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Α Π Ο Φ Α  Η 

 Ο ANAΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

ΘΔΜΑ: Aνηικειμενικοί λόγοι, εξωγενείρ παπάγονηερ και διαδικαζία αναθεώπηζηρ ηων 

εγκεκπιμένων πποϋπολογιζμών ηων θοπέων ηος Κεθαλαίος Α΄ ηος Ν. 3429/2005.  

 

Έρνληαο ππφςε: 

 

1. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4.α. ηνπ άξζξνπ 63, ησλ άξζξσλ 64
Α
΄, 155

Α
, 173, 175 θαη 175

Α
 ηνπ 

Ν. 4270/2014 «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και εποπηείαρ (ενζωμάηωζη ηηρ Οδηγίαρ 

2011/85/ΕΕ) - δημόζιο λογιζηικό και άλλερ διαηάξειρ» (ΦΔΚ Α΄ 143), όπωσ ιςχφει. 

2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3429/2005 «Δημόζιερ Επισειπήζειρ και Οξγαληζκνί» (ΦΔΚ 314/Α΄) όπωσ 

ιςχφει.  

3. Τν Π.Γ. 142/2017 (ΦΕΚ 181/Α΄) «Οργανιςμόσ του Υπουργείου Οικονομικών». 

4. Τν Π.Γ. 80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» (Α’145).  

5. Τν Π.Γ. 73/2015 «Διοπιζμόρ Ανηιπποέδπος ηηρ Κςβέπνηζηρ, Υποςπγών, Αναπληπωηών Υποςπγών  

και Υθςποςπγών» (ΦΔΚ 116 Α΄).  

6. Τελ αξηζ. Υ29/8-10-2015 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ 

Αλαπιεξσηή Υπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ Γεψξγην Φνπιηαξάθε», (ΦΔΚ 2168/Β΄). 

7. Τελ αλάγθε θαζνξηζκνχ ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο αλαζεψξεζεο ησλ εηήζησλ 

πξνυπνινγηζκψλ ησλ θνξέσλ ηνπ Κεθ. Α΄ ηνπ Ν. 3429/2005.   

8. Τν γεγνλφο φηη απφ ηελ παξνχζα απφθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ. 

 

Αποθαζίζοςμε 

 

1. Καη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 4.α. ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Ν. 4270/2014, φπσο 

ηζρχεη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε δηνίθεζε ησλ θνξέσλ ηνπ Κεθ. Α΄ ηνπ Ν. 

ΑΔΑ: 6Τ30Η-Π62



[2] 
 

3429/2005, δηαπηζηψζεη αδπλακία εθηέιεζεο ηνπ εηήζηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ, ππφ ηελ 

έλλνηα ηεο αξλεηηθήο απφθιηζεο άλσ ηνπ 10% απφ ην εγθεθξηκέλν εηήζην δεκνζηνλνκηθφ 

απνηέιεζκα «ΗΣΟΕΥΓΗΟ», ζχκθσλα κε ηηο έλλνηεο θαη ηαμηλνκήζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Σπζηήκαηνο Λνγαξηαζκψλ (ESA), πξνζδηνξίδνληαη ζπγθεθξηκέλνη αληηθεηκεληθνί ιφγνη θαη  

εμσγελείο παξάγνληεο, γηα ηνπο νπνίνπο δχλαηαη λα αλαζεσξεζεί ν εηήζηνο εγθεθξηκέλνο 

πξνυπνινγηζκφο, σο εμήο: 

 Δθαξκνγή λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ ηίζεληαη ζε ηζρχ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Ν. 4270/2014 ή κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ.  

 Μεηαβνιέο ζε εμσγελείο παξάγνληεο ηεο εγρψξηαο θαη ηεο δηεζλνχο αγνξάο πνπ επηδξνχλ 

ζηε δήηεζε θαη ην θφζηνο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο χθεζε ηεο 

νηθνλνκίαο, κεηαβνιέο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, ηηο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ θαη ησλ 

πξψησλ πιψλ, θαζψο θαη έθηαθηα θαη απξφβιεπηα γεγνλφηα, φπσο θπζηθέο θαηαζηξνθέο, 

θνηλσληθέο αλαηαξάμεηο.  

 Σπγρσλεχζεηο θνξέσλ ή πινπνίεζε εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ αλαδηάξζξσζεο, πνπ 

ζεζκνζεηήζεθαλ ή νινθιεξψζεθαλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ άξζξνπ 

54 ηνπ Ν. 4270/2014 ή κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

 Δθηέιεζε ηειεζίδηθσλ θαη εθηειεζηψλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ, νη νπνίεο πεξηέξρνληαη 

ζην θνξέα κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Ν. 4270/2014 ή 

κεηά ηελ έγθξηζε ησλ εηήζησλ πξνυπνινγηζκψλ, ππφ ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο 

χπαξμεο βεβαίσζεο απφ ηελ αξκφδηα νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ θνξέα φηη ε δηθαζηηθή 

απφθαζε είλαη ηνπιάρηζηνλ ηειεζίδηθε θαη εθηειεζηή ή πξνζσξηλά εθηειεζηή, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηηο νδεγίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο (Γ.Λ.Κ.). 

 Δπηζηξνθή ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ επηρνξήγεζεο πξνεγνπκέλσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ, 

ε νπνία δελ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ρνξεγήζεθε, εθφζνλ ε ζρεηηθή 

δαπάλε δελ έρεη πξνβιεθζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο αλαθνξάο. 

 Υινπνίεζε επελδπηηθψλ δαπαλψλ (ηηκνιφγεζε), νη νπνίεο δελ είραλ πξνβιεθζεί ζην έηνο 

αλαθνξάο, κε ρξήζε επηρνξεγήζεσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ή ινηπψλ 

πφξσλ.  

 Λήςε έθηαθηεο επηρνξήγεζεο απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ πξνεγνχκελνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο γηα ηελ θάιπςε δαπαλψλ, νη νπνίεο δελ είραλ πξνβιεθζεί ζην ζθέινο 

ησλ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο αλαθνξάο. 

 

2. Καη΄ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 4.α. ηνπ άξζξνπ 63 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ 64
Α
΄, 155

Α
, 173, 175 θαη 175

Α
 ηνπ Ν. 4270/2014 (ΦΔΚ 143 Α΄) εμεηδηθεχνπκε ηηο 

ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία αλαζεψξεζεο ησλ εγθεθξηκέλσλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ 

θνξέσλ σο εμήο: 

 Τν αίηεκα αλαζεψξεζεο ππνβάιιεηαη απφ ηε Γηνίθεζε, ην Γηεπζχλνληα Σχκβνπιν ή ηνλ 

θαηά λφκν εθπξφζσπν ηνπ θνξέα, ζηελ αξκφδηα Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ 

Υπεξεζηψλ (ΓΓΟΥ) ηνπ επνπηεχνληνο Υπνπξγείνπ, κεηά ηελ ππνβνιή ησλ απνινγηζηηθψλ 
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ζηνηρείσλ ηνπ α΄ ηξηκήλνπ εθάζηνπ έηνπο, ακέζσο κφιηο ζπληξέμεη θάπνηνο απφ ηνπο 

απνθιεηζηηθά αλαθεξφκελνπο ιφγνπο ηεο παξ. 1 ηεο παξνχζεο θαη ην αξγφηεξν κε ηελ 

ππνβνιή ησλ απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελληακήλνπ, ήηνη κέρξη 31 Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο 

αλαθνξάο (εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ αλσηέξαο βίαο) θαη ζπλνδεχεηαη απφ ηα θάησζη 

δηθαηνινγεηηθά: 

α. αλαιπηηθή έθζεζε ηεθκεξίσζεο ησλ ιφγσλ γηα ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο 

αλαζεψξεζεο, κε ηα θαηά πεξίπησζε αλαγθαία ζηνηρεία, 

β. εκπεξηζηαησκέλε ρξεκαηννηθνλνκηθή έθζεζε ησλ κειινληηθψλ επηπηψζεσλ επί ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο «ΗΣΟΕΥΓΗΟΥ» θαη ηπρφλ επηπηψζεηο επί ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ θνξέα, 

γ. ηα κέρξη ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο απνινγηζηηθά κεληαία ή/θαη ηξηκεληαία  ζηνηρεία 

ηνπ έηνπο αλαθνξάο, θαζψο θαη ηα ηζνδχγηα γεληθήο ινγηζηηθήο ηεο αληίζηνηρεο ρξνληθήο 

πεξηφδνπ, 

δ. ηηο εγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηελ έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ θαη ηελ έθζεζε ή ην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή - ινγηζηή ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο (εθ’ φζνλ έρνπλ ζπληαρζεί θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο).  

 

3. Οη αλαζεσξεκέλνη πξνυπνινγηζκνί, εθφζνλ δελ ππεξβαίλνπλ ην φξην πνπ ηίζεηαη κε ηελ απφθαζε 

ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 147, ηνπ Ν. 4270/2014 φπσο ηζρχεη,  εγθξίλνληαη απφ ηνλ επνπηεχνληα 

Υπνπξγφ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ νηθείνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ζα επηηεπρζεί ν δεκνζηνλνκηθφο ζηφρνο πνπ έρεη ηεζεί γηα ηνπο επνπηεπνκέλνπο 

θνξείο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ηνπ αληίζηνηρνπ Υπνπξγείνπ ζην εθάζηνηε ηζρχνλ Μεζνπξφζεζκν 

Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο Σηξαηεγηθήο (ΜΠΓΣ).  Οη αλαζεσξεκέλνη πξνυπνινγηζκνί 

θνηλνπνηνχληαη ζην Γ.Λ.Κ..  

 

4. Οη αλαζεσξεκέλνη πξνυπνινγηζκνί, πνπ ππεξβαίλνπλ ην φξην πνπ ηίζεηαη κε ηελ απφθαζε ηεο 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 147, ηνπ Ν. 4270/2014 φπσο ηζρχεη, εγθξίλνληαη κε θνηλή απφθαζε ηνπ 

επνπηεχνληνο Υπνπξγνχ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ νηθείνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή Οηθνλνκηθψλ 

Υπεξεζηψλ, θαη ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, εθφζνλ ε Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο (ΓΠΓΚ) ηνπ Γ.Λ.Κ. θξίλεη ην αίηεκα αλαζεψξεζεο βάζηκν θαη επαξθψο 

αηηηνινγεκέλν.    

Τν αίηεκα αλαζεψξεζεο ππνβάιιεηαη, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο αξκφδηαο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ ζην Τκήκα Θ’ - ΓΔΚΟ, ΝΠΗΓ θαη Λνηπψλ Φνξέσλ Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο  ηεο ΓΠΓΚ, ην νπνίν: 

 εμεηάδεη αλ έρνπλ ζπγθεληξσζεί ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ινηπά θαηά    

       πεξίπησζε αλαγθαία ζηνηρεία,  

 δηεξεπλά φηη ην αίηεκα αλαζεψξεζεο εκπίπηεη ζηνπο ιφγνπο ηεο παξ. 1 ηνπ δηαηαθηηθνχ 

ηεο παξνχζαο, 

 ειέγρεη ηελ ηαχηηζε ησλ κεηαβηβάζεσλ ζην θνξέα κε ηα νξηδφκελα ζην εθάζηνηε ηζρχνλ 

ΜΠΓΣ θαη πξνυπνινγηζκφ,  
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 επηβεβαηψλεη ηπρφλ πνζά, πνπ αθνξνχλ ζηα έζνδα θαη ηηο δαπάλεο απφ θαηαπηψζεηο 

εγγπήζεσλ, ζε αθαζάξηζηε βάζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε Κξαηηθψλ Δγγπήζεσλ 

θαη Κίλεζεο Κεθαιαίσλ,  

 εμεηάδεη αλ ηεξνχληαη νη δεκνζηνλνκηθνί ζηφρνη ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο ΜΠΓΣ, έπεηηα 

απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο Γηεχζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Γεκνζηνλνκηθψλ Σηνηρείσλ 

ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα θνξέα Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο. 

  

Τν Τκήκα “Θ - ΓΔΚΟ, Ν.Π.Η.Γ. θαη Λνηπψλ Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο”, εθφζνλ δηαπηζηψζεη 

φηη πιεξνχληαη νη αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο, εηζεγείηαη ζρεηηθά εληφο 15 εξγαζίκσλ εκεξψλ, ζηνλ 

Αλαπιεξσηή Υπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ έγθξηζε ηεο αλαζεψξεζεο.  Σε πεξίπησζε πνπ δελ 

εγθξηζεί ε πξνηεηλφκελα αλαζεψξεζε, ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά ε αξκφδηα ΓΓΟΥ.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

5. Ζ εγθεθξηκέλε αλαζεψξεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θάζε θνξέα, απνηειεί ηνλ εγθεθξηκέλν εηήζην 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ γηα ην έηνο αλαθνξάο, ν νπνίνο εμεηδηθεχεηαη γηα ηνπο κήλεο πνπ ππνιείπνληαη 

απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζήο ηνπ θαη εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηε ζηνρνζεζία θαη 

ζην πξφγξακκα εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

 

6. Όζνλ αθνξά ζηελ αλαζεψξεζε ησλ εηήζησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ εθηφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

θνξέσλ ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄ ηνπ Ν. 3429/2005, ηζρχνπλ αλαινγηθά ηα πξνβιεπφκελα ζην 

δηαηαθηηθφ ηεο παξνχζεο. 

 

7. Γελ απαηηείηαη αλαζεψξεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ  εθφζνλ: 

 Ζ ζε απνινγηζηηθή βάζε εζσηεξηθή κεληαία, ηξηκεληαία ή εηήζηα αλαδηακφξθσζε ησλ 

πνζψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνπο επηκέξνπο ινγαξηαζκνχο εζφδσλ θαη εμφδσλ ησλ 

εηήζησλ εγθεθξηκέλσλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ θνξέσλ,  δελ επηθέξεη αξλεηηθή απφθιηζε 

κεγαιχηεξε ηνπ 10% ζην εγθεθξηκέλν εηήζην δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα «ΗΣΟΕΥΓΗΟ», 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ αληίζηνηρνπ θνξέα. 

 Δπέξρεηαη ηζφπνζε κεηαβνιή εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

θνξέα, πξνεξρφκελε απφ επηρνξεγήζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ ή κε 

έξγσλ, ή απφ νπνηνδήπνηε άιιν απφιπηα ηεθκεξησκέλν ιφγν.  

 

8. Φξήζε ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ  

α) Τα ηακεηαθά δηαζέζηκα ρξεζηκνπνηνχληαη, ρσξίο λα απαιτείται προηγοφμενη έγκριςη του Υπουργοφ 

Οικονομικών, ςτισ κάτωθι περιπτώςεισ:  

 γηα ηελ εμφθιεζε ππνρξεψζεσλ πξνεγνχκελσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ, εθφζνλ απηέο έρνπλ 

θαηαγξαθεί θαη εκθαλίδνληαη ζηα βηβιία ηνπ θνξέα θαηά ηελ 31/12 ηνπ πξνεγνχκελνπ 

έηνπο θαη έρνπλ ππνβιεζεί ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο ζην πιαίζην ηεο ππνβνιήο 

κεληαίσλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, κέζσ ηεο εηδηθήο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο (ζχλνςε 

Μεηξψνπ Γεζκεχζεσλ – e portal).  
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 γηα ηελ πινπνίεζε επελδπηηθψλ έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ, εθφζνλ νη ελ ιφγσ 

ππνρξεψζεηο είραλ πξνβιεθζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο αλαθνξάο.   

Ωζηφζν, αλ κεηά ηελ εμφθιεζε ππνρξεψζεσλ ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ απνκέλνπλ ηακεηαθά 

δηαζέζηκα, ε ρξήζε ηνπο εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, κεηά απφ εμέηαζε απφ 

ηε Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο ηεο ζρεηηθήο πξφηαζεο ηνπ πξντζηάκελνπ ηεο 

ΓΓΟΥ ηνπ επνπηεχνληνο Υπνπξγείνπ, θαηφπηλ ζχκθσλεο γλψκεο ηεο Γηεχζπλζεο 

Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Γεκνζηνλνκηθψλ Σηνηρείσλ.   Τα ζρεηηθά αηηήκαηα ππνβάιινληαη κφλν θαηά 

ηελ δηαδηθαζία έγθξηζεο (παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ N. 4270/2014) ή αλαζεψξεζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θνξέα.  

Τα αλσηέξσ ηζρχνπλ αλεμαξηήησο νξίνπ πξνυπνινγηζκνχ.  

       

      β) Με θνηλή απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Υπνπξγνχ θαη ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, κπνξεί λα 

εγθξίλεηαη ε ρξήζε ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη ε αλαζεψξεζε εγθεθξηκέλσλ πξνυπνινγηζκψλ 

αλεμαξηήησο πνζνζηνχ απφθιηζεο, γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ παξάγνληεο πνπ 

είλαη εθηφο ηνπ πεδίνπ δξάζεο ηεο δηνίθεζεο ησλ θνξέσλ θαη δελ εκπίπηνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο 

παξ. 1 ηεο παξνχζαο, θαηφπηλ ζρεηηθήο ηεθκεξησκέλεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.  

 

9.  Γηα ηνπο εθηφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θνξείο ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄ ηνπ N. 3429/2005, ηζρχνπλ 

αλαινγηθά ηα αλσηέξσ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64Α ηνπ N. 4270/2014. 

 

10. Μεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο, παχεη λα ηζρχεη ε αξηζ. 2/82446/ΓΠΓΚ/24-12-2015 (ΦΔΚ 

2933/η. β΄/2015) φκνηα απφθαζε. 

 

Ζ παξνχζα λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

 

                                                                              Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

                                                                            ΓΔΩΡΓΙΟ ΥΟΤΛΙΑΡΑΚΗ 
 

 

 

 

 
Ακριβέσ Αντίγραφο 

Ο Προϊςτάμενοσ Αυτοτελοφσ Γραφείου 
Γραμματείασ και Αρχείου 
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Α. Αποδέκηερ για ενέπγεια 

Δζληθφ Τππνγξαθείν γηα δεκνζίεπζε 
 

Β. Κοινοποίηζη 

ΠΗΝΑΚΑΣ ΑΠΟΓΔΚΤΩΝ 

 Όια ηα Υπνπξγεία  

 -Γξαθεία Υπνπξγψλ 

 -Γξαθείν Αλαπιεξσηψλ Υπνπξγψλ, Υθππνπξγψλ  

 -Γξαθεία Γεληθψλ Γξακκαηέσλ 

 -Γξαθεία Πξντζηακέλσλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ (κε ηελ ππνρξέσζε λα  

          θνηλνπνηήζνπλ ηελ παξνχζα ζε φινπο ηνπ επνπηεπφκελνπο θνξείο ηνπ Κεθ. Α΄ ηνπ Ν. 3429/2005)  

 

 

Γ. Δζωηεπική διανομή: 

 

-Γξαθείν Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ  

-Γξαθείν Αλαπιεξσηή Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ  

-Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο  

-Γξαθείν Γεληθήο Γ/ληξηαο Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο & Πξνυπνινγηζκνχ 

-Γ/λζε Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο, Τκήκα Θ’  

-Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Γεκνζηνλνκηθψλ Σηνηρείσλ 

- Κξαηηθψλ Δγγπήζεσλ θαη Κίλεζεο Κεθαιαίσλ  

- Γηεχζπλζε Καηάξηηζεο θαη Σπληνληζκνχ Δθαξκνγήο Γεκνζηνλνκηθψλ Καλφλσλ  
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