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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 2/22717/0094
Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ−

νησης, στο Υπουργείο Οικονομικών και τροποποίη−
ση της αριθ. 2014380/377/0026/27−2−1988 (ΦΕΚ 284/Β) 
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 22 του άρθρου 27 του Ν. 2166/93 «κίνητρα 

ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση 
και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 137/Α΄), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 2469/97 «Πε−
ριορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 
κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α΄). 

β) Του άρθρου 26 του Ν. 2362/95 παρ. 1 «Περί Δημοσίου 
Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλ−
λες διατάξεις» ΦΕΚ 247/Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 26 του Ν. 3871/10 «Δημοσιονομική Διαχείριση 
και Ευθύνη» (ΦΕΚ 141/Α΄). 

γ) Του Ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του 
μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από 
τα κράτη − μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο» (ΦΕΚ 65/Α΄).

δ) Του άρθρου 1Β, του ν. 2362/95, όπως προστέθηκε με 
το άρθρο 2, του ν. 3871/2010 (Α΄ 141) και του άρθρου 78 
του ν. 2362/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
45 του ν. 3871/2010. 

ε) Της παραγράφου 6 της αριθμ. 2014380/377/0026/27−
2−1998 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Καθο−
ρισμός δικαιολογητικών παροχής επιχορηγήσεων σε 
Ν.Π.Δ. ή Ι.Δ. από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού» (ΦΕΚ 284/Β΄).

στ) i.) Του άρθρου 4, παρ. 2, του π.δ. 189/2009 «Καθορι−
σμός και Ανακατανομή Αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» 
(Α΄ 221).

ii.) 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)».

2) α) Το γεγονός ότι στο πλαίσιο της στήριξης της 
ελληνικής οικονομίας από το ΔΝΤ και την Ε.Ε. απαιτεί−
ται η παροχή αξιόπιστων στοιχείων για τις δαπάνες, 

εισπράξεις, χρηματοδοτήσεις και οφειλές των φορέων 
γενικής κυβέρνησης σε μηνιαία βάση.

β) Ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζου−
με:

Άρθρο 1

Υπόχρεοι υποβολής στοιχείων

Υπόχρεοι υποβολής των στοιχείων Προϋπολογισμού 
– Απολογισμού, Ισολογισμών και οφειλών αυτών, καθώς 
και άλλων στοιχείων είναι όλα τα νομικά πρόσωπα δη−
μοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που περιλαμβάνονται στο 
Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). 

Άρθρο 2

Υποβαλλόμενα στοιχεία

1. Τα στοιχεία του προϋπολογισμού – απολογισμού 
– ισολογισμού − οφειλών κ.λπ., που πρέπει να υποβάλ−
λονται από τους υπόχρεους του άρθρου 1 στο Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους καθορίζονται όπως περιγρά−
φονται αναλυτικά στα υποδείγματα που επισυνάπτονται 
στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρ−
τημα αυτής. 

Ειδικότερα, 
i. τα Ν.Π.Δ.Δ. θα συμπληρώνουν το μηνιαίο δελτίο 1 

και το ετήσιο δελτίο 1,
ii. οι Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού θα συμπληρώνουν το μηνιαίο 

δελτίο 2 και το ετήσιο δελτίο 2,
iii. τα Ν.Π.Ι.Δ. και οι Ειδικοί Λογαριασμοί θα συμπληρώ−

νουν το μηνιαίο δελτίο 3 και το ετήσιο δελτίο 3.
Τα ανωτέρω στοιχεία αποστέλλονται στο Γενικό Λο−

γιστήριο του Κράτους μέσω των εποπτευόντων Υπουρ−
γείων. 

2. Εάν κατά την επεξεργασία των ανωτέρω στοιχεί−
ων προκύψει ανάγκη συμπλήρωσης ή τροποποίησής 
τους, οι υπόχρεοι φορείς οφείλουν να αποστέλλουν 
στο Γ.Λ.Κ./Δ39 Δ/νση Ν.Π.Δ.Δ., κάθε σχετικό στοιχείο 
που θα τους ζητηθεί.

Άρθρο 3

Συχνότητα υποβολής στοιχείων

Τα κατά τ’ ανωτέρω μηνιαία δελτία 1, 2 και 3 θα απο−
στέλλονται από τους υπεύθυνους υπαλλήλους των 
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φορέων στους υπευθύνους υπαλλήλους του κάθε επο−
πτεύοντος Υπουργείου αποκλειστικά εντός δώδεκα (12) 
ημερών από τη λήξη του μήνα αναφοράς για τον οποίο 
παρέχονται τα στοιχεία. Τα στοιχεία των υποβαλλομέ−
νων μηνιαίων δελτίων θα ελέγχονται για την πληρότητα 
και την ορθότητά τους από τους υπευθύνους υπαλ−
λήλους των Υπουργείων και θα αποστέλλονται στην 
αρμόδια Δ/νση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
(Δ/νση 39η ΝΠΔΔ) αποκλειστικά εντός δεκαέξι (16) ημε−
ρών από τη λήξη του μήνα αναφοράς.

Τα ετήσια δελτία 1, 2 και 3 υποβάλλονται με παρόμοιο 
τρόπο μέχρι τις 30 Ιουνίου του επομένου από το έτος 
αναφοράς.

Άρθρο 4

Κυρώσεις 

Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων είναι υποχρεωτική. 
Φορείς που δεν θα έχουν υποβάλει τα προβλεπόμε−
να στοιχεία δεν θα επιχορηγούνται από τον Κρατικό 
Προϋπολογισμό. Μετά την παραλαβή και τον έλεγχο 
των στοιχείων, η Δ39 θα καταρτίζει κατάσταση με 
τους φορείς που έχουν υποβάλει στοιχεία και θα την 
αναρτά στο διαδίκτυο. Η κατάσταση αυτή θα επέχει 
θέση βεβαίωσης και θα αποτελεί δικαιολογητικό για 
την καταβολή επιχορήγησης, σύμφωνα με την αριθμ. 
2014380/377/0026/27−2−1998 απόφαση. 

Η βεβαίωση της Δ39 δεν απαιτείται για την επιχορή−
γηση των φορέων που δεν ανήκουν στους υπόχρεους 
υποβολής στοιχείων του άρθρου 1 της παρούσης. Γι’ 
αυτούς τους φορείς η βεβαίωση της Δ39 αντικαθίσταται 
από υπεύθυνη δήλωσή τους του Ν. 1599/85. 

Σε περίπτωση μη υποβολής στοιχείων εντός των προ−
βλεπόμενων χρονικών ορίων:

α) Μετά την παρέλευση δεκαπενθημέρου από τη λήξη 
της προθεσμίας, ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Διευθυντής 
του οικείου φορέα δύναται εντός ετέρων δεκαπέντε (15) 
ημερών, να καταθέσει έγγραφες εξηγήσεις για τη μη 
υποβολή των στοιχείων. Μετά την παρέλευση και της 
προθεσμίας αυτής επιβάλλεται πρόστιμο στον Πρόεδρο 
ή το Γενικό Διευθυντή, κατά περίπτωση, ίσο με 1/25 του 
μηνιαίου μισθού ή της συνολικής αποζημίωσής τους για 
κάθε επιπλέον ημέρα καθυστέρησης, με απόφαση του 
Υπουργού οικονομικών μετά από εισήγηση της αρμόδιας 
Δ/νσης Ν.Π.Δ.Δ. του Γ.Λ.Κ.. Κατά της απόφασης αυτής 
χωρεί προσφυγή ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

β) Μετά παρέλευση ενός μηνός από τη λήξη της προ−

θεσμίας το Υπουργείο Οικονομικών δεσμεύει τυχόν έσο−
δα του φορέα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσε−
ων ή τον Τακτικό Προϋπολογισμό σε ποσοστό 50% του 
ετήσιου προβλεπόμενου ποσού μέχρι να υποβληθούν τα 
απαιτούμενα στοιχεία. Η παραπάνω ρύθμιση δεν αφορά 
έσοδα ή δαπάνες σχετικές με την υλοποίηση προγραμ−
μάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και για τις οποίες έχουν εγκριθεί οι σχετικές 
προτάσεις από τα αρμόδια όργανα.

Άρθρο 5

Η παρ. 6 της αριθ. 2014380/377/0026/27−2−1998 από−
φασης του Υπουργού Οικονομικών αντικαθίσταται ως 
ακολούθως: «6. Αντίγραφο της αναρτημένης στο δια−
δίκτυο κατάστασης της Δ39 Δ/νσης Ν.Π.Δ.Δ. του Γ.Λ.Κ., 
από την οποία να προκύπτει ότι, ο δικαιούχος φορέας 
περιλαμβάνεται στους φορείς που έχουν υποβάλει τα 
οικονομικά στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με το 
ν. 2166/1993 (Α΄ 137) και την υπουργική απόφαση που 
εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 27 παρ. 22 
αυτού».

Άρθρο 6

Καταργούμενες διατάξεις 

Από  τη δημοσίευση της παρούσας καταργούνται:
Η  κοινή  υπουργική  απόφαση αριθμ. 2024530/489/0094/ 

14−4−1994 (ΦΕΚ 286/Β΄/19−4−1994). Οι φορείς που έστελ−
ναν τα στατιστικά δελτία αυτής της κοινής υπουργικής 
απόφασης θα ολοκληρώσουν αυτή την υποχρέωση με 
την υποβολή του στατιστικού δελτίου Ι του Δ΄ τριμήνου 
έτους 2010. 

Η παράγραφος 8 της αριθμ. 2014380/377/0026/27−2−
1998 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
δικαιολογητικών παροχής επιχορηγήσεων σε Ν.Π.Δ. ή 
Ι.Δ. από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού» (ΦΕΚ 
284/Β΄) .

Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

. . .

 - .  227  23104 23956  -  1 25310 22858
 -  63 210 4135228 -  2410 597449

 -  327 2610 638109  -  2 2810 300781
 -  26510 87215 - .  1 22510 46654

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε.. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

•  Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. σε 5 € ανά έτος.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. . 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα..

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό 
Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επι−
στρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών 
και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγ−
γελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02004742403110016*
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