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ΠΡΟΣ:

Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: «Υποβολή απολογισμών – προϋπολογισμών και ειδικού απολογισμού της
επιχορήγησης φορέων (παρ. 2 άρθ. 29 Ν. 4223/31-12-2013)»
Η επίτευξη δημοσιονομικής πειθαρχίας προϋποθέτει την ενεργοποίηση όλων των
εμπλεκόμενων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, με σκοπό την ακριβή εκτέλεση του
προϋπολογισμού τους και την συνεπή επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων.
Κύριο μέλημα των αρμοδίων οικονομικών υπηρεσιών των Υπουργείων θα πρέπει να
αποτελεί ο έλεγχος των προϋπολογισμών όλων των φορέων είτε αυτών που είναι
ενταγμένοι στη Γενική Κυβέρνηση είτε εκτός αυτής και επιχορηγούνται από τον κρατικό
προϋπολογισμό, καθώς και η συνεχής αξιολόγηση των δράσεων που χρηματοδοτούνται
από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Για το σκοπό αυτό θεσπίσθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 82 του ν. 4055/2012
και της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4129/2013 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του
άρθρου 29 του ν. 4223/2013, η υποχρέωση των φορέων που επιχορηγούνται ή
χρηματοδοτούνται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης να υποβάλλουν τον απολογισμό
τους, ειδικό απολογισμό επιχορήγησης και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους και
στους φορείς από τους οποίους εποπτεύονται, καθώς και στους φορείς επιχορήγησης ή
και χρηματοδότησης, στην περίπτωση κατά την οποία αυτοί δεν ταυτίζονται.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και για ενημέρωση των φορέων που
επιχορηγείτε ή χρηματοδοτείτε, αναφορικά με τις υποχρεώσεις τους.
Το παρόν είναι διαθέσιμο και στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών
(www.minfin.gr- Αποφάσεις και Εγκύκλιοι-Δημοσιονομική Πολιτική).

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΣΤ. ΜΗΛΙΑΚΟΥ
Aκριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος Διεκπ/σης
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Πίνακας Διανομής
- Προϊσταμένους ΓΔΟΥ όλων των ΥπουργείωνΑποκεντρωμένων Διοικήσεων –ΥΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ
-ΥΔΕ όλων των Υπουργείων
Κοινοποίηση
-Γραφείο Αναπληρωτή Υπ. Οικονομικών
-Γραφείο Γεν. Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής
-Γραφείο Γεν. Δ/ντή Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού
Εσωτερική Διανομή
-ΔΠΓΚ Α-Β-Γ-Δ-ΣΤ
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