
Απόφαση  2/55519/ΓΔΔΕ  

(ΦΕΚ 2015/Β/24-07-2014) 

 

Σύσταση − Συγκρότηση Ελεγκτικών Κλιμακίων για τον έλεγχο τήρησης 

του Μητρώου Δεσμεύσεων σε Φορείς Γενικής Κυβέρνησης. 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) των άρθρων 2 παρ. 9, 3, 5 και 22, του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου 

Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247), 

όπως αντικαταστάθηκαν και προστέθηκαν με τα άρθρα 3, 4 , 5 και 23, του ν. 

3871/2010 (Α΄ 141). 

β) του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της 

χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός 

του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 210). 

γ) του ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της 

ελληνικής οικονομίας από τα κράτη − μέλη της Ζώνης του ΕΥΡΩ και το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο» (Α΄ 65). 

δ) του άρθρου 13 παρ. 25 του ν. 2601/1998 «Ιδιωτικές επενδύσεις κ.λ.π.» (Α΄ 

81). 

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 

63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα» (Α΄ 98). 

στ) του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 194) 

2. Την αριθμ. Υ48/9−7−2012 (Β΄ 2105) απόφαση του Πρωθυπουργού 

«καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χ. 

Σταϊκούρα». 

3. Το αριθμ. 53/4−3−2014 έγγραφο της Γενικής Γραμματέως Δημοσιονομικής 

Πολιτικής. 

4. Το αριθ. οικ.2/29592/ΔΠΓΚ/8−4−2014 έγγραφο της Δ/νσης Προϋπολογισμού 

Γενικής Κυβέρνησης. 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη 

ύψους δέκα χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ευρώ (10.850,00€) σε βάρος του 

Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014, η οποία θα αντιμετωπισθεί 

από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 23−140 ΚΑΕ0711 

6. Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 2/57064/ΔΠΔΑ/16−7−2014 

και 2/50897/ΔΠΔΑ/27−6−2014 ποσού τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων πενήντα 

ευρώ (4.350,00), ΑΔΑ: 6ΨΦΜΗ−ΥΒΝ και ποσού έξι χιλιάδωνπεντακοσίων ευρώ 

(6.500,00), ΑΔΑ: 6Ξ8ΙΗ−Ζ7Ν αντιστοίχως. 

7. Την υφιστάμενη ανάγκη για ελέγχους σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης όσον 

αφορά: 



α) τη συνεπή τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων (Μ.Δ.) 

β) την εξακρίβωση της ορθότητας των ποσών των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 

που υποβάλλονται στο Γ.Λ.Κ. μέσω των μηνιαίων δελτίων και εκείνων που 

προκύπτουν από το Μ.Δ. 

γ) τη διαπίστωση σώρευσης νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και των λόγων 

που τις δημιουργούν. 

δ) τη διαπίστωση της εκκαθάρισης του συνόλου των οφειλών του 2011 από τους 

φορείς. 

ε) τη συμμόρφωση των Φ.Γ.Κ. με τις συστάσεις προηγούμενων ελέγχων. 

στ) την κατά προτεραιότητα πληρωμή οφειλών σε εταιρείες παροχής ύδρευσης & 

αποχέτευσης, ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου κ.λ.π., αποφασίζουμε: 

1. Συνιστούμε κλιμάκια ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου στις οικονομικές 

υπηρεσίες των κατωτέρω φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. 

 

Α/Α  ΦΟΡΕΑΣ  

1  401−ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  

 ΑΘΗΝΩΝ  

2  ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΑΤΤΙΚΗ)  

3  ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ (ΑΤΤΙΚΗ)  

4  ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ (ΑΤΤΙΚΗ)  

5  ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (ΑΤΤΙΚΗ)  

6  ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑ)  

7  ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΥΠΟΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ)  

8  ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (ΑΧΑΪΑ)  

9  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)  

10  ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)  

11  ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)  

12  ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ (ΧΑΝΙΑ)  

13  ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ−ΧΟΡΤΙΑΤΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)  

14  ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ( ΗΛΕΙΑ)  

15  ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ (ΡΟΔΟΣ)  

16  ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  

 (ΑΤΤΙΚΗ)  

17  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ  

 ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ −ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ  

 ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ− (ΟΑΕΔ) (ΑΤΤΙΚΗ)  

18  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΠΟΥ 

 (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)  

19  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

 (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)  

20  Γ. Ν. ΧΑΝΙΩΝ " ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ" (ΧΑΝΙΑ)  

21  Π. Γ. Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)  

22  Π. Γ. Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)  

23  Π. Γ. Ν. ΠΑΤΡΩΝ (ΑΧΑΪΑ)  

24  ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

 ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΔΣΝΑ)  

25  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)  

26  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΧΑΪΑ)  



27  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ (ΑΤΤΙΚΗ)  

28  ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ  

 (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)  

29  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ  

 (Ο.Α.Κ.Α.) (ΑΤΤΙΚΗ)  

30  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ)  

31  ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (Ο.ΣΥ.) (ΑΤΤΙΚΗ)  

32  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΘΑ−  

 ΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ)  

 

 

 

2. Τα εν λόγω Κλιμάκια συγκροτούνται από τουλάχιστον δύο (2) υπαλλήλους, εκ 

των οποίων ο ένας ορίζεται ως συντονιστής. Οι υπάλληλοι που μετέχουν στα 

κλιμάκια  ορίζονται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Δ.Ε. 

3. Το έργο των ελεγκτικών κλιμακίων συνίσταται στον έλεγχο: 

α) της συνεπούς τήρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων (Μ.Δ.) 

β)της εξακρίβωσης της ορθότητας των ποσών των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 

που υποβάλλονται στο Γ.Λ.Κ. μέσω των μηνιαίων δελτίων και εκείνων που 

προκύπτουν από το Μ.Δ. και 

γ) της διαπίστωσης σώρευσης νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και των λόγων 

που τις δημιουργούν. 

δ) της διαπίστωσης της εκκαθάρισης του συνόλου των οφειλών του 2011 από τους 

φορείς. 

ε) της συμμόρφωσης των Φ.Γ.Κ. με τις συστάσεις προηγούμενων ελέγχων 

στ) της κατά προτεραιότητα πληρωμής οφειλών σε εταιρείες παροχής ύδρευσης 

και αποχέτευσης, ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου κ.λ.π. 

4. Ο έλεγχος θα διεξαχθεί στην έδρα του ελεγχόμενου φορέα ή όπου αλλού 

απαιτηθεί. 

5. Μετά το πέρας του ελέγχου συντάσσεται Έκθεση Αποτελεσμάτων Ελέγχου, η 

οποία υποβάλλεται τόσο σε φυσική μορφή όσο και σε ηλεκτρονική, στις 

Διευθύνσεων Ελέγχων, οι οποίες τις κοινοποιούν στον ελεγχόμενο Φορέα, στο 

Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, στο Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

Δημοσιονομικής Πολιτικής, στη Διεύθυνση Υποστήριξης και Επικοινωνίας της 

Γενικής Δ/νσης Δημ/κών Ελέγχων, στη Δ/νση Προϋπολογισμού Γενικής 

Κυβέρνησης, στη Δ/νση Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων και 

Μεθοδολογίας και στο Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του 

εποπτεύοντος Υπουργείου. 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2014 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 


