
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της αριθ. 2/3872/ΔΠΓΚ/13.1.2017 
κοινής απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
«Εκκαθάριση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότη-
σης» (Β’ 54).

2 Τροποποίηση της αριθ. 2/57103/ΔΠΓΚ/23.6.2016 
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομι-
κών «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων» 
(Β’ 1932).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2/59323/ΔΠΓΚ (1)
 Τροποποίηση της αριθ. 2/3872/ΔΠΓΚ/13.1.2017 

κοινής απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοι-

νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-

ης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 

«Εκκαθάριση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδό-

τησης» (Β’ 54).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟI

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4281/2014 «Μέ-

τρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 160), όπως τροποποιήθηκαν με τις 
διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 4438/2016 (Α’ 220).

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 143).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα που κυρώ-
θηκε με το π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

4. Το π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α’ 180), όπως ισχύει.

5. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 116).

6. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).

7. Την αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).

8. Την ανάγκη διευκρίνισης της διαδικασίας χρηματο-
δότησης και την ανάγκη παράτασης του προγράμματος 
έκτακτης επιχορήγησης για την εκκαθάριση εκκρεμών 
αιτήσεων συνταξιοδότησης.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Το τελευταίο εδάφιο της υποπαραγράφου 9 της πα-
ραγράφου Γ της αριθ. 2/3872/ΔΠΓΚ/13.1.2017 κοινής 
απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών (Β’ 54), όπως τροποποιήθηκε με 
τις αριθ. 2/49435/ΔΠΓΚ/28.6.2017 (Β’ 2275) και 2/46119/
ΔΠΓΚ/07.06.2018 (Β’ 2211) όμοιες αποφάσεις, αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Οι χρηματοδοτήσεις από το πρόγραμμα έκτακτης 
επιχορήγησης για την εκκαθάριση εκκρεμών αιτήσεων 
συνταξιοδότησης ολοκληρώνονται την 20.8.2018, ενώ η 
εξόφληση των σχετικών αιτήσεων συνταξιοδότησης ολο-
κληρώνεται μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 2018».

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί και ισχύει η αριθ. 2/3872/
ΔΠΓΚ/13.1.2017 κοινή απόφαση της Υπουργού Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Εκκαθάρι-
ση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης» (Β’ 54), όπως 
τροποποιήθηκε με τις αριθ. 2/49435/ΔΠΓΚ/28.6.2017 
(Β’ 2275) και 2/46119/ΔΠΓΚ/07.06.2018 (Β’ 2211) όμοιες 
αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2018

Οι Υπουργοί

Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης Αναπληρωτής Υπουργός
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικών
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

7 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3242

40731



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ40732 Τεύχος Β’ 3242/07.08.2018

Αριθμ. 2/59189/ΔΠΓΚ (2)
Τροποποίηση της αριθ. 2/57103/ΔΠΓΚ/23.6.2016 

απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονο-

μικών «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώ-

σεων» (Β’ 1932).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4281/2014 «Μέ-

τρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 160).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 4270/2014 «Αρ-
χές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα που κυρώ-
θηκε με το π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

4. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

5. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 116).

6. Την αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).

7. Την ανάγκη περαιτέρω χρηματοδότησης και εκκα-
θάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και παράτασης 
του προγράμματος έκτακτης χρηματοδότησης και επι-
χορήγησης για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υπο-
χρεώσεων.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

1. Μετά το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α) της 
υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Β3 του μέρους Β΄ 
της αριθ. 2/57103/ΔΠΓΚ/23.6.2016 (Β’ 1932) απόφασης 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως έχει τρο-
ποποιηθεί με την αριθ. 2/48342/ΔΠΓΚ/23.6.2017 (Β’ 2195) 
όμοια απόφαση, προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση μετά το τέλος Ιουλίου 2018, ισχύουν 
τα κάτωθι:

αα) Φορείς οι οποίοι δεν έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί, 
μέχρι τέλος Ιουλίου 2018, στο πλαίσιο του παρόντος προ-
γράμματος εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 
δύνανται να χρηματοδοτηθούν ως και το ύψος των ληξι-
πρόθεσμων υποχρεώσεων, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί 
σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, στο πλαί-
σιο της υποβολής μηνιαίων οικονομικών στοιχείων και 
εκθέσεων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

ββ) Φορείς οι οποίοι έχουν χρηματοδοτηθεί στο 
πλαίσιο του παρόντος προγράμματος εκκαθάρισης 

ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και έχουν ολοκληρώσει 
την αποπληρωμή των εν λόγω υποχρεώσεων, δηλαδή 
δεν έχουν ταμειακά υπόλοιπα, δύνανται να χρηματο-
δοτηθούν εκ νέου, ως και το ύψος των ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί σύμφωνα 
με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, στο πλαίσιο της υπο-
βολής μηνιαίων οικονομικών στοιχείων και εκθέσεων 
στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

γγ) Φορείς οι οποίοι έχουν χρηματοδοτηθεί στο πλαί-
σιο του παρόντος προγράμματος εκκαθάρισης ληξιπρό-
θεσμων υποχρεώσεων, αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει 
την αποπληρωμή των εν λόγω υποχρεώσεων, δύνανται 
να χρηματοδοτηθούν εκ νέου, ως και το ύψος των ληξι-
πρόθεσμων υποχρεώσεων, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί 
σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία στο πλαί-
σιο της υποβολής μηνιαίων οικονομικών στοιχείων και 
εκθέσεων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, μειωμένο 
κατά το ποσό του ταμειακού υπολοίπου από την ήδη 
χορηγηθείσα χρηματοδότηση».

2. Η υποπαράγραφος 10 της παραγράφου Β3 του μέ-
ρους Β της αριθ. 2/57103/ΔΠΓΚ/23.6.2016 (Β’ 1932) από-
φασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως 
έχει τροποποιηθεί με την αριθ. 2/48342/ΔΠΓΚ/23.6.2017 
(Β’ 2195) όμοια απόφαση, αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης οφείλουν να 
ολοκληρώσουν την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων μέχρι το τέλος του επόμενου από τη λήψη 
της σχετικής επιχορήγησης μήνα, ενώ η προθεσμία αυτή 
δύναται να παρατείνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
μετά από αιτιολογημένο αίτημα που υποβάλλεται στη 
ΔΠΓΚ του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, μέσω της 
οικείας ΓΔΟΥ. Σε κάθε περίπτωση, η αποπληρωμή των 
σχετικών υποχρεώσεων ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος 
του οικονομικού έτους 2018. Για αιτήματα που υποβάλ-
λονται μετά το τέλος Ιουλίου 2018, η αποπληρωμή των 
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ολοκληρώνεται μέχρι το 
τέλος του οικονομικού έτους 2018. Οι δε χρηματοδοτή-
σεις από το πρόγραμμα επιχορήγησης για την εκκαθά-
ριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ολοκληρώνονται 
την 20.8.2018».

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί και ισχύει η αριθ. 2/57103/
ΔΠΓΚ/23.6.2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Οικονομικών «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υπο-
χρεώσεων» (Β’ 1932), όπως έχει τροποποιηθεί με τις 
αριθ. 2/48342/ΔΠΓΚ/23.6.2017 (Β’ 2195) και 2/45123/
ΔΠΓΚ/6.6.2018 (Β’ 2180) όμοιες αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ 

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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