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Ως  πίνακας διανομής 

 

ΘΕΜΑ: «Υποβολή στοιχείων μηνός Σεπτεμβρίου 2017»  

Σχετικά: 1. Η με αριθ. 2/22717/0094/9.3.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Υποβολή 

οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρνησης, στο Υπουργείο Οικονομικών και 

τροποποίηση της αριθ. 2014380/377/0026/27−2−1988 (ΦΕΚ 284/Β) απόφασης του 

Υπουργού Οικονομικών» (Β΄474). 

2. Η αριθ. 2/57103/ΔΠΓΚ/23.6.2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 

«Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων» (Β΄1932), όπως τροποποιήθηκε με την 

αριθ. 2/48342/ΔΠΓΚ/23.6.2017 όμοια. 

3. Η αριθ. 2/3872/ΔΠΓΚ/13.1.2017 κοινή απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 

«Εκκαθάριση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης» (Β΄54), όπως τροποποιήθηκε με 

την αριθ. 2/49435/ΔΠΓΚ/28.6.2017 όμοια. 

4. Η με αριθ. 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28.2.2014 εγκύκλιος «Οδηγίες για την τήρηση του 

Μητρώου Δεσμεύσεων». 

5. Η με αριθ. 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιος του Γ.Λ.Κ. «Κοινοποίηση διατάξεων 

σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών». 

 

 

 

Στο πλαίσιο της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης 

(ΕΜΣ) προβλέπεται η υποχρέωση εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων της 

Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους, των εκκρεμών επιστροφών φόρου και των εκκρεμών αιτήσεων 

συνταξιοδότησης. 

Για το σκοπό αυτό από τον Ιούνιο του 2016, ξεκίνησε η υλοποίηση προγράμματος εκκαθάρισης 

ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους, οι προϋποθέσεις και οι 

λεπτομέρειες του οποίου τέθηκαν με τις ανωτέρω σχετικές αποφάσεις.  

 

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
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Μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup την 15η Ιουνίου 2017, αποφασίστηκε η εκταμίευση από τον  

ΕΜΣ ποσού ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, 

ενώ η εκταμίευση επιπλέον ποσού 800 εκατ. ευρώ θα εξεταστεί εφόσον υπάρχει πρόοδος στην 

εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο  τεχνικό μνημόνιο 

κατανόησης (Technical Memorandum of Understanding/TMU). 

Δεδομένου ότι οι διαδικασίες αξιολόγησης της πορείας του προγράμματος εκκαθάρισης 

ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων θα εκκινήσουν άμεσα, είναι απολύτως απαραίτητο τα στοιχεία μηνός 

Σεπτεμβρίου 2017, καθώς και τα στοιχεία πληρωμών του πρώτου δεκαημέρου μηνός Οκτωβρίου 

2017, να είναι διαθέσιμα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ως την 17
η
 Οκτωβρίου 2017. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι αποδέκτες για την άμεση αποστολή, και σε κάθε περίπτωση 

το αργότερο ως την Τρίτη 17.10.2017, των κάτωθι στοιχείων, τόσο για τους φορείς της Κεντρικής 

Διοίκησης, όσο και για το σύνολο των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης:  

1. στοιχεία Ισολογισμού (πίνακας Β) του μηνιαίου δελτίου Σεπτεμβρίου 2017 σύμφωνα με την αριθ. 

2/22717/0094/9.3.2011 σχετική απόφαση, καθώς και στοιχεία ισολογισμού (πίνακας Β) με 

ημερομηνία αναφοράς 10 Οκτωβρίου 2017, 

2. περιληπτικό πίνακα των μέχρι το τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου 2017 εκκρεμών δεσμεύσεων, 

απλήρωτων υποχρεώσεων και ληξιπρόθεσμων οφειλών και σύνοψη του Μητρώου Δεσμεύσεων 

για τέλος Σεπτεμβρίου 2017, σύμφωνα με το ΠΔ 80/2016 και τις αριθ. 

2/18993/ΔΠΔΣΜ/28.2.2014 και 2/100018/0026/30-12-2016 σχετικές εγκυκλίους, 

3. οριστικά στοιχεία αναφορικά με τις πληρωμές ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων μηνός Σεπτεμβρίου 

από την ειδική χρηματοδότηση (πίνακες Ε2 και Ε3, σύμφωνα με την αριθ. 

2/57103/ΔΠΓΚ/28.2.2014 σχετική απόφαση),  

4. στοιχεία αναφορικά με τις πληρωμές ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του πρώτου δεκαημέρου 

μηνός Οκτωβρίου από την ειδική χρηματοδότηση (πίνακες Ε2 και Ε3, σύμφωνα με την αριθ. 

2/57103/ΔΠΓΚ/28.2.2014 σχετική απόφαση), 

5. αιτιολόγηση τυχόν αύξησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. 

 

Ειδικότερα οι κάτωθι φορείς παρακαλούνται να αποστείλουν άμεσα και σε κάθε περίπτωση το 

αργότερο ως την 17.10.2017 τα εξής στοιχεία: 

1. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων:  

α) τα στοιχεία αναφορικά με τις πληρωμές εκκρεμών επιστροφών φόρων μηνός Σεπτεμβρίου 

από την ειδική χρηματοδότηση (σε μικτή και καθαρή βάση), 

β) τα στοιχεία αναφορικά με τις πληρωμές εκκρεμών επιστροφών φόρων του πρώτου 

δεκαημέρου μηνός Οκτωβρίου από την ειδική χρηματοδότηση (σε μικτή και καθαρή βάση),  

γ) τα στοιχεία σχετικά με το ύψος των μέχρι το τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου, καθώς και μέχρι 

την 10
η
 Οκτωβρίου 2017 εκκρεμών επιστροφών φόρων, καθώς και αιτιολόγηση τυχόν αύξησης 

αυτών. 

2. Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

επιπλέον των ανωτέρω στοιχείων: 

α) τα στοιχεία αναφορικά με τις πληρωμές για εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης μηνός 

Σεπτεμβρίου από την ειδική χρηματοδότηση (πίνακας Ε2 σύμφωνα με την αριθ.  

2/3872/ΔΠΓΚ/13.1.2017 σχετική κοινή απόφαση),  

β) τα στοιχεία αναφορικά με τις πληρωμές για εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης του πρώτου 

δεκαημέρου μηνός Οκτωβρίου από την ειδική χρηματοδότηση (πίνακας Ε2 σύμφωνα με την 

αριθ. 2/3872/ΔΠΓΚ/13.1.2017 σχετική κοινή απόφαση),  

γ) τα στοιχεία σχετικά με την εκτίμηση του ύψους των μέχρι το τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου και 

των μέχρι την 10
η
 Οκτωβρίου 2017 εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, καθώς και αιτιολόγηση 

τυχόν αύξησης αυτών. 
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3. Ο ΕΟΠΥΥ επιπλέον των ανωτέρω στοιχείων:  

τα στοιχεία σχετικά με την εκτίμηση του ύψους των μέχρι το τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου, 

καθώς και μέχρι την 10
η
 Οκτωβρίου καθαρών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του (net arrears), 

καθώς και αιτιολόγηση τυχόν αύξησης αυτών. 

Λόγω της στενής προθεσμίας και της επείγουσας ανάγκης για τη συλλογή των στοιχείων, 

παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας. 

 

     Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών  

      Γεώργιος Χουλιαράκης  

 

 

               Ακριβές αντίγραφο 

Ο Προϊστάμενος Αυτοτελούς Γραφείου  

         Γραμματείας και Αρχείου  

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια: 

 

1. Όλα τα Υπουργεία     

Υπόψη Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών / Οικονομικών και 

Διοικητικών Υπηρεσιών / Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  

(με την υποχρέωση να κοινοποιήσουν σε όλους τους φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου τους 

και τις Ανεξάρτητες Αρχές) 

2. ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΛΣ 

     ΓΔΟΣΥ, Διευθύνσεις Οικονομικού 

3. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 

Γενικές Διευθύνσεις Εσωτερικής Λειτουργίας  

(με την υποχρέωση να κοινοποιήσουν στις Διευθύνσεις Οικονομικού αρμοδιότητάς τους)  

4. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 

Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ) 

Υπόψη κας Σεχπερίδου, κας Χατζημητάκου 

5. Επιτροπή Ανταγωνισμού 

6. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 

7. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

8. Εθνική Αναλογιστική Αρχή 

9. Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων 

10. Ελληνική Στατιστική Αρχή 

11. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 

12. Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο 

13. Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) 

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων, Δ/νση  Οικονομικών 

 

 

 



4 

 

Κοινοποίηση: 

 

1. Όλα τα Υπουργεία     

α) Γραφεία Υπουργών 

β) Γραφεία Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών 

γ) Γραφείο Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, κ. Δ.Λιάκου, Ηροδότου 1, Μέγαρο Σταθάτου 

δ) Γραφεία Γενικών Γραμματέων 

2. ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΛΣ 

 Γραφεία Αρχηγών 

3. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 

Γραφεία ασκούντων καθήκοντα Γενικών Γραμματέων 

 

Εσωτερική Διανομή: 

 

1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού 

2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής 

3. Γραφείο Προϊσταμένου Γεν. Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού 

4. Διεύθυνση Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας 

5. Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης, όλα τα τμήματα  

 

 

 

 

 

             


