
 1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 7ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΣΤΙΣ 12  ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  63/2019      

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

7. ΑΣΚΗΣΗ Η ΜΗ ΕΝΔΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕ 

ΑΡΙΘΜ. ΟΙΚ.2/6748/ΔΑΓΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β΄ 104) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ 

ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓ. 10 ΑΡΘΡΟ 69Α ΤΟΥ Ν. 4270/2014 ΟΠΩΣ 

ΙΣΧΥΕΙ 

 

 Σήμερα Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 και ώρα 18.00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε 

σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 4027/7.3.2019 (Ορθή 

επανάληψη 8.3.2019) έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η 

οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος 

και επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 22 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:  
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 12 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 13 Μουράτογλου Ιωάννης  

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 14 Πασχάλης Αλέξανδρος 

4 Βερικούκης Χρήστος  15 Πέτκος Χρήστος  

5 Γιώγας Δημήτριος  16 Ρυσάφης Αντώνιος 

6 Δασκάλου Χρήστος  17 Σαμλίδης Μιχαήλ 

7 Δημητριάδης Βασίλειος 18 Σόντρας Ιωάννης  

8 Δίου Αναστάσιος 19 Ταμβίσκου Ευτυχία  

9 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 20 Ταπαζίδης Δημήτριος 

10 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  21 Τσιβόγλου Χρήστος  

11 Κούκος Γεώργιος 22 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 4 Φουνταλής Μιχαήλ 

2 Ζδρου Αικατερίνη 5 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

3 Μάρκου Διονύσιος   

Η Δημοτική Σύμβουλος κα  Αικατερίνη Ζδρου προσήλθε στη συνεδρίαση κατά 

τη συζήτηση του 16ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Η Δημοτική Σύμβουλος κα  Ελισάβετ Φράγκου-Κυανίδου προσήλθε στη 

συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 22ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.  Ιωάννης Μουράτογλου αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 30ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Η Δημοτική Σύμβουλος κα  Αναστασία Ιατρίδου – Βλαδίκα εξήλθε της αίθουσας 

κατά τη συζήτηση του 3ου και 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Τσιβόγλου εξήλθε της αίθουσας κατά τη 

συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της 

Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός για τα θέματα που 

περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του. 

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν 
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τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παναγίτσας κ. 

Γεώργιος Παπαδόπουλος.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι Πρόεδροι των παρακάτω Τοπικών 

Κοινοτήτων: 

α.  Αγ. Αθανασίου κ. Βασίλειος Νάντσης 

β. Πλατάνης κ. Πέτρος Πασλαμούσκας 

γ. Σωτήρας κ. Αθανάσιος Μπογόιτσης 

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος 

του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν 

τα θέματα. 

Συζητήθηκαν τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης 1.«Έγκριση συζήτησης 

θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης» και 2.«3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικον. 

έτους 2019», στη συνέχεια προτάχθηκαν τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης με την 

ακόλουθη σειρά 6ο έως 16ο, 37ο και 22ο στη συνέχεια συζητήθηκαν τα θέματα εκτός 

ημερήσιας διάταξης 3.«Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών αποκομιδής 

απορριμμάτων και οδοκαθαρισμού», 4.«Άνοιγμα Τραπεζικού λογαριασμού για το 

έργο  CINECULTURE», 5.«Χορήγησης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης 

της προμήθειας με φρέσκου γάλατος για τις ανάγκες των εργατοτεχνικού 

προσωπικού του Δήμου Έδεσσας στα πλαίσια της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια 

τροφίμων των Νομικών Προσώπων του Δήμου Έδεσσας (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. και ΕΥ ΖΗΝ) 

καθώς και προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος για το προσωπικό του 

Δήμου Έδεσσας»», 6.«Εξειδίκευση πίστωσης για κάλυψη εξόδων κηδείας» και 

7.«Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά της με αριθμ. 

οικ.2/6748/ΔΑΓΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β΄ 104) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών που αφορά στον καθορισμό λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και 

τον ταμειακό προγραμματισμό των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην 

παραγ. 10 άρθρο 69α του Ν. 4270/2014 όπως ισχύει» και στη συνέχεια συζητήθηκαν τα 

υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. 3545/28-2-2019 εισήγηση της 
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Νομικού Συμβούλου του Δήμου προς την Οικονομική Επιτροπή , η οποία αναφέρει τα 

ακόλουθα: 

Με τις διατάξεις του Ν. 4549/2018 με τίτλο «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της 
Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές 
διατάξεις» τροποποιούνται οι διατάξεις του Ν. 4270/2014. Ειδικότερα, με την 
διάταξη της παραγ. 10 του άρθρου 80 του Ν. 4549/2018 προβλέφθηκε ότι «Οι 
Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί προσδιορίζονται από το εκάστοτε εν 
ισχύ «Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης» που τηρείται με ευθύνη της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, συμπεριλαμβανομένων και των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης α` και β` βαθμού, τηρούν υποχρεωτικά το σύνολο των 
ταμειακών τους διαθεσίμων στην ταμειακή τους διαχείριση στην Τράπεζα της 
Ελλάδος. Η ανωτέρω υποχρέωση δεν ισχύει για τα κεφάλαια που έχουν 
μεταφερθεί από τους ανωτέρω Φορείς στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Επί των κεφαλαίων που έχουν ήδη μεταφερθεί ή θα μεταφερθούν στην ταμειακή 
διαχείριση στην Τράπεζα της Ελλάδος εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης 
η` της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997. Η διαχείριση των κεφαλαίων 
που τηρούνται στην ταμειακή διαχείριση της Τράπεζας της Ελλάδος και στο Κοινό 
Κεφάλαιο, και τα οποία ανήκουν σε φορείς που δεν υπάγονται κατά το χρόνο 
έναρξης ισχύος του παρόντος στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου, διέπεται από τις 
διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997. Εξαίρεση από τη διάταξη 
του πρώτου εδαφίου είναι δυνατή μόνο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του Φορέα και σύμφωνης γνώμης της 
εποπτεύουσας Γ.Δ.Ο.Υ.». 

Κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 80 του ανωτέρω νόμου εξεδόθη 
η με αριθμ. 2/6748/ΔΑΓΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β΄ 104) απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία οι Φορείς Γενικής 
Κυβέρνησης ανοίγουν υποχρεωτικά λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην 
Τράπεζα της Ελλάδος εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της ως άνω 
Υπουργικής Απόφασης, η οποία έχει ως εξής :  

«ΥΑ οικ//2019 (ΥΑ οικ. 2/6748/ΔΛΓΚ ΦΕΚ Β 104 2019): Λειτουργία 
τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός, των φορέων της 
Γενικής Κυβέρνησης (739922) 

 Αριθμ. οικ. 2/6748 /ΔΛΓΚ (ΦΕΚ Β 104/24.1.2019) 
 Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός 

προγραμματισμός, των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην 
παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 όπως ισχύει». 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 Έχοντας υπόψη: 
 1. Τις διατάξεις: 
 α) Του άρθρου 69Α του ν. 4270/2015 (143 Α) όπως αντικαταστάθηκε με τις 

παρ. 18, 19 & 20 του άρθρου 80 του ν. 4549/2018 (105 Α). 
 β) Των άρθρων 21, 24, 25 και 30 του ν. 4270/2014 (Α 143) όπως 

τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν κατά περίπτωση με τα άρθρα 82, 83, 84 
και 85 του ν. 4549/2018 (Α 105). 
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γ) Των άρθρων 46 και 47 του π.δ. 142/2017 (Α 181) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 87 και 88 του ν. 
4549/2018 (Α 105). 

δ) Της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997(Α 38) όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 81 του ν. 4549/2018 (Α 105). 

2. Του άρθρου 49 του ν. 4370/2016 (Α 37) 
3. Την παρ. 5 του άρθρου 202 του ν. 4389/2016 (Α 94). 
4. Την παρ. 26 του άρθρου 34 του ν. 4484/2017 (Α 110). 
5. Τον ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α 

314). 
 6. Την αριθμ. οικ. 2/82198/ΔΛΔ/24-12-2015 απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομικών «Μεταφορά λογαριασμών της Κεντρικής Διοίκησης υπό 
τον Ενιαίο Λογαριασμό Θησαυροφυλακίου στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Β 2866). 

7. Το άρθρο 13 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α 45). 

8. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 
98). 

9. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 116). 

10. Την αριθμ. Υ29/08-10-2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β 
2168). 

11. Την ανάγκη αποτελεσματικής παρακολούθησης και διαχείρισης των 
διαθεσίμων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, στο πλαίσιο της λειτουργίας του 
θεσμοθετημένου Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου. 

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

 
Άρθρο 1 
 Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης 
 στην Τράπεζα της Ελλάδος και μεταφορά 
 των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων 
1. Οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του 

άρθρου 69Α του ν. 4270/2014, όπως ισχύει (εφεξής, Φορείς) ανοίγουν 
υποχρεωτικά λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος εντός 
30 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας. Δεν απαιτούνται περαιτέρω 
ενέργειες για τους Φορείς οι οποίοι τηρούν ήδη λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης 
στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

2. Για το άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης, υποβάλλονται από τους 
Φορείς στην Τράπεζα της Ελλάδος τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

α) Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Φορέα με απόφαση για: 
- το άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος 

και 
- τον ορισμό των εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση του λογαριασμού. 
β) Έγγραφα νομιμοποίησης των εξουσιοδοτημένων οργάνων του Φορέα. 
γ) Φωτοαντίγραφα των ταυτοτήτων των νομίμων εκπροσώπων του Φορέα. 
δ) Δείγματα υπογραφών των νομίμων εκπροσώπων του Φορέα. 
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ε) Διαβιβαστικό έγγραφο υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους του 
Φορέα, το οποίο απευθύνεται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το έγγραφο αίτημα 
μπορεί να υποβάλλεται και μέσω Υποκαταστήματος, Πρακτορείου ή Θυρίδας του 
δικτύου της Τράπεζας της Ελλάδος συνοδευόμενο με τα ανωτέρω έγγραφα, 
προκειμένου να ενεργοποιηθεί η εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της Τράπεζας 
της Ελλάδος. 

Για την διευκόλυνση των Φορέων, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της 
Ελλάδος επικαιροποιημένος κατάλογος με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. 

3. Εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, οι Φορείς μεταφέρουν 
τα πλεονάζοντα ταμειακά τους διαθέσιμα, όπως αυτά προσδιορίζονται κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας, από τους λογαριασμούς ταμειακής 
διαχείρισης σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός του Συστήματος Λογαριασμών 
Θησαυροφυλακίου (εφεξής ΣΛΘ) στον λογαριασμό τους ταμειακής διαχείρισης 
στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

4. Οι Φορείς δύνανται να υποβάλλουν, μέσω της εποπτεύουσας Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ΓΔΟΥ), στο Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους (εφεξής ΓΛΚ) αιτιολογημένη πρόταση με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 
μεταφοράς των πλεοναζόντων ταμειακών τους διαθεσίμων το οποίο εκτείνεται 
χρονικά πέραν της προθεσμίας της παραγράφου 3. Το ΓΛΚ, εφόσον εγκρίνει το 
χρονοδιάγραμμα μεταφοράς, παρακολουθεί τη συμμόρφωση του Φορέα με αυτό. 

 
Άρθρο 2 
Διαθέσιμα προς επένδυση 
Τα προς επένδυση διαθέσιμα των Φορέων δύνανται να μεταφέρονται, με 

απόφαση των ίδιων των Φορέων, από τους λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης 
στην Τράπεζα της Ελλάδος σε μερίδες στο Κοινό Κεφάλαιο της παρ. 11 του 
άρθρου 15 του ν. 2469/1997 (εφεξής Κοινό Κεφάλαιο). 

 
Άρθρο 3 
 Λογαριασμός ταμειακής διαχείρισης σε 
 πιστωτικά ιδρύματα εκτός του Συστήματος 
 Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου 
1. Οι Φορείς δύνανται να διατηρούν λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης σε 

πιστωτικά ιδρύματα εκτός ΣΛΘ για τη διευκόλυνση των συναλλαγών τους. Η ορθή 
χρήση του όρου «διευκόλυνση των συναλλαγών» ελέγχεται και αξιολογείται από το 
ΓΛΚ και τις εποπτεύουσες ΓΔΟΥ με βάση τα εξής κριτήρια: 

α) παροχή από το πιστωτικό ίδρυμα, της δυνατότητας στο Φορέα, να κάνει 
χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής ή προπληρωμένης κάρτας, 

β) να διενεργεί συναλλαγές εξ αποστάσεως μέσω δικτυακών ηλεκτρονικών 
εφαρμογών. 

Δε νοείται διευκόλυνση συναλλαγών για τις περιπτώσεις που η ίδια δυνατότητα 

παρέχεται από τα συστήματα της Τράπεζας της Ελλάδος. 
2. Οι Φορείς μεριμνούν για τον περιορισμό του πλήθους των λογαριασμών που 

διατηρούν σε πιστωτικά ιδρύματα στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο που απαιτείται για 
την ομαλή διενέργεια των συναλλαγών τους. Επίσης άμεσα θα πρέπει να προβούν 
στο κλείσιμο των αδρανών τραπεζικών λογαριασμών, των λογαριασμών με 
ιδιαίτερα χαμηλά ή μηδενικά υπόλοιπα, καθώς και λογαριασμών των οποίων έχει 
παύσει ο σκοπός για τον οποίο συστάθηκαν και να μεταφέρουν τα υπόλοιπα τους 
στον λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος. 
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Άρθρο 4 
 Υποχρεωτικές συναλλαγές των φορέων 
 μέσω του λογαριασμού Ταμειακής 
 διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος 
1. Από 01/03/2019 και εφεξής, οι επιχορηγήσεις του Τακτικού 

Προϋπολογισμού καταβάλλονται υποχρεωτικά σε πίστωση του λογαριασμού 
ταμειακής διαχείρισης που τηρούν οι Φορείς στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αιτήματα 
για τη καταβολή επιχορηγήσεων σε λογαριασμούς των Φορέων σε πιστωτικά 
ιδρύματα εκτός του ΣΛΘ δεν θα γίνονται δεκτά από την αρμόδια ΓΔΟΥ και το 
ΓΛΚ. Τα ποσά των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που κατανέμονται, βάσει των 
σχετικών αποφάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, στους OTA Α και Β Βαθμού, 
αποδίδονται υποχρεωτικά από την ως άνω ημερομηνία, με μεταφορά από το 
λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων σε λογαριασμό της ταμειακής διαχείρισης που τηρούν οι εν λόγω 

Φορείς στην Τράπεζα της Ελλάδος. 
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του 

Φορέα και τη σύμφωνη γνώμη της εποπτεύουσας ΓΔΟΥ και του ΓΛΚ, δύναται να 
εξαιρεθεί ο Φορέας από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. 

 
Άρθρο 5 
 Ειδική δικτυακή εφαρμογή 
 στην Τράπεζας της Ελλάδος 
1. Για την ασφαλή και αποτελεσματική μεταφορά κεφαλαίων από το 

λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης που τηρούν οι Φορείς στην Τράπεζα της 
Ελλάδος προς λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης που τηρούν σε πιστωτικά 
ιδρύματα, ή προς λογαριασμούς τρίτων, η Τράπεζα της Ελλάδος παρέχει ειδική 
προς τούτο διαδικτυακή εφαρμογή με τη χρήση της διατραπεζικής υποδομής της 
ΔΙΑΣ Α.Ε., στην οποία οι Φορείς εντάσσονται σταδιακά, με την καθοδήγηση της 
αρμόδιας ΓΔΟΥ και του ΓΛΚ. 

2. Για τους σκοπούς της παρ. 1. του παρόντος άρθρου, οι Φορείς υποβάλουν 
προς την Τράπεζα της Ελλάδος ειδικό τυποποιημένο έντυπο αίτημα προσχώρησης, 
βάσει του οποίου δρομολογείται η πρόσβαση τους στη διαδικτυακή εφαρμογή. Για 
την προσχώρηση αυτή, οι Φορείς προσκομίζουν τα προκαθορισμένα 
νομιμοποιητικά τους έγγραφα, εξουσιοδοτώντας την Τράπεζα της Ελλάδος για την 
κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους, όπως αυτό διαμορφώνεται από την ενιαία 
τιμολογιακή πολιτική της ΔΙΑΣ Α.Ε. 

3. Στον κατάλογο των εγγράφων του Φορέα περιλαμβάνεται και η 
εξουσιοδότηση του, με τον ορισμό των χρηστών και των αντίστοιχων επιπέδων 
πρόσβασης στη διαδικασία εισαγωγής και καταχώρησης συναλλαγών. 

4. Για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών, η πρόσβαση και ο έλεγχος της 

ταυτότητας του φορέα- χρήστη (Two-Factor Authentication) μπορεί να παρέχεται 
στους εξουσιοδοτημένους χρήστες του Φορέα, με τη χρήση κινητού τηλεφώνου 
τύπου «Smart Phone» και σάρωσης τύπου «QR Code», ή τύπου «Yu Bi Key». 

5. Για τη διευκόλυνση της παρακολούθησης των συναλλαγών και του ελέγχου 
τους, παράγονται αναφορές ανά συναλλαγή από τη νέα διαδικτυακή εφαρμογή 
(με τη μορφή αρχείων pdf), οι οποίες δύνανται να χρησιμοποιούνται ως 
αποδεικτικά χρέωσης των λογαριασμών των Φορέων προκειμένου να συσχετιστούν 
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με το αντίγραφο κίνησης λογαριασμού που εκδίδεται από την Τράπεζα της 
Ελλάδος. 

 
Άρθρο 6 
 Παρακολούθηση τραπεζικών 
 λογαριασμών στα Πιστωτικά Ιδρύματα 
1. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του ΓΛΚ 

παρακολουθεί τουλάχιστον σε μηνιαία βάση τις κινήσεις και τα υπόλοιπα των 
λογαριασμών των Φορέων που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα, στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και στην ταμειακή διαχείριση και στο κοινό 
κεφάλαιο στην Τράπεζα της Ελλάδος και τηρεί μητρώο των ανωτέρω 
λογαριασμών. 

2. Όλα τα πιστωτικά ιδρύματα, περιλαμβανομένων της Τράπεζας της Ελλάδος 
και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, υποχρεούνται να αποστέλλουν τα 
σχετικά στοιχεία στο ΓΛΚ σύμφωνα με τις οδηγίες του. Η αποστολή των στοιχείων 

των τραπεζικών λογαριασμών των Φορέων διενεργείται με κάθε πρόσφορο τρόπο 
που υποδεικνύεται από το ΓΛΚ προς τα πιστωτικά ιδρύματα. 

3. Από την αρμόδια Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού 
Προγραμματισμού του ΓΛΚ ενημερώνονται με τα στοιχεία της κίνησης των 
τραπεζικών λογαριασμών, κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων τους, ο προϊστάμενος 
της ΓΔΟΥ, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η εποπτεία των Φορέων, ο 
Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και η Γενική Διεύθυνση 
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών. 

 
Άρθρο 7 
 Ταμειακός προγραμματισμός Φορέων - 
 Διαδικασία υποβολής στοιχείων στην 
 εποπτεύουσα ΓΔΟΥ 
1. Το ΓΛΚ καταρτίζει και διαχειρίζεται για λογαριασμό του Υπουργού 

Οικονομικών ενιαίο ταμειακό πρόγραμμα με σκοπό την παρακολούθηση της 
συνολικής ρευστότητας των Φορέων, την αποτελεσματική διαχείριση των 
πλεονασμάτων τους και τη διασφάλιση της ομαλής διενέργειας των πληρωμών 
τους. Το ενιαίο ταμειακό πρόγραμμα προκύπτει μέσω του ταμειακού 
προγραμματισμού που υποχρεωτικά διενεργούν οι Φορείς βάσει των σχετικών 
διατάξεων της παρούσας και των οδηγιών του ΓΛΚ και της εποπτεύουσας ΓΔΟΥ. 

2. Ο ταμειακός προγραμματισμός καθίσταται υποχρεωτικός για όλους τους 
Φορείς, καλύπτει τον ετήσιο εγκεκριμένο προϋπολογισμό τους και αναλύεται σε 
μηνιαία και ημερήσια βάση. Σε ημερήσια βάση ο ταμειακός προγραμματισμός 
καλύπτει περίοδο τουλάχιστον ενενήντα ημερών. 

3. Ο ετήσιος ταμειακός προγραμματισμός σε μηνιαία βάση υποβάλλεται από 
τον Φορέα στη ΓΔΟΥ το αργότερο μέχρι 15 Δεκεμβρίου του προηγούμενου 

οικονομικού έτους. Η ΓΔΟΥ αξιολογεί και εγκρίνει τον ετήσιο ταμειακό 
προγραμματισμό των Φορέων βάσει των κριτηρίων του άρθρου 9. Σε περίπτωση μη 
έγκρισης του ταμειακού προγραμματισμού, η ΓΔΟΥ ενημερώνει τον Φορέα, ο 
οποίος υποχρεούται να υποβάλει εκ νέου τον ταμειακό προγραμματισμό προς 
έγκριση εντός δύο εργάσιμων ημερών, βάσει των οδηγιών της ΓΔΟΥ. Η διαδικασία 
έγκρισης του ετήσιου ταμειακού προγραμματισμού των Φορέων πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη της 
περιόδου αναφοράς. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας με 



 9 

υπαιτιότητα του Φορέα, η ΓΔΟΥ ενημερώνει το ΓΛΚ, το οποίο δύναται να 
ενεργοποιήσει τις από τον νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις. 

4. Ο ετήσιος ταμειακός προγραμματισμός σε μηνιαία βάση είναι κυλιόμενος 
στη βάση του ετήσιου εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Φορέα και 
αναπροσαρμόζεται κάθε φορά με τα απολογιστικά στοιχεία του μήνα. Οι Φορείς 
υποχρεούνται εντός πέντε εργάσιμων ημερών από το τέλος κάθε μήνα, να 
υποβάλλουν στη ΓΔΟΥ τον ταμειακό προγραμματισμό ενημερωμένο α) με τα 
απολογιστικά στοιχεία του προηγούμενου μήνα και β) με τις προβλέψεις για τον 
υπολειπόμενο χρονικό διάστημα του έτους στη βάση του προϋπολογισμού τους. 

5. Ο ταμειακός προγραμματισμός σε ημερήσια βάση καλύπτει περίοδο 
ενενήντα ημερών και υποβάλλεται στη ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος Υπουργείου 
αρχικά μαζί με τον ετήσιο προγραμματισμό. Είναι κυλιόμενος στη βάση του 
μηνιαίου προγραμματισμού και αναπροσαρμόζεται με τα απολογιστικά στοιχεία 
ανά δεκαπενθήμερο. Οι Φορείς δύνανται να αναθεωρούν τον ταμειακό τους 
προγραμματισμό σε τακτικότερη βάση εφ όσον υπάρχουν ουσιώδεις μεταβολές στις 

προβλέψεις τους αναφορικά με τις εκτιμώμενες εισπράξεις τους ή τις εκτιμώμενες 
πληρωμές τους. Στην περίπτωση αυτή οι Φορείς υποχρεούνται σε ενημέρωση της 
εποπτεύουσας ΓΔΟΥ και του ΓΛΚ. 

6. Κατά την αρχική υποβολή του ετήσιου ταμειακού προγραμματισμού και 
εφόσον δεν έχει εγκριθεί ο προϋπολογισμός του Φορέα, ο ταμειακός 
προγραμματισμός συντάσσεται βάσει του συνοπτικού προϋπολογισμού του φορέα, 
τα στοιχεία του οποίου έχουν ενσωματωθεί στο σχέδιο του Κρατικού 
Προϋπολογισμού. Αμέσως μετά την έγκριση του προϋπολογισμού υποβάλλεται εκ 
νέου με βάση τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. 

7. Σε περίπτωση άμεσων αναγκών οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί, οι Φορείς 
δύνανται να πραγματοποιούν πληρωμές σε υπέρβαση του εγκεκριμένου 
ταμειακού τους προγραμματισμού χωρίς να υποχρεούνται σε επανυποβολή αυτού 
στη ΓΔΟΥ, υπό την αίρεση των διαλαμβανομένων στο άρθρο 13. Εάν οι πληρωμές 
αυτές επηρεάζουν το πραγματικό ή εκτιμώμενο ύψος των διαθεσίμων που οι 
Φορείς τηρούν στην Τράπεζα της Ελλάδος, οι Φορείς υποχρεούνται, άμεσα και 
πριν την πραγματοποίηση των πληρωμών να ενημερώσουν την εποπτεύουσα ΓΔΟΥ 
και το ΓΛΚ. 

8. Ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Φορέα και τη σύμφωνη γνώμη της 
εποπτεύουσας ΓΔΟΥ και του ΓΛΚ, δύνανται να εξαιρεθούν Φορείς από την 
υποχρέωση υποβολής στοιχείων ταμειακού προγραμματισμού στην εποπτεύουσα 
ΓΔΟΥ. 

 
Άρθρο 8 
 Πίνακες ταμειακού προγραμματισμού 
1. Οι πίνακες του ταμειακού προγραμματισμού καταρτίζονται σύμφωνα με τις 

οδηγίες που εκδίδονται κάθε φορά από το ΓΛΚ. 

2. Οι πίνακες του ετήσιου ταμειακού προγραμματισμού σε μηνιαία βάση 
καθώς και οι πίνακες του μηνιαίου ταμειακού προγραμματισμού σε ημερήσια 
βάση έχουν ακριβώς την ίδια δομή τόσο για τα στοιχεία των προβλέψεων όσο και 
τα απολογιστικά στοιχεία. 

 
Άρθρο 9 
 Κριτήρια αξιολόγησης ταμειακού 
 προγραμματισμού Φορέων 
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1. Οι ΓΔΟΥ αξιολογούν τον ταμειακό προγραμματισμό των Φορέων 
αρμοδιότητας τους βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 

α) Έχει συνταχθεί με βάση τον ετήσιο εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Φορέα. 
Σε περίπτωση μη ύπαρξης εγκεκριμένου προϋπολογισμού, ο ταμειακός 
προγραμματισμός έχει συνταχθεί με βάση τον συνοπτικό προϋπολογισμό του 
φορέα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ενσωματωθεί στο σχέδιο του Κρατικού 
Προϋπολογισμού. 

β) Είναι σύμφωνος με τον μηνιαίο προγραμματισμό για την καταβολή των 
μεταβιβάσεων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. 

γ) Είναι αντικειμενικός αναφορικά με το εκτιμώμενο ύψος εισπράξεων και 
πληρωμών του Φορέα στη βάση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του. 

δ) Τα απολογιστικά στοιχεία των εισπράξεων και πληρωμών δεν αποκλίνουν 
σημαντικά από τα στοιχεία των προβλέψεων. 

 
Άρθρο 10 

 Υποβολή στοιχείων ταμειακού 
 προγραμματισμού στο ΓΛΚ 
1. Οι ΓΔΟΥ υποβάλλουν στο ΓΛΚ ενοποιημένους τους πίνακες ταμειακού 

προγραμματισμού για το σύνολο των φορέων αρμοδιότητας τους. Οι ενοποιημένοι 
πίνακες καταρτίζονται από τις ΓΔΟΥ βάσει των εγκεκριμένων ταμειακών 
προβλέψεων και των απολογιστικών στοιχείων των Φορέων. 

2. Αρχικά οι ενοποιημένοι πίνακες τόσο του ετήσιου σε μηνιαία βάση όσο και 
του μηνιαίου σε ημερήσια βάση ταμειακού προγραμματισμού των Φορέων 
υποβάλλονται από τις ΓΔΟΥ στο ΓΛΚ το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από 
την έναρξη του έτους αναφοράς. 

3. Κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς οι ενοποιημένοι πίνακες 
ενημερωμένοι με τα απολογιστικά στοιχεία και με αναθεωρημένες τις προβλέψεις 
για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα αναφοράς, υποβάλλονται στο ΓΛΚ το 
αργότερο δέκα εργάσιμες ημέρες μετά το πέρας κάθε μήνα. 

4. Ειδικότερα, τα στοιχεία των προβλέψεων του μηνιαίου σε ημερήσια βάση 
ταμειακού προγραμματισμού υποβάλλονται στο ΓΛΚ επικαιροποιημένα κάθε 
φορά που συντρέχουν οι λόγοι της παραγράφου 7 του άρθρου 7. 

5. Κατ εξαίρεση, σε περίπτωση μη έγκαιρης ολοκλήρωσης της διαδικασίας 
έγκρισης του ταμειακού προγραμματισμού κάποιου Φορέα από τη ΓΔΟΥ, οι 
ενοποιημένοι πίνακες καταρτίζονται χρησιμοποιώντας τα μη εγκεκριμένα στοιχεία 
ταμειακών προβλέψεων για τον συγκεκριμένο φορέα και υποβάλλονται στο ΓΛΚ. 
Στην περίπτωση αυτή, η ΓΔΟΥ ενημερώνει το ΓΛΚ αναφορικά με τη μη 
ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης του ταμειακού προγραμματισμού των 
Φορέων αρμοδιότητας της και επανυποβάλλει αναθεωρημένους ενοποιημένους 
πίνακες ταμειακών προβλέψεων όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί. 

6. Εφόσον ζητηθεί από το ΓΛΚ, οι ΓΔΟΥ είναι υποχρεωμένες να στείλουν τους 

πίνακες του ταμειακού προγραμματισμού για κάθε Φορέα αρμοδιότητος τους 
ξεχωριστά. 

7. Οι Ανεξάρτητες Αρχές οι οποίες δεν εποπτεύονται από ΓΔΟΥ υποβάλλουν 
απευθείας στο ΓΛΚ τους πίνακες ταμειακού προγραμματισμού σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο παρόν άρθρο. 

8. Οι πίνακες του ταμειακού προγραμματισμού καθορίζονται με οδηγίες του 
ΓΛΚ. 
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Άρθρο 11 
 Υποχρέωση υποβολής στοιχείων 
 ταμειακού προγραμματισμού στην 
 εποπτεύουσα ΓΔΟΥ και το ΓΛΚ 
Υποχρέωση υποβολής στοιχείων ταμειακού προγραμματισμού στην 

εποπτεύουσα ΓΔΟΥ και το ΓΛΚ έχουν οι Φορείς των οποίων το ύψος του 
προϋπολογισμού δαπανών, κατά το προηγούμενο του έτους αναφοράς έτος, 
υπερβαίνει το ποσό των τριάντα εκατομμυρίων ευρώ. 

 
Άρθρο 12 
 Όρια ρευστότητας σε πιστωτικά 
 ιδρύματα εκτός του ΣΛΘ 
1. Η αναγκαία ρευστότητα που οι Φορείς διατηρούν σε πιστωτικά ιδρύματα 

εκτός του ΣΛΘ για τη διευκόλυνση των συναλλαγών τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 
της παρούσας, προκύπτει από τον ταμειακό προγραμματισμό του Φορέα όπως 

αυτός αποτυπώνεται στους πίνακες ταμειακού προγραμματισμού. 
2. Οι Φορείς που εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής στοιχείων 

ταμειακού προγραμματισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, 
παρακολουθούνται και ελέγχονται ως προς την αναγκαία ρευστότητα με βάση τα 
απολογιστικά μηνιαία ταμειακά στοιχεία και τα στοιχεία της κίνησης των 
τραπεζικών τους λογαριασμών. 

3. Το μέγιστο όριο ρευστότητας που οι Φορείς επιτρέπεται να διατηρούν σε 
λογαριασμούς σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός του ΣΛΘ υπολογίζεται σε καθημερινή 
βάση και ισούται με τις εκτιμώμενες καθαρές ταμειακές ανάγκες του Φορέα 
(εισπράξεις μείον πληρωμές) για το επόμενο δεκαπενθήμερο. Το δεκαπενθήμερο 
νοείται σε ημερολογιακούς όρους. 

4. Είναι δυνατή η εξαίρεση λογαριασμών που τηρούν οι Φορείς σε πιστωτικά 
ιδρύματα εκτός ΕΛΘ από τον υπολογισμό του μέγιστου ορίου ρευστότητας σε 
περιπτώσεις ύπαρξης σχετικών συμβατικών υποχρεώσεων των Φορέων Η εξαίρεση 
χορηγείται από το ΓΛΚ κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του Φορέα μέσω της 
εποπτεύουσας ΓΔΟΥ. 

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να εξαιρούνται 
λογαριασμοί που τηρούν οι Φορείς σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός ΕΛΘ, από τον 
υπολογισμό του μέγιστου ορίου ρευστότητας, σε περιπτώσεις έκτακτου και 
εξαιρετικού χαρακτήρα που σχετίζονται με τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος. 

6. Για τον υπολογισμό του μέγιστου ορίου ρευστότητας του Φορέα δεν 
περιλαμβάνονται στις εισπράξεις και τις πληρωμές, αυτές που σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρούσα απόφαση, υποχρεωτικά διενεργούνται από τον 
λογαριασμό της ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

7. Εάν το αποτέλεσμα των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω των 

λογαριασμών της ταμειακής διαχείρισης σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός του ΣΛΘ 
(εισπράξεις μείον πληρωμές) για το διάστημα αναφοράς διαμορφώνεται θετικό, 
αποτελεί πλεόνασμα ρευστότητας και μεταφέρεται στον λογαριασμό ταμειακής 
διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος. Εάν το αποτέλεσμα των συναλλαγών που 
διενεργούνται μέσω των λογαριασμών της ταμειακής διαχείρισης σε πιστωτικά 
ιδρύματα εκτός του ΣΛΘ (εισπράξεις μείον πληρωμές) για το διάστημα αναφοράς 
διαμορφώνεται αρνητικό, αποτελεί έλλειμμα ρευστότητας και καλύπτεται με τη 
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μεταφορά χρημάτων από τον λογαριασμό της ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα 
της Ελλάδος. 

8. Εναλλακτικά, το μέγιστο όριο ρευστότητας του Φορέα δύναται να οριστεί σε 
σταθερό ύψος κατόπιν σχετικής πρότασης του Φορέα και συμφωνίας της 
εποπτεύουσας ΓΔΟΥ και του ΓΛΚ. Δύναται δε να αναθεωρείται εάν και εφ όσον 
αυτό κριθεί αναγκαίο από τη ΓΔΟΥ ή από το ΓΛΚ. Ο ορισμός του μέγιστου ορίου 
ρευστότητας του Φορέα σε σταθερό ύψος δεν απαλλάσσει τον Φορέα από την 
υποχρέωση κατάρτισης και υποβολής πινάκων ταμειακών προβλέψεων και 
πινάκων απολογιστικών στοιχείων. 

9. Με απόφαση του ίδιου του Φορέα δύναται να οριστεί ο λογαριασμός 
ταμειακής διαχείρισης σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός του ΣΛΘ ως λογαριασμός 
μηδενικού υπολοίπου υπό την έννοια ότι το υπόλοιπο του λογαριασμού 
μεταφέρεται στο τέλος της ημέρας στον λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην 
Τράπεζα της Ελλάδος. 

 

Άρθρο 13 
 Παρακολούθηση και έλεγχος συμμόρφωσης 
 της ρευστότητας του λογαριασμού ταμειακής 
 διαχείρισης σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός του ΣΛΘ 
1. Σε περίπτωση που από τα στοιχεία του Φορέα προκύπτει συστηματική 

υπέρβαση του μέγιστου ορίου ρευστότητας, η ΓΔΟΥ ενημερώνει σχετικά το ΓΛΚ 
και παρέχει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν στον συγκεκριμένο Φορέα. 
Το ΓΛΚ καταρτίζει χρονοδιάγραμμα μεταφοράς πλεοναζόντων ταμειακών 
διαθεσίμων του Φορέα στην Ταμειακή Διαχείριση στην Τράπεζα της Ελλάδος, το 
οποίο αποστέλλεται στον Φορέα και κοινοποιείται στη ΓΔΟΥ. Ο Φορέας 
υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες κινήσεις για τη συμμόρφωση του με το εν 
λόγω χρονοδιάγραμμα. 

2. Ο Φορέας μέσω της εποπτεύουσας ΓΔΟΥ δύνανται να υποβάλλει στο ΓΛΚ 
αιτιολογημένες αντιρρήσεις και να προτείνει εναλλακτικό χρονοδιάγραμμα 
συμμόρφωσης το οποίο εγκρίνεται ή απορρίπτεται από το ΓΛΚ. 

3. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Φορέα με το αρχικό ή το αναθεωρημένο 
χρονοδιάγραμμα μεταφοράς πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων, το ΓΛΚ 
δύναται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την επιβολή των κυρώσεων που 
προβλέπονται στο άρθρο 69Α του ν. 4270/2014. 

 
Άρθρο 14 
 Υποχρέωση έγκαιρης προειδοποίησης 
Οι Φορείς υποχρεούνται σε έγκαιρη προειδοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδος, 

του ΓΛΚ και του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) σε περίπτωση 
απόληψης από την Ταμειακή Διαχείριση στην Τράπεζα της Ελλάδος ή το Κοινό 
Κεφάλαιο ποσού υψηλότερου των δέκα εκατομμυρίων ευρώ. Η προειδοποίηση 

πρέπει να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την 
προγραμματισμένη ημερομηνία απόληψης. Η υποχρέωση έγκαιρης 
προειδοποίησης δεν ισχύει για τις απολήψεις των Φορέων από την Ταμειακή 
Διαχείριση στην Τράπεζα της Ελλάδος ή από το Κοινό Κεφάλαιο οι οποίες έχουν 
ήδη συμπεριληφθεί στον ταμειακό προγραμματισμό και έχουν αποσταλεί στην 
εποπτεύουσα ΓΔΟΥ και το ΓΛΚ.» 
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Η παραπάνω Υπουργική Απόφαση έχει δυσμενείς συνέπειες για τους Δήμους, 
οι οποίες μάλιστα έχουν και κυρωτικό χαρακτήρα, όπως τούτο προβλέπεται από το 
άρθρο 69Α του Ν. 4270/2014. Επίσης, με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση 
προσβάλλεται ο πυρήνας του άρθρου 102 του Συντάγματος, σύμφωνα με την 
οποία οι ΟΤΑ απολαμβάνουν διοικητική αυτοτέλεια και οικονομική αυτοδυναμία, 
καθόσον σε συνδυασμό με την περικοπή των ΚΑΠ κατά 60% από τους 
θεσμοθετημένους προς αυτούς πόρους, περιορίζεται παντελώς η δυνατότητά τους 
να εκπληρώσουν τους συνταγματικά κατοχυρωμένους σκοπούς τους.  

Κατά τη γνώμη μου για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου 
μας κρίνεται αναγκαία και επιβεβλημένη, τόσο η λήψη απόφασης για 

άσκηση του ενδίκου μέσου α) της αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ 
κατά της Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. 2/6748/ΔΑΓΚ/24-01-2019 

(ΦΕΚ Β΄ 104) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και β) της 
αίτησης αναστολής εκτέλεσης ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου και 
λήψης προσωρινής διαταγής, ώστε να ανασταλεί η άμεση εκτέλεση της 

παραπάνω αναφερόμενης Υπουργικής Απόφασης για τους παρακάτω 
ειδικότερους λόγους:  

1. Αναιρείται ο πυρήνας της οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ (άρθρ. 102 του 
Συντάγματος), διότι στερούνται την δυνατότητα ελεύθερης τοποθέτησης των 
αποθεματικών και των ταμειακών τους διαθεσίμων, με αποφάσεις των οργάνων 
τους.  

2. Οι ΚΑΠ αποτελούν πόρους της αυτοδιοίκησης και επομένως, πρέπει, 
νομικώς και οικονομικώς, να αντιμετωπίζονται ακριβώς όπως τα ταμειακά 
διαθέσιμα των ΟΤΑ. Για την ταυτότητα του νομικού λόγου, λοιπόν, παραβιάζεται 
και ειδικώς ως προς τους ΚΑΠ η οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ.  

3. Η Υπουργική Απόφαση δεν κάνει καμία διάκριση, ως όφειλε, μεταξύ 
φορέων Γενικής Κυβέρνησης που απολαύουν οικονομικής αυτοτέλειας και 
φορέων που δεν απολαύουν του ειδικού προστατευτικού καθεστώτος της 
αυτοτέλειας.  

4. Η μεταφορά των πόρων δεν δικαιολογείται από λόγους δημοσίου 
συμφέροντος, καθώς δεν εξυπηρετεί την ειλικρίνεια και ακρίβεια του 
προϋπολογισμού.  

5. Η προβλεπόμενη δυνατότητα εξαιρέσεως επιμέρους ΟΤΑ από το νέο 
καθεστώς, με απόφαση της εποπτεύουσας ΓΔΟΥ του ΥΠΕΣ και του ΓΛΚ επιτείνει 
την προσβολή της οικονομικής τους αυτοτέλειας, καθώς η απόφαση λαμβάνεται 
από κρατικά όργανα.  

6. Στην Υπουργική Απόφαση δεν αναφέρεται κανένα απολύτως κριτήριο, που 
πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν για την εξαίρεση φορέων της Γενικής Κυβέρνησης 
από το νέο καθεστώς με αποτέλεσμα να επιτείνεται η αδιαφάνεια και τίθενται οι 
προϋποθέσεις άνισης μεταχείρισης των ΟΤΑ, ενόψει και της επικείμενης 
προεκλογικής περιόδου.  

7. Τέλος, με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης παραβιάζεται το Κοινοτικό 
Δίκαιο και ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας, ο οποίος κυρώθηκε με το 
Ν. 1850/1989, και ιδιαίτερα το άρθρο 9 αυτού, σύμφωνα με το οποίο «Οι 
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν δικαίωμα, στα πλαίσια της εθνικής 
οικονομικής πολιτικής, σε επαρκείς ίδιους πόρους τους οποίους μπορούν να 
διαθέτουν ελεύθερα κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους».   

 Η παρούσα επέχει συμβουλευτικό και όχι δεσμευτικό χαρακτήρα».  
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Οικονομική Επιτροπή με τη 

αριθμ. 56/2019 ομόφωνη απόφασή της παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο 

προς συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης, λόγω της ιδιαίτερης σοβαρότητάς του, 

σύμφωνα με το άρθρ. 72, παρ. 4 του Ν.3852/2010. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις 

διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 & 72 του Ν. 3852/2010  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Να ασκηθεί το ένδικο μέσο α) της αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά της 

Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. 2/6748/ΔΑΓΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β΄ 104) του 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και β) της αίτησης αναστολής εκτέλεσης 

ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου και λήψης προσωρινής διαταγής, ώστε να 

ανασταλεί η άμεση εκτέλεση της παραπάνω αναφερόμενης Υπουργικής Απόφασης, 

για τους λόγους που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας.  

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  63./2019 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 
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