
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επανακαθορισμός του είδους και του ποσοστού δα-
πανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προ-
καταβολής της Ελληνικής Αστυνομίας Ε.Φ 07-410.

2 Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων 
με τη λήξη του οικονομικού έτους 2016, χρηματο-
δότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσε-
ων έτους 2017 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. 8001/5/76-ρκδ’ (1)
Επανακαθορισμός του είδους και του ποσοστού δα-

πανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προ-

καταβολής της Ελληνικής Αστυνομίας Ε.Φ 07-410.

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 1481/1984 «Ορ-

γανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α’ 152) όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και 
ισχύει σήμερα.

2. Τις διατάξεις του β.δ. της 15/05/1959 «Κανονισμός 
Οικονομικής Υπηρεσίας Χωροφυλακής»(Α-151) που δι-
ατηρείται σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
62 παρ.4 του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δη-
μόσιας Τάξης» (Α’- 152) και 29 του ν.2800/2000 «Ανα-
διάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, 
σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες 
διατάξεις» (Α’  41).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005 (Α’- 98) 
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα».

4. Του άρθρου 108 παρ. 3 του ν. 4270/2014 «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
το άρθρο 10 του ν. 4337/2015.

5. Τις διατάξεις του π.δ. 192/1985 (Α’ - 75) «Σύσταση 
Πάγιας Προκαταβολής στο Υπ. Δημοσίας Τάξης».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 151/1998 (Α’-116) «Διαδικασίες 
Ελέγχου εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής των δαπα-
νών του Δημοσίου».

7. Τις διατάξεις του π.δ. 178/2014 (Α’ - 281) «Οργάνωση 
Υπηρεσιών ΕΛ.ΑΣ.».

8. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α’-210) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπλ. Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Τις διατάξεις της Υ172 από 04/11/2016 απόφασης 
(Β’-3610). «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων».

10. Την υπ’ αριθμ. Υ186 από 11-11-2016 (Β’-3671), 
απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτή-
των στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο 
Τόσκα».

11. Την υπ’ αριθμ. Υ29 από 08-10-2015 (Β’-2168), 
απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτή-
των στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο 
Χουλιαράκη».

12. Την υπ’ αριθμ. 8001/5/76-ιδ’ από 18-03-2016 (Β’-
732), κ.υ.α των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης και Οικονομικών «Επανακαθορισμός 
του είδους και του ποσοστού δαπανών που πληρώνο-
νται σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής της Ελληνικής 
Αστυνομίας».

13. Την υπ’ αριθμό 8001/5/76-ιδ-5 από 06/06/2016 
(Β’-1772) κ.υ.α των Υπουργών Εσωτερικών κ Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών «Τροποποίηση 
κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερι-
κών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών 
«Περί του επανακαθορισμού του είδους και του ποσο-
στού δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Παγίας 
Προκαταβολής της Ελληνικής Αστυνομίας».

14. Την υπ’ αριθμό 8001/5/76-ιδ -7 από 04/08/2016 
(Β’-2625) κ.υ.α των Υπουργών Εσωτερικών και Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών «Τροπο-
ποίηση - Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 8001/5/76-ιδ 
από 16/03/2016 (Φ.Ε.Κ. Β’ - 732) κοινής υπουργικής 
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών «Περί του 
επανακαθορισμού του είδους και του ποσοστού δα-
πανών που πληρώνονται σε βάρος της Παγίας Προ-
καταβολής της Ελληνικής Αστυνομίας».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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15. Το υπ’ αριθμό 41108/2016 από 12/12/2016 έγγρα-
φο της Υ.Δ.Ε στο τέως Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη.

16. Το ποσό της παγίας προκαταβολής της ΕΛ.ΑΣ ανέρ-
χεται στα 35.216.434,34 ευρώ.

17. Την ανάγκη άμεσης πληρωμής των δαπανών του 
προσωπικού και των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνο-
μίας που σχετίζονται με: α) την αντιμετώπιση εκτάκτων, 
επειγουσών και σοβαρών αναγκών σχετικών με την εν 
γένει εξασφάλιση της δημόσιας ειρήνης, ευταξίας και 
της απρόσκοπτης κοινωνικής διαβίωσης των πολιτών, 
που περιλαμβάνει την άσκηση της αστυνομίας γενικής 
αστυνόμευσης και τροχαίας, β) την πρόληψη και κατα-
στολή του εγκλήματος, την προστασία του Κράτους και 
του δημοκρατικού πολιτεύματος, στα πλαίσια της συ-
νταγματικής τάξης, που περιλαμβάνει την άσκηση της 
αστυνομίας δημόσιας και κρατικής ασφάλειας, γ) την 
αντιμετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης που προκύπτει 
από θεομηνίες και ατυχήματα ή άλλες καταστροφές σε 
περίοδο ειρήνης ή πολέμου, σε συνεργασία με τις συ-
ναρμόδιες αρχές και Υπηρεσίες, δ) τις δαπάνες αμοιβής 

ωρομισθίων εκπαιδευτικών, ε) τα έξοδα μετακίνησης 
του Αστυνομικού προσωπικού, στ) την προμήθεια ει-
δών συντήρησης των μεταφορικών μέσων και λοιπού 
εξοπλισμού, ζ) την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης 
και θέρμανσης και η) τις απλήρωτες υποχρεώσεις πα-
ρελθόντων οικονομικών ετών οι οποίες καταλογίζονται 
στους ΚΑΕ της κατηγορίας 9000 «Εξόφληση απλήρωτων 
υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών» και θ) 
για την άμεση αντιμετώπιση δαπανών, η πληρωμή των 
οποίων λόγω της φύσης τους δεν μπορεί να αναβληθεί 
μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας δικαιολόγησης 
αυτών.

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού εξόδων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καθορίζουμε νέα ποσοστά διάθεσης των δαπανών 

στους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (Κ.Α.Ε), που πληρώ-
νονται σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής του Ειδικού 
Φορέα 07-410 «Ελληνική Αστυνομία», και αναγράφονται 
στον κατωτέρω πίνακα, ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΞΟΔΟΥ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ

(%)

0211 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 0,1
0342 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 1
0411 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ, ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΣΩΝ ΕΞΟΜΟΙΩΝΟΝΤΑΙ 0,01
0412 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 0,1
0414 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ, ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ 0,01
0484 ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 8
0517 ΑΜΟΙΒΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 50
0716 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΟΙ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ)
100

0717 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΠΕ-
ΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΟΙ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ 
ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ)

100

0719 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩ-
ΤΕΡΙΚΟΥ, Η ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, Η ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΟΔΙΩΝ, Ο ΝΑΥΛΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΜΙΣΘΩΣΗ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ι.Χ. Ή Δ.Χ. εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717)

100

0721 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (εκτός όσων εντάσσονται 
στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717)

60

0722 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 
0716 και 0717)

100

0829 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 18
0861 ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ
100

0871 ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 70
0881 ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 20
0895 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 100
0899 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 3
1211 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 20
1321 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ 80
1511 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 98
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1512 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 80
5143 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΕΛΑΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 100
2739 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 100
9111 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 8
9121 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Κ.Λ.Π 18
9131 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 91
9151 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 85
9169 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 20
9173 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ 2
9175 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 2
9176 ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1
9179 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2
9276 ΛΟΙΠΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 100
9521 ΑΜΟΙΒΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 52
9549 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 1
9711 ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 85
9829 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 15
9831 ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 1
9841 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 53
9844 ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 18
9851 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 32
9871 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 32
9873 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 100
9891 ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 4
9917 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 100

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την 01-01-2017. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Οικονομικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ 

I

Αριθμ. 141447 (2)
Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων 

με τη λήξη του οικονομικού έτους 2016, χρημα-

τοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύ-

σεων έτους 2017 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων.

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 2 του ν. 2212/1952 (Α’ 266), το άρθρο 3, 

παρ. 5 του ν.δ. 2957/1954 (Α’ 486) και τα άρθρα 1 και 5 
του ν.δ. 4355/1964 (Α’ 146).

2. Το άρθρο 79, παρ. 3, περ. η’ του ν. 4270/2014 «Αρ-
χές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσω-
μάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 10, παρ. 31 του ν. 4337/2015 (Α’ 129).

3. Τα άρθρα 3 και 28, παρ. 2 του ν. 3979/2011 «Για την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α’ 
138).

4. Το άρθρο 3, παράγραφος Γ. «Συμφωνία Δημοσιονο-
μικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων» και 
συγκεκριμένα το σημείο 2.4 «Διαχείριση των Δημόσιων 
Οικονομικών και Δημόσιες Συμβάσεις» του ν. 4336/2015 
«Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμ-
βασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μη-
χανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση 
της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α’ 94).

5. Το ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007-2013» (Α’ 267) και το ν. 4314/2014 «Α) Για 
τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξι-
ακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης 
Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 265), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

6. Το άρθρο 90 του κώδικα ο οποίος κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’98) «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Οργανα».

7. Τις διατάξεις του π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» 
(Α΄185), όπως ισχύει.

8. Το υπ΄ αρ. 123/2016 Προεδρικό Διάταγμα «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύ-
σταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», (Α΄208).

9. Το υπ΄αρ. 125/2016 Προεδρικό Διάταγμα «Διορι-
σμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ-
γών», (Α΄116).

10. Την υπ΄ αρ. Υ197/16-11-2016 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρί-
τση», (Β΄3722).

11. Την με αρ. Υ29/09.10.2015 απόφαση «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών 
Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).

12. Την Κ.Υ.Α. 44009/ΔΕ5154/15.10.2013 «Καθορισμός 
τρόπου πληρωμής των δαπανών δημοσίων επενδύσεων 
από τους λογαριασμούς των έργων που τηρούνται στην 
Τράπεζα της Ελλάδος μέσω ηλεκτρονικών εντολών», (Β’ 
2595).

13. Την Κ.Υ.Α. 134453/23.12.2015 «Ρυθμίσεις για τις 
πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων», όπως ισχύει (Β΄ 2857).

14. Τις αποφάσεις των Υπουργών Συντονισμού και Οι-
κονομικών αριθ. 25812/19.6.1952, 21356/12.3.1953 (Β’ 
75), 32965/23.5.1953 (Β’ 128), 39410/30.6.1953 (Β’ 167), 
0202/ΛΟ 607/16.12.1959, 41891/ΛΟ 935/14.11.1960 (Β’ 
485), 46450/ΛΟ 975/21.12.1960 (Β’ 3/4.1.1961), 61029/
ΛΟ 393/23.12.1964 (Β’ 118/11.2.1965) και 72589/ΛΟ 
67/27.12.1965 (Β’ 6/11.1.1966) «περί τρόπου ενεργείας 
πληρωμών δημοσίων επενδύσεων κ.λπ.» και την από-
φαση αρ. 8511/493/17.1.1972 (Β’ 78) «περί εφαρμογής 
διοικητικής αποκέντρωσης στην ενταλματοποίηση 
των δαπανών δημοσίων επενδύσεων» καθώς και την 
απόφαση Χ.Δ.9035/30.7.1973 «περί Γενικών Διατάξεων 
που αναφέρονται στην εκτέλεση, χρηματοδότηση κ.λπ. 
Εργων και Μελετών του Προγράμματος Δημοσίων Επεν-
δύσεων» και την απόφαση 4118/ΔΕ-649/29.01.2007.

15. Την Κ.Υ.Α. 135934/28.12.2015 «Αντικατάσταση της 
ΑΠ 85335/14.8.2015 (ΦΕΚ Β1706/2015) Κοινής Υπουρ-
γικής Απόφασης και επανακαθορισμός της λειτουργίας 
του λογαριασμού 23/200850 για την εθνική συγχρημα-
τοδότηση των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου 
Συνοχής» (Β’ 2882).

16. Τις διατάξεις των Συλλογικών αποφάσεων έτους 
2016.

17. Τη με αρ. ΛΟ588/15.6.56 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Συντονισμού περί «Διαδικασίας Χρηματοδότησης Δημο-
σίων Επενδύσεων».

18. Τη με αρ. 8001/22.01.2015 εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, «Οδηγίες για 
την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2015 και τον 
προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2016-2018 σύμφωνα 
με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρα-
τηγικής 2015-2018».

19. Tην με αρ. 37501/04.03.2009 Κ.Υ.Α. «Μεταφορά 
της Δημόσιας Δαπάνης στον Οργανισμό Πληρωμών και 
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και 
Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) για την πληρωμή των μέτρων 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) και 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΕΠ.Α.Λ.) πε-
ριόδου 2007-2013 και της Δράσης 1, «Πρόωρη Συνταξι-
οδότηση Αλιέων» του μέτρου 4.2, «Κοινωνικοοικονομικά 
μέτρα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας πε-
ριόδου 2000-2006, από το πρόγραμμα Δημοσίων Επεν-
δύσεων, καθώς και ρύθμιση σχετικών θεμάτων για την 
εφαρμογή του» (Β’ 485).

20. Τον υπ’ αρ. 51123/ΔΕ8838/24.11.11 Οδηγό Χρή-
σης Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθη-
σης Πληρωμών και Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων 
(Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε.).

21. Τον Προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων ετών 2016 και 2017.

22. Την με αρ. 107801/14.10.2016 Κ.Υ.Α. «Σύσταση Λο-
γαριασμού για τη συγχρηματοδότηση έργων των Τα-
μείων Εσωτερικής Ασφάλειας (Σύνορα και Θεωρήσεις/
Αστυνομική Συνεργασία) και Ασύλου, Μετανάστευσης 
και Ενταξης της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 
και καθορισμός λειτουργίας του», (Β’ 3390).

23. Την με αρ. 2/16570/0026/13.05.2016 ΚΥΑ «Καθορι-
σμός διαδικασίας και εξειδίκευση μεταφερόμενων αρμο-
διοτήτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου / 
Ειδικό Λογιστήριο στις Οικονομικές Υπηρεσίες Φορέων 
της Γενικής Κυβέρνησης», (Β’1381).

24. Την ανάγκη να διαχωριστούν οι πληρωμές δημο-
σίων επενδύσεων του οικονομικού έτους που λήγει, να 
καθορισθεί η διαδικασία της χρηματοδότησης για το 
επόμενο και να ρυθμιστεί κάθε σχετικό θέμα.

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

΄Aρθρο 1
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΤΟΥΣ 2016

Α.1. Προθεσμία διενέργειας πληρωμών του οικονομι-
κού έτους 2016.

1.1 Οι εντολές χρηματοδότησης Συλλογικών Αποφά-
σεων (ΣΑ) δύναται να εκτελούνται μέχρι τις 28 Δεκεμ-
βρίου 2016 και οι εντολές κατανομής έργων μέχρι 29 
Δεκεμβρίου 2016.

1.2. Πραγματοποίηση πληρωμών εσωτερικού ή εξωτε-
ρικού σε βάρος του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύ-
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σεων του οικονομικού έτους 2016, πραγματοποιούνται 
μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2016.

Αναλυτικότερες οδηγίες αναφορικά με τις καταληκτι-
κές προθεσμίες για την πραγματοποίηση πληρωμών (πα-
ραλαβή token, αποστολή web αρχείων στην Τράπεζα της 
Ελλάδος, ώρα αποστολής τελευταίου αρχείου πληρωμών 
στην ΤτΕ κ.α.) έως τις 30.12.2016 αναφέρονται στο Πλη-
ροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πληρωμών και 
Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων (Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε.).

Η εξασφάλιση επαρκούς υπόλοιπου στους αντίστοι-
χους λογαριασμούς έργων είναι αναγκαία πριν την απο-
στολή των ηλεκτρονικών εντολών πληρωμής.

Α.2. Προθεσμία επιστροφής υπολοίπων προκαταβο-
λών.

2.1. Οι δικαιούχοι προκαταβολής (διαχειριστές έργων/
υπεύθυνοι λογαριασμών δημοσίων επενδύσεων κ.λ.π.) 
καταθέτουν, μέχρι 30-12-2016, κάθε υπόλοιπο προκατα-
βολής που έχουν αναλάβει κατά τη διάρκεια του οικονο-
μικού έτους 2016, στο λογαριασμό «Αδιάθετα υπόλοιπα 
φυσικών προσώπων παρελθόντων οικονομικών ετών» 
με IBAN GR5901000233100200000020003, που τηρείται 
στην Τράπεζα της Ελλάδος.

2.2. Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται:
• Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου καθώς και 

οι Δημόσιοι Οργανισμοί, που έχουν ορισθεί διαχειρι-
στές λογαριασμών δημοσίων επενδύσεων σύμφωνα με 
την υπ΄αριθ. 32965/23.5.53 απόφαση, για τους οποίους 
έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες ειδικές διατάξεις.

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

Α.3. Προθεσμία αποστολής δικαιολογητικών και έκδο-
ση χρηματικών ενταλμάτων.

3.1. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων, υποχρε-
ούνται να αποστείλουν τα δικαιολογητικά των πληρω-
μών που θα γίνουν μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2016 σε 
βάρος του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του 
οικονομικού έτους που λήγει, στις αρμόδιες Δημοσιο-
νομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου, το αργότερο 
μέχρι 31 Ιανουαρίου 2017.

3.2. Οι ανωτέρω υπηρεσίες εκδίδουν με βάση τα δι-
καιολογητικά που τους αποστέλλονται σύμφωνα με την 
προηγούμενη παράγραφο, συμψηφιστικά χρηματικά 
εντάλματα (τακτικά ή προπληρωμής) σε βάρος των πι-
στώσεων του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων 
του οικονομικού έτους 2016, το αργότερο μέχρι το τέλος 
Μαρτίου 2017.

3.3. Για έργα του ΠΔΕ για τα οποία διαχειριστής είναι 
η αρμόδια οικονομική υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο, η 
έκδοση των συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων 
από τις αρμόδιες Υπηρεσίες πραγματοποιείται με μόνο 
δικαιολογητικό τα αποδεικτικά στοιχεία πραγματοποίη-
σης των πληρωμών, για όλες τις πληρωμές που πραγμα-
τοποιούνται από 01-01-2016 μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 
2016, βάσει της με αρ. ΚΥΑ 134453/23.12.2015 (Β’ 2857).

3.4. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού δημοσίων 
επενδύσεων που μεταβιβάζονται στους δευτερεύοντες 
διατάκτες με επιτροπικά εντάλματα ισχύουν, εφόσον δεν 
ανακληθούν, μέχρι τέλος Μαρτίου 2017.

Α.4. Ανάκληση αδιαθέτων υπολοίπων του οικονομικού 
έτους 2016.

4.1. Την 30η Δεκεμβρίου 2016 ανακαλούνται τα υπό-
λοιπα των λογαριασμών δημοσίων επενδύσεων της κα-
τηγορίας 0.20 που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Εξαιρούνται:
• Τα υπόλοιπα των λογαριασμών κατηγορίας 231 που 

έχουν ως υπόλογο - διαχειριστή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή 
Δημόσιο Οργανισμό για τους οποίους έχουν εφαρμογή 
οι διατάξεις της απόφασης αριθ. 32965/23.5.53, καθώς 
επίσης και αυτών που έχουν ενταχθεί στην κατηγορία 
των «λοιπών λογαριασμών».

• Τα υπόλοιπα των λογαριασμών 020.1 για τα οποία 
εφαρμόζονται οι διατάξεις που διέπουν τον Λογαρια-
σμό 23/200850 “Κεντρικός Λογαριασμός” και τα οποία 
σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 135934/28.12.2015 (Β’ 2882) «δεν 
επιστρέφονται και παραμένουν διαθέσιμα στους λογα-
ριασμούς των έργων για πληρωμές τα επόμενα έτη».

• Τα υπόλοιπα του λογαριασμού 20.5 για τα οποία 
σύμφωνα με την ΚΥΑ 107801/14.10.2016 (Β’ 3390) «δεν 
επιστρέφονται και παραμένουν διαθέσιμα στους λογα-
ριασμούς των έργων για πληρωμές τα επόμενα έτη».

Στις περιπτώσεις πληρωμών δικαιούχων έργων ΕΣΠΑ 
οι οποίες εκτελούνται κατά το έτος 2017, ενώ οι αντί-
στοιχες εντολές χρηματοδότησης των λογαριασμών των 
έργων (εντολές κατανομής), για τις ίδιες δαπάνες, έχουν 
εκδοθεί το έτος 2016, οι αρμόδιες Υπηρεσίες ενταλματο-
ποιούν τις σχετικές δαπάνες ως δαπάνες του έτους κατά 
το οποίο αυτές τελικά πληρώθηκαν, ήτοι του έτους 2017.

4.2. Στις περιπτώσεις έργων Δημοσίων Επενδύσεων 
με υπολόγους - διαχειριστές Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ ή Οργανι-
σμούς ή Δημόσιες Επιχειρήσεις, τα οποία καταργούνται ή 
συγχωνεύονται, οι αρμόδιες Υπηρεσίες των αντίστοιχων 
Φορέων Χρηματοδότησης των έργων αυτών φροντίζουν 
για την έκδοση και αποστολή στην Τράπεζα της Ελλάδος 
για κάθε κωδικό έργου, απόφασης αντικατάστασης του 
καταργούμενου / συγχωνευόμενου φορέα υπολόγου-
διαχειριστή με το νέο, όπως προκύπτει μετά την κατάρ-
γηση ή συγχώνευσή του.

Άρθρο 2
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Α.1. ́ Έγκριση πιστώσεων-χρηματοδοτήσεων και πλη-
ρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του ΠΔΕ 2017.

1.1. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων κατά το έτος 
2017, προσδιορίζεται: α) με την απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης που θα εκδίδεται στις αρχές 
του 2017, κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρ-
θρου 79 του ν. 4270/2014 (Α` 143), συνολικά για όλα τα 
έργα του ΠΔΕ, για την ανάληψη ετήσιας υποχρέωσης 
καθώς και προέγκριση για την ανάληψη υποχρέωσης 
έναντι του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του 
επόμενου έτους 2018 και β) με τις συλλογικές αποφάσεις 
με τις οποίες καθορίζονται τα έργα, οι ετήσιες πιστώσεις 
τους και η τριμηνιαία κατανομή αυτών.

Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης του Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης και μέχρι να πραγματοποιη-
θεί η έκδοση των επιμέρους συλλογικών αποφάσεων 
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έτους 2017, για να εξασφαλισθεί η ομαλή, χωρίς διακοπή, 
συνέχιση της εκτέλεσης των έργων του προγράμματος, 
παρέχεται με την απόφαση αυτή η διευκόλυνση χρη-
ματοδότησης και διενέργειας πληρωμών σε βάρος των 
πιστώσεων του προσεχούς έτους 2017 ως ακολούθως:

• ‘Εργο και μελέτη εθνικού σκέλους του ΠΔΕ που πε-
ριλαμβάνεται στις συλλογικές αποφάσεις (ΣΑΕ, ΣΑΜ, 
ΣΑΕΠ, ΣΑΜΠ,) 0 και 5, του έτους 2016 και δεν αποπερα-
τώθηκε ή δεν αποπληρώθηκε στο έτος αυτό, μπορεί να 
χρηματοδοτηθεί το επόμενο έτος με τη διαδικασία της 
προκαταβολής. Το ποσό με το οποίο δύναται να χρημα-
τοδοτηθεί το έργο με αυτή τη διαδικασία υπολογίζεται 
από τη σχέση:

Α = Υπόλοιπο προς αποπεράτωση (στοιχείο της ΣΑΕ 
του 2016) μείον πίστωση του 2016 (στοιχείο της ΣΑΕ)

Β = 20% της πίστωσης του 2016
Το μικρότερο εκ των ανωτέρω Α ή Β + το υπόλοιπο 

του έργου (πίστωση του 2016 μείον κατανομή του 2016) 
+ το ανεκτέλεστο του έργου (κατανομή του 2016 μείον 
πληρωμή του 2016) με την προϋπόθεση να επαρκεί στο 
υπόλοιπο του Π/Υ του.

• ‘Εργο και μελέτη Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους 
που περιλαμβάνεται στις (ΣΑΕ, ΣΑΜ, ΣΑΕΠ, ΣΑΜΠ), ΣΑ/1, 
ΣΑ/2, ΣΑ/4, ΣΑ/6, ΣΑ/8, ΣΑ/9 και ΝΑ/8 του έτους 2016 
και δεν αποπερατώθηκε ή δεν αποπληρώθηκε στο έτος 
αυτό, μπορεί να χρηματοδοτηθεί το επόμενο έτος με τη 
διαδικασία της προκαταβολής. Το ποσό με το οποίο δύ-
ναται να χρηματοδοτηθεί το έργο με αυτή τη διαδικασία 
υπολογίζεται από τη σχέση:

Α = Υπόλοιπο προς αποπεράτωση (στοιχείο της ΣΑΕ 
του 2016) μείον πίστωση του 2016 (στοιχείο της ΣΑΕ )

Β = 30% της πίστωσης του 2016
Το μικρότερο εκ των ανωτέρω Α ή Β + το υπόλοιπο του 

έργου (πίστωση του 2016 μείον κατανομή του 2016)+ 
το ανεκτέλεστο του έργου (κατανομή του 2016 μείον 
πληρωμή του 2016) με την προϋπόθεση να επαρκεί στο 
υπόλοιπο του Π/Υ του.

Ειδικότερα για τα έργα που χρηματοδοτούνται μέσω 
των Λογαριασμών “23/200850” και “23/201150” το ανε-
κτέλεστο υπόλοιπο τους (κατανομή του 2016 μείον πλη-
ρωμή του 2016) μεταφέρεται αυτόματα από την ΤτΕ στο 
νέο έτος (2017) ως υπόλοιπο στο λογαριασμό τους.

Προϋπόθεση για τη χορήγηση προκαταβολών αποτε-
λεί η υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης σύμφωνα 
με τους ειδικούς όρους που τυχόν υπάρχουν. Επαύξηση 
προϋπολογισμού ή πιστώσεων ή τροποποίηση όρων, 
προτείνεται από τα Υπουργεία και τις Περιφέρειες για 
έγκριση με τις Συλλογικές Αποφάσεις του έτους 2017, 
μέσα στις προθεσμίες που θα τεθούν με την Εγκύκλιο 
κατάρτισης του ΠΔΕ 2017.

Οι ανωτέρω εγκρίσεις πιστώσεων ως προκαταβολή 
ισχύουν μέχρι την έκδοση της αντίστοιχης συλλογικής 
απόφασης.

Η χρηματοδότηση νέων έργων διενεργείται μετά την 
έγκριση της ένταξης αυτών στο ΠΔΕ έτους 2017.

1.2. Πληρωμές που πραγματοποιούνται σύμφωνα με 
την ανωτέρω παράγραφο καλύπτονται με πίστωση στην 
αντίστοιχη ΣΑ του έτους 2017.

Οι Φορείς, κατά την τροποποίηση των πιστώσεων των 

έργων, υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τις πληρω-
μές που έχουν πραγματοποιηθεί σε προγενέστερο χρόνο 
στο έτος 2017.

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

1.4. Τα έργα που ήταν ενταγμένα σε Επιχειρησιακά Προ-
γράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013 και μέχρι τις 30.12.2016 
χρηματοδοτούνταν από τις ΣΑ/2, ΣΑ/4, ΣΑ/8 και ΣΑ/9 θα 
συνεχίζουν να χρηματοδοτούνται από τις ίδιες συλλογι-
κές αποφάσεις (συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ) 
τουλάχιστον μέχρι την οριστική υποβολή της έκθεσης 
κλεισίματος ΕΣΠΑ 2007-2013 στην ΕΕ.

Α2. Υπόλοιπα λογαριασμών προηγούμενου έτους 2016 
που δεν ανακαλούνται.

2.1. Τα υπόλοιπα κατά τις 30.12.2016 των λογαριασμών 
της κατηγορίας 231 που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελ-
λάδος και έχουν διαχειριστή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 
Δικαίου (ΝΠΔΔ) ή Δημόσιο Οργανισμό (ΔΟ) ή Δημόσια 
Επιχείρηση (ΔΕ) δεν ανακαλούνται και οι πληρωμές από 
τους λογαριασμούς αυτούς συνεχίζονται μέχρι ολοκλή-
ρωσης των έργων, ανεξάρτητα από το οικονομικό έτος. 
Τα ανωτέρω ΝΠΔΔ ή οι Δ.Ο. ή οι Δ.Ε., επανεγγράφουν 
στον προϋπολογισμό τους, του επομένου έτους, τα υπό-
λοιπα αυτά εφαρμόζοντας τις διατάξεις της απόφασης 
αριθ. 32965/23.5.53.

2.2. Τα υπόλοιπα κατά τις 30.12.2016 των λογαρια-
σμών της κατηγορίας 020.1 και 020.5 που τηρούνται 
στην Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις 
για τους Λογαριασμούς «23/200850» και «23/201150» 
δεν ανακαλούνται και οι πληρωμές από τους ίδιους λογα-
ριασμούς συνεχίζονται το επόμενο έτος και βαρύνουν τις 
πιστώσεις και τον προϋπολογισμό του ΠΔΕ έτους 2017. 
Οι φορείς στις προτεινόμενες πιστώσεις των εν λόγω 
έργων για το έτος 2017 συμπεριλαμβάνουν και τα μετα-
φερόμενα υπόλοιπα των λογαριασμών αυτών.

Α3. Επιστροφές Αδιάθετων Υπολοίπων Λογαριασμών 
έργων.

3.1. Αδιάθετα υπόλοιπα Λογαριασμών κατηγορίας 231 
Ν.Π.

Τα αδιάθετα υπόλοιπα των λογαριασμών έργων που 
έχουν αποπερατωθεί επιστρέφουν υποχρεωτικά με ευ-
θύνη του φορέα που εποπτεύει τα Νομικά Πρόσωπα - ΑΕ 
Δημοσίου στο Λογαριασμό (231) «Αδιάθετα υπόλοιπα 
Νομικών Προσώπων παρελθόντων οικονομικών ετών» 
με IBAN GR8501000233100100000231000 που τηρείται 
στην Τράπεζα της Ελλάδος. Τα ποσά αυτά δεν επιτρέ-
πεται να διατεθούν για σκοπούς άλλους πέραν αυτών 
για τους οποίους έχουν εγκριθεί μέσω των Συλλογικών 
Αποφάσεων.

Η μεταφορά των ποσών αυτών στο Λογαριασμό Αδια-
θέτων Υπολοίπων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω 
του Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε.

3.2. Αδιάθετα υπόλοιπα Λογαριασμών κατηγορίας 020.
Τα αδιάθετα υπόλοιπα συμπεριλαμβανομένων των 

δημιουργηθέντων τόκων, των λογαριασμών έργων 
της κατηγορίας εξουσιοδότησης πληρωμής με υπό-
λογο διαχειριστή την Οικονομική Υπηρεσία ή Φυσικό 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43487Τεύχος Β’ 4319/30.12.2016

Πρόσωπο, όπου προβλέπεται, που έχουν αποπερα-
τωθεί, επιστρέφονται με ευθύνη του Φορέα στο Λο-
γαριασμό (020) «Αδιάθετα υπόλοιπα Φυσικών Προ-
σώπων παρελθόντων οικονομικών ετών» με IBAN 
GR5901000233100200000020003 που τηρείται στην 
Τράπεζα της Ελλάδος.

Άρθρο 3
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΤΗ 
ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Α.1 Ανάκληση υπολοίπων λογαριασμών δημοσίων 
επενδύσεων.

1.1. Για την ανάκληση των υπολοίπων της χρηματο-
δότησης εσωτερικού του οικονομικού έτους 2016, η 
Τράπεζα της Ελλάδος (κεντρικό, υποκαταστήματα και 
πρακτορεία) πρέπει την 30 Δεκεμβρίου 2016 να μετα-
φέρει, αμέσως μετά το τέλος των συναλλαγών, όλα τα 
υπόλοιπα των λογαριασμών κατηγορίας εξουσιοδότη-
σης πληρωμής του λογαριασμού 020, τόσο των έργων 
όσο και των λογαριασμών των Συλλογικών αποφάσεων, 
σε λογαριασμό δημοσίων επενδύσεων που έχει ανοιχθεί 
στο κεντρικό κατάστημα με τίτλο «Υπουργείο Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας - Λογαριασμός ακυρωθεισών 
εξουσιοδοτήσεων πληρωμής».

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

Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω δεν μεταφέρονται 
στον ανωτέρω λογαριασμό και επιστρέφουν στο Λο-
γαριασμό «ΕΔ Συνεισφορές Φορέων για την εκτέλεση 
έργων ανασυγκρότησης» αρ. 234800/1 από όπου προήλ-
θαν από κατάθεση της Δ/νσης Λογαριασμών Δημοσίου 
του Υπ. Οικονομικών μετά την κατάργηση του Ειδικού 
Ταμείου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α.):

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

Η ενέργεια αυτή κοινοποιείται από την Τράπεζα της 
Ελλάδος: ί) στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ίί) στη Δ/νση 
Λογαριασμών Δημοσίου του Υπουργείου Οικονομικών 
και ίίί) στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Οικονομικών.

β. Τα έργα του ΠΔΕ των Συλλογικών Αποφάσεων ΣΑΕΠ 
401, ΣΑΕΠ 426, ΣΑΕΠ 466, οι πιστώσεις των οποίων 
προέρχονται από την ίδια πηγή χρηματοδότησης και οι 
λογαριασμοί τους ανήκουν στην κατηγορία 020 εξουσι-
οδότησης πληρωμής.

Η ενέργεια αυτή από την Τράπεζα της Ελλάδος κοινο-
ποιείται: ί) στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ίί) στη Διεύθυν-
ση Λογαριασμών Δημοσίου του Υπουργείου Οικονομι-
κών και ίίί) στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμμα-
τισμού της αντίστοιχης Περιφέρειας.

γ. Τα έργα της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕ 077 του 
Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων για 
έργα Αεροδρομίων, οι πιστώσεις των οποίων προέρχο-
νται από Συνεισφορά του τέλους εκσυγχρονισμού και 
ανάπτυξης και οι λογαριασμοί τους ανήκουν στην κα-
τηγορία 0.20 εξουσιοδότησης πληρωμής. Επισημαίνεται 
ότι στις περιπτώσεις όπου το ίδιο έργο έχει πιστώσεις 
από συνεισφορά αλλά και από κρατική πίστωση με υπό-
λογο Οικονομική Υπηρεσία δεν πρέπει να έχουν το ίδιο 
πρόσωπο Υπεύθυνο Λογαριασμού.

δ. Το έργο του Υπουργείου Παιδείας, Ερευνας και Θρη-
σκευμάτων με κωδικό 1996ΣΕ04400000 και τίτλο «Με-
λέτη - Επισκευή - Στερέωση Κτιρίου “Κυβερνείο Καποδί-
στρια” για τη στέγαση του Ιστορικού Αρχείου της Αίγινας 
(π.κ.9644003)», του οποίου η πίστωση προέρχεται από 
συνεισφορά της ΔΕΗ.

1.2. Στις κάτωθι περιπτώσεις έργων που χρηματοδο-
τούνται από συνεισφορά δεν έχει εφαρμογή η Κ.Υ.Α. 
4118/ΔΕ649/29.01.2007:

• τα έργα των ΣΑΕΠ 401,426 και 466 με υπόλογο δια-
χειριστή το Περιφερειακό Ταμείο,

• το έργο με κωδικό 2015ΕΠ03000002 και τίτλο «ΔΙ-
ΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Κ. ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ (ΙΔΙ-
ΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 
2013ΕΠ01880000)» (λογαριασμός 231).

1.3. Τα υπόλοιπα των λογαριασμών: α) έργων τα οποία 
έχουν διαχειριστή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ ή Δημόσιο Οργα-
νισμό, β) έργων που έχουν ενταχθεί στην κατηγορία 
«λοιποί λογαριασμοί» και γ) έργων της κατηγορίας λο-
γαριασμών 20.1 και 20.5 δεν θα υποστούν μεταβολή, 
εκτός της μεταφοράς τους «εις νέον».

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

1.5. Για την κατηγορία των λογαριασμών έργων των 
Νομικών Προσώπων (231), των λογαριασμών έργων που 
έχουν ενταχθεί στην κατηγορία «λοιπών λογαριασμών», 
των Λογαριασμών 20.1 και 20.5 καθώς και για τους νέ-
ους λογαριασμούς που ανοίγονται στο επόμενο οικο-
νομικό έτος σύμφωνα με την ανωτέρω 1.4 παράγραφο, 
μεταφέρονται αυτόματα και τα υπόλοιπα των παλαιών 
λογαριασμών.

Άρθρο 4
Α.1 Κατάργηση των Λογαριασμών των έργων και 
Δημιουργία Λογαριασμού Συλλογικής Απόφα-
σης (ΣΑ)

Η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 13, της 
134453/23-12-2016 κοινής Υπουργικής απόφασης 
(Β΄2857), σύμφωνα με την οποία: «Από 01.07.2016 κα-
ταργούνται σταδιακά οι λογαριασμοί των έργων και οι 
πληρωμές πραγματοποιούνται σε βάρος των τριτοβάθ-
μιων λογαριασμών δημοσίων επενδύσεων, οι οποίοι 
τηρούνται σε επίπεδο συλλογικής απόφασης (ΣΑ). Οι 
χρηματοδοτήσεις των λογαριασμών των ΣΑ πραγματο-
ποιούνται με εντολές του Υπουργείου Οικονομίας, Ανά-
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πτυξης και Τουρισμού βάσει των σχετικών αιτημάτων 
της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής ή/ και του αρμόδιου 
φορέα χρηματοδότησης. Η παρακολούθηση των πληρω-
μών που αφορούν σε κάθε έργο της ΣΑ πραγματοποιεί-
ται μέσω της σχετικής κωδικοποίησης του πληροφορια-
κού συστήματος του ΠΔΕ, που είναι διασυνδεδεμένο με 
την ΤτΕ», αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2017.

Η μετάβαση στο νέο σύστημα πληρωμών αρχίζει την 
ίδια χρονική για το Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του 
ΠΔΕ με προτεραιότητα τις Συλλογικές Αποφάσεις (ΣΑ) 
και έργα που χρηματοδοτούνται από τον Λογαριασμό 
23/200850.

Η κατάργηση των λογαριασμών έργων συνίσταται 
στην αποσυσχέτιση όλων των υπαρχουσών συνδέσε-
ων λογαριασμών έργων με Υπολόγους και Υπευθύνους 
Λογαριασμού. Οι υφιστάμενοι Υπόλογοι και Υπεύθυνοι 
Λογαριασμού θα συσχετιστούν εκ νέου με λογαριασμούς 
ΣΑ με τα ίδια στοιχεία (Όνομα και ΑΦΜ) που έχουν δη-
λωθεί στην ΤτΕ.

Σε περίπτωση ορισμού νέου ή/και αλλαγή υφιστάμε-
νου Υπολόγου και Υπευθύνου Λογαριασμού αποστέλ-
λεται στην ΤτΕ συμπληρωμένη δήλωση, πρότυπο της 
οποίας είναι αναρτημένο στο Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε.

Για την ομαλή μετάβαση στη νέα κατάσταση, την επι-
τυχή αποσύνδεση των υπευθύνων λογαριασμού από 
τους λογαριασμούς των έργων και τη σύνδεση των υπο-
λόγων με τους νέους λογαριασμούς των ΣΑ είναι υπο-
χρεωτική η καταχώρηση, σε ειδικό πεδίο που ήδη έχει 
δημιουργηθεί στο ΠΣΥΠΠΟΔΕ, του ΑΦΜ του Υπολόγου 
που έχει οριστεί για συγκεκριμένο έργο. Τα στοιχεία ΑΦΜ 
των υπολόγων αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην ΤτΕ.

Η ΤτΕ αποστέλλει αντίγραφο κίνησης λογαριασμού 
(extrait) στους Φορείς Χρηματοδότησης, και ηλεκτρο-
νική αναφορά κινήσεων στους Υπολόγους, η οποία 
περιέχει όλες τις κινήσεις που αφορούν στις πληρωμές 

τους, ταξινομημένες κατά Υπεύθυνο Λογαριασμού. Η εν 
λόγω αναφορά κινήσεων στους υπολόγους δύναται να 
χρησιμοποιηθεί και για ελεγκτικούς σκοπούς.

Τα στοιχεία πληρωμών με βάση τους Υπολόγους θα 
συνεχίσουν να αποστέλλονται από την ΤτΕ προς το ΓΛΚ.

Λεπτομερείς οδηγίες για τις απαιτούμενες διαδικασίες 
θα αποσταλούν εγκαίρως στους Φορείς Χρηματοδότη-
σης από την αρμόδια Γενική Δ/νση Δημοσίων Επενδύ-
σεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στις 
αρχές του επόμενου έτους.

Α2. Η ρύθμιση του άρθρου 1 της υπ. αρ. 44009/
ΔΕ5154/08.10.2013 (Β’ 2595) απόφασης « ......Πληρωμές 
με άλλους τρόπους μετά την ημερομηνία αυτή (επιταγές, 
έγγραφα κ.λ.π) διενεργούνται μόνο για την χορήγηση 
προκαταβολών και την πληρωμή των δαπανών εξωτερι-
κού χωρίς χρονικό περιορισμό καθώς και σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις οι οποίες καθορίζονται με όμοια απόφασή 
μας» δεν έχει εφαρμογή μετά τη δημιουργία αντίστοιχων 
ενδιάμεσων λογαριασμών που έχουν δημιουργηθεί στην 
Τράπεζα της Ελλάδος για το σκοπό αυτό.

΄Άρθρο 5
΄Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφαση αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρ-
μόζεται έναντι κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης 
που ρυθμίζει διαφορετικά το ίδιο θέμα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2016

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

Οικονομίας και Ανάπτυξης Οικονομικών
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