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ΘΕΜΑ:
«Διάκεςθ των πιςτώςεων του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2021»
ΑΠΟΦΑΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ζχοντασ υπόψθ:
1.

Τισ διατάξεισ του άρκρου 72 του ν.4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ
(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ143).

2.

Τθν Κφρωςθ του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2021.

3.

Τισ διατάξεισ των άρκρων 66, 71 και 73 του ν.4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και
εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ143).

4.

Το π.δ. 54/2018 «Οριςμόσ του περιεχομζνου και του χρόνου ζναρξθσ τθσ εφαρμογισ του Λογιςτικοφ
Πλαιςίου τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ» (Αϋ103).

5.

Το π.δ. 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» (Α’145).

6.
7.

Το π.δ. 62/2020 «Διοριςμόσ Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν» (Α’155).

8.

Τθν αρικ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.7.2018 απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν «Οικονομικι
και Διοικθτικι ταξινόμθςθ του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ» (Βϋ3240) όπωσ ιςχφει.

9.

Τθν ανάγκθ κακοριςμοφ του ποςοςτοφ διάκεςθσ των πιςτϊςεων του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ
οικονομικοφ ζτουσ 2021.

Τθν αρικ. Y70/30.10.2020 απόφαςθ του Πρωκυπουργοφ «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτον
Αναπλθρωτι Υπουργό Οικονομικϊν, Θεόδωρο Σκυλακάκθ» (Βϋ 4805).

10. Το γεγονόσ ότι από τθν παροφςα απόφαςθ δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του Κρατικοφ
Προχπολογιςμοφ.
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Αποφαςίηουμε
Το ποςοςτό των πιςτϊςεων, ςτο ςκζλοσ των εξόδων, του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ
2021 που επιτρζπεται να διατεκεί από τουσ διατάκτεσ, ορίηεται ωσ εξισ:
1.

το 100% για όλουσ τουσ αναλυτικοφσ λογαριαςμοφσ προχπολογιςμοφ που περιλαμβάνονται ςτθ
μείηονα κατθγορία εξόδων 21 «Παροχζσ ςε εργαηόμενουσ» πλθν:
α)

των αναλυτικϊν λογαριαςμϊν προχπολογιςμοφ που περιλαμβάνονται ςτουσ παρακάτω
λογαριαςμοφσ τζταρτου βακμοφ:
αα)
ββ)
γγ)
δδ)
εε)
ςτςτ)

β)

21102 «Πρόςκετεσ αποδοχζσ αιρετϊν και οργάνων διοίκθςθσ»,
21103 «Αποδοχζσ ςε είδοσ αιρετϊν και οργάνων διοίκθςθσ»,
21202 «Πρόςκετεσ αποδοχζσ τακτικϊν υπαλλιλων»,
21203 «Αποδοχζσ ςε είδοσ τακτικϊν υπαλλιλων»,
21302 «Πρόςκετεσ αποδοχζσ υπαλλιλων οριςμζνου χρόνου»,
21303 «Αποδοχζσ ςε είδοσ υπαλλιλων οριςμζνου χρόνου»,

του αναλυτικοφ λογαριαςμοφ 2130402001 «Μεταφορά εφζδρων αξιωματικϊν, δοκίμων
εφζδρων αξιωματικϊν και οπλιτϊν που υπθρετοφν τθ κθτεία τουσ, λόγω αδείασ»,

για τουσ οποίουσ το ποςοςτό διάκεςθσ των πιςτϊςεων ορίηεται ςτο 90%.
2.

το 100%, κατ’ εξαίρεςθ, για τουσ παρακάτω αναλυτικοφσ λογαριαςμοφσ προχπολογιςμοφ που
περιλαμβάνονται ςτο λογαριαςμό τζταρτου βακμοφ 21202 «Πρόςκετεσ αποδοχζσ τακτικών
υπαλλιλων» τθσ μείηονοσ κατθγορίασ εξόδων 21 «Παροχζσ ςε εργαηόμενουσ»:
α)
β)
γ)
δ)
ε)

ςτ)
η)
θ)
κ)
ι)
ια)
ιβ)
ιγ)

2120204001 «Ειδικι αποηθμίωςθ για απαςχόλθςθ πλζον του πενκθμζρου ενιαίου
μιςκολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)»,
2120204010 «Ειδικι αποηθμίωςθ για απαςχόλθςθ πλζον του πενκθμζρου ειδικοφ
μιςκολογίου ενςτόλων»,
2120204016 «Ειδικι αποηθμίωςθ για απαςχόλθςθ πλζον του πενκθμζρου ειδικοφ
μιςκολογίου ζνςτολων μονίμων, εκελοντϊν και λοιπϊν οπλιτϊν»,
2120205010 «Ειδικι αποηθμίωςθ ςτελεχϊν ενόπλων δυνάμεων και ςωμάτων αςφαλείασ για
απαςχόλθςθ κατά τισ νυχτερινζσ ϊρεσ ειδικοφ μιςκολογίου ενςτόλων»,
2120205016 «Ειδικι αποηθμίωςθ ςτελεχϊν ενόπλων δυνάμεων και ςωμάτων αςφαλείασ για
απαςχόλθςθ κατά τισ νυχτερινζσ ϊρεσ ειδικοφ μιςκολογίου ζνςτολων μονίμων,
εκελοντϊν και λοιπϊν οπλιτϊν»,
2120209001 «Αποηθμίωςθ υπθρεςίασ ςτθν αλλοδαπι ενιαίου μιςκολογίου (μόνιμοι &
Ι.Δ.Α.Χ.)»,
2120209006 «Αποηθμίωςθ υπθρεςίασ ςτθν αλλοδαπι ειδικοφ μιςκολογίου διπλωματικοφ
κλάδου και άλλων ςυναφϊν κατθγοριϊν»,
2120209010 «Αποηθμίωςθ υπθρεςίασ ςτθν αλλοδαπι ειδικοφ μιςκολογίου ενςτόλων»,
2120209899 «Αποηθμίωςθ υπθρεςίασ ςτθν αλλοδαπι λοιπϊν ειδικϊν μιςκολογίων»,
2120216001 «Αποηθμίωςθ υπαλλιλων που τελοφν ςε εκπαιδευτικι άδεια ενιαίου
μιςκολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)»,
2120216899 «Αποηθμίωςθ υπαλλιλων που τελοφν ςε εκπαιδευτικι άδεια λοιπϊν ειδικϊν
μιςκολογίων»,
2120218001 «Πάγια αποηθμίωςθ για απαςχόλθςθ χωρίσ ωράριο εργαςίασ ενιαίου
μιςκολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)»,
2120218899 «Πάγια αποηθμίωςθ για απαςχόλθςθ χωρίσ ωράριο εργαςίασ λοιπϊν ειδικϊν
μιςκολογίων»,
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ιδ) 2120221001 «Ζκτακτεσ αναδρομικζσ παροχζσ βάςει νόμων ι κανονιςτικϊν πράξεων ενιαίου
μιςκολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)»,
ιε) 2120221002 «Ζκτακτεσ αναδρομικζσ παροχζσ βάςει νόμων ι κανονιςτικϊν πράξεων ειδικοφ
μιςκολογίου ιατρϊν»,
ιςτ) 2120221003 «Ζκτακτεσ αναδρομικζσ παροχζσ βάςει νόμων ι κανονιςτικϊν πράξεων ειδικοφ
μιςκολογίου δικαςτικϊν λειτουργϊν και κφριου προςωπικοφ Ν.Σ.Κ.»,
ιη) 2120221010 «Ζκτακτεσ αναδρομικζσ παροχζσ βάςει νόμων ι κανονιςτικϊν πράξεων ειδικοφ
μιςκολογίου ενςτόλων πλθν των αποδοχϊν τθσ παρ. 3 του άρκρου 86 του ν.
4307/2014»,
ιθ) 2120221020 «Ζκτακτεσ αναδρομικζσ παροχζσ ειδικοφ μιςκολογίου ενςτόλων τθσ παρ. 3 του
άρκρου 86 του ν. 4307/2014»,
ικ) 2120221899 «Ζκτακτεσ αναδρομικζσ παροχζσ βάςει νόμων ι κανονιςτικϊν πράξεων λοιπϊν
ειδικϊν μιςκολογίων»,
κ) 2120288001 «Λοιπζσ αποηθμιϊςεισ ενιαίου μιςκολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)»,
κα) 2120288002 «Λοιπζσ αποηθμιϊςεισ ειδικοφ μιςκολογίου ιατρϊν»,
κβ) 2120288899 «Λοιπζσ αποηθμιϊςεισ λοιπϊν ειδικϊν μιςκολογίων»,
κγ) 2120289001 «Λοιπζσ πρόςκετεσ παροχζσ ενιαίου μιςκολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)»,
κδ) 2120289002 «Λοιπζσ πρόςκετεσ παροχζσ ειδικοφ μιςκολογίου ιατρϊν»,
κε) 2120289899 «Λοιπζσ πρόςκετεσ παροχζσ λοιπϊν ειδικϊν μιςκολογίων».

3.

το 90% για όλουσ τουσ ΑΛΕ που περιλαμβάνονται ςτθ μείηονα κατθγορία εξόδων 22 «Κοινωνικζσ
παροχζσ» πλθν των ΑΛΕ που περιλαμβάνονται ςτουσ παρακάτω λογαριαςμοφσ τζταρτου βακμοφ:
α) 22301 «Συνταξιοδοτικζσ παροχζσ εργοδοτϊν»,
β) 22609 «Λοιπά προνοιακά επιδόματα ςε είδοσ»,
για τουσ οποίουσ το ποςοςτό διάκεςθσ των πιςτϊςεων ορίηεται ςτο 100%.

4.

το 100%, κατ’ εξαίρεςθ, για τον ΑΛΕ 2250904001 «Επίδομα κζρμανςθσ» που περιλαμβάνεται ςτθ
μείηονα κατθγορία εξόδων 22 «Κοινωνικζσ παροχζσ».

5.

το 90% για όλουσ τουσ ΑΛΕ που περιλαμβάνονται ςτθ μείηονα κατθγορία εξόδων 23
«Μεταβιβάςεισ» πλθν:
α) των ΑΛΕ που περιλαμβάνονται ςτουσ λογαριαςμοφσ τετάρτου βακμοφ, για τουσ οποίουσ το
ποςοςτό διάκεςθσ των πιςτϊςεων ορίηεται ςτο 100%:
αα) 23105 «Μεταβιβάςεισ ςε Οργανιςμοφσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (Ο.Κ.Α.)»,
ββ) 23201 «Αποδόςεισ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ε.Ε.)»,
γγ) 23901 «Καταπτϊςεισ εγγυιςεων»,
δδ) 23902 «Αναλιψεισ χρεϊν»,
εε) 23905 «Αποηθμιϊςεισ λόγω δικαςτικϊν αποφάςεων»,
με εξαίρεςθ τουσ ΑΛΕ:
 2310507001 «Επιχοριγθςθ ςτον Οργανιςμό Προνοιακϊν Επιδομάτων Κοινωνικισ
Αλλθλεγγφθσ (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) για λειτουργικζσ δαπάνεσ γενικά»,
 2310507002 «Επιχοριγθςθ ςτο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) για λειτουργικζσ
δαπάνεσ γενικά», για τουσ οποίουσ το ποςοςτό διάκεςθσ ορίηεται ςτο 90%.
β)

των ΑΛΕ:
αα)

2310204002 «Επιχοριγθςθ ςτο Γενικό Νοςοκομείο Θεςςαλονίκθσ Παπαγεωργίου για
λειτουργικζσ δαπάνεσ γενικά»,
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ββ)
γγ)
δδ)

εε)

ςτ)
ηη)
θθ)

κκ)
ιι)
ια)
ιβ)

ιγ)
ιδ)
ιε)

6.

2310470001 «Ζκτακτθ επιχοριγθςθ ςε Ο.Τ.Α. αϋ βακμοφ για τθν εξόφλθςθ
λθξιπρόκεςμων οφειλϊν»,
2310470002 «Ζκτακτθ επιχοριγθςθ ςε Ο.Τ.Α. βϋ βακμοφ για τθν εξόφλθςθ
λθξιπρόκεςμων οφειλϊν»,
2310470003 «Ζκτακτθ επιχοριγθςθ ςε Νομικά Πρόςωπα των Ο.Τ.Α για τθν
εξόφλθςθ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν»,
2310801007 «Ειδικι επιχοριγθςθ για κάλυψθ δαπανϊν μιςκοδοςίασ υπαλλιλων που
μετατάςςονται ι αποςπϊνται, ςε λοιποφσ φορείσ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτθν παρ. 4 του άρκρου 15 του Ν.4440/2016, όπωσ ιςχφει»,
2310803020 «Ενίςχυςθ με τθ μορφι επιςτρεπτζασ προκαταβολισ ςε ιδιωτικζσ
επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ με νομικι μορφι»,
2310901001 «Ζξοδα παράςταςθσ όςων διετζλεςαν Πρόεδροι τθσ Δθμοκρατίασ»,
2310988001 «Μεταβιβάςεισ προσ φυςικά και νομικά πρόςωπα κακϊσ ςε φορείσ χωρίσ
νομικι προςωπικότθτα για τθν κάλυψθ μιςκολογικοφ κόςτουσ ζκτακτου
χαρακτιρα»,
2310989008 «Μεταβιβάςεισ ςε κφματα πολζμου»,
2310989009 «Μεταβιβάςεισ ςε αγωνιςτζσ εκνικισ αντίςταςθσ»,
2310989010 «Μεταβιβάςεισ τιμθτικοφ χαρακτιρα»,
2310989011 «Ζκτακτεσ αναδρομικζσ παροχζσ βακμολογικισ ι μιςκολογικισ
αποκατάςταςθσ ςυνταξιοδοτθκζντων ενςτόλων βάςει νόμων ι
κανονιςτικϊν πράξεων»,
2310989899 «Λοιπζσ μεταβιβάςεισ ςε φυςικά πρόςωπα και φορείσ χωρίσ νομικι
προςωπικότθτα»,
2390903899 «Λοιπζσ αποηθμιϊςεισ προςωπικοφ που απολφεται ι καταγγζλλεται θ
ςφμβαςθ εργαςίασ»,
2390904001 «Κάλυψθ παροχισ υπθρεςιϊν κοινισ ωφζλειασ (ΥΚΩ) ςτον τομζα τθσ
θλεκτρικισ ενζργειασ»,

το 90% για όλουσ τουσ ΑΛΕ που περιλαμβάνονται ςτθ μείηονα κατθγορία εξόδων 24 «Αγορζσ
αγακών και υπθρεςιών» πλθν:
α)

των ΑΛΕ που περιλαμβάνονται ςτουσ λογαριαςμοφσ τετάρτου βακμοφ:
αα) 24302 «Προμικειεσ για Χρθματοοικονομικζσ υπθρεςίεσ»,
ββ) 24401 «Μιςκϊματα κτιρίων και υποδομϊν»,

β)

των αναλυτικϊν λογαριαςμϊν προχπολογιςμοφ:
αα)
ββ)
γγ)
δδ)

2420101001 «Ζξοδα ςτακερισ τθλεφωνίασ»,
2420102001 «Ζξοδα κινθτισ τθλεφωνίασ»,
2420201001 «Ζξοδα θλεκτρικοφ ρεφματοσ»,
2420201002 «Δαπάνεσ πλθρωμισ οφειλϊν θλεκτρικισ ενζργειασ φορζων Κεντρικισ
Διοίκθςθσ (άρκρο 58 παρ. 8 ν. 4075/2012)»,
εε) 2420202001 «Ζξοδα φυςικοφ αερίου»,
ςτςτ) 2420203001 «Ζξοδα φδρευςθσ και άρδευςθσ»,
για τουσ οποίουσ το ποςοςτό διάκεςθσ των πιςτϊςεων ορίηεται ςτο 100%.
7.

το 90% για όλουσ τουσ ΑΛΕ που περιλαμβάνονται ςτθ μείηονα κατθγορία εξόδων 25 «Επιδοτιςεισ»

8.

το 100% για όλουσ τουσ ΑΛΕ που περιλαμβάνονται ςτθ μείηονα κατθγορία εξόδων 26 «Σόκοι».

9.

το 90% για όλουσ τουσ ΑΛΕ που περιλαμβάνονται ςτθ μείηονα κατθγορία εξόδων 27 «Λοιπζσ
δαπάνεσ» πλθν των ΑΛΕ που περιλαμβάνονται ςτον λογαριαςμό τζταρτου βακμοφ 27401
«Πρόςτιμα από Ε.Ε.», για τουσ οποίουσ το ποςοςτό διάκεςθσ των πιςτϊςεων ορίηεται ςτο 100%.

10. το 100% για όλουσ τουσ ΑΛΕ που περιλαμβάνονται ςτθ μείηονα κατθγορία εξόδων 29 «Πιςτώςεισ
υπό κατανομι».
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11. το 90% για όλουσ τουσ ΑΛΕ που περιλαμβάνονται ςτθ μείηονα κατθγορία 31 «Πάγια περιουςιακά
ςτοιχεία» πλθν των ΑΛΕ που περιλαμβάνονται ςτον λογαριαςμό τζταρτου βακμοφ 31301 «Οπλικά
ςυςτιματα», για τουσ οποίουσ το ποςοςτό διάκεςθσ των πιςτϊςεων ορίηεται ςτο 100%.
12. το 90% για όλουσ τουσ ΑΛΕ που περιλαμβάνονται ςτθ μείηονα κατθγορία εξόδων 33 «Σιμαλφι».
13. το 90% για όλουσ τουσ ΑΛΕ που περιλαμβάνονται ςτισ μείηονεσ κατθγορίεσ εξόδων τθσ ομάδασ
λογαριαςμϊν 4 «Χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία».
14. το 100% για όλουσ τουσ ΑΛΕ που περιλαμβάνονται ςτισ μείηονεσ κατθγορίεσ εξόδων τθσ ομάδασ
λογαριαςμϊν 5 «Χρθματοοικονομικζσ υποχρεώςεισ».
15. Στο 100% για τισ μεταφερόμενεσ πιςτϊςεισ, ςτθν περίπτωςθ ανακατανομϊν πιςτϊςεων που
πραγματοποιοφνται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 71 του ν. 4270/2014.
16. Στο 100% για όλουσ τουσ ΑΛΕ εφόςον καλφπτουν δαπάνεσ που βαρφνουν τον Προχπολογιςμό
Δθμοςίων Επενδφςεων.
Η απόφαςθ ιςχφει για τθν εκτζλεςθ του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2021.

Ο Αναπλθρωτισ Τπουργόσ Οικονομικών
Θεόδωροσ κυλακάκθσ

Ακριβές αντίγραυο
Ο Προϊστάμενος Αστοτελούς
Γραυείοσ Γραμματείας και Αρτείοσ
Κοινοποίθςθ

1)
2)
3)
4)

5)

6)

Προεδρία Δθμοκρατίασ
Υπθρεςία Διοικθτικϊν και Οικονομικϊν Υποκζςεων
Βουλι των Ελλινων
Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν
Προεδρία τθσ Κυβζρνθςθσ
Μονάδα Διοικθτικισ και Οικονομικισ Υποςτιριξθσ
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)
ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΛΣ
α) Γραφεία Αρχθγϊν
β) ΓΔΟΕΣ, ΓΔΟΣΥ, Διευκφνςεισ Οικονομικοφ
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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ΑΔΑ: ΩΛΩΒΗ-ΙΙΒ
7)

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

8)

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

9)

(με τθν παράκλθςθ να προβεί ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν απρόςκοπτθ
υλοποίθςθ τθσ παροφςασ)

Γ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Εςωτερικι Διανομι:
Γραφείο Υπουργοφ Οικονομικϊν
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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