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Α.

ΒΑΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ
ΚΤΒΔΡΝΖΖ

ΔΚΣΔΛΔΖ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ

ΓΔΝΗΚΖ

Δηζαγσγή
Η δεκνζηνλνκηθή ζηξαηεγηθή θαη γηα ην 2015 είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ επίηεπμε πςειψλ
θαη δηαηεξήζηκσλ ξπζκψλ νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη πξσηνγελψλ πιενλαζκάησλ.

Β.

ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ
ΚΤΒΔΡΝΖΖ

ην λφκν 4270/2014 (ΦΔΚ A΄ 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» πνπ ςεθίζζεθε απφ ηελ Βνπιή ηνλ Ινχλην ηνπ 2014 ζπκπεξηιήθζεθαλ, ζε εληαίν θείκελν θαη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ην δεκφζην ινγηζηηθφ (λ.2362/1995 θαη ηξνπνπνηήζεηο
απηνχ) θαη ελζσκαηψζεθε ε Οδεγία 2011/85/ΔΔ. Δλζσκαηψζεθαλ επίζεο λέεο δηαηάμεηο πνπ
αθνξνχλ δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ φισλ ησλ θνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Η ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ αξρίδεη απφ 1-1-2015, σζηφζν νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο πξνυπνινγηζκνχ ηέζεθαλ ζε ηζρχ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ
λφκνπ.
Παξάιιεια, δηαηππψζεθαλ κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν γεληθέο αξρέο γηα ηελ νξζή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε. Οη αξρέο απηέο δεζκεχνπλ ηα αξκφδηα, γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εθηέιεζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ, φξγαλα ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη ε ηήξεζή ηνπο δηαζθαιίδεη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
Δπηπιένλ, ζπκπεξηιήθζεθαλ νη δηαηάμεηο πνπ θαζνξίδνπλ δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο θαη
πξαθηηθέο γηα φινπο ηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο βάζεη ησλ νπνίσλ επηδηψθεηαη
ε, εληφο ησλ ζηφρσλ θαη νξίσλ, αθξηβήο εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
1.

Γεκνζηνλνκηθνί θαλφλεο θαη πξαθηηθέο

1.1 Φνξείο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο


Μεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ησλ Τπνπξγείσλ θαη ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ ζπλάπηνληαη μερσξηζηά κλεκφληα ζπλεξγαζίαο κε ζηφρν ηε δέζκεπζε γηα ηελ
πηζηή εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2015. Σν πεξηερφκελν ηνπ κλεκνλίνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 70 ηνπ
λ.4270/2014. Ηδηαίηεξε έκθαζε ζην κλεκφλην ζα πξέπεη λα δνζεί ζε πξνθαζνξηζκέλεο δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο πνπ νθείινπλ νη θνξείο λα πινπνηήζνπλ ζε πεξηπηψζεηο εκθάληζεο απνθιίζεσλ απφ ηνπο ζηφρνπο. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλνληαη απνθιίζεηο νθείινπλ λα ιακβάλνπλ φια ηα κέηξα, δηνηθεηηθέο θαη δηαξζξσηηθέο
παξεκβάζεηο, λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο θ.ιπ. γηα ηε δηφξζσζή ηνπο.



Οη θνξείο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο (Τπνπξγεία, Βνπιή, Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο,
Πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο θαη Αλεμάξηεηεο Αξρέο πνπ απνηεινχλ Δηδηθνχο Φνξείο ηνπ
Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ) ζα πξέπεη, κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014, λα έρνπλ θαηαξηίζεη κεληαίν πξφγξακκα εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, ην νπνίν ζα απνηειεί ην
αλψηαην φξην πινπνίεζεο ηνπ νηθείνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, θαζψο θαη ηε βάζε πξνζδηνξηζκνχ ησλ ηξηκεληαίσλ ζηφρσλ. Η απφθιηζε απφ ηνπο ηξηκεληαίνπο ζηφρνπο ζα αμηνινγείηαη βάζεη ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο. ηελ πινπνίεζε ιακβάλνληαη
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ππφςε νη πιεξσκέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην ηξίκελν, θαζψο θαη ε κεηαβνιή ησλ
απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ ζε ζρέζε κε ην χςνο απηψλ θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ
2014. ηελ αξ. 2/91674/ΓΠΓΚ/20-12-12 (ΦΔΚ Β΄ 3409) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, εμεηδηθεχνληαη πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ
εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ θαη πξαθηηθψλ πνπ πξέπεη λα εθαξκνζζνχλ.


Όινη νη θνξείο νθείινπλ λα πηνζεηήζνπλ κεραληζκνχο θαη λα πξνγξακκαηίζνπλ δξάζεηο
πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηε κεληαία παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, έηζη ψζηε λα εληνπίδνπλ έγθαηξα ηηο απνθιίζεηο απφ ηνπο ζηφρνπο.

1.2 Ννκηθά πξφζσπα πνπ αλήθνπλ ζηε Γεληθή Κπβέξλεζε


Όινη νη θνξείο πνπ αλήθνπλ ζηε Γεληθή Κπβέξλεζε ππνρξενχληαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ
ππνρξεψζεσλ γηα ηελ αθξηβή θαη εληφο ησλ ζηφρσλ πινπνίεζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ
ηνπο. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4270/2014 φια ηα λνκηθά πξφζσπα - θνξείο
ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο νθείινπλ κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ 2014, λα έρνπλ
εγθξίλεη ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπο, εθηφο θαη αλ απφ εηδηθή δηάηαμε νξίδεηαη
δηαθνξεηηθή εκεξνκελία.



Μεηαμχ ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ θαη ησλ επνπηεπφκελσλ, απφ απηά, θνξέσλ κπνξνχλ λα ζπλαθζνχλ κλεκφληα ζπλεξγαζίαο. Σν πεξηερφκελν ηνπ κλεκνλίνπ ζα πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα ζεκεία πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 70 ηνπ λ.4270/2014.
Ηδηαίηεξε έκθαζε ζην κλεκφλην ζα πξέπεη λα δνζεί ζε πξνθαζνξηζκέλεο δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο πνπ νθείινπλ νη θνξείο λα πινπνηήζνπλ ζε πεξηπηψζεηο εκθάληζεο απνθιίζεσλ απφ ηνπο ζηφρνπο. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλνληαη απνθιίζεηο νθείινπλ λα ιακβάλνπλ φια ηα κέηξα, δηνηθεηηθέο θαη δηαξζξσηηθέο παξεκβάζεηο,
λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο θ.ιπ. γηα ηε δηφξζσζή ηνπο.



Οη θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, πιελ εθείλσλ ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, ζα πξέπεη
κέρξη 15/1/2015 λα έρνπλ θαηαξηίζεη κεληαίν πξφγξακκα εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
ηνπο, ην νπνίν ζα απνηειεί ην αλψηαην φξην πινπνίεζεο ηνπ νηθείνπ πξνυπνινγηζκνχ
ηνπο, θαζψο θαη ηε βάζε πξνζδηνξηζκνχ ησλ ηξηκεληαίσλ ζηφρσλ. Σελ επζχλε παξαθνινχζεζεο ησλ ελ ιφγσ ζηφρσλ έρεη ν Πξντζηάκελνο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ θνξέα
ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, θαζψο θαη ν Πξντζηάκελνο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ (ΓΓΟΤ) ηνπ επνπηεχνληνο θνξέα ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο.
Δηδηθφηεξα:



Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΝΠΓΓ) θαη Ννκηθά Πξφζσπα Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ
(ΝΠΙΓ) πνπ δελ ππάγνληαη ζην Κεθάιαην Α΄ ηνπ λ.3429/2005, ν πξνυπνινγηζκφο ησλ
νπνίσλ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαη. επξψ ππνβάιινπλ κε επζχλε ησλ Πξντζηακέλσλ
ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ην ζρεηηθφ κεληαίν πξφγξακκα
εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, κέρξη ηελ 31ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2015 ζηε Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο.
ηελ αξ. 2/91674/ΓΠΓΚ /20-12-12 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, εμεηδηθεχνληαη πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ θαη πξαθηηθψλ.
ηε ζπλέρεηα, θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2015, νη Γεληθνί Γηεπζπληέο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ησλ Τπνπξγείσλ ππνβάιινπλ ππνρξεσηηθά ζηε
Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο ηνπ ΓΛΚ, ην αξγφηεξν είθνζη (20) εκέξεο κεηά ηε ιήμε θάζε ηξηκήλνπ, έθζεζε απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο πξνυπνινγηζκνχ
ηξηκήλνπ γηα ηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πνπ επνπηεχνπλ θαη ν εηήζηνο πξνυπνινγηζκφο ηνπο ππεξβαίλεη ηα 10 εθαη. επξψ θαη πξναηξεηηθά γηα ηνπο θνξείο πνπ ν
πξνυπνινγηζκφο ηνπο είλαη θάησ ησλ 10 εθαη. επξψ. ηελ έθζεζε απηή ζα αλαθέξνληαη
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ηπρφλ αξλεηηθέο απνθιίζεηο κεγαιχηεξεο ηνπ 10% απφ ηνλ ηξηκεληαίν ζηφρν (ηζνδχγην),
αηηηνιφγεζή ηνπο, θαζψο θαη κέηξα ή δξάζεηο πνπ ζα αλαιεθζνχλ γηα ηε δηφξζσζε ηεο
ελ ιφγσ απφθιηζεο. Δηδηθφηεξα, νη ΓΔΚΟ θαη ηα ΝΠΙΓ ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄ ηνπ
λ.3429/2005 ππνβάιινπλ ηε ζπγθεληξσηηθή έθζεζε αμηνιφγεζεο - αηηηνιφγεζε ησλ απνθιίζεσλ ην αξγφηεξν ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε θάζε ηξηκήλνπ. Γηα λα είλαη εθηθηή ε ζχληαμε ησλ εθζέζεσλ απηψλ έγθαηξα, ζα πξέπεη άκεζα λα δνζνχλ νδεγίεο απφ
ηνπο ΓΓΟΤ ζηνπο θνξείο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πνπ επνπηεχνπλ.


Γηα ηηο ΓΔΚΟ θαη ηα ΝΠΙΓ ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄ ηνπ λ.3429/2005 εθαξκφδεηαη κεραληζκφο
εμεηδίθεπζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο εθηέιεζεο ησλ εηήζησλ εγθεθξηκέλσλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ αξ.2/23416/ΓΠΓΚ/2013 (ΦΔΚ Β΄ 607) θνηλή
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ ππνπαξάγξαθν Γ2 ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ λ.4254/2014 (ΦΔΚ Α΄ 85),
ην άξζξν 31 ηνπ Π.Γ.111/2014 (ΦΔΚ Α΄ 178), θαζψο θαη ην άξζξν 148 ηνπ λ.4270/2014.



Γηα ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηελ επζχλε παξαθνινχζεζεο ηεο θαηάξηηζεο ηνπιάρηζηνλ ηζνζθειηζκέλσλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ ΟΣΑ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπο
πξνζψπσλ, θαζψο θαη ηεο εθηέιεζεο, ζε κεληαία βάζε, ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο έρεη
ην Παξαηεξεηήξην Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ ΟΣΑ.



Οη δηνηθήζεηο ησλ θνξέσλ (λνζνθνκεία, αζθαιηζηηθά ηακεία, ΓΔΚΟ, ΟΣΑ θαη ΝΠ) νθείινπλ λα παξαθνινπζνχλ αδηαιείπησο ηελ εμέιημε ησλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπο. ε πεξίπησζε απνθιίζεσλ λα πξνβαίλνπλ έγθαηξα ζε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, ψζηε λα απνηξέπεηαη ε αχμεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο θαη ε δεκηνπξγία ειιεηκκάησλ. Καζνξηζηηθφο είλαη ν ξφινο ησλ πξντζηακέλσλ ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ζηε δηαδηθαζία απηή.

2.

Γηαδηθαζίεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ππνρξεψζεσλ

Η αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο, ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γίλεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ.4270/2014, θαζψο θαη ηνπ π.δ.
113/2010. χκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Π.Γ. 113/2010 ππνρξενχηαη θάζε θνξέαο λα θαηαγξάθεη ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε ηδηαίηεξν βηβιίν (Μεηξψν Γεζκεχζεσλ) απφ ην
νπνίν ζα εμάγνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ σξίκαλζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζε φια ηα ζηάδηα κέρξη ηελ πιεξσκή ηνπο.
Γηα ηελ ηήξεζε ηνπ Μεηξψνπ Γεζκεχζεσλ ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη νη νδεγίεο πνπ έρνπλ
παξαζρεζεί κε ηελ αξ. 2/18993/ΓΠΓΜ/28-2-2014 (ΑΓΑ: ΒΙΚΤΗ-Β03) εγθχθιην ηνπ ΓΛΚ.
Σν Μεηξψν Γεζκεχζεσλ απνηειεί νπζηαζηηθά εξγαιείν παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ησλ
δαπαλψλ θαη ηαπηφρξνλα κεραληζκφ δηαζθάιηζεο ησλ νξγάλσλ ηεο Γηνίθεζεο, αθνχ κέζσ
απηνχ γίλεηαη επρεξήο ε παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Παξάιιεια απνθεχγεηαη ε αλάιεςε ππνρξεψζεσλ, θαζ’ ππέξβαζε ησλ εγθεθξηκέλσλ πηζηψζεσλ ή πνζνζηψλ δηάζεζεο, πνπ εθηφο ηεο απηνδίθαηεο αθπξφηεηάο ηεο ζπλεπάγεηαη
θαη αηνκηθή επζχλε γηα ην δηαηάθηε.
Η ζπλερήο παξαθνινχζεζε ησλ δαπαλψλ θαη ε κε ζψξεπζε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ απνηεινχλ ππνρξέσζε πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο ησλ θνξέσλ, νη νπνίνη νθείινπλ λα παξαθνινπζνχλ θαη λα ειέγρνπλ ην χςνο ησλ δεζκεχζεσλ γηα ηελ νκαιή πξαγκαηνπνίεζε ησλ πιεξσκψλ, πξνθεηκέλνπ λα κε δεκηνπξγνχληαη λέεο ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο.
Γηα ην ιφγν απηφ νη θνξείο νθείινπλ λα εμαζθαιίζνπλ:


ηελ παξνρή εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπνληαη (κέρξη ηελ 20ε εκέξα ηνπ επφκελνπ απφ ηε ιήμε ηνπ κήλα) έγθπξσλ ζηνηρείσλ (απιήξσηεο ππνρξεψζεηο –ιεμηπξφζεζκεο
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νθεηιέο), κφλν κέζσ ηεο εηδηθά ζρεδηαζκέλεο γηα ην ζθνπφ απηφ δηαδηθηπαθήο πχιεο (Portal),
ηελ απνζηνιή εθζέζεσλ αλαθνξάο (κέρξη ηελ 20ε εκέξα ηνπ επφκελνπ απφ ηε ιήμε ηνπ
κήλα) γηα ηελ εμέιημε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ θαη ην κεηξψν δεζκεχζεσλ
ζχκθσλα κε ηελ ηππνπνηεκέλν ππφδεηγκα πνπ έρεη απνζηαιεί κε ην αξ.
2/57451/ΓΠΓΚ/24.7.2012 έγγξαθφ καο,
ηελ αλάπηπμε κεραλνγξαθεκέλνπ Μεηξψνπ Γεζκεχζεσλ γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο
ησλ ζηνηρείσλ θαη
ηελ παξνρή απφ ηηο Γεληθέο Γηεπζχλζεηο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ησλ νηθείσλ Τπνπξγείσλ ζηνηρείσλ εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηφζν γηα ην ίδην ην Τπνπξγείν, φζν θαη γηα
ηνπο επνπηεπφκελνπο απφ απηφ θνξείο.


Δμφθιεζε ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ2 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ.4093/2012 (ΦΔΚ Α΄ 222)
θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.4281/2014 (ΦΔΚ Α΄ 160) πξνβιέθζεθε ε εμφθιεζε ησλ
ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πξνο ηξίηνπο, κέρξη ην
ηέινο ηνπ 2014. Με ηηο αξ. 2/86954/ΓΠΓΚ/29-11-2012 (ΦΔΚ Β΄ 3396), φπσο ηξνπνπνηήζεθε
θαη ηζρχεη, θαη αξ. 2/76469/ΓΠΓΚ/29-9-2014 (ΦΔΚ Β΄ 2671), αληίζηνηρα, απνθάζεηο ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίζηεθαλ νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία
εμφθιεζεο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ.
χκθσλα κε ην αξ. 2/81621/ΓΠΓΚ/17-10-2014 έγγξαθφ καο, ηπρφλ ππφινηπα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.4093/2012 ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ, ζα πξέπεη λα επηζηξαθνχλ ην αξγφηεξν σο 31/12/2014 ζηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ κε ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία:
θαηάζεζε ησλ ζρεηηθψλ πνζψλ ζηε ΓΟΤ ή ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο αξηζκφο ινγαξηαζκνχ
ΙΒΑΝ GR9001000230000000000200548 θαη ελεκέξσζε απζεκεξφλ ηεο 24εο Γηεχζπλζεο
Λνγαξηαζκψλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηεο Γηεχζπλζεο Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο ηνπ
ΓΛΚ κε ηελ απνζηνιή αληηγξάθσλ ησλ ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ θαη ελεκεξσκέλνπ πίλαθα
Δ2 φπνπ ζα εκθαλίδνληαη ηα επηζηξεθφκελα πνζά.
Αληίζηνηρα, ζχκθσλα κε ηελ αξ. 2/76469/ΓΠΓΚ/29-9-2014 Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, ηπρφλ ππφινηπα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
λ.4281/2014 ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο 31/12/2014 γηα ηελ
εμφθιεζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ, ζα πξέπεη λα επηζηξαθνχλ ην αξγφηεξν σο
31/1/2014, κε ηελ ίδηα σο άλσ δηαδηθαζία.
Σα Τπνπξγεία νθείινπλ λα ππνβάινπλ ζηε Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο, σο 20 Ιαλνπαξίνπ 2015, γηα ην Τπνπξγείν θαη ηνπο επνπηεπφκελνπο θνξείο ηνπ πνπ έιαβαλ ρξεκαηνδφηεζε ζην πιαίζην ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ:
i) αλαιπηηθή ελεκέξσζε αλαθνξηθά κε ηελ πνξεία εμφθιεζεο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ
ηνπο θαη ηηο κεληαίεο πιεξσκέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηελ έθηαθηε επηρνξήγεζε
ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα Πίλαθα Δ2 ησλ ζρεηηθψλ Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ θαη
ii) αλαιπηηθή ελεκέξσζε γηα ην ζχλνιν ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ, ην ζχλνιν ησλ πιεξσκψλ
θαη ησλ επηζηξνθψλ, απνζηέιινληαο ηαπηφρξνλα αληίγξαθα ησλ ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ
επηζηξνθήο θαη πίλαθα Δ2 φπνπ ζα εκθαλίδνληαη ηα επηζηξεθφκελα πνζά.
Δηδηθά γηα ηνπο θνξείο πνπ έιαβαλ ρξεκαηνδφηεζε ζην πιαίζην θαη ησλ δχν λνκνζεηηθψλ
ξπζκίζεσλ θαη ζρεηηθψλ Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ, ζα ππνβιεζεί μερσξηζηά ελεκέξσζε γηα
ηελ ρξεκαηνδφηεζε πνπ έιαβαλ βάζεη ηνπ λ.4093/2012 θαη εθείλε πνπ έιαβαλ βάζεη ηνπ
λ.4281/2014.
Σα παξαπάλσ ζηνηρεία (ππφδεηγκα πίλαθα Δ2) ζα πεξηιακβάλνληαη ζε εηδηθφ ηκήκα ησλ κεληαίσλ εθζέζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ αξ. 2/18993/ΓΠΓΜ/28-2-2014 (ΑΓΑ: ΒΙΚΤΗ-Β03)
5

ΑΔΑ: 6ΘΚΡΗ-ΝΒ1

εγθχθιην ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ησλ Τπνπξγείσλ, θαζψο
θαη ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ ηνπο.
3.

Καζήθνληα Πξντζηακέλσλ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Τπνπξγείσλ θαη Λνηπψλ
Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο

Σα θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ πξντζηακέλσλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ησλ Τπνπξγείσλ ζην πιαίζην ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ηεο νηθνλνκηθήο επνπηείαο πνπ νθείινπλ λα αζθνχλ ζηνπο
επνπηεπφκελνπο θνξείο απηνχ, πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 24 ηνπ λ.4270/2014.
Καη’ αληηζηνηρία, νη αξκνδηφηεηεο ηνπ πξντζηακέλνπ ησλ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ησλ ινηπψλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 25 ηνπ ίδηνπ λφκνπ. Η ζηελή
ζπλεξγαζία ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο ΓΓΟΤ κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θξίλεηαη αλαγθαία.
Γηα ηελ αξηηφηεξε νξγάλσζε ησλ δηαδηθαζηψλ εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζα πξέπεη λα
ηεξνχλ θαη ηα παξαθάησ:




λα πξνγξακκαηίδνπλ ηηο αλάγθεο έσο ην χςνο ησλ δηαζεζίκσλ πηζηψζεσλ, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε θαη νη ηακεηαθέο δπλαηφηεηεο ηνπ Γεκνζίνπ,
λα πξνβαίλνπλ θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε εμφθιεζε ππνρξεψζεσλ παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ, αιιά ηαπηφρξνλα λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο γηα ηε κε ζψξεπζε λέσλ
ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ,
λα ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ ηήξεζε ηνπ Μεηξψνπ Γεζκεχζεσλ,
ηελ απνζηνιή νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζρεηηθψλ εθζέζεσλ εληφο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ
πνπ έρνπλ ηεζεί.

Καηά ζπλέπεηα γηα ηελ επίηεπμε θαιχηεξνπ απνηειέζκαηνο θαηά ηελ εμέηαζε ησλ αηηεκάησλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο νθείινπλ λα
πξνγξακκαηίδνπλ ηηο ελέξγεηεο έηζη ψζηε:


Αηηήκαηα ηξνπνπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ λα ππνβάιινληαη, ζπγθεληξσηηθά, ζηε
Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο κέρξη ηηο 10 ηνπ κελφο θαη λα αθνξνχλ πξνγξακκαηηζκέλεο αλάγθεο ηνπ κήλα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα ζρεηηθά αηηήκαηα ππνβάιινληαη ζηηο Τπεξεζίεο Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ κέρξη ηελ 5ε κέξα θάζε κήλα ψζηε
κεηά ηελ εμέηαζή ηνπο λα δηαβηβάδνληαη ζηελ ππεξεζία καο εληφο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο. Μεκνλσκέλα αηηήκαηα πνπ ζα ζηέιλνληαη κεηά ηελ πξνζεζκία απηή, ζα εμεηάδνληαη κε ηα αηηήκαηα ηνπ επφκελνπ κήλα.



Δηδηθφηεξα, γηα ηνπο θνξείο ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄ ηνπ Ν. 3429/2005 ηα αηηήκαηα αλαζεψξεζεο πξνυπνινγηζκνχ απνζηέιινληαη κεηά ηελ ππνβνιή ησλ απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ
ηνπ α΄ ηξηκήλνπ θαη ην αξγφηεξν κε ηελ ππνβνιή ησλ απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελλεακήλνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο αξ. 24146/ΓΔΚΟ 1224/3-6-2014 (ΦΔΚ Β΄ 1434)
απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 148 ηνπ
λ.4270/2014.

4.

Τπεξεζίεο Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ - ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 παξάγξαθνο 1α θαη ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 113/2010 (ΦΔΚ Α΄
194), νξίδνληαη αλαιπηηθά νη ελέξγεηεο ησλ Τπεξεζηψλ Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ (ΤΓΔ) γηα
ηνλ ηξφπν ησλ αλαιακβαλφκελσλ ππνρξεψζεσλ θαη ηνλ έιεγρν ηεο πνξείαο ησλ πηζηψζεσλ.
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Δηδηθφηεξα, ηνλίδεηαη φηη ηα ζρέδηα θνηλψλ απνθάζεσλ πνπ δηαβηβάδνληαη γηα ζπλππνγξαθή
θαη αθνξνχλ δαπάλεο απνδεκίσζεο κειψλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, ππεξσξηαθή εξγαζία, θαζνξηζκφ νξίνπ εθηφο έδξαο κεηαθηλήζεσλ ή απνζπάζεσλ ππαιιήισλ θ.ιπ. ειέγρνληαη απφ
ηηο ΤΓΔ, νη νπνίεο γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο βεβαίσζεο χπαξμεο πίζησζεο νθείινπλ λα
ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο θαη ηηο αλαιεθζείζεο ππνρξεψζεηο, ηφζν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, φζν
θαη ησλ παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ.
Οη ΤΓΔ νθείινπλ λα παξέρνπλ ζηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ησλ Τπνπξγείσλ ζηνηρεία ζε
κεληαία βάζε (δηακφξθσζε πηζηψζεσλ - πιεξσκέο θ.ιπ.) θαη πιεξνθνξίεο, πξνθεηκέλνπ νη θνξείο λα είλαη ζε ζέζε λα παξαθνινπζνχλ ηελ πνξεία εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο θαη λα εθπιεξψλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο.
5.

Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο - Κεληξηθή Γηνίθεζε


Διοίκηζη εζόδων και εξόδων ηος κπάηοςρ

Η είζπξαμε ησλ εζφδσλ θαη ε πιεξσκή ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη ησλ εηδηθψλ ηακείσλ
ζα γίλεηαη κε βάζε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, θαζψο θαη ησλ ζπλδεκνζηεπφκελσλ πξνυπνινγηζκψλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δεκνζηνινγηζηηθέο δηαηάμεηο.
Σν ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην θαη νη ζρεηηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο πξνζδηνξίδνπλ αλαιπηηθά ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο, ηφζν ηνπ ζθέινπο ησλ εζφδσλ, φζν θαη ηνπ ζθέινπο ησλ εμφδσλ ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ.
Η εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ θαη νδεγηψλ ζεσξείηαη απηνλφεηε γηα φινπο ηνπο θνξείο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηηο θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν εκπιεθφκελεο, ζηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ππεξεζίεο.
Όινη νη θνξείο θαη νη νηθείεο ΤΓΔ παξαθαινχληαη λα κεξηκλνχλ, θαηά ιφγν αξκνδηφηεηαο, γηα ηελ απνθπγή θαζπζηεξήζεσλ ζηηο πιεξσκέο γηα εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο,
πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε θαηαβνιή ηφθσλ ππεξεκεξίαο θαη ινηπψλ απνδεκηψζεσλ ζε πεξίπησζε δηελέξγεηαο πιεξσκψλ εθηφο ησλ πξνβιεπνκέλσλ πξνζεζκηψλ,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ Ε ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ.4152/2013
(ΦΔΚ Α΄ 107) κε ηηο νπνίεο πξνζαξκφζηεθε ε ειιεληθή λνκνζεζία ζηελ Οδεγία 2011/7
ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο.
Σα έζνδα θαη έμνδα θαηαινγίδνληαη ζηνπο νηθείνπο θνξείο θαη θσδηθνχο αξηζκνχο, φπσο απηνί πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ θψδηθα θαηάηαμεο εζφδσλ θαη εμφδσλ.
Δηδηθφηεξα επηζεκαίλνληαη ηα αθφινπζα:


Έζοδα

Σα έζνδα ηνπ θξάηνπο θαη ησλ εηδηθψλ ηακείσλ, ππεξεζηψλ θαη ινγαξηαζκψλ, ησλ νπνίσλ νη
πξνυπνινγηζκνί ζπλδεκνζηεχνληαη κε ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, βεβαηψλνληαη, εηζπξάηηνληαη θαη εκθαλίδνληαη ζηνπο νηθείνπο θσδηθνχο αξηζκνχο εζφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
Έζνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015 είλαη ηα πνζά πνπ βεβαηψλνληαη
θαηά ηε δηάξθεηα απηνχ, αλεμάξηεηα απφ ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη. Σα
έζνδα πνπ έρνπλ βεβαησζεί θαη δελ ζα εηζπξαρζνχλ κέρξη ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο
2014, ζα δηαγξαθνχλ ινγηζηηθά απφ ην έηνο απηφ θαη ζα επαλαβεβαησζνχλ σο έζνδα ηνπ
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015.
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Δπηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα φηη φζεο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο, πέξαλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ,
εληνπίδνπλ πεξηπηψζεηο νθεηιψλ πξνο ην Γεκφζην, κε θνξνινγηθήο θχζεσο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ζπκβάζεηο ή άιια δηθαηψκαηα ηνπ Γεκνζίνπ θαη δελ έρνπλ απνδνζεί απφ ηνπο
ππφρξενπο, νθείινπλ λα πξνβαίλνπλ άκεζα ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηε βεβαίσζή
ηνπο ζηελ νηθεία ΓΟΤ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2 ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (λ.δ. 356/1974 - Α΄ 90), θαζψο θαη ζην άξζξν 81 ηνπ λ.4270/2014.


Έξοδα

Η πινπνίεζε ησλ δαπαλψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο απνηειεί θνκβηθφ ζεκείν ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαζνξίδνληαη φξηα δαπαλψλ θαη φρη χςνο θνλδπιίσλ πξνο αλάισζε. Με ηελ πξαγκαηνπνίεζε δαπαλψλ επηδηψθεηαη ε επίηεπμε ζπγθεθξηκέλνπ απνηειέζκαηνο θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά
αλαγθαία ηε ζχλδεζε φισλ ησλ δαπαλψλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε ζπγθεθξηκέλν θαη
κεηξήζηκν απνηέιεζκα.
Σα φξηα ησλ πηζηψζεσλ πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πξνζδηνξίδνπλ ην αλψηαην χςνο ππνρξεψζεσλ πνπ κπνξνχλ λα αλαιεθζνχλ εληφο ηνπ 2015, αθνχ βεβαίσο ιεθζνχλ ππφςε θαηά πξνηεξαηφηεηα νη ππνρξεψζεηο πξνεγνχκελσλ εηψλ πνπ ζα πιεξσζνχλ
απφ ηηο πηζηψζεηο απηέο.
5.1 Σαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο
α) Πηζηψζεηο – πνξεία εθηέιεζεο πξνυπνινγηζκνχ
Η δηάζεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πηζηψζεσλ δελ πξέπεη λα
ζεσξείηαη δεδνκέλε. Σν πνζνζηφ απνδέζκεπζεο ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ
πηζηψζεσλ εμαξηάηαη θάζε θνξά απφ ηελ πνξεία εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη γηα ην
ιφγν απηφ είλαη πηζαλφ λα κελ εγθξηζεί ε δηάζεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ πηζηψζεσλ νξηζκέλσλ
θαηεγνξηψλ δαπαλψλ.
Με ην άξζξν 71 ηνπ λ.4270/2014 επήιζαλ αιιαγέο ζηε δηαδηθαζία αλαθαηαλνκψλ πηζηψζεσλ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. Σα θπξηφηεξα ζεκεία ηεο δηαδηθαζίαο ζπλνςίδνληαη σο
αθνινχζσο:


Αλαθαηαλνκέο πηζηψζεσλ ζηελ ηδία κείδνλα θαηεγνξία δαπαλψλ, ρσξίο λα κεηαβιεζνχλ
ηα αλψηαηα φξηα απηήο, θαη κεηαθνξέο πηζηψζεσλ κεηαμχ εηδηθψλ θνξέσλ θαη εληφο ηεο
ίδηαο κείδνλνο θαηεγνξίαο, ρσξίο λα κεηαβιεζνχλ ηα αλψηαηα φξηα ηνπ θνξέα, γίλνληαη
κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ δηαηάθηε.



Αλαθαηαλνκέο κεηαμχ κεηδφλσλ θαηεγνξηψλ δαπαλψλ εληφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
θνξέα γίλνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο πξφηαζεο ηνπ δηαηάθηε θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ πξντζηακέλνπ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ
ηνπ θνξέα.



Γηα κεηαθνξέο πηζηψζεσλ απφ θνξέα ζε άιιν θνξέα ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο απαηηείηαη
ε έγθξηζε ηεο Βνπιήο θαη αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ςήθηζεο ζπκπιεξσκαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη κφλν γηα εηδηθέο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ελ ιφγσ άξζξν επηηξέπεηαη ε θαη’ εμαίξεζε κεηαθνξά πηζηψζεσλ, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ.
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Με ηελ αξ. 2/95195/ΓΠΓΚ/11-12-2014 (ΦΔΚ Β΄ 3396) απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ, θαζνξίδνληαη ιεπηνκεξψο νη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο (απμνκεηψζεηο-κεηαθνξέο)
ησλ πηζηψζεσλ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. Η ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ απνηειεί ππνρξέσζε γηα φιεο ηηο εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο θαη δηεπθνιχλεη, ηφζν ηηο ππεξεζίεο ησλ
θνξέσλ εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, φζν θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΓΛΚ.
Με ηελ ίδηα απφθαζε, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο δηαηάθηεο λα δηαζέηνπλ εμνινθιήξνπ ην
πνζφ ησλ πηζηψζεσλ πνπ κεηαθέξεηαη απφ ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ Τπνπξγείσλ ζηνπο
πξνυπνινγηζκνχο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ ησλ
Τπνπξγείσλ, ελψ δηεπθνιχλεηαη ε αλαθαηαλνκή πηζηψζεσλ, φπσο π.ρ πηζηψζεσλ γηα ηελ
εθηέιεζε δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ή ζπκβηβαζηηθψλ πξάμεσλ, γηα ηελ εμφθιεζε ππνρξεψζεσλ παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ θ.ιπ.
ε θάζε πεξίπησζε, επηζεκαίλεηαη φηη νη επηρνξεγήζεηο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ πξνο
ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα είλαη απαξαίηεην λα δηαηίζεληαη φπσο αθξηβψο έρνπλ πξνβιεθζεί
θαη απνηππσζεί ζηνλ πίλαθα 3.28 ηεο Δηζεγεηηθήο Έθζεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2015
πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη απνθιίζεηο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Κνηλσληθνχ Πξνυπνινγηζκνχ
Δπηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα φηη δηάζεζε πηζηψζεσλ απφ ην απνζεκαηηθφ κπνξεί λα
πξαγκαηνπνηεζεί κφλν ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία θαη ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη
ζην άξζξν 59 ηνπ λ. 4270/2014. εκεηψλεηαη φηη θάζε ηξίκελν παξνπζηάδεηαη ζηε Βνπιή θαη θνηλνπνηείηαη ζην Διεγθηηθφ πλέδξην θαηάζηαζε κε ηνπο θνξείο ηεο Κεληξηθήο
Γηνίθεζεο πνπ εληζρχζεθαλ απφ ην απνζεκαηηθφ θαη ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ
ζηελ ελίζρπζε απηή.
β) Πξνγξακκαηηζκφο
Όινη νη θνξείο νθείινπλ λα πξνγξακκαηίδνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο έσο ην χςνο ησλ δηαζέζηκσλ
πηζηψζεσλ. Ιδηαηηέξσο δίλεηαη έκθαζε ζηηο ππνρξεψζεηο παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ,
γηα ηηο νπνίεο νη θνξείο πξνβαίλνπλ ζηελ θαηά πξνηεξαηφηεηα εμφθιεζή ηνπο, θαηαλέκνληαο
ζρεηηθέο πηζηψζεηο ζηνπο ΚΑΔ (θαηεγνξία 9000) πνπ δεκηνπξγήζεθαλ εηδηθά γηα απηφ ην
ζθνπφ. Σνλίδεηαη φηη ζηελ θαηεγνξία απηή θαηαινγίδνληαη δαπάλεο πνπ θαηαγξάθεθαλ ζην
Μεηξψν Γεζκεχζεσλ σο απιήξσηεο ππνρξεψζεηο θαηά ην πξνεγνχκελν νηθνλνκηθφ έηνο.
Δπηπιένλ, νη θνξείο ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίζνπλ ηηο κεληαίεο αλάγθεο ηνπο ζηηο θχξηεο
θαηεγνξίεο δαπαλψλ, θαζψο ηπρφλ απνθιίζεηο ζα εμεηάδνληαη θάζε ηξίκελν, ιακβάλνληαο
ππφςε ηα πξνβιεπφκελα ζηνπο δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο.
γ)

Δπηζεκάλζεηο γηα εηδηθέο θαηεγνξίεο δαπαλψλ


Αποδοσέρ πποζωπικού

Γηα ηηο δαπάλεο απνδνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ, εθηζηάηαη ε
πξνζνρή ησλ εθθαζαξηζηψλ γηα ηελ απζηεξή εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ θαη εγθπθιίσλ.
Γηα ηελ θαηαβνιή θάζε είδνπο απνδνρψλ απαηηείηαη ε χπαξμε πίζησζεο θαη ε ζρεηηθή αλάιεςε ππνρξέσζεο ηνπ αξκφδηνπ δηαηάθηε ή ηνπ θαηά λφκν εμνπζηνδνηνπκέλνπ νξγάλνπ
(δεκνζηνλνκηθή δέζκεπζε).
πλεπψο, φινη νη θνξείο νθείινπλ λα παξαθνινπζνχλ (ζε κεληαία βάζε) ην χςνο ησλ
δαπαλψλ κηζζνδνζίαο θαη λα πξνβαίλνπλ εγθαίξσο ζηελ ηαθηνπνίεζε ησλ πηζηψζεσλ βάζεη ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο (εληφο ησλ κεηδφλσλ θαηεγνξηψλ θαη εηδηθψλ θνξέσλ) ή λα ππνβάιινπλ, εάλ είλαη αλαγθαίν, εγθαίξσο
αηηήκαηα απμνκείσζεο ησλ πηζηψζεσλ, νχησο ψζηε λα είλαη δηαζθαιηζκέλε ε πιε9
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ξσκή ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ Κξαηηθνχ
Πξνυπνινγηζκνχ.
Δπηζεκαίλεηαη ηδηαηηέξσο φηη ζηελ πξψηε κηζζνδνηηθή θαηάζηαζε ησλ δηνξηδφκελσλ, θαηαηαζζφκελσλ ή κεηαηαζζφκελσλ ππαιιήισλ πξέπεη λα βεβαηψλεηαη ε χπαξμε πξφβιεςεο
ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη λα γξάθεηαη ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ ηεο ζρεηηθήο βεβαίσζεο ησλ
ΤΓΔ ζηηο αληίζηνηρεο πξάμεηο.
Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ κεηαβνιψλ ηνπ πξνζσπηθνχ, παξαθαινχληαη νη θνξείο λα απνζηέιινπλ ζηε Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ
ηνπ Κξάηνπο αλά ηξίκελν ηηο κεηαβνιέο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο (ππεξεηνχληεο, πξνζιήςεηο, απνρσξήζεηο θιπ.), ζπκπιεξψλνληαο ηνλ πίλαθα ζην έληππν Π3 αλά εηδηθφ θνξέα.
Η απνζηνιή ηνπ ελ ιφγσ πίλαθα ζα πξέπεη λα γίλεηαη έσο ηηο 20 ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηε
ιήμε ηνπ ηξηκήλνπ (ήηνη έσο 20/1, 20/4, 20/7, 20/10).
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ζπκπιήξσζε ηνπ ελ ιφγσ πίλαθα ζα αθνξά ζην πξνζσπηθφ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπ εθάζηνηε θνξέα θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα
πξέπεη ζην ηέινο ηεο εθάζηνηε πεξηφδνπ λα ζπκπίπηεη κε ηα ζηνηρεία ηεο Δληαίαο Αξρήο
Πιεξσκψλ (ΔΑΠ) γηα ηνλ αξηζκφ ηνπ κηζζνδνηνχκελνπ πξνζσπηθνχ ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηεο ππφ εμέηαζε πεξηφδνπ.


Μεηαηάξειρ – ανακαηανομέρ - αποζπάζειρ ςπαλλήλων

Αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ πηζηψζεσλ γηα δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ
εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο θηλεηηθφηεηαο, ηεο δηαζεζηκφηεηαο θαη γεληθφηεξα ηεο αλαθαηαλνκήο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηζρχνπλ ηα δηαιακβαλφκελα ζηελ αξ.
2/24822/ΓΠΓΚ/21-3-2014 (ΑΓΑ ΒΙΞΒΗ-ΔΡΗ ) εγθχθιην ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ.
Οη αξκφδηεο ΤΓΔ νθείινπλ λα κελ πξνσζνχλ ζηε Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο αηηήκαηα έγθξηζεο πηζηψζεσλ γηα νινθιήξσζε δηαδηθαζηψλ κεηάηαμεο ή κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ έρνπλ αθνινπζεζεί νη δηαδηθαζίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ αλσηέξσ εγθχθιην.
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ.4002/2011 (ΦΔΚ Α΄ 180), γηα ηελ πιήξσζε ζέζεσλ
Γεκνζίνπ, ΝΠΓΓ θαη ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνχ κε κεηάηαμε ή κεηαθνξά πξνζσπηθνχ κε γεληθέο
ή εηδηθέο δηαηάμεηο, απαηηείηαη πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο αξ. 33/2006 ΠΤ επηηξνπήο, φπσο
απηή ηζρχεη. Παξάιιεια κε ην Π.Γ. 113/2010 (άξζξν11 παξάγξαθνο 3) πξνβιέπεηαη ε παξνρή απφ ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο ζρεηηθήο βεβαίσζεο γηα χπαξμε πηζηψζεσλ
ζηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα κεηαηάμεηο πξνζσπηθνχ πνπ ζπλεπάγνληαη νηθνλνκηθή επηβάξπλζε.
Οη θνξείο, ηαπηφρξνλα κε ηελ ππνβνιή ησλ ζρεηηθψλ αηηεκάησλ ηνπο γηα κεηαηάμεηο πξνζσπηθνχ πξνο ην Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο γηα
ηελ έθδνζε ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο έγθξηζεο ηεο επηηξνπήο ηεο αξ. 33/2006
ΠΤ, νθείινπλ λα απνζηέιινπλ ην ζρεηηθφ αίηεκα θαη ζηε Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο.


Αποζπάζειρ

Πξνυπφζεζε γηα ηελ έγθξηζε απφζπαζεο ππαιιήισλ είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο απαξαίηεηεο
πίζησζεο απφ ηελ αξκφδηα νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ θνξέα, ε νπνία κλεκνλεχεηαη ζην
πξννίκην ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο (απφθαζε απφζπαζεο). Η έγθξηζε απφζπαζεο ηζνδπλακεί
κε αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ην θνξέα ππνδνρήο. χκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ λ.
4270/2014, νπνηαδήπνηε αλάιεςε ππνρξέσζεο ρσξίο ηελ χπαξμε ηεο απαξαίηεηεο πίζησ-
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ζεο είλαη απνιχησο άθπξε, ηα δε ππεξεζηαθά φξγαλα πνπ ζπκπξάηηνπλ ζηελ αλάιεςε ησλ
ζρεηηθψλ ππνρξεψζεσλ έρνπλ πεηζαξρηθή επζχλε (άξζξν 10 ηνπ Π.Γ. 113/2010).
χκθσλα κε ην άξζξν 25 ηνπ λ.4024/2011 (ΦΔΚ Α΄ 226), ε θαηαβνιή ησλ απνδνρψλ ησλ
απνζπαζκέλσλ ππαιιήισλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ, δηελεξγείηαη απφ ην
θνξέα ππνδνρήο ζηνλ νπνίν έρνπλ ηνπνζεηεζεί. Ωο εθ ηνχηνπ, νη θνξείο, εθφζνλ πξνβαίλνπλ ζε απνζπάζεηο πξνζσπηθνχ πνπ δελ δηέπνληαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο, νθείινπλ λα ελεξγνχλ γηα ηελ θάιπςε ηεο ελ ιφγσ δαπάλεο, πξνηείλνληαο ζπγθεθξηκέλν ηξφπν θάιπςήο
ηεο.
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην ππφ απφζπαζε πξνζσπηθφ πξνέξρεηαη απφ θνξείο ην πξνζσπηθφ
ησλ νπνίσλ κηζζνδνηείηαη άκεζα απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ηα αηηήκαηα κεηαθνξάο
πηζηψζεσλ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο αλαθιήζεηο αλαιήςεσλ ππνρξεψζεσλ ησλ θνξέσλ πξνέιεπζεο γηα ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπ ππφ απφζπαζε πξνζσπηθνχ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δελ ζα είλαη δπλαηή ε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απφζπαζεο πξνζσπηθνχ.
ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2015 έρνπλ πξνβιεθζεί πηζηψζεηο γηα ηνπο ήδε
απνζπαζκέλνπο, φζνλ αθνξά φκσο ηηο λέεο απνζπάζεηο ππαιιήισλ πξέπεη λα ηεξεζεί ε παξαπάλσ δηαδηθαζία. Πηζηψζεηο απφ ην απνζεκαηηθφ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ απηψλ δελ δχλαηαη λα δηαηεζνχλ.
Δθφζνλ πξαγκαηνπνηεζνχλ απνζπάζεηο πξνζσπηθνχ ην ηειεπηαίν δίκελν ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο θξίλεηαη απαξαίηεην λα ζπλνδεχνληαη κε πξφηαζε πξφβιεςεο θάιπςεο ηεο δαπάλεο κηζζνδνζίαο γηα ην επφκελν νηθνλνκηθφ έηνο.


Ππόζθεηερ παποσέρ - εθημεπίερ γιαηπών ΕΣΥ

Σίζεληαη πιένλ απζηεξνί πεξηνξηζκνί (φξηα) ζηνλ αξηζκφ ησλ σξψλ πνπ κπνξεί λα απαζρνιεζεί ππεξσξηαθά –πέξαλ ηνπ θαλνληθνχ σξαξίνπ- ην πξνζσπηθφ ηνπ Γεκνζίνπ, ΝΠΓΓ θαη
ΟΣΑ.
Οη εθεκεξίεο γηαηξψλ ΔΤ πνπ βαξχλνπλ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ έρνπλ ήδε θαζνξηζζεί κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.3868/2010, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν
66 παξάγξαθνο 27 ηνπ λ.3984/2011. Σν πνζφ ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
απνηειεί ην αλψηαην φξην δαπαλψλ πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ηνπ 2015.
Τπνρξεψζεηο γηα πξφζζεηεο παξνρέο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο πνπ δελ εμνθιήζεθαλ κπνξνχλ λα θαηαβιεζνχλ θαη λα θαιπθζνχλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο κε
ηελ πξνυπφζεζε φηη είραλ πξνβιεθζεί νη ζρεηηθέο πηζηψζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2014
θαη παξέκεηλαλ αδηάζεηεο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014.
Απφ ην 2015, ζχκθσλα θαη κε ηελ παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ.4270/2014, ππνρξεψζεηο γηα δαπάλεο εθεκεξηψλ θαη πξφζζεησλ παξνρψλ πνπ αθνξνχλ ην ηειεπηαίν δίκελν θάζε έηνπο, κπνξεί λα αλαιακβάλνληαη ζε βάξνο ησλ αληίζηνηρσλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επφκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο.


Δαπάνερ ζε εκηέλεζη δικαζηικών αποθάζεων

Με ηελ έλαξμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ε Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο
ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο ζα εληζρχζεη ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ Τπνπξγείσλ
θαη Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ κε πηζηψζεηο ζηνπο νηθείνπο ΚΑΔ, πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζηνχλ δηθαζηηθέο απνθάζεηο ή ζπκβηβαζηηθέο πξάμεηο (αλαγλψξηζε απαηηήζεσλ κε πξαθηηθά
ηνπ ΝΚ). Οη ζρεηηθέο πηζηψζεηο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηνλ ζθνπφ
απηφ θαη κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ κε απνθάζεηο ηνπ αξκφδηνπ δηαηάθηε κφλν ζηνπο ίδηνπο
ΚΑΔ ησλ επηκέξνπο εηδηθψλ θνξέσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ.
11
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Η κεηαθνξά ηνπο ζε άιινπο ΚΑΔ γηα ηελ θάιπςε άιισλ δαπαλψλ ησλ θνξέσλ δελ επηηξέπεηαη. Οη αξκφδηεο ΤΓΔ θαη ην Δηδηθφ Λνγηζηήξην ζην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο δελ
ζα θαηαρσξνχλ ζην ΟΠ-ΓΠ απνθάζεηο πνπ ζα εθδνζνχλ ελδερνκέλσο απφ ηνπο θνξείο, θαηά παξέθθιηζε ησλ αλσηέξσ.
Η δηαρείξηζε ησλ πηζηψζεσλ απηψλ γίλεηαη απφ ηηο αξκφδηεο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ησλ Τπνπξγείσλ θαη ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ θαη ζπλεπψο, αηηήκαηα γηα δηάζεζε πηζηψζεσλ γηα ηελ αηηία απηή δελ ζα ππνβάιινληαη ζηε Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο
Κπβέξλεζεο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε εμάληιεζεο ησλ πηζηψζεσλ πνπ ζα ηεζνχλ ζηε δηάζεζε ησλ θνξέσλ.
ε πεξίπησζε πνπ ππνβιεζνχλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο αηηήκαηα γηα ηε ρνξήγεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ πηζηψζεσλ νη αξκφδηεο ΤΓΔ επηβεβαηψλνπλ ηα αηηνχκελα, απφ ηνπο θνξείο,
πνζά.


Δαπάνερ ενοικίων

Οη πηζηψζεηο πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί νθείινπλ λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ζηέγαζεο ησλ ππεξεζηψλ. ην πιαίζην ηεο ηήξεζεο ηεο αξρήο ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο γηα ηελ
επίηεπμε ηνπ θαιχηεξνπ απνηειέζκαηνο κε ηελ ειάρηζηε δεκνζηνλνκηθή επηβάξπλζε, ππάξρνπλ πεξηζψξηα ζεκαληηθήο εμνηθνλφκεζεο δαπαλψλ γηα κηζζψζεηο ρψξσλ ζηέγαζεο ησλ
ππεξεζηψλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ ηξερνπζψλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 67 ηνπ λ.4270/2014, απαηηείηαη πξνεγνχκελε έγθξηζε απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ γηα δαπάλεο κηζζσκάησλ πνπ βαξχλνπλ ηα επφκελα
έηε θαη ππεξβαίλνπλ εηεζίσο ην πνζφ ησλ εθαηφ ρηιηάδσλ (100.000) επξψ αλά Κσδηθφ Αξηζκφ Δμφδνπ γηα ηνπο θνξείο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο. ε θάζε πεξίπησζε, ε παξερφκελε έγθξηζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο ηνπ πξνο κίζζσζε αθηλήηνπ γίλεηαη απφ
ηνλ αξκφδην δηαηάθηε ηνπ θνξέα.
Γηα κηζζψζεηο αθηλήησλ πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ εθαηφ ρηιηάδσλ (100.000) επξψ
ζε εηήζηα βάζε, ν αξκφδηνο δηαηάθηεο παξέρεη ηε ζρεηηθή έγθξηζε γηα αλάιεςε ππνρξέσζεο
ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ επφκελσλ εηψλ θάζε θνξέα. Γηα δαπάλεο πνπ ππεξβαίλνπλ ην παξαπάλσ πνζφ, ε πξνβιεπφκελε απφθαζε έγθξηζεο γηα ηελ αλάιεςε ππνρξεψζεσλ πνπ πξφθεηηαη λα βαξχλνπλ επφκελα νηθνλνκηθά έηε θαη εληφο ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο
Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο, παξέρεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ. ε θάζε πεξίπησζε, επλφεην είλαη φηη νη δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο αλαιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ θαζνξίδνληαη
ζην άξζξν 66 ηνπ λ.4270/2014.


Ππογπάμμαηα πος σπημαηοδοηούνηαι από ηην ΕΕ

Οη πηζηψζεηο πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ ΔΔ ζπλδένληαη κε ηελ εηζξνή αληίζηνηρσλ πφξσλ
απφ ηελ ΔΔ θαη θαηά ζπλέπεηα δελ είλαη εθηθηή ε κεηαθνξά ηνπο ζε άιιεο θαηεγνξίεο
δαπαλψλ. Οη πηζηψζεηο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ην ζθνπφ πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί.


Επισοπηγήζειρ

Απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ δηαηίζεληαη ζεκαληηθά θνλδχιηα γηα επηρνξεγήζεηο δηαθφξσλ θνξέσλ. Ωζηφζν, ν Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο δελ κπνξεί λα αλαιακβάλεη ην νηθνλνκηθφ βάξνο φισλ ησλ επηινγψλ ησλ δηνηθήζεσλ ησλ επηρνξεγνχκελσλ θνξέσλ, νη νπνίεο νθείινπλ λα θαζνξίζνπλ ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπο, λα ηεξαξρήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο θαη λα
πξνζαξκφζνπλ ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπο ζην χςνο ησλ πηζηψζεσλ γηα επηρνξεγήζεηο.
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Κχξην κέιεκα ησλ αξκνδίσλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ απνηειεί ν έιεγρνο ησλ πξνυπνινγηζκψλ θαη ε ζπλερήο αμηνιφγεζε ησλ πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη ζηνπο
θνξείο πνπ επνπηεχνπλ, είηε αλήθνπλ ζηε Γεληθή Κπβέξλεζε είηε φρη. Γηα ηελ θαηαβνιή ησλ
επηρνξεγήζεσλ απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ζα ιακβάλεηαη ππφςε ν ζθνπφο δηάζεζήο
ησλ επηρνξεγήζεσλ θαζψο θαη ε ζπλάθεηα κε ηηο δξάζεηο πνπ ζρεδηάδεη λα πινπνηήζεη ν θάζε θνξέαο.
Δηδηθφηεξα, ε αλαγθαηφηεηα ή κε θαηαβνιήο ηεο επηρνξήγεζεο ζα πξέπεη λα απνθαζίδεηαη
χζηεξα απφ αμηνιφγεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ πξνο επηρνξήγεζε θνξέσλ θαη ηνπ
χςνπο ησλ ηακεηαθψλ ηνπο δηαζεζίκσλ θαη εθφζνλ νη δαπάλεο ηνπο δελ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ απφ ηα ίδηα έζνδά ηνπο, θαζψο θαη ηα έζνδα απφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπο.
Οη θνξείο πνπ ιακβάλνπλ «κηθηέο» επηρνξεγήζεηο ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θνλδχιηα
γηα πιεξσκή ησλ απνδνρψλ θαη ησλ ινηπψλ δαπαλψλ ηνπο (πξνκήζεηεο, ιεηηνπξγηθά έμνδα
θ.ιπ.), δηαζέηνπλ ηα εγθξηζέληα πνζά θαηά απφιπηε πξνηεξαηφηεηα γηα ηηο ηαθηηθέο απνδνρέο πξνζσπηθνχ θαη ζηε ζπλέρεηα γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο ηνπο δαπάλεο.
Σνλίδεηαη φηη δελ επηηξέπεηαη ηα θνλδχιηα πνπ πξνβιέπνληαη γηα κηζζνδνζία πξνζσπηθνχ λα
δηαηεζνχλ γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ. Ιδηαίηεξα δε, ζε θακία πεξίπησζε δελ δηαηίζεληαη θνλδχιηα γηα πξφζζεηεο ακνηβέο, αλ δελ έρεη εμαζθαιηζζεί ε ζπλνιηθή πιεξσκή ησλ
ηαθηηθψλ απνδνρψλ. Καηφπηλ απηψλ, ζε θακηά πεξίπησζε δελ ηίζεηαη ζέκα ζπκπιεξσκαηηθήο ελίζρπζεο ηνπ θνξέα γηα θαηαβνιή απνδνρψλ. ηηο πεξηπηψζεηο δε, πνπ ηα εγθξηζέληα
θνλδχιηα γηα κηζζνδνζία δελ επαξθνχλ, ζχκθσλα κε ηνλ εηήζην πξνγξακκαηηζκφ, ε ζπκπιήξσζή ηνπο ζα γίλεη απφ ηα ίδηα έζνδα ηνπ θνξέα.


Διάθοπερ ζύνθεηερ δαπάνερ

ηελ θαηεγνξία 5000, εθηφο ησλ ππφ θαηαλνκή πηζηψζεσλ, εληάζζνληαη θαη πηζηψζεηο γηα
δαπάλεο ζχλζεηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα. Πξνθεηκέλνπ λα
ππάξρεη πιήξεο εηθφλα ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ, νη ζρεηηθέο δαπάλεο πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο απνθιεηζηηθά ζηνπο ΚΑΔ γηα ηνπο νπνίνπο
έρεη γίλεη ε ζρεηηθή πξφβιεςε.
Γηεπθξηλίδνπκε φηη ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ησλ ελ ιφγσ ΚΑΔ είλαη δπλαηή ε θαηαβνιή επηρνξεγήζεσλ ζε δηάθνξα λνκηθά πξφζσπα θαη ζε ΟΣΑ πνπ ελδερνκέλσο πινπνηνχλ κέξνο
ησλ ελ ιφγσ πξνγξακκάησλ, κε δαπάλεο ζχλζεηνπ ραξαθηήξα.


Πιζηώζειρ ςπό καηανομή

Η πξαγκαηνπνίεζε δαπαλψλ (αλάιεςε ππνρξεψζεσλ - έθδνζε ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ)
δελ επηηξέπεηαη ζε βάξνο ησλ ΚΑΔ ζηνπο νπνίνπο εγγξάθνληαη ππφ θαηαλνκή θνλδχιηα, π.ρ.
ΚΑΔ 5115 «Γαπάλεο εθαξκνγήο λέσλ πξνγξακκάησλ». Σα θνλδχιηα απηά κεηαθέξνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ζε άιιεο θαηεγνξίεο, κεηά ηελ εμεηδίθεπζε ησλ δαπαλψλ πνπ πξφθεηηαη λα θαιπθζνχλ.
εκεηψλεηαη φηη νη «ππφ θαηαλνκή» πηζηψζεηο κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ απνθιεηζηηθά θαη
κφλν, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ησλ Οηθνλνκηθψλ, ζην ζχλνιφ ηνπο, ζε άιινπο ΚΑΔ γηα
ηελ πινπνίεζε ηνπ ζθνπνχ γηα ηνλ νπνίν έρνπλ πξνβιεθζεί.
δ) Πξνβιέςεηο ζέζεσλ πξνζσπηθνχ
Γηα ην νκνηφκνξθν άλνηγκα θαη ηελ ηήξεζε ηνπ βηβιίνπ κεηξψνπ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Τπνπξγείσλ, Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, ΑΔΙ, ΣΔΙ, λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ησλ ινηπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, ησλ νπνίσλ ε κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο βαξχλεη άκεζα
ηηο πηζηψζεηο απνδνρψλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ηζρχνπλ ηα αθφινπζα:
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i)

ηνλ πξνυπνινγηζκφ ππάξρνπλ πάληα πξνβιέςεηο γηα ηνλ δηνξηζκφ ησλ κειψλ ηεο Κπβέξλεζεο (Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ), είηε είλαη βνπιεπηέο, είηε εμσθνηλνβνπιεπηηθνί.

ii)

Οη αξηζκεηηθέο πξνβιέςεηο ησλ ζέζεσλ ηνπ ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ θαηά ηελ
31/12/2014 κεηαθέξνληαη απηνχζηεο ζην κεηξψν ηνπ 2015. Οη πξνβιέςεηο απηέο πξνζαπμάλνληαη κε ηηο πξνβιέςεηο πνπ εγθξίζεθαλ κε πξάμεηο καο ην 2014, αιιά δελ θαηέζηε δπλαηφ λα νινθιεξσζνχλ νη δηαδηθαζίεο πιήξσζεο ησλ αληίζηνηρσλ ζέζεσλ εληφο
ηνπ 2014.
Οη πξνβιέςεηο ζέζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απνρσξεί απφ ηελ ππεξεζία ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο, παξαίηεζεο, κεηάηαμεο θ.ιπ. ζα δηαγξάθνληαη ακέζσο απφ ηα ζρεηηθά βηβιία - κεηξψα, κε εμαίξεζε ηηο:





πξνβιέςεηο ζέζεσλ ησλ εηδηθεπφκελσλ ζηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ λ.δ. 2592/53
ηαηξψλ, θαζψο θαη νη ζέζεηο ησλ ηαηξψλ ππεξεζίαο ππαίζξνπ,
αξηζκεηηθέο πξνβιέςεηο ζέζεσλ πξνζσπηθνχ ησλ πνιηηηθψλ γξαθείσλ ησλ κειψλ
ηεο Κπβέξλεζεο, ησλ Τθππνπξγψλ θαη ησλ Γεληθψλ Γξακκαηέσλ (άξζξν 55 Π.Γ.
63/2005),
ζέζεηο δεκνζηνγξάθσλ γηα ηε ζηειέρσζε ησλ γξαθείσλ ηχπνπ θαη δεκνζίσλ ζρέζεσλ Τπνπξγείσλ (παξ. 2 άξζξν 67 λ.1943/1991),
αξηζκεηηθέο πξνβιέςεηο ζέζεσλ πξνζσπηθνχ ηνπ Πνιηηηθνχ Γξαθείνπ ηνπ Πξσζππνπξγνχ, ηνπ Πνιηηηθνχ Γξαθείνπ ηνπ Τπνπξγνχ Δπηθξαηείαο θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο ηεο Κπβέξλεζεο, εθηφο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Βηνεζηθήο θαη ηεο Δζληθήο
Δπηηξνπήο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ.

iii) ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πξνεδξίαο ηεο Γεκνθξαηίαο θαη φισλ ησλ Τπνπξγείσλ έρνπλ
πξνβιεθζεί πηζηψζεηο γηα ηελ πιήξσζε ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ ζέζεσλ πξνζσπηθνχ ησλ
γξαθείσλ ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο (Πξνέδξνπ Γεκνθξαηίαο, Τπνπξγψλ, Τθππνπξγψλ θαη
Γεληθψλ Γξακκαηέσλ). Οη αξκφδηεο ΤΓΔ παξέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο, γηα ηε δεκνζίεπζε
ησλ πξάμεσλ δηνξηζκνχ, βεβαηψζεηο χπαξμεο πηζηψζεσλ. Οη ΤΓΔ ελεκεξψλνπλ άκεζα
ηελ Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο ηνπ ΓΛΚ γηα ηηο εγθξίζεηο πνπ παξέρνπλ θαη ην χςνο ηεο πξνθαινχκελεο επηβάξπλζεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ.
Σέινο, νη αξκφδηεο ΤΓΔ εγθξίλνπλ ηηο κεηαβνιέο ζηηο αξηζκεηηθέο πξνβιέςεηο ζέζεσλ ιφγσ
αιιαγήο πξνζσπηθνχ απφ θαηεγνξία ζε θαηεγνξία, απφ θιάδν ζε θιάδν θαη απφ
θνξέα ζε θνξέα ζην ίδην Τπνπξγείν ή ζηελ ίδηα Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, ή
κεηάηαμεο πξνζσπηθνχ απφ λνζειεπηηθφ ίδξπκα ζε λνζειεπηηθφ ίδξπκα θαη απφ ΑΔΗ
θαη ΣΔΗ ζε άιια αληίζηνηρα ηδξχκαηα.
Γηα ην ζθνπφ απηφ, παξαθαινχληαη νη ΤΓΔ λα ελεκεξψλνπλ γηα ηηο πξαγκαηνπνηνχκελεο
κεηαβνιέο ησλ αξηζκεηηθψλ πξνβιέςεσλ ζέζεσλ πξνζσπηθνχ ηελ Γηεχζπλζε
Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο.
5.2 Πξνυπνινγηζκφο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ
ηνλ Πξνυπνινγηζκφ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015, ηα ρξεκαηνδνηνχκελα έξγα δηαθξίλνληαη:



ζε έξγα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη κφλν απφ εζληθνχο πφξνπο θαη νη ζρεηηθέο πηζηψζεηο
απεηθνλίδνληαη ζηελ ππνθαηεγνξία 8200 θαη
ζε έξγα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηα επξσπατθά ηακεία θαη νη ζρεηηθέο πηζηψζεηο απεηθνλίδνληαη ζηελ ππνθαηεγνξία 8300.
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Δθηζηάηαη ε πξνζνρή φισλ γηα ηνλ νξζφ θαηαινγηζκφ θαη ηελ αθξηβή εκθάληζε ησλ δαπαλψλ
ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ κε βάζε ηνλ πθηζηάκελν θψδηθα θαηάηαμεο
εζφδσλ θαη εμφδσλ. Αλαιπηηθέο νδεγίεο θαη δηεπθξηλήζεηο ζα δνζνχλ κε ηε ζρεηηθή εγθχθιην
πνπ ζα εθδψζεη ε αξκφδηα Γηεχζπλζε Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο
θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο κε ηελ έλαξμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015.

6.

Πξνυπνινγηζκφο ινηπψλ θνξέσλ

6.1 Καηάξηηζε, έγθξηζε θαη αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ
Γεληθήο Κπβέξλεζεο
Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ 2014 φια ηα λνκηθά πξφζσπα
- θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πιελ ΟΣΑ ππνρξενχληαη λα έρνπλ εγθξίλεη ηνπο
πξνυπνινγηζκνχο ηνπο. Γηα ηελ θαηάξηηζε θαη έγθξηζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ ΟΣΑ
ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 77 θαη 78 ηνπ λ.4172/2013 (ΦΔΚ Α΄ 167).
Η αξκνδηφηεηα γηα ηελ έγθξηζε θαη ηξνπνπνίεζε ησλ Πξνυπνινγηζκψλ ησλ ΝΠΓΓ θαη ησλ
ΝΠΙΓ πνπ δελ ππάγνληαη ζην Κεθάιαην Α΄ ηνπ λ.3429/2005 έρεη πεξηέιζεη απνθιεηζηηθά
ζηνπο επνπηεχνληεο θνξείο (Τπνπξγνχο ή ζηα λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλα φξγαλα), αθνχ κε ηε
δηάηαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.4024/2011 (ΦΔΚ Α΄ 226) θαηαξγήζεθε απφ 27-102011, ε πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 281 ηεο 24/27 Οθησβξίνπ 1936 ή απφ
άιιε εηδηθή ή γεληθή δηάηαμε, έγθξηζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ, ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ,
ησλ απνινγηζκψλ θαη ησλ ηζνινγηζκψλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή ησλ εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ, απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ. Απφ ηε δηάηαμε απηή εμαηξνχληαη νη θνξείο πνπ επνπηεχνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ.
Με κέξηκλα ησλ αξκνδίσλ Τπνπξγείσλ θαηαξηίδνληαη, εγθξίλνληαη θαη αλακνξθψλνληαη νη
πξνυπνινγηζκνί ησλ ινηπψλ θνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο επνπηείαο ηνπο, νη νπνίνη πξέπεη
λα είλαη ζχκθσλνη κε ηνπο δεζκεπηηθνχο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ
2015 (Πίλαθεο 3.25, 3.26, 3.28 θαη 3.34 ηεο Δηζεγεηηθήο Έθζεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ), θαζψο θαη κε ηα επηδησθφκελα απνηειέζκαηα. Η έγθξηζε πξνυπνινγηζκψλ θαη ησλ αλακνξθψζεσλ απηψλ ζα πξέπεη λα είλαη ζπλεπήο κε ηα παξαθάησ:


Σν νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα δηακνξθψλεηαη αθαηξνπκέλσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ζπλαιιαγψλ, ήηνη απφ ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ αθαηξνπκέλσλ ησλ εζφδσλ απφ δάλεηα θαη ξεπζηνπνηήζεηο ρξενγξάθσλ, θαζψο θαη απφ ην ζχλνιν ησλ εμφδσλ αθαηξνπκέλσλ ησλ ρξενιπζίσλ θαη πιεξσκψλ γηα ηελ αγνξά ρξενγξάθσλ (νκνιφγσλ,
κεηνρψλ, ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ θ.ιπ.).



Σα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ επηρνξεγήζεηο θαη απνδφζεηο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ζα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο εηδηθνχο Κ.Α. Δζφδσλ θαη
λα κελ δηαρένληαη ζε άιιεο θαηεγνξίεο εζφδσλ.



Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα ρξεζηκνπνηνχληαη, κεηά απφ απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ / αξκφδησλ Τπνπξγψλ1 γηα ηελ έγθξηζε / ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κφλν γηα:
i. Σελ εμφθιεζε ππνρξεψζεσλ πξνεγνχκελσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ, εθφζνλ απηέο έρνπλ
θαηαγξαθεί θαη εκθαλίδνληαη ζηα βηβιία ηνπ θνξέα θαηά ηελ 31/12/2014, θαζψο θαη
γηα ηελ νινθιήξσζε ζπλερηδφκελσλ έξγσλ.

1

Σηην πεπίπηωζη ηων νομικών πποζώπων δημοζίος δικαίος και ιδιωηικού δικαίος πος εξαιπούνηαι ηος κεθ. Α΄
ηος ν.3429/2005 απμόδιορ για ηην έγκπιζη/ηποποποίηζη ηος πποϋπολογιζμού είναι ο εποπηεύων ςποςπγόρ, ενώ
για ηα νομικά ππόζωπα/ΔΕΚΟ ηος κεθ. Α΄ ηος ν. 3429/2005 ακολοςθείηαι η διαδικαζία ηηρ παπ.5 ηος άπθπος
63 ηος ν.4270/2014.
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ii. Σελ εμφθιεζε ππνρξεψζεσλ εληφο ηνπ επφκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ δηαγσληζκνχο πνπ εγθξίζεθαλ ην πξνεγνχκελν νηθνλνκηθφ έηνο, εθφζνλ
(α) νη ππνρξεψζεηο έρνπλ λφκηκα αλαιεθζεί αιιά δελ έρνπλ ηηκνινγεζεί ην πξνεγνχκελν έηνο, (β) έρεη εθδνζεί απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ Γηνίθεζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ γηα ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο θαη δηαθήξπμεο δηαγσληζκψλ θαη ηέινο
(γ) έρεη εθδνζεί απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο απφ εγθεθξηκέλε πίζησζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ γηα ην ζπλνιηθφ χςνο ηεο δαπάλεο ησλ δηαγσληζκψλ. Οη ελ ιφγσ
δαπάλεο ζα ελζσκαησζνχλ ζηνλ ζθέινο ησλ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ή ζε κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο αλάινγα κε ηελ
εμέιημε ησλ δηαγσληζκψλ.
Ωζηφζν, αλ κεηά ηελ εμφθιεζε ππνρξεψζεσλ πξνεγνχκελσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ θαη
ηε δηαζθάιηζε πηζηψζεσλ γηα ηα ζπλερηδφκελα έξγα, απνκέλνπλ ηακεηαθά δηαζέζηκα,
ε ρξήζε ηνπο ζα εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, κεηά απφ εμέηαζε απφ ηα αξκφδηα ηκήκαηα ηεο Γηεχζπλζεο Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο
ηεο ζρεηηθήο πξφηαζεο ηνπ αξκφδηνπ Πξντζηάκελνπ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ επνπηεχνληνο Τπνπξγείνπ.
ε θάζε πεξίπησζε, κεηά ηελ έγθξηζε ηεο ρξήζεο ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ απαηηείηαη αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ σο πξνο ην ζθέινο ησλ δαπαλψλ. Οη
ηξνπνπνηήζεηο ησλ πξνυπνινγηζκψλ πξέπεη λα είλαη πιήξσο αηηηνινγεκέλεο θαη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα παξαπάλσ εθηεζέληα γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ θαη ηε ρξήζε ησλ ηακεηαθψλ ππνινίπσλ. Κάζε ηξνπνπνίεζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη
απφ εκπεξηζηαησκέλε αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ πξντζηακέλνπ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ
λνκηθνχ πξνζψπνπ, αληίγξαθν ηεο εγθξηηηθήο πξάμεο ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ δηνίθεζήο
ηνπ θαη ηπρφλ παξαζηαηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ηξνπνπνίεζεο, γηα ηελ
έγθξηζή ηνπο απφ ηελ επνπηεχνπζα αξρή.
ηελ πεξίπησζε ησλ ΓΔΚΟ θαη ησλ ΝΠΙΓ πνπ ππάγνληαη ζην Κεθάιαην Α΄ ηνπ λ.3429/2005,
ηα ζρεηηθά αηηήκαηα ππνβάιινληαη κφλν θαηά ηελ δηαδηθαζία έγθξηζεο ή αλαζεψξεζεο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ. εκεηψλεηαη φηη ηπρφλ δαπάλεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηειεζίδηθεο δηθαζηηθέο απνθάζεηο, θαζψο θαη έθηαθηεο δαπάλεο, εθφζνλ δελ έρνπλ πξνβιεθζεί ζηνλ εηήζην
εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ή ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ,
αληηκεησπίδνληαη κε αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ θνξέσλ, θαηά ην έηνο 2015.


Απνινγηζκφο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2014

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηα ΝΠΓΓ πνπ είλαη θνξείο ηεο
Γεληθήο Κπβέξλεζεο είλαη ε 31/12/2014, ηφζν γηα ηελ είζπξαμε ησλ εζφδσλ, φζν θαη γηα ηελ
πιεξσκή ησλ δαπαλψλ.
Γηα ηε κε παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο απηνηέιεηαο ησλ ρξήζεσλ, ηε κε κεηαθχιηζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο ζην επφκελν έηνο θαη ηελ απνθπγή ηαιαηπσξίαο ησλ πηζησηψλ, νη Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο νθείινπλ λα θξνληίζνπλ γηα ηελ έγθαηξε ζπγθέληξσζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
ηνπ ζπλφινπ ησλ δαπαλψλ, ηνλ έιεγρν, ηελ εθθαζάξηζε, ηελ έθδνζε ησλ αληίζηνηρσλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ θαη ηελ εμφθιεζε ηνπο έσο ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία.
Οη Φνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα θαηαξηίζνπλ θαη λα ππνβάινπλ
ζηα αξκφδηα φξγαλα ηνλ απνινγηζκφ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ έηνπο 2014 έσο 30/6/2015
πξνο έγθξηζε, κε πιήξε θαη νξηζηηθνπνηεκέλα ζηνηρεία. Δπηζεκαίλνπκε φηη ηα ζηνηρεία απηά,
πέξαλ ηεο εκεξνκελίαο απηήο, δελ κεηαβάιινληαη.
Δηδηθφηεξα, νη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄ ηνπ λ.3429/2005 νθείινπλ λα ππνβάιινπλ ζην ηκήκα Θ΄ - ΓΔΚΟ θαη Λνηπψλ Φνξέσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο ηνλ εηήζην απνινγηζκφ, ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηελ έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπο πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηελ έθζεζε ή ην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ
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νξθσηνχ ειεγθηή - ινγηζηή εληφο ησλ πξνζεζκηψλ ηνπ θ.λ.2190/1920, φπσο ηζρχεη, θαη φρη
αξγφηεξα απφ ηελ 20/07/2015. εκεηψλεηαη φηη ηα ΝΠΙΓ πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
Κεθαιαίνπ Α΄ ηνπ λ.3429/2005 θαη ηεξνχλ Γ΄ θαηεγνξίαο βηβιία, αιιά βάζεη θαηαζηαηηθνχ
δελ ζπγθαινχλ Γεληθέο πλειεχζεηο Μεηφρσλ, ππνρξενχληαη λα απνζηείινπλ έσο 30/6/2015,
κφλν ηηο εγθεθξηκέλεο απφ ηε Γηνίθεζε ή ην αξκφδην Γηνηθεηηθφ Όξγαλν, εηήζηεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο εγθεθξηκέλεο απφ νξθσηφ ειεγθηή. Όζνλ αθνξά δε ηα ινηπά λνκηθά πξφζσπα
πνπ ηεξνχλ Β’ θαηεγνξίαο βηβιία ππνρξενχληαη λα απνζηείινπλ ηα απνινγηζηηθά ηνπο ζηνηρεία έσο 15/4/2015.
Αθνινχζσο, κέρξη 20/7/2015 ζα πξέπεη λα απνζηαινχλ θαη ζηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ Γεκνζηνλνκηθψλ ηνηρείσλ θαη Μεζνδνινγίαο ηνπ ΓΛΚ, κέζσ ησλ επνπηεπφλησλ Τπνπξγείσλ, ηα εηήζηα δειηία απνινγηζκνχ ζχκθσλα κε ηελ αξ.2/22717/0094/9-3-2011 (ΦΔΚ
Β΄ 474) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ.
Οη θνξείο ησλ νπνίσλ ηα δηαζέζηκα ππέζηεζαλ κείσζε απφ ην πξφγξακκα αλαδηάηαμεο ηνπ
Διιεληθνχ ρξένπο ζα πξέπεη πιένλ λα ηα εκθαλίδνπλ μερσξηζηά ζηνλ ηζνινγηζκφ ηνπο ηα
πξαγκαηηθά δηαζέζηκα ζε κεηξεηά, θαζψο θαη ηελ αμία ησλ κεξηδίσλ ηνπο ζην Κνηλφ Κεθάιαην ησλ ΝΠΓΓ θαη Αζθαιηζηηθψλ Φνξέσλ, ζχκθσλα πάληα κε ηηο αλαιχζεηο ηεο Σξάπεδαο
ηεο Διιάδαο. Δηδηθφηεξεο νδεγίεο γηα ηε ινγηζηηθνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ θνηλνχ θεθαιαίνπ ΝΠΓΓ θαη Αζθαιηζηηθψλ Φνξέσλ παξέρεηαη κε ην ππ’ αξηζ. 2/108326/ΓΠΓΠ/3-122013 έγγξαθν.
6.2 Καηάξηηζε θαη εθηέιεζε πξνυπνινγηζκψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ εθηφο Γεληθήο
Κπβέξλεζεο
Όζνλ αθνξά ηα Ννκηθά Πξφζσπα πνπ δελ αλήθνπλ ζηε Γεληθή Κπβέξλεζε, φπσο απηά θαζνξίδνληαη απφ ην Μεηξψν ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο (ΔΛ.ΣΑΣ.), νδεγίεο θαηάξηηζεο
θαη εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο ζα παξέρνπλ ηα επνπηεχνληα Τπνπξγεία, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ ηίζεληαη ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο θαη ζην πιαίζην ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ παξνχζα εγθχθιην γηα ηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο.
Γηα ηνπο εθηφο γεληθήο θπβέξλεζεο θνξείο πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄
ηνπ λ.3429/2005 ηζρχνπλ αλαινγηθά ηα φζα εηδηθφηεξα νξίδνληαη ζηα άξζξα 20, 22, 24, 25,
26, 54, 63, 148, 171 θαη 175 ηνπ λ.4270/2014 γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, θαζψο θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.3429/2005.
Σέινο, γηα δεηήκαηα πνπ ελδερνκέλσο δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο παξαπάλσ νδεγίεο,
παξαθαινχκε λα απεπζχλεζηε εγγξάθσο ζηηο, θαηά πεξίπησζε, αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ηνπ
Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο.
Ζ παξνχζα εγθχθιηνο είλαη δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ
(www.minfin.gr).

Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ
ΥΡΖΣΟ ΣΑΪΚΟΤΡΑ
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Γ.

ΔΝΣΤΠΑ
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ΔΝΣΤΠΟ Π1

ΑΗΣΖΜΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΠΗΣΩΖ – ΑΤΞΖΖ ΠΟΟΣΟΤ ΓΗΑΘΔΖ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ή ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΔΙΓΙΚΟ ΦΟΡΔΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΣΟΤ
(ζε επξψ)
Κ.Α.Δ.
(1)

(2)

Αξρηθφ πνζφ πίζησζεο
(3)

Γηάζεζε
Γηακφξθσζε
(4)

πνζνζηφ

πνζφ

(5)

(6)

Πιεξσκέο
(πνζφ)
(7)

Αηηνχκελν
πνζφ
κεηαβνιήο
(8)

Αηηνχκελν
πνζνζηφ

Αχμεζε

Μείσζε

(α)

Λφγνη πνπ επηβάιινπλ ηελ ελίζρπζε ή ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ δηάζεζεο ηεο
πίζησζεο:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

(β)

Λφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ ρξεηάδεηαη πιένλ ε κεηαθεξφκελε πίζησζε:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

(γ)

Γηαβεβαίσζε πεξί επάξθεηαο ηεο κεηνχκελεο πίζησζεο κέρξη ηέινο
νηθνλνκηθνχ έηνπο:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..............………………………. 2015

Ο Πξντζηάκελνο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ

__________________________
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ΔΝΣΤΠΟ Π2
ΠΗΝΑΚΑ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΑΡΗΘΜΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ
Τπνπξγείν ……………………..
Δηδηθφο Φνξέαο …………………
Μφληκνη
(Α)
1. Τπεξεηνχληεο ζην ηέινο ηνπ πξνεγνχκελνπ ηξηκήλνπ

ΔΝΗΑΗΟ ΜΗΘΟΛΟΓΗΟ
ΗΓΑΥ
ΗΓΟΥ
χλνιν
(Β)
(Γ)
(Α)+(Β)+(Γ)

Μφληκνη
(Α)

ΔΗΓΗΚΟ ΜΗΘΟΛΟΓΗΟ
ΗΓΑΥ
ΗΓΟΥ
χλνιν
(Β)
(Γ)
(Α)+(Β)+(Γ)

1

2. Δηζξνέο πξνζσπηθνχ
Πξνζιήςεηο
Μεηαηάμεηο/Πξνζσξηλέο ηνπνζεηήζεηο πξνζσπηθνχ απφ δηαζεζηκφηεηα
Λνηπέο Μεηαηάμεηο/απνζπάζεηο θιπ
3. Δθξνέο πξνζσπηθνχ
Απνρσξήζεηο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο
Απνρσξήζεηο ιφγσ απνιχζεσλ
Λνηπέο απνρσξήζεηο (ζάλαηνη θιπ)
Μεηαηάμεηο/Πξνζσξηλέο ηνπνζεηήζεηο πξνζσπηθνχ ιφγσ δηαζεζηκφηεηαο
Λνηπέο Μεηαηάμεηο/απνζπάζεηο θιπ
4. Τπεξεηνχληεο ζην ηέινο ηνπ ηξηκήλνπ (4=1+2+3)

1

ΖΜΔΗΩΔΗ:
1. Πξνζσπηθφ πνπ βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ησλ ΚΑΔ κηζζνδνζίαο θαη ζπκθσλεί κε ηα αληίζηνηρα κεληαία ζηνηρεία ηεο ΔΑΠ.

…………………………………… 2015
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