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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 
Θέμα: Μητρώο δεσμεύσεων και ανεξόφλητες υποχρεώσεις την 31.12.2010 
 
Σχετ.: Εγκύκλιος αριθ. 2/91118/0026/29.12.2010 «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την 
ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 
 
 
 

Με την παραπάνω εγκύκλιο του Υπουργού Οικονομικών, για την εφαρμογή του 
ΠΔ 113/2010, ορίζεται ότι στο Μητρώο Δεσμεύσεων δεν θα καταχωρούνται αναλήψεις 
νέων υποχρεώσεων εάν προηγουμένως δεν έχουν δεσμευθεί πιστώσεις ισόποσες με τις 
ανεξόφλητες υποχρεώσεις του προηγουμένου έτους. Συνεπώς οι πρώτες εγγραφές στο 
Μητρώο Δεσμεύσεων για το έτος 2011 θα είναι οι υφιστάμενες ανεξόφλητες 
υποχρεώσεις της 31.12.2010. 

 
Από τη μέχρι σήμερα πορεία εφαρμογής του Π.Δ. 113/2010, έχει διαπιστωθεί ότι 

σε αρκετές περιπτώσεις, οι πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί στους προϋπ/σμούς 
κάποιων υπουργείων ή νομικών προσώπων, καθώς επίσης και το ποσοστό διάθεσης 
δεν επαρκεί για την καταγραφή του συνολικού ύψους των υφιστάμενων υποχρεώσεων 
την 31.12.2010. Για το λόγο αυτό απαιτείται άμεσα οι φορείς αυτοί, είτε να 
τροποποιήσουν τον προϋπολογισμό τους, είτε να ζητήσουν αύξηση του ποσοστού 
διάθεσης, εφόσον πρόκειται για πιστώσεις του κρατικού προϋπ/σμού. Οι παραπάνω 
ενέργειες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό, έτσι, ώστε να 
καταγραφεί στο 2011 το σύνολο των ανεξόφλητων υποχρεώσεων κατά την 31.12.2010. 

Σημειώνεται ότι με καταληκτική ημερομηνία την 14.3.2011 όλα τα υπουργεία θα 
πρέπει να έχουν στείλει  με τη συνήθη διαδικασία, στις Δ/νσεις 20η Προϋπ/σμού και 39η 
ΝΠΔΔ κατά περίπτωση, τα τελικά στοιχεία μέχρι 31.12.2010 για τον τακτικό 
προϋπολογισμό, το ΠΔΕ και για τα νομικά πρόσωπα που εποπτεύουν, αναλυτικά για 
κάθε  ένα και συγκεντρωτικά τα εξής: 
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- το σύνολο των υφιστάμενων (σωρευμένων) κατά την 31.12.2010 εκκρεμών 
υποχρεώσεων, σε φορείς εκτός της γενικής κυβέρνησης, που δεν έχουν 
εξοφληθεί στο χρόνο που έπρεπε να εξοφληθούν, 

-  το σύνολο των υφιστάμενων (σωρευμένων) την 31.12.2010  ληξιπρόθεσμων  
οφειλών,  σε φορείς εκτός της γενικής κυβέρνησης, που δεν έχουν 
εξοφληθεί μετά παρέλευση 90 ημερών από την ημερομηνία που όφειλαν να 
εξοφληθούν. 

 
Επίσης να κοινοποιηθούν στις Δ/νσεις 20η Προϋπολογισμού και 39η ΝΠΔΔ κατά 
περίπτωση, και τα στοιχεία που έχουν ζητηθεί από την ΕΛΣΤΑΤ, για το σύνολο 
των υφιστάμενων την 31.12.2010 απλήρωτων υποχρεώσεων, των 
υποχρεώσεων δηλαδή σε φορείς εκτός της γενικής κυβέρνησης, για τις 
οποίες έχει παραδοθεί το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αλλά δεν είχε 
εκδοθεί ο αντίστοιχος τίτλος πληρωμής. 
 
Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία που θα δοθούν για την παραπάνω 

ημερομηνία (31.12.2010) είναι ιδιαίτερα καθοριστικά, καθόσον αυτά θα 
αποτελέσουν το σημείο αναφοράς για τη μηνιαία παρακολούθηση της εξέλιξης 
τόσο των εκκρεμών υποχρεώσεων, αλλά και ιδιαίτερα των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών.   
  
 Σημειώνεται ότι η Δ/νση Προϋπολογισμού θα χρησιμοποιήσει ως σημείο 
αναφοράς τα στοιχεία που έχουν ήδη αποστείλει οι φορείς για τις απλήρωτες 
υποχρεώσεις και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές στις 31-12-2010 του Τακτικού 
Προϋπολογισμού και του ΠΔΕ. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε για τον επανέλεγχο και την 
επικαιροποίηση των στοιχείων αυτών, στην περίπτωση που κάτι τέτοιο κριθεί σκόπιμο.  

    
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ 

                       Π. ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ   
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ   
1. Προεδρία Δημοκρατίας  (Γραφείο Γενικού Γραμματέα) 
2. Βουλή των Ελλήνων  (Γραφείο Γενικού Γραμματέα) 
3. Όλα τα Υπουργεία                                                                                  
 Γραφεία Υπουργών 
 Γραφεία Αναπληρωτών Υπουργών  
 Γραφεία Υφυπουργών 
 Γραφεία Γενικών και Ειδικών Γραμματέων 
4.  Γραφεία Γενικών Γραμματέων όλων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 
5.  Δ/νσεις Οικονομικού όλων των  Υπουργείων 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών 
2. Γραφείο Υφυπουργού  
3. Γραφείο ΓΓ Δημοσ/κης Πολιτικής  
4. Γραφείο Γ. Δ/ντή Θησαυροφυλακίου και Προϋπ/σμού  
5. Δ/νση 20η Προϋπ/σμού (25 αντίγραφα) 
6. Δ/νση 39η ΝΠΔΔ (20 αντίγραφα) 
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