Α..Δ.Π. 

     ii) Απηνλφεην είλαη φηη, φηαλ ρνξεγείηαη ε βεβαίσζε χπαξμεο πίζησζεο απφ ηε Γ20- 

Γ/λζε Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γ.Λ.Κξάηνπο, δελ απαηηείηαη βεβαίσζε επί ηεο πξνθήξπμεο απφ 

ηελ Τ.Γ.Δ., δεδνκέλνπ φηη απηή ζπληάζζεηαη ζηελ πξάμε δηνξηζκνχ. 

 δ. Οη εθθαζαξηζηέο απνδνρψλ είλαη ππεχζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηήξεζεο ηεο αλσηέξσ 

δηαδηθαζίαο θαη ππνρξενχληαη λα κελ πξνβαίλνπλ ζηελ εμφθιεζε ησλ κηζζνδνηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζε αληίζεηε πεξίπησζε. 

 ΥΗΗΗ.   Δπί ησλ άξζξσλ 12 θαη 13 

 Απφ 1-1-2011, εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ π.δ/ηνο, θαηαξγνχληαη 

νη δηαηάμεηο ησλ π.δ. 138/1998 θαη 465/1975, θαζψο θαη θάζε άιιε δηάηαμε πνπ νξίδεη 

δηαθνξεηηθά. 

 ΥIV. ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ΡΤΘΜΗΔΗ 

 1. Οη δηαηάθηεο, ή ηα θαηά λφκν εμνπζηνδνηεκέλα φξγαλα, ζα πξέπεη, γηα ηελ εθαξκνγή 

ησλ εηζαγνκέλσλ λέσλ, πεξί αλαιήςεσο ππνρξεψζεσλ, ξπζκίζεσλ, θαηά ηελ πξψηε 

πεξίνδν, λα εθδψζνπλ, νπσζδήπνηε κε ηελ έλαξμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011, απνθάζεηο 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο, γηα ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλαιήθζεθαλ εληφο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2010 θαη δελ εμνθιήζεθαλ κέρξη ηε ιήμε ηνπ (31-12-2010), θαζφζνλ ζε αληίζεηε πεξίπησζε 

δελ ζα είλαη δπλαηή ε πιεξσκή ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ. Νέεο αλαιήςεηο ππνρξεψζεσλ 

κπνξεί λα αλαιεθζνχλ ζε βάξνο ηνπ ελαπνκείλαληνο ππφινηπνπ ησλ δηαηηζέκελσλ 

πηζηψζεσλ. 
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          2. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα εθδνζνχλ θαη νη απνθάζεηο αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ γηα ηηο 

δαπάλεο ηεο παξ.1, ηνπ άξζξνπ 9, ηνπ π.δ/ηνο, πνπ αλαιακβάλνληαη θαηά ηελ έλαξμε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο, γηα νιφθιεξν ην πνζφ ησλ εγγεγξακκέλσλ ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ.  

 

           ΥV. Πιεξνθνξίεο θαη πεξαηηέξσ δηεπθξηλήζεηο επί ησλ νξηδνκέλσλ κε ην 

θνηλνπνηνχκελν π.δ. ζα παξέρνληαη, φζνλ αθνξά ζηνπο θνξείο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, 

απφ ηελ Γ20 -Πξνυπνινγηζκνχ (γηα ην άξζξν 7) θαη ηε Γ26- πληνληζκνχ θαη Διέγρνπ 

Δθαξκνγήο Γεκνζηνινγηζηηθψλ Γηαηάμεσλ (γηα ηηο ινηπέο δηαηάμεηο), φζνλ αθνξά δε ζηνπο 

ινηπνχο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο απφ ηελ Γ39- Ν.Π.Γ.Γ..    

             Ζ εγθχθιηνο απηή έρεη αλαξηεζεί θαη είλαη δηαζέζηκε θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γ.Λ. 

Κξάηνπο ( www.minfin.gr ).           

ΤΝΖΜΜΔΝΑ: α) ΠΑΡ/ΜΑ ¨Α¨ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΛΖΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΖ 

                 β) ΠΑΡ/ΜΑ ¨Β¨ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΒΗΒΛΗΟΤ ΜΖΣΡΧΟΤ ΓΔΜΔΤΔΧΝ  

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΧΝ O ΤΠΟΤΡΓΟ  
Γ. ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ι. Απνδέθηεο πξνο ελέξγεηα 
1.Όια ηα Τπνπξγεία 
   α)Γξαθεία θ.θ. Τπνπξγψλ 
   β)Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνχ 
      (κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξψζνπλ 
      ηα λ.π.δ.δ. θαη ηνπο ινηπνχο θνξείο 
      ηεο Γελ. Κπβέξλεζεο πνπ επνπηεχνπλ) 
   γ)Γ/λζεηο Οηθνλνκηθνχ 
                     
2.Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ Απνθέληξσζεο 
   θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 
   Γελ. Γ/λζε Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 
   Γ/λζε Οξγάλσζεο & Λεηηνπξγίαο ν.η.α. 
   ηαδίνπ 27, 101 83 ΑΘΖΝΑ 
   (Με ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξψζεη 
   ηνπο ν.η.α. α’ θαη β’ βαζκνχ) 
3.Όιεο ηηο Πεξηθέξεηεο 
   α)Γξαθεία θ.θ. Γελ. Γξακκαηέσλ 
   β)Γ/λζεηο Οηθνλνκηθνχ 
4.Τπνπξγεία : 
   α)Δξγαζίαο & Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 
   β)Τγείαο θαη Κνηλ. Αιιειεγγχεο 
   (Με ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξψζνπλ 
   φινπο ηνπο ΟΚΑ πνπ επνπηεχνπλ) 
 
ΙΙ. Απνδέθηεο πξνο θνηλνπνίεζε 
1.Διεγθηηθφ πλέδξην  
   (Γηα ελεκέξσζε ησλ θ.θ. Δπηηξφπσλ 
   θ.ιπ. αξκφδησλ Τπεξεζηψλ ηνπ) 
2.Όιεο ηηο Τπεξεζίεο Γεκ/θνχ Διέγρνπ 
3.Δηδηθφ Λνγηζηήξην ζην ΤΠΔΘΑ 

http://www.minfin.gr/
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ΙΙΙ. ΕΧΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1)Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ           
2)Γξαθείν θ.θ. Τθππνπξγψλ       
3)Γξαθείν θ.θ. Γελ. Γξακκαηέσλ  
4)Γξαθείν θ.θ. Γελ. Γηεπζπληψλ 
5)Όιεο ηηο Γ/λζεηο ηεο Κ.Τ. 
   ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 
6)Γ26 / Α’ θαη Β’    (3) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ¨Α¨ 
ηελ αξηζ. 2/9118/0026/29.12.2010 εγθύθιην 

 
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΑΠΟΦΑΗ ΑΝΑΛΗΦΗ ΤΠΟΥΡΕΧΗ  

ΑΠΟΦΑΗ 
 
Έρνληαο  ππφςε: 
1.  Σηο δηαηάμεηο:  
         α. Σσλ άξζξσλ 21 θαη 22

Α
 ηνπ λ.2362/95 «Πεξί Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ θ.ιπ.» (Α.247) φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηα αξζ.21 θαη 23 ηνπ λ.3871/2010(Α.141) 
         β.  Σνπ Νφκνπ

(1)
 .......................................................................................................... 

         γ. Σνπ π.δ. 113/2010 πεξί αλαιήςεσο ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο (Α.194) 
2.  Σελ αξηζκ. ................................. απφθαζε ηνπ ................................................... πεξί 
         κεηαβίβαζεο εμνπζίαο λα ππνγξάθνπλ «κε Δληνιή .....................................................» 
         .......................................................................................................................................... 
3.      Σελ αλάγθε

(2) 
.................................................................................................................... 

          ......................................................................................................................................... 
4. Σν γεγνλφο φηη, ην πνζφ ηεο δεζκεπφκελεο, κε ηελ παξνχζα, πίζησζεο είλαη εληφο ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ πνζνζηνχ δηάζεζεο.    
 

Απνθαζίδνπκε 
 
          Δγθξίλνπκε ηε δέζκεπζε πίζησζεο χςνπο ..........................€

(3) 
γηα ηελ πιεξσκή ηζφπνζεο 

δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ η.. ....................................... Δηδηθφο 
θνξέαο ..............Κ.Α..Δ. .................... νηθ. έηνο .............. γηα ηελ

(2) 

........................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
  

                                                                                                         Με εληνιή..................... 
                                                                                                   ............... ( Ο ΔΙΑΣΑΚΣΗ

(4) 
) 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ/       
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
ζην Τπνπξγείν – Ννκφ........................................ 

ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ 
θαη βεβαηψλεηαη φηη ε αλσηέξσ δαπάλε 

 

............................................................................................................................. 

........................................ (                                   )
 €

(5)  
είλαη εληφο ηνπ 

δηαζέζηκνπ πνζνζηνχ ηεο ππφ Φνξέα ......., Δηδηθφ  
Φνξέα ........  θαη Κ.Α.Δ. .............πίζησζεο. 
Καηαρσξήζεθε κε α/α.... ζην Βηβιίν Δγθξίζεσλ θαη 
Δληνιψλ Πιεξσκήο ηεο Τπεξεζίαο καο. 
Τπφινηπν πξνο αλάιεςε

(6) 
: €................................. 

.................................................(                         ). 
                                 Ο Πξντζηάκελνο ηεο Τ.Δ.Ε. / 
                                   Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο             
 

Κνηλνπνίεζε: 
Διεγθηηθφ πλέδξην 
(1) 

εκεηψλνληαη νη εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ δαπάλε  
(2) 

 Αλαγξάθεηαη ην είδνο θαη ε αηηηνινγία πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δαπάλεο, αλαιπηηθά. ην πεδίν απηφ ζπκπιεξψλνληαη 
ππνρξεσηηθά νη ζθνπνί ηνπ νηθείνπ θνξέα πνπ εμππεξεηνχληαη κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δαπάλεο, ειιείςεη ζρεηηθήο 
δηάηαμεο λφκνπ. 
(3) 

 πκπιεξψλεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο ην χςνο ηεο ζπλνιηθήο επηβάξπλζεο ηνπ Π/Τ ηνπ νηθείνπ θνξέα ή ε θαη’ 
εθηίκεζε δαπάλε θαζψο θαη ε θαηαλνκή ηεο ζε πεξίπησζε πνπ απηή εθηείλεηαη ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο έηε   
(4)  

Γεληθφο Γξακκαηέαο, Πξντζηάκελνο Γελ. Γ/λζεο ή Γ/λζεο ή άιιν εμνπζηνδνηεκέλν φξγαλν.   
(5) 

 πκπιεξψλεηαη ην πνζφ ηεο δαπάλεο νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο  
(6)  

πκπιεξψλεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο ην πνζφ ηεο δηαζέζηκεο πίζησζεο πνπ δελ έρεη αλαιεθζεί. 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

(ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ/ΦΟΡΕΑ) 

 ΔΙΕΤΘΤΝΗ........................... 

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

          Α Δ Α : 

       Αζήλα                             201... 

       Αξηζκ.Πξση. .......................... 
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