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ΕΓΚΤΚΛΙΟ 

Θέμα: Οδηγίες για ηην ηήρηζη ηοσ Μηηρώοσ Δεζμεύζεων – Σροποποιήζεις 

ε όηη αθνξά ηελ κε αξηζ. 2/47972/0026/15.06.2018 (ΑΓΑ: Ω8ΛΝΖ-4ΔΓ), θξίλνληαη 
απαξαίηεηεο νη θάησζη ηξνπνπνηήζεηο, νη νπνίεο ζα ζπκβάιινπλ ζηελ νξζόηεξε 
ηήξεζε ηνπ Μεηξώνπ Γεζκεύζεσλ: 

i. ηελ πεξηγξαθή ηεο ζηήιεο 23 ηεο ζει. 6, δηαγξάθεηαη ε θξάζε «θαηά ηα 
νξηδόκελα ζηελ παξ. 3 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Ε.5 ηνπ λ. 4152/2013». 
 

ii. ηελ πεξηγξαθή ηεο ζηήιεο 27 ηεο ζει. 7, ε θξάζε «σο εκεξνκελία 
δεκηνπξγίαο ππνρξέσζεο ζεσξείηαη ε εκεξνκελία απνδνρήο ή 
επαιήζεπζεο» αληηθαζηζηά ηε θξάζε «θαη εάλ ν νθεηιέηεο παξαιάβεη ην 
ηηκνιόγην ή άιιν ηζνδύλακν γηα πιεξσκή έγγξαθν λσξίηεξα από ηελ 
εκεξνκελία ή ηελ ίδηα εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ζπληειείηαη ε απνδνρή ή ε 
επαιήζεπζε, ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο από ηελ εκεξνκελία απηή» 
θαη επηπιένλ πξνζηίζεηαη ε πξόηαζε «Ζ κεγίζηε δηάξθεηα δηαδηθαζίαο 
απνδνρήο ή επαιήζεπζεο δελ ππεξβαίλεη ηηο 30 εκεξνινγηαθέο εκέξεο από 
ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ αγαζώλ ή ησλ ππεξεζηώλ, εθηόο εάλ ξεηά 
ζπκθσλήζεθε δηαθνξεηηθά ζην θείκελν ηεο ζύκβαζεο θαη ζε νπνηαδήπνηε 
έγγξαθα ππνβνιήο πξνζθνξάο θαη κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη δελ είλαη 
θαηάθσξα θαηαρξεζηηθή γηα ην δαλεηζηή ππό ηελ έλλνηα ηεο ππνπαξαγξάθνπ 
Ε.8  ηνπ Ν. 4152/2013.». 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ 
ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ 
ΠΟΛΗΣΗΚΖ 
 
1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΘΖΑΤΡΟΦΤΛΑΚΗΟΤ ΚΑΗ 
ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ 
ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ 
Σαρ. Γ/λζε: Λεσθόξνο Κεθηζίαο 124 & Ηαηξίδνπ 2 
ΣΚ           : 11526 
e-mail      : d26@glk.gr 
 
2. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ 
ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 
α. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ 
ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ 
β. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ 
ΚΤΒΔΡΝΖΖ  
Σαρ. Γ/λζε: Παλεπηζηεκίνπ 37 
ΣΚ             : 10165 
α. e-mail    : fd@glk.gr 
β. e-mail    : dpgk@glk.gr 
 
 

 

            ΑΔΑ:   

 

                                           

 

 

  

Αζήλα,       4 /12 / 2018 

Αξ. Πξση.:  2/88681/0026 

ΠΡΟ: Ως πίνακας αποδεκηών 
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iii. ηελ πεξηγξαθή ηεο ζηήιεο 28 ηεο ζει. 7, αληηθαζίζηαηαη ε ηειεπηαία 
πξόηαζε από ηελ πξόηαζε «Γηα ηηο κε εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο (γηα ηηο νπνίεο 
δελ έρεη ζεκαλζεί ε ζηήιε 18), κεηαθέξεηαη απηόκαηα ε επόκελε ηεο 
εκεξνκελίαο ηεο ζηήιεο 26 «πκβαηηθόο ρξόλνο πιεξσκήο» θαη ζε 
πεξίπησζε πνπ απηή δελ έρεη ζπκπιεξσζεί κεηαθέξεηαη απηόκαηα ε επόκελε 
ηεο εκεξνκελίαο ηεο ζηήιεο 27 «Ζκεξνκελία δεκηνπξγίαο ππνρξέσζεο» γηα 
δαπάλεο όπσο κηζζνινγηθέο ή ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο, εθηειεζηνί ηίηινη 
πιεξσκήο θ.ιπ.». 
 

iv. ην Παξάξηεκα Α, ζηνλ νξηζκό ηεο Ζκεξνκελίαο Ηζρύνο γηα ηηο 
Καζπζηεξήζεηο Πιεξσκώλ ηεο ζει. 29, αληηθαζίζηαηαη ην πξώην ζεκείν από 
ηελ πξόηαζε «Οξίδεηαη ε 01-01-2017. Γειαδή ζηνλ ππνινγηζκό ηνπ δείθηε 
ιακβάλνληαη ππόςε εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο γηα ηηο νπνίεο ε εκεξνκελία 
ππνρξέσζεο δελ είλαη πξνγελέζηεξε ηεο 01-01-2017.». 
 

v. ην Παξάξηεκα Γ ηεο ζει. 38, ην ιεθηηθό «Δμάκελν» αληηθαζίζηαηαη κε ην 
ιεθηηθό «Μήλαο». 

 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ: 
 
Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1. Όια ηα Τπνπξγεία 

α. Γξαθεία Τπνπξγώλ 
β. Γεληθέο Γηεπζύλζεηο Οηθνλνκηθώλ  
    Τπεξεζηώλ (κε ηελ παξάθιεζε λα  
    ελεκεξώζνπλ ηηο ΑΓΑ πνπ είλαη  
    εηδηθνί θνξείο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ  
    ηνπο, θαζώο θαη όινπο ηνπο θνξείο  
    Γεληθήο Κπβέξλεζεο επνπηείαο ηνπο) 

2. Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ 
α. Γελ. Γ/λζε Απνθέληξσζεο θαη Σνπ. Απηνδηνίθεζεο 
β. Γελ. Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Σνπ. Απηνδηνίθεζεο θαη  
    Αλαπηπμηαθήο Πνιηηηθήο 
    (κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξώζνπλ ηνπο  
    ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνύ) 

3. Όιεο ηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο 
4. Τπνπξγεία Τγείαο θαη Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο  
    Αζθάιηζεο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο 
    (κε  ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξώζνπλ ηνπο ΟΚΑ  
    πνπ επνπηεύνπλ) 
5. Όιεο νη ΓΤΔΔ 
 
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
1. Διεγθηηθό πλέδξην 
 
 ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1. Γξαθείν Τπνπξγνύ 
2. Γξαθείν Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ 
3. Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα 
4. Γεληθνί Γηεπζπληέο ΓΛΚ 
5. Όιεο ηηο Γ/λζεηο ηεο ΚΤ ηνπ Τπνπξγείνπ 
6. Γ/λζε Πξνϋπνινγηζκνύ Γεληθήο Κπβέξλεζεο 
7. Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Γεκνζηνλνκηθώλ ηνηρείσλ 
8. Γ/λζε Καηάξηηζεο θαη πληνληζκνύ Δθαξκνγήο  
    Γεκνζηνλνκηθώλ Καλόλσλ 

Ο Αναπληρωηής Τποσργός 
Οικονομικών 

Γεώργιος Υοσλιαράκης 
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