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Ωσ Πίνακασ Διανομήσ
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101 65 Ακινα
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ΘΕΜΑ: «Κατανομή πιςτϊςεων Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ 2021 ςε αναλυτικό
επίπεδο»
ΧΕΣ.: Η αριθ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.7.2018 (Βϋ3240) απόφαςη του Αναπληρωτή
Τπουργοφ Οικονομικϊν, όπωσ ιςχφει.
Με τθν ωσ άνω ςχετικι απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν, όπωσ
ιςχφει, κακορίςτθκαν θ οικονομικι και διοικθτικι ταξινόμθςθ του Κρατικοφ
Προχπολογιςμοφ, οι μείηονεσ κατθγορίεσ εςόδων και εξόδων του Κρατικοφ
Προχπολογιςμοφ, κακϊσ και οι διαδικαςίεσ, οι προκεςμίεσ και οι λοιπζσ
λεπτομζρειεσ για τθν κατανομι ςε αναλυτικό επίπεδο των πιςτϊςεων.
Τα ανϊτατα δεςμευτικά όρια δαπανϊν που προβλζπονται ςτον Κρατικό
Προχπολογιςμό (Τακτικό και ΠΔΕ) κατά φορζα και ειδικό φορζα τθσ Κεντρικισ
Διοίκθςθσ και κατά μείηονα κατθγορία εξόδων, κατανζμονται ςτουσ επιμζρουσ
ελαχιςτοβάθμιουσ αναλυτικοφσ λογαριαςμοφσ εξόδων (ΑΛΕ) του προχπολογιςμοφ
τθσ οικείασ μείηονοσ κατθγορίασ εκάςτου φορζα και ειδικοφ φορζα, με απόφαςη
του αρμόδιου διατάκτη.
Ειδικότερα τα όρια του ΠΔΕ, τα οποία ζχουν προβλεφθεί ςτο ςφνολο ςτθ μείηονα
κατθγορία εξόδων 29 «Πιςτϊςεισ υπό κατανομι» κατά ςκζλοσ (εκνικό και
ςυγχρθματοδοτοφμενο), κα πρζπει να κατανεμθκοφν ςτουσ ειδικοφσ φορείσ που
ψηφίςτηκε το ΠΔΕ κατά ςκζλοσ, ςτουσ παρακάτω αναλυτικοφσ λογαριαςμοφσ τθσ
μείηονοσ κατθγορίασ 29:
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α) ΑΛΕ 2910601001 «Πιςτϊςεισ για δαπάνεσ εφαρμογισ
προγραμμάτων»
β) ΑΛΕ 2910401899 «Λοιπζσ πιςτϊςεισ για μεταβιβάςεισ ςε
προγραμμάτων» και
γ)

δράςεων
εκτζλεςθ

ΑΛΕ 2910601059 « Πιςτϊςεισ για δαπάνεσ δράςεων του Ταμείου Ανάκαμψθσ
και Στακερότθτασ». Θα πρζπει να κατανεμθκεί αναλυτικά το ςφνολο του ποςοφ
που ψθφίςτθκε ςτο εκνικό ςκζλοσ του Ε.Φ. 1035 203 0000000 του Υπουργείου
Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και το οποίο αφορά ςτο ςφνολό του πιςτϊςεισ για
δαπάνεσ δράςεων του Ταμείου Ανάκαμψθσ και Στακερότθτασ.

Σφμφωνα δε με τθν ωσ άνω ςχετικι απόφαςθ, όπωσ τροποποιικθκε με τθν αρικ.
οικ. 2/86966/ΔΠΓΚ/28-11-2018 (Βϋ5374), ειδικά ςε περίπτωςθ που θ ψιφιςθ του
ετιςιου Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ ολοκλθρϊνεται μετά το πρϊτο δεκαιμερο του
μθνόσ Δεκεμβρίου του προθγοφμενου του Προχπολογιςμοφ ζτουσ, προβλζπεται ότι
όλεσ οι διαδικαςίεσ ςχετικά με τισ αποφάςεισ κατανομήσ πιςτϊςεων
ολοκληρϊνονται την αμζςωσ επόμενη μζρα μετά την ψήφιςη του Κρατικοφ
Προχπολογιςμοφ.
Κατά ςυνζπεια, οι αποφάςεισ κατανομισ των πιςτϊςεων του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ
των φορζων, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, πρζπει, τθν αμζςωσ επόμενη μζρα μετά την
ψήφιςη του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ:

α) να εκδοθοφν από τουσ αρμόδιουσ διατάκτεσ των φορζων τθσ Κεντρικισ
Διοίκθςθσ,
β) να αναρτηθοφν ςτθ Διαφγεια και να κοινοποιηθοφν ςτθ Διεφκυνςθ
Προχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ (ΔΠΓΚ) του Γενικοφ Λογιςτθρίου του
Κράτουσ (ΓΛΚ), ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ dpgk@glk.gr, ςτισ αρμόδιεσ
Δθμοςιονομικζσ Υπθρεςίεσ Εποπτείασ και Ελζγχου του ΓΛΚ, κακϊσ και ςτθ
Διεφκυνςθ
Υποςτιριξθσ
Λειτουργίασ
Πλθροφοριακϊν
Συςτθμάτων
Δθμοςιονομικοφ Τομζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Πλθροφορικϊν Συςτθμάτων
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ, ςτθν
θλεκτρονικι διεφκυνςθ opsdp-gdoy@gsis.gr, με μζριμνα του αρμόδιου
διατάκτθ και
γ) να καταχωρηθοφν ςτθν θλεκτρονικι πφλθ (e-portal) του Πλθροφοριακοφ
Συςτιματοσ Δθμοςιονομικισ Πολιτικισ (ΟΠΣ-ΔΠ) με μζριμνα του αρμόδιου
φορζα.
Υπογραμμίηεται, ότι θ ςυμφωνία των ςτοιχείων που καταχωροφνται ςτο e-portal
του ΟΠΣ-ΔΠ με τα διαλαμβανόμενα ςτισ αποφάςεισ κατανομισ που αναρτϊνται ςτθ
Διαφγεια και ςυνολικά ο ζλεγχοσ για τθ ςυμφωνία των ανωτζρω με τα όρια κατά
φορζα/ειδικό φορζα και μείηονα κατθγορία δαπάνθσ, όπωσ αυτά αποτυπϊνονται
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ςτον ψθφιςμζνο Κρατικό Προχπολογιςμό, αποτελοφν αποκλειςτικι αρμοδιότθτα
των ΓΔΟΥ των φορζων τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ.
Κατά τθν κατανομι των πιςτϊςεων πρζπει να διαςφαλίηονται οι απαραίτθτεσ
πιςτϊςεισ για τθν κάλυψη κατά προτεραιότητα:
α) Των υποχρεϊςεων για τθν καταβολι των αποδοχϊν του προςωπικοφ και τθν
απόδοςθ των ςχετικϊν ειςφορϊν ςτουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
β) Των υποχρεϊςεων που ζχουν αναλθφκεί κατά τα προθγοφμενα ζτθ και
παραμζνουν ανεξόφλθτεσ.
γ) Των πολυετϊν υποχρεϊςεων για τισ οποίεσ ζχουν εκδοκεί αποφάςεισ ζγκριςθσ
κατά τα προθγοφμενα ζτθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 67 του
ν.4270/2014, κατά το μζροσ που βαρφνουν τον προχπολογιςμό του ζτουσ 2021.
δ) Τθσ επιχοριγθςθσ των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
ε) Των υποχρεϊςεων για δαπάνεσ ανελαςτικοφ χαρακτιρα οι οποίεσ απορρζουν
από
διατάξεισ
νόμου
ι
κανονιςτικζσ
πράξεισ
ι
ςυμβάςεισ,
ςυμπεριλαμβανομζνων και των υποχρεωτικϊν ειςφορϊν ςε διεκνείσ
οργανιςμοφσ.
Επιπλζον, επιςθμαίνεται ότι:
 Οι απαραίτθτεσ πιςτϊςεισ για τθν πλθρωμι ανεξόφλητων υποχρεϊςεων
παρελθόντων ετϊν πρζπει να κατανεμθκοφν ςτουσ ελαχιςτοβάκμιουσ
αναλυτικοφσ λογαριαςμοφσ εξόδων ανάλογα με τη φφςη τησ δαπάνησ που
αυτζσ αφοροφν. Οι εν λόγω υποχρεϊςεισ εξοφλοφνται κατά προτεραιότθτα ςε
βάροσ των πιςτϊςεων που κατανζμονται ςτουσ ςυγκεκριμζνουσ
ελαχιςτοβάκμιουσ λογαριαςμοφσ.
 Οι απαραίτθτεσ πιςτϊςεισ για τθν αποκατάςταςη πάγιων προκαταβολϊν του
προθγοφμενου ζτουσ πρζπει να κατανεμθκοφν ςτουσ ελαχιςτοβάκμιουσ
αναλυτικοφσ λογαριαςμοφσ εξόδων ανάλογα με τη φφςη τησ δαπάνησ που
αυτζσ αφοροφν.
 Οι πιςτϊςεισ για αποδοχζσ πρζπει να κατανεμθκοφν ςτουσ ελαχιςτοβάκμιουσ
αναλυτικοφσ λογαριαςμοφσ τθσ μείηονοσ κατθγορίασ 21 «Παροχζσ ςε
εργαηόμενουσ», προκειμζνου να είναι δυνατι θ ζγκαιρη ζκδοςη αποφάςεων
ανάληψησ υποχρεϊςεων για τθν καταβολι τθσ μιςκοδοςίασ των υπαλλιλων
των οποίων θ δαπάνθ μιςκοδοςίασ βαρφνει τον Τακτικό Προχπολογιςμό, μθνόσ
Ιανουαρίου 2021, ςφμφωνα και με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 8 του άρκρου 66 του
ν.4270/2014, όπωσ ιςχφουν.
 Οι πιςτϊςεισ για ςυνταξιοδοτικζσ παροχζσ πρζπει να κατανεμθκοφν ςτουσ
ςχετικοφσ ελαχιςτοβάκμιουσ αναλυτικοφσ λογαριαςμοφσ των μειηόνων
κατθγοριϊν 22 «Κοινωνικζσ Παροχζσ» και 23 «Μεταβιβάςεισ», προκειμζνου να
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είναι δυνατι θ ζγκαιρη ζκδοςη των αποφάςεων ανάληψησ υποχρεϊςεων για
τθν καταβολι των ςυντάξεων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου που βαρφνουν τον
Τακτικό Προχπολογιςμό, μθνόσ Ιανουαρίου 2021, ςφμφωνα και με τισ διατάξεισ
τθσ παρ. 8 του άρκρου 66 του ν.4270/2014, όπωσ ιςχφουν.

Κατόπιν των ανωτζρω και δεδομζνων των ιδιαίτερα ςτενϊν χρονικϊν περικωρίων,
είναι απολφτωσ αναγκαίο οι αρμόδιοι διατάκτεσ και οι οικείεσ Γενικζσ Διευκφνςεισ
Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν να προβοφν άμεςα ςε όλεσ τισ απαραίτητεσ
προπαραςκευαςτικζσ ενζργειεσ. Αναλυτικότερα, πρζπει:
 να ζχουν ςυνταχκεί, οριςτικοποιθκεί και ςυμφωνθκεί με τον αρμόδιο διατάκτθ
τα ςχζδια αποφάςεων κατανομήσ πιςτϊςεων, το αργότερο ωσ την 10η
Δεκεμβρίου 2020, ϊςτε εντόσ τθσ επόμενθσ θμζρασ από τθν ψιφιςθ του
Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ, να εκδοκοφν και να αναρτθκοφν ςτθ Διαφγεια,
 να εμφανιςτοφν οι προτάςεισ κατανομήσ ςτο e-portal το αργότερο ωσ την 11η
Δεκεμβρίου 2020, ϊςτε να διενεργθκοφν όλεσ οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ
προετοιμαςίασ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ,
 ειδικότερα, για τισ περιφερειακζσ υπηρεςίεσ των Υπουργείων Οικονομικϊν,
Παιδείασ και Θρθςκευμάτων και Προςταςίασ του Πολίτθ, οι ωσ άνω
προπαραςκευαςτικζσ ενζργειεσ κα πρζπει να πραγματοποιθκοφν το αργότερο
ωσ τθν 9η Δεκεμβρίου 2020,
 να ζχουν ςυνταχκεί τα ςχζδια αποφάςεων ανάληψησ των ςχετικϊν με τθ
μιςκοδοςία και τισ ςυντάξεισ του Δθμοςίου πιςτϊςεων του Τακτικοφ
Προχπολογιςμοφ, ϊςτε, εντόσ των προκεςμιϊν και βάςει των οδθγιϊν που κα
ακολουκιςουν με ςχετικι εγκφκλιο τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ Λογαριαςμϊν και
Ταμειακοφ Προγραμματιςμοφ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ, να
εκδοκοφν και να αναρτθκοφν ςτθ Διαφγεια.

Τα ανωτζρω είναι απαραίτητα για τθν ολοκλιρωςθ όλων των διαδικαςιϊν και τθν
οριςτικοποίθςθ τθσ κατανομισ των πιςτϊςεων του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ ςτο
ΟΠΣ-ΔΠ ωσ την επόμενη ημζρα από την ψήφιςή του. Επιςθμαίνεται δε ιδιαίτερα
ότι αποτελοφν απαραίτητη προχπόθεςη για την απρόςκοπτη καταβολή τησ
μιςθοδοςίασ του αϋ δεκαπενκθμζρου του μθνόσ Ιανουαρίου 2021 και των
ςυντάξεων του Δημοςίου μθνόσ Ιανουαρίου 2021 που βαρφνουν τον Τακτικό
Προχπολογιςμό.
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Οι φορείσ παρακαλοφνται για τθν ανταπόκριςι τουσ, ϊςτε να καταςτεί δυνατι θ
ζγκαιρθ ολοκλιρωςθ των ανωτζρω διαδικαςιϊν.
Η παροφςα εγκφκλιοσ είναι διακζςιμθ ςτο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου
Οικονομικϊν (www.minfin.gr → Νομικό Πλαίςιο → Εγκφκλιοι).
Ο Αναπληρωτήσ Τπουργόσ
Θεόδωροσ κυλακάκησ

Ακριβές Αντίγραυο
Ο Προϊστάμενος Διεκ/σης Αστοτελούς
Γραυείοσ Γραμματείας και Αρτείοσ

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Α. Αποδζκτεσ για ενζργεια:
1)
Προεδρία Δθμοκρατίασ
Υπθρεςία Διοικθτικϊν και Οικονομικϊν Υποκζςεων
2)
Βουλι των Ελλινων
Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν
3)
Προεδρία τθσ Κυβζρνθςθσ
Μονάδα Διοικθτικισ και Οικονομικισ Υποςτιριξθσ
4)
Όλα τα Υπουργεία
α) Γραφεία Υπουργϊν
β) Γραφεία Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν
γ) Γραφεία Γενικϊν Γραμματζων
δ) Γραφεία Υπθρεςιακϊν Γραμματζων
ε) Γραφεία Προϊςταμζνων Γενικϊν Διευκφνςεων Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν/
Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν/ Οικονομικϊν – Διοικθτικϊν
Υπθρεςιϊν και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ
(με τθν υποχρζωςθ να τθν κοινοποιιςουν ςε όλεσ τισ Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ που
αποτελοφν ειδικοφσ φορείσ του προχπολογιςμοφ τουσ, τισ περιφερειακζσ
υπθρεςίεσ)
5)
ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΛΣ
α) Γραφεία Αρχθγϊν
β) ΓΔΟΕΣ, ΓΔΟΣΥ, Διευκφνςεισ Οικονομικοφ
6)
Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ
α) Γραφεία Συντονιςτϊν των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων
β) Γενικζσ Διευκφνςεισ Εςωτερικισ Λειτουργίασ
(με τθν υποχρζωςθ να τθν κοινοποιιςουν ςτισ Διευκφνςεισ Οικονομικοφ
αρμοδιότθτάσ τουσ)
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7)

Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Εςόδων
α) Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν
- Αυτοτελζσ Τμιμα Υποςτιριξθσ και Ελζγχου
- Διεφκυνςθ Προχπολογιςμοφ και Δθμοςιονομικϊν Αναφορϊν

Β.
1.
2.

Κοινοποίηςη:
Γραφείο Υπουργοφ Οικονομικϊν
Ελεγκτικό Συνζδριο (με τθν παράκλθςθ να τθν κοινοποιιςουν ςε όλεσ τισ
Υπθρεςίεσ Επιτρόπου Ελεγκτικοφ Συνεδρίου Υπουργείων και νομϊν)
Βουρνάηου 4 και Τςόχα, 101 68 Ακινα
Υπουργείο Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ, Γενικι Γραμματεία Πλθροφορικϊν
Συςτθμάτων Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, Γενικι Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ και
Παραγωγικισ Λειτουργίασ Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων Οικονομικοφ Τομζα
και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, Διεφκυνςθ Υποςτιριξθσ Λειτουργίασ
Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων Δθμοςιονομικοφ Τομζα, Τμιμα Α' Υποςτιριξθσ
Λειτουργίασ Προχπολογιςμοφ, Θθςαυροφυλακίου και Δαπανϊν

3.

Γ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Εςωτερική Διανομή:
Γραφείο Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν
Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςιονομικισ Πολιτικισ
Γραφείο Προϊςταμζνθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςιονομικισ Πολιτικισ και
Προχπολογιςμοφ
Γραφείο Προϊςταμζνθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Θθςαυροφυλακίου και
Δθμοςιονομικϊν Κανόνων
Διεφκυνςθ Προχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ (όλα τα Τμιματα)
Διεφκυνςθ Λογαριαςμϊν και Ταμειακοφ Προγραμματιςμοφ
Διεφκυνςθ Προγραμματιςμοφ και Δθμοςιονομικϊν Στοιχείων
Διεφκυνςθ Λογιςτικισ Γενικισ Κυβζρνθςθσ
Διεφκυνςθ Κατάρτιςθσ και Συντονιςμοφ Εφαρμογισ Δθμοςιονομικϊν
Κανόνων
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