
 

 

 
Aριθµ. οικ. 1931/312/16.1.2015  
Ορισµός Υπεύθυνων Λογαριασµών, καθορισµός των καθηκόντων αυτών για τις 
πληρωµές έργων του συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους του Π∆Ε−καθορισµός 
δικαιολογητικών  
 
Aριθµ. οικ. 1931/312 
 
(ΦΕΚ Β' 94/20-01-2015) 
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις: 
 
α) Του Π.δ. 113/2014 «Οργανισµός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας» (ΦΕΚ 180Α΄/29.8.2014). 
 
β) Του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» όπως ισχύουν. 
 
γ) Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247Α΄/1995) «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού κ.λ.π.» όπως ισχύουν 
(Α΄ 98). 
 
δ) Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28−09−2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», (ιδίως τα άρθρα 78−80). 
 
ε) Του Π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 
 
στ) Του Π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών», (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε µε το Π.δ. 88/2012 «Τροποποίηση του Π.δ. 
85/2012 «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α 
141)», (Α΄ 143), και µε το Π.δ. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) Ίδρυση 
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Υπουργείου Πολιτισµού και 
Αθλητισµού και µετονοµασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και 
Αθλητισµού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευµάτων αντιστοίχως» (Α΄ 152). 
 
ζ) Του Π.δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α΄) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και του Π.δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134/ 
Α΄) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 
 
η) Του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α΄/2014) «Για την διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή 
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020» και άλλες 
διατάξεις. 
 
θ) Του άρθρου 8 του Ν. 4242/2014 «Ενιαίος Φορέας εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις (Α΄ 
50), µε την οποία τροποποιήθηκε η παράγραφος 5 του άρθρου 7 του Ν. 2362/1995 «Περί 
∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247). 



 

 

 
 
2. Την αριθµ. 27129/120/13−8−2013 (ΦΕΚ Β΄2059) κοινή υπουργική απόφαση 
«Οργάνωση, αρµοδιότητες, διάρθρωση και λειτουργία της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας». 
 
3. Την αριθ. οικ. 38440/7537/3−11−2014 (ΦΕΚ 2972/Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισµός 
Αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
Βασιλείου Κεγκέρογλου, Αντωνίου Μπέζα και Ιωάννη Πλακιωτάκη». 
 
4. Την αριθµ. 40001/8107 (ΦΕΚ 3078/14−11−2014) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Περί Μεταβίβασης Αρµοδιοτήτων». 
 
5. Την αριθµ. 46274/22−09−2014 (ΦΕΚ 2573/Β΄/26−09−2014 απόφαση Υπουργών 
Οικονοµικών−Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ρυθµίσεις για τις πληρωµές των 
δαπανών του συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους του Προγράµµατος ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων». 
 
6. Την αριθµ. 44009/∆Ε 5154/8−12−2013 (ΦΕΚ 2595/B΄/15−10−2013 απόφαση Υπουργών 
Οικονοµικών−Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Καθορισµός τρόπου πληρωµής των 
δαπανών δηµοσίων επενδύσεων από τους λογαριασµούς των έργων που τηρούνται στην 
Τράπεζα της Ελλάδος µέσω ηλεκτρονικών εντολών». 
 
7. Το ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισµού». 
 
8. Την ανάγκη ορισµού Υπεύθυνων Λογαριασµού, καθορισµού των καθηκόντων αυτών για 
τις πληρωµές έργων του συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους του Π∆Ε και καθορισµού των 
δικαιολογητικών, 
 
αποφασίζουµε: 
 
1. Ορίζουµε για τις πληρωµές έργων του συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους του Π∆Ε ως 
υπεύθυνους λογαριασµού που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, τους µέχρι την 
31.12.2014 ορισθέντες Υπολόγους−∆ιαχειριστές για τα αντίστοιχα έργα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 2362/1995, υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι οποίοι θα ασκούν την ταµειακή διαχείριση του λογαριασµού 
και θα παρέχουν στα αρµόδια όργανα τις απαραίτητες πληροφορίες για την κίνηση του 
λογαριασµού, µε βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. 
 
2. Τα καθήκοντα των υπευθύνων λογαριασµού καθορίζονται στην αρ. 46274/22.9.2014 
(ΦΕΚ 2573/Β΄/26−09−2014) απόφαση Υπουργών Οικονοµικών − Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας. Οι ορισµένοι υπάλληλοι εξετάζουν τα δικαιολογητικά, εκκαθαρίζουν 
την δαπάνη, καταρτίζουν την εντολή πληρωµής, πληρώνουν το ποσό της δαπάνης και 
απασχολούνται στην ∆ιεύθυνση Οικονοµικής ∆ιαχείρισης και Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας µε «παράλληλα καθήκοντα». Οι ορισµένοι 
υπάλληλοι ορίζονται ως υπεύθυνοι και για την εκκαθάριση της δαπάνης και για την 
πραγµατοποίηση της πληρωµής. Οι υπεύθυνοι λογαριασµού αντικαθίστανται όταν 
απαιτείται, µε βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες, µε ενηµέρωση της Τράπεζας της Ελλάδος, µε 
σχετική απόφαση του Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής ∆ιαχείρισης και 



 

 

 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Με όµοια 
απόφαση του Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής ∆ιαχείρισης και Υπηρεσιών, 
είναι δυνατόν να ορίζονται υπάλληλοι για όσα έργα δεν έχουν οριστεί ή για νέα 
έργα−µελέτες που εντάσσονται στο Π∆Ε. 
 
3. Καθορίζουµε τα αναγκαία δικαιολογητικά έγγραφα και λοιπά στοιχεία µε τα οποία 
τεκµηριώνεται η απαίτηση για πληρωµή της δαπάνης, τα οποία τηρεί η υπηρεσία που 
εκτελεί το έργο, στο πλαίσιο της επιµερισµένης ευθύνης, και περιλαµβάνονται στην 
επισυναπτόµενη κατάσταση που υποβάλλεται στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικής ∆ιαχείρισης και 
Υπηρεσιών, πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης 
αριθµ. 46274/22.9.2014, ανάλογα µε το είδος του έργου και της νοµικής µορφής του 
αναδόχου ή δικαιούχου κατά περίπτωση, σύµφωνα µε: 
 
Α) Τα προβλεπόµενα στον αρ. πρωτ. οικ. 1135/390/20.1.2012 (Α∆Α:ΒΟΧΟΛ−1∆0) 
«Οδηγό ∆ιαδικασιών Πληρωµής και Απαιτούµενων ∆ικαιολογητικών του Προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε)» που έχει εκδώσει το Υπουργείο και ειδικότερα από τα 
αναφερόµενα στα σηµεία αυτής: 
 
α) 3.3.1.1) τα µε αριθµό: 1−11 και 14−15 
β) 3.3.1.2) τα µε αριθµό: 1−11 
γ) 3.3.2.1) τα µε αριθµό: 1−11 
δ) 3.3.2.2) τα µε αριθµό: 1 −10 
ε) 3.3.2.3) τα µε αριθµό: 1−12 
στ) 3.3.3) τα µε αριθµό: 1−4 
ζ) 3.3.4) 
 
Ακόµη, για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, θα πρέπει στη σχετική επισυναπτόµενη 
κατάσταση, να αναφέρονται αναλόγως τα προβλεπόµενα στα σηµεία 4 και 5 του παραπάνω 
αναφερόµενου οδηγού. 
 
Β) Η αίτηση της Υπηρεσίας που εκτελεί το έργο προς την ∆ιεύθυνση Οικονοµικής 
∆ιαχείρισης και Υπηρεσιών θα αναφέρει επιπλέον των οριζοµένων στο άρθρο 12 της 
κοινής υπουργικής απόφασης αριθµ. 46274/22.9.2014 τα εξής: 
 
− Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
− Τον Κωδικό ΜΙS 
− Τον Κωδικό του Έργου στο Π∆Ε 
− Τον Τίτλο του Έργου και την Κωδικοποίηση του στη ΣΑ του Π∆Ε 
− Τον Κωδικό του Φορέα Χρηµατοδότησης 
− Τον Κωδικό του Υποκαταστήµατος της Τράπεζας 
− Τον αριθµό Λογαριασµού της Τ.τ.Ε για το Έργο 
− Την Κατηγορία του ∆ιαχειριστή έργου 
− Το ΑΦΜ του ∆ιαχειριστή έργου 
− Τον Αριθµό του Τραπεζικού Λογαριασµού του δικαιούχου της πληρωµής σε µορφή 
IBAN. Προσκοµίζονται σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (αντίγραφο βιβλιαρίου ή 
λογαριασµού ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο της οικείας Τράπεζας. ∆ιευκρινίζεται ότι για κάθε 
έργο του δικαιούχου θα υπάρχει ξεχωριστός Τραπεζικός Λογαριασµός. 
 
Επίσης, θα προσκοµίζονται: 
 
i) Βεβαίωση της αρµόδιας Υπηρεσίας που εκτελεί το έργο, µε την οποία πιστοποιείται ότι 



 

 

 
οι Υπηρεσίες έχουν πράγµατι παρασχεθεί και οι προµήθειες έχουν πράγµατι παραδοθεί ή 
οι εργασίες έχουν πράγµατι εκτελεστεί ή βάσει άλλων τίτλων που δικαιολογούν την 
πληρωµή, περιλαµβανοµένων των πληρωµών που προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις. 
 
ii) Βεβαίωση της παρ. 3 του άρθρου 7 της παραπάνω αναφερόµενης κοινής υπουργικής 
απόφασης. 
 
iv) Βεβαίωση, ανάλογα, του άρθρου 82 του Ν. 4055/2013 και του άρθρου 41 του Ν. 
4129/2013, όπως ισχύουν κάθε φορά. 
 
iii) Βεβαίωση της αρµόδιας Υπηρεσίας που εκτελεί το έργο, µε την οποία πιστοποιείται ότι 
στην Η∆ΙΚΑ Α.Ε. έχουν σταλεί δέκα (10) ηµέρες πριν την ηµεροµηνία πληρωµής τα 
ηλεκτρονικά αρχεία των δικαιούχων των φυσικών προσώπων, όπως προβλέπεται στην 
περίπτωση 1 της υποπαραγράφου ΙΑ2 του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014) και στο σχετικό 
έγγραφο του Υπουργείου µας αρ.πρωτ. Β/7/13439/1058/28.4.2014 (Α∆Α: ΒΙ0ΡΛ−ΖΟ9). 
 
Γ) Ο τρόπος διενέργειας των πληρωµών και των δαπανών του προγράµµατος ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων (Π∆Ε), σε βάρος των οικείων λογαριασµών δηµοσίων επενδύσεων που 
τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, ορίζεται στην αναφερόµενη στο σηµείο 6 στα 
έχοντας υπόψη της αυτής απόφασης και ο τρόπος εκκαθάρισης των δαπανών, ο τρόπος των 
εντολών πληρωµής, καθώς και τα δικαιολογητικά των πληρωµών που ελέγχονται κατά 
περίπτωση καθορίζονται στο σηµείο 5 στα έχοντας υπόψη της αυτής απόφασης. 
 
∆) Τα δικαιολογητικά έγγραφα που αφορούν την εκκαθάριση της δαπάνης µετά την εντολή 
πληρωµής και την ηλεκτρονική επιβεβαίωση της διεκπεραίωσης της τραπεζικής εντολής, 
µετά την εκτύπωσή της από το πληροφοριακό σύστηµα του Π.∆.Ε, τηρούνται στη 
∆ιεύθυνση Οικονοµικής ∆ιαχείρισης και Υπηρεσιών, αφού υποβληθούν από τον υπεύθυνο 
λογαριασµού, ο οποίος φέρει την ευθύνη υποβολής τους, καθώς επίσης και την υποβολή 
των προβλεπόµενων δικαιολογητικών στην Υ∆Ε. 
 
Η Υπηρεσία που εκτελεί το έργο τηρεί τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά έγγραφα, όπως 
αναφέρθηκαν παραπάνω, στο αρχείο της. 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2015 
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ 


