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ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην ηήπηζη ηος Μηηπώος Γεζμεύζευν  

ηος πποϋπολογιζμού Γημοζίυν Δπενδύζευν  

  

 

1. ΔΙΑΓΩΓΗ  

Όπυρ είναι γνυζηό, ζύμθυνα με ηο θεζμικό πλαίζιο (Π.Γ. 113/2010 άπθπο 7 ) 

κάθε θοπέαρ ςποσπεούηαι να καηαγπάθει ηο ζύνολο ηυν ςποσπεώζευν ηος ζε 

ιδιαίηεπο βιβλίο (Μηηπώο Γεζμεύζευν).  

Με ηην εγκύκλιο μαρ αςηή παπέσονηαι οδηγίερ ηήπηζηρ  Μηηπώος Γεζμεύζευν 

ειδικά για ηο Ππόγπαμμα Γημοζίυν Δπενδύζευν.  

1. ΚΟΠΟ ΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ ΓΔΜΔΤΔΩΝ 

Με ην κεηξψν δεζκεχζεσλ εμαζθαιίδεηαη ε νξζή εθηέιεζε ηνπ  Πξνυπνινγηζκνχ. Με ηελ 

ηήξεζε ηνπ κεηξψνπ επηδηψθεηαη ν έιεγρνο ησλ δεζκεχζεσλ θαη ε απνθπγή αλάιεςεο 

ππνρξεψζεσλ πνπ δελ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ απφ ηηο δηαζέζηκεο πηζηψζεηο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ειέγρεηαη ν ξπζκφο 
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πξαγκαηνπνίεζεο δαπαλψλ θαη   απνηξέπεηαη ε δεκηνπξγία ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 

πνπ πιήηηνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ Γεκνζίνπ. Δπηπιένλ κε ηελ ηήξεζε ηνπ Μεηξψνπ ηίζεηαη 

ζηε δηάζεζε ησλ θνξέσλ έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν παξαθνινχζεζεο ησλ πιεξσκψλ ησλ 

έξγσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ  έηζη ψζηε λα κπνξνχλ απηέο λα 

πξνγξακκαηίδνληαη εγθαίξσο  αλάινγα κε ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα. 

Ο έιεγρνο δεζκεχζεσλ ηνπ ΠΓΔ  ζπλίζηαηαη: 

I. ζηε δηαηήξεζε ησλ δεζκεχζεσλ δαπαλψλ κέζα ζηα φξηα ηνπ ςεθηζζέληνο απφ ηελ 

Βνπιή Πξνυπνινγηζκνχ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, κε δηαζθάιηζε ηφζν ηεο 

δηαζεζηκφηεηαο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ φζν θαη ηεο δπλαηφηεηαο 

ηακεηαθήο θάιπςεο ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ ζην ζηάδην πξηλ ηελ αλάιεςε ηεο 

δέζκεπζεο (έγθξηζε ηεο πιινγηθήο Απφθαζεο έξγσλ/κειεηψλ) θαη 

II. ζηε δηαζθάιηζε φηη φιεο νη πηζηνπνηεκέλεο εξγαζίεο πνπ παξαιακβάλνληαη θαζψο θαη 

ηα ηηκνιφγηα ή ηζνδχλακα έγγξαθα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο εξγαζίεο απηέο γηα ηα 

έξγα/κειέηεο ηνπ ΠΓΔ, πξνγξακκαηίδεηαη λα εμνθιεζνχλ θαη εμνθινχληαη έγθαηξα 

νχησο ψζηε λα αλαραηηίδνληαη θαη ειαρηζηνπνηνχληαη νη ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο. 

2. ΦΟΡΔΙ ΣΗΡΗΗ ΜΗΣΡΩΟΤ ΓΔΜΔΤΔΩΝ   

Μεηξψν Γεζκεχζεσλ ΠΓΔ ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ φινη νη θνξείο  ρξεκαηνδφηεζεο 

έξγσλ ΠΓΔ.  Η επνπηεία γηα πηζηή ηήξεζε ηνπ αζθείηαη απφ ηηο Γεληθέο  Γηεπζχλζεηο 

Οηθνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ θάζε Φνξέα ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο (Τπνπξγεία). Σα λ.π. 

Φνξείο Γεληθήο Κπβέξλεζεο εμαθνινπζνχλ λα ηεξνχλ ην Μεηξψν Γεζκεχζεσλ φπσο 

ηζρχεη κέρξη ζήκεξα, ζχκθσλα  κε ηα νξηδφκελα ζηελ αξηζ.2/91118/0026/29.12.2010 

εγθχθιηφ καο.  

Η δηαδηθαζία ππνβνιήο ησλ ζρεηηθψλ αλαθνξψλ πξνβιέπεη φηη ε Οηθνλνκηθή Τπεξεζία 

θάζε Φνξέα ηεο Γεληθήο  Κπβέξλεζεο απνζηέιιεη ηα ζηνηρεία πξνο ηε Γ/λζε Οηθνλνκηθνχ 

ηνπ Φνξέα ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο πνπ ηνλ επνπηεχεη. 

Δηδηθά γηα ηα έξγα πνπ πινπνηνχληαη απφ ηηο αηξεηέο Πεξηθέξεηεο ην  Μηηπώο 

δεζμεύζευν ζε όηι αθοπά ηο Ππόγπαμμα Γημοζίυν Δπενδύζευν ηεξείηαη 

αποκλειζηικά από ηιρ αιπεηέρ Πεπιθέπειερ θαη φρη απφ ηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο 

ζηηο νπνίεο εγγξάθνληαη νη ζρεηηθέο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Αξκφδηα Τπεξεζία 

γηα ηελ ηήξεζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Μεηξψνπ Γεζκεχζεσλ γηα ηηο αηξεηέο Πεξηθέξεηεο είλαη ε 

Γηεχζπλζε  Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ. Οη Τπεξεζίεο ησλ αηξεηψλ Πεξηθεξεηψλ 

ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ ηηο ζρεηηθέο αλαθνξέο, κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, 

ζηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο. Σαπηφρξνλα ππνβάιινπλ  
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ζηελ Γηεχζπλζε Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηνπ ΤΠΑΑΝ κε  θνηλνπνίεζε γηα  ελεκέξσζε  

ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. 

3. ΡΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 

Η Γηεχζπλζε Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ νθείιεη λα θνηλνπνηεί ζηνπο θνξείο ρξεκαηνδφηεζεο 

πνπ ηεξνχλ ην κεηξψν δεζκεχζεσλ ΠΓΔ ηηο πιινγηθέο Απνθάζεηο ησλ Έξγσλ θαη 

Μειεηψλ πνπ εθδίδεη, ψζηε λα ζπκπιεξψλνληαη ηα πεδία ηνπ βηβιίνπ ηνπ Μεηξψνπ 

Γεζκεχζεσλ ΠΓΔ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αλαιήςεηο δεζκεχζεσλ. Δπίζεο νθείιεη λα 

θνηλνπνηεί ηηο εληνιέο θαηαλνκήο πηζηψζεσλ γηα ηα έξγα ηνπ ΔΠΑ, γηα ηηο νπνίεο δελ 

απαηηείηαη πξνεγνχκελε έγθξηζή ηνπο απφ ηηο Τπεξεζίεο ηήξεζεο ηνπ βηβιίνπ Μεηξψνπ 

δεζκεχζεσλ ΠΓΔ. 

Οη Κεληξηθέο Τπεξεζίεο ησλ Φνξέσλ Υξεκαηνδφηεζεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπλνιηθή 

επνπηεία ηνπ εθηεινχκελνπ Πξνγξάκκαηφο ηνπο θαη λα ηεξνχλ ην βηβιίν ηνπ κεηξψνπ 

δεζκεχζεσλ ΠΓΔ γηα φια ηα έξγα πνπ ρξεκαηνδνηνχλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη φζσλ 

εθηεινχληαη απφ ηα ΝΠΓΓ θαη ΝΠΙΓ, ηηο Αλψλπκεο Δηαηξείεο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπο 

Γεκφζηνπο Οξγαληζκνχο πνπ επνπηεχνπλ. Γηα ηελ απνθπγή δηπινεγγξαθψλ ηα έξγα πνπ 

εθηεινχληαη απφ ηα λ.π. ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη μερσξηζηά. 

Πξνο ην ζθνπφ απηφ φινη νη θνξείο πινπνίεζεο έξγσλ ηνπ ΠΓΔ ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη 

ζε ζπλερή ζπλεξγαζία κε ηηο Κεληξηθέο Τπεξεζίεο ησλ Φνξέσλ Υξεκαηνδφηεζεο ησλ 

έξγσλ πνπ πινπνηνχλ, γηα ηηο αλαγθαίεο εγθξίζεηο θαη ηελ απνζηνιή φισλ ησλ ζρεηηθψλ 

ζηνηρείσλ ψζηε λα  ηεξείηαη αμηφπηζηα ην Μεηξψν Γεζκεχζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. 

ε θάζε Γεληθή Γξακκαηεία Τπνπξγείνπ πνπ εθηειεί ΠΓΔ θαη ζε θάζε κηα απφ ηηο 13 

Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο ζα πξέπεη λα ππάξμεη έλα ζημείο επαθήρ πνπ ζα ζπιιέγεη 

θεληξηθά θαη ζα απνζηέιιεη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ζηηο νηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο ησλ Φνξέσλ 

Υξεκαηνδφηεζεο πνπ είλαη αξκφδηεο θαηά ην λφκν γηα ηελ ηήξεζε ηνπ Μεηξψνπ 

Γεζκεχζεσλ ΠΓΔ θαη ζηε ζπλέρεηα ηα ζηνηρεία απηά ζα απνζηέιινληαη, εληφο ησλ 

πξνζεζκηψλ πνπ έρνπλ νξηζζεί, ζηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ 

Κξάηνπο θαη ζηελ Γηεχζπλζε Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηνπ ΤΠΑΑΝ (ζρεη. Γηάγξακκα).  

4. ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ ΓΔΜΔΤΔΩΝ 

Ωο πξνο ηελ  ηήπηζη ηος βιβλίος Μηηπώος Γεζμεύζευν ηος Ππογπάμμαηορ 

Γημοζίυν Δπενδύζευν θαη κε ζηφρν ηνλ νξζνινγηθφ πξνγξακκαηηζκφ ησλ δαπαλψλ 

ηνπ, παπαθέηοςμε και ηα ακόλοςθα:   
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I. Σν χςνο ησλ λνκηθψλ δεζκεχζεσλ (ζπκβάζεηο θ.ι.π.), πνπ αλαιακβάλνπλ νη Φνξείο 

Υξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΠΓΔ γηα ηα έξγα ηνπο ζπλνιηθά αλά πιινγηθή Απφθαζε θαη 

γηα ην ζχλνιν ηεο πεξηφδνπ ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πξνγξακκαηηζκνχ πξέπεη λα 

ζπκβαδίδεη κε ηηο δεκνζηνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ ΜΠΓ. 

II. Όιεο νη λνκηθέο δεζκεχζεηο (ζπκβάζεηο θ.ι.π.) θαηαιήγνπλ ζε πιεξσκέο, είηε ζε 

βξαρχ ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηελ αλάιεςε ηεο δέζκεπζεο, είηε εληφο ησλ 

επνκέλσλ εηψλ, ζπλεπψο ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ πηζηψζεσλ (αλψηαηα φξηα 

δαπαλψλ) πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φιεο απηέο ηηο απαηηήζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο 

λνκηθέο δεζκεχζεηο πνπ είηε έρνπλ ήδε αλαιεθζεί, ή πξνγξακκαηίδεηαη λα 

αλαιεθζνχλ.  

III. Οη λνκηθέο δεζκεχζεηο (ζπκβάζεηο) πνπ ζα αλαιακβάλνληαη πξέπεη λα είλαη 

πξνγξακκαηηζκέλεο ζε ηξηκεληαία βάζε θαη θαηά ηέηνην ηξφπν θαηαλεκεκέλεο ψζηε 

λα είλαη δπλαηή ε απνπιεξσκή ηνπο ζηα φξηα ησλ εγθεθξηκέλσλ θάζε θνξά 

πηζηψζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ δεκηνπξγνχληαη απιήξσηεο ππνρξεψζεηο γηα ηα 

έξγα ηνπ ΠΓΔ. 

IV. Οη απνθάζεηο αλάιεςεο δέζκεπζεο ζην πιαίζην ηεο εθηέιεζεο ηνπ Κξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ (πιινγηθέο Απνθάζεηο έξγσλ, κειεηψλ ΠΓΔ) ζα πξέπεη λα  

εγθξίλνπλ ηξηκεληαία φξηα πηζηψζεσλ αλά έξγν/ κειέηε πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

δπλαηή ε αλαπξνζαξκνγή ησλ νξίσλ εληφο ηνπ έηνπο κε βάζε ηα ηακεηαθά 

δηαζέζηκα. 

V. Οη αξκφδηεο Τπεξεζίεο πνπ εθδίδνπλ εληνιέο θαηαλνκήο πίζησζεο πξνο ηελ 

Σξάπεδα ηεο Διιάδαο γηα έξγα ηνπ ΠΓΔ ζα πξέπεη λα ηεξνχλ ην ηξηκεληαίν 

εγθεθξηκέλν «πιαθφλ» πηζηψζεσλ ηνπ Φνξέα ηνπο. 

VI. Θα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηνηρεία ησλ παξαζηαηηθψλ πηζηνπνίεζεο 

εξγαζηψλ, ησλ ηηκνινγίσλ ή ηζνδχλακσλ εγγξάθσλ θαη ησλ παξαζηαηηθψλ 

πιεξσκήο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα πξνθχπηνπλ αμηφπηζηα ζηνηρεία γηα ηηο εθθξεκείο 

δεζκεχζεηο, ηηο απιήξσηεο ππνρξεψζεηο θαη ηηο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ.  

5. ΡΟΛΟ ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΩΝ ΦΟΡΔΩΝ ΣΟ ΠΓΔ 

Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΓΛΚ): 

 Έγθαηξε επηβεβαίσζε ηξηκεληαίνπ «πιαθφλ» ηακεηαθψλ δηαζέζηκσλ γηα ην ζχλνιν ηνπ 

ΠΓΔ.  

 Κεληξηθή ζπιινγή ζηνηρείσλ εθθξεκψλ δεζκεχζεσλ, απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ θαη 

ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ΠΓΔ.  
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Β) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ (ΓΓΔ): 

 Έγθξηζε ηξηκεληαίνπ νξίνπ λέσλ λνκηθψλ δεζκεχζεσλ (ζπκβάζεσλ θ.ι.π.) αλά 

πιινγηθή Απφθαζε ζηα φξηα ησλ εγθεθξηκέλσλ νξίσλ ηνπ Κξαηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ ζην πιαίζην ηνπ ΜΠΓ (ΔΛΔΓΥΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΜΔΤΔΩΝ). 

 Έθδνζε απνθάζεσλ αλάιεςεο δέζκεπζεο (πιινγηθέο Απνθάζεηο Έξγσλ θαη 

κειεηψλ κε έγθξηζε ηξηκεληαίαο πίζησζεο αλά έξγν) κε ππνρξέσζε ηήξεζεο ησλ 

νξίσλ ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ ηακεηαθψλ θάζε θνξά δηαζεζίκσλ 

(ΔΛΔΓΥΟ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ – 

ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΛΑΦΟΝ ΑΝΑ ΦΟΡΔΑ). 

 Έθδνζε απνθάζεσλ θαηαλνκήο πίζησζεο γηα έξγα ΠΓΔ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ 

ΔΠΑ ηεξψληαο ηα εγθεθξηκέλα φξηα πηζηψζεσλ ησλ Φνξέσλ γηα ηα έξγα ΔΠΑ 

(ΣΗΡΗΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΜΔΩ ΚΔΝΣΡΙΚΟΤ 

ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΔΠΑ). 

 Έθδνζε απνθάζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο πιινγηθψλ Απνθάζεσλ έξγσλ ΠΓΔ πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη εθηφο Κεληξηθνχ Λνγαξηαζκνχ. (ΔΛΔΓΥΟ ΟΡΙΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ – ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΛΑΦΟΝ ΑΝΑ 

ΦΟΡΔΑ). 

Γ) ΦΟΡΔΙ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ/Γ/ΝΔΙ 

ΑΝΑΠΣ.    ΠΡΟΓΡ/ΜΟΤ): 

 Έγθξηζε έθδνζεο απνθάζεσλ θαηαλνκήο πηζηψζεσλ γηα φιεο ηηο Τπεξεζίεο εληφο ηνπ 

Φνξέα πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλεο γηα ηελ έθδνζε απνθάζεσλ θαηαλνκήο 

πηζηψζεσλ. Γελ κπνξνχλ λα εγθξίλνληαη απνθάζεηο θαηαλνκήο πηζηψζεσλ πνπ 

ππεξβαίλνπλ ην ηξηκεληαίν φξην εγθεθξηκέλσλ πηζηψζεσλ ηνπ Φνξέα. (ΔΛΔΓΥΟ 

ΤΠΟΛΟΙΠΟΤ ΠΙΣΩΗ ΠΡΟ ΓΙΑΘΔΗ ΓΙΑ ΔΓΚΡΙΗ Η/ΚΑΙ ΔΚΓΟΗ 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΠΙΣΩΗ). Δμαηξείηαη απφ απηή ηε δηαδηθαζία ε έθδνζε απνθάζεσλ 

θαηαλνκήο πηζηψζεσλ γηα έξγα ΔΠΑ ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηε ΓΓΔ θαζψο 

θαη νη θαηαλνκέο γηα ηα ΔΑΠΝΑ ηνπ ΤΠΑΑΝ φπνπ ν αλσηέξσ έιεγρνο ζα γίλεηαη θαη 

ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΓΓΔ. 

 Σήξεζε βηβιίνπ κεηξψνπ δεζκεχζεσλ ΠΓΔ ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα. 

Όινη νη εκπιεθφκελνη θνξείο ππνρξενχληαη λα απνζηέιινπλ, ηεξψληαο απζηεξά ηηο 

πξνζεζκίεο πνπ έρνπλ νξηζζεί, ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ 

Φνξέα πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ ηήξεζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Μεηξψνπ δεζκεχζεσλ ΠΓΔ 

- Γεληθέο Γ/λζεηο Οηθνλνκηθνχ γηα ηα Τπνπξγεία θαη Γ/λζεηο Αλαπηπμηαθνχ 

Πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηηο Πεξηθέξεηεο (ΤΛΛΟΓΗ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΔΝΣΟ 

ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ). 
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Γ) ΦΟΡΔΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΡΓΩΝ ΠΓΔ: 

 Σήξεζε εγθεθξηκέλσλ νξίσλ λνκηθψλ δεζκεχζεσλ (ζπκβάζεσλ) θαη ηξηκεληαίσλ 

πηζηψζεσλ. 

 Απνζηνιή αλαιπηηθψλ ζηνηρείσλ παξαζηαηηθψλ πηζηνπνηεκέλσλ εξγαζηψλ, 

ηηκνινγίσλ ή ηζνδχλακσλ εγγξάθσλ θαη παξαζηαηηθψλ πιεξσκήο ησλ έξγσλ πνπ 

πινπνηνχλ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηήξεζεο ηνπ κεηξψνπ δεζκεχζεσλ ΠΓΔ ηνπ 

Φνξέα Υξεκαηνδφηεζεο ησλ έξγσλ ηνπο. Σα λ.π.ΦΓΚ δελ απνζηέιινπλ αλαιπηηθά 

ζηνηρεία  παξαζηαηηθψλ, αιιά ζπγθεληξσηηθή κεληαία αλαθνξά αλά έξγν, πνπ 

πξνθχπηεη απφ ην κεηξψν δεζκεχζεσλ πνπ ηεξνχλ.   

6. ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΜΗΣΡΩΟΤ ΓΔΜΔΤΔΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΠΓΔ - ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΗΛΩΝ 

Όινη νη Φνξείο Υξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΠΓΔ ππνρξενχληαη λα θαηαγξάθνπλ θαη λα ηεξνχλ 

ζε ηδηαίηεξν βηβιίν ηηο δηνηθεηηθέο πξάμεηο κε ηηο νπνίεο γελλάηαη ε επηβεβαηψλεηαη ε 

ππνρξέσζε ηνπ Γεκνζίνπ πξνο ηξίηνπο γηα ηα έξγα πνπ ρξεκαηνδνηνχλ. Γηα ηα έξγα ηνπ 

ΠΓΔ ε δηνηθεηηθή πξάμε αλάιεςεο ππνρξέσζεο είλαη ε πιινγηθή Απφθαζε.  

Δπίζεο, ζα πξέπεη ζην ίδην βηβιίν λα θαηαγξάθνληαη θαη λα πξνθχπηνπλ αμηφπηζηα 

ζηνηρεία γηα ηηο εθθξεκείο δεζκεχζεηο, ηηο απιήξσηεο ππνρξεψζεηο θαη ηηο ιεμηπξφζεζκεο 

νθεηιέο γηα θάζε ελάξηζκν έξγν ηνπ ΠΓΔ. Πξνο ην ζθνπφ απηφ επηζπλάπηεηαη ζηελ 

παξνχζα εγθχθιην ππφδεηγκα βηβιίνπ κεηξψνπ δεζκεχζεσλ πνπ πξέπεη λα ηεξείηαη απφ 

ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο Οηθνλνκηθνχ ησλ Φνξέσλ Υξεκαηνδφηεζεο έξγσλ ΠΓΔ, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέγνληαη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία.  

Σν κεηξψν δεζκεχζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ:  

Α) Σν νηθνλνκηθφ έηνο ζην νπνίν αλαθέξεηαη 

Β) Σν εγθεθξηκέλν εηήζην φξην πιεξσκψλ πνπ ηζνχηαη κε ην φξην  πηζηψζεσλ αλά Φνξέα 

θαη εηδηθφ Φνξέα Υξεκαηνδφηεζεο 

Γ) Σν εγθεθξηκέλν ηξηκεληαίν φξην πηζηψζεσλ αλά ΑΔ θαη ελάξηζκν έξγν ηνπ ΠΓΔ 

Γ) Σελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο πιινγηθήο Απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ νξίνπ 

πηζηψζεσλ αλά έξγν πνπ απνηειεί θαη ηελ απφθαζε αλάιεςεο ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο 

Δ) Σνλ αξηζκφ, ηελ εκεξνκελία θαη ην πνζφ ηνπ παξαζηαηηθνχ πιεξσκήο πνπ απνδεηθλχεη 

ηελ χπαξμε νθεηιήο 
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Z) Σνλ αξηζκφ, ηελ εκεξνκελία θαη ην πνζφ ηνπ ηίηινπ πιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ 

H) Σν ππφινηπν ησλ εθθξεκψλ δεζκεχζεσλ, ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ 

ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ 

Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ αξκφδησλ Τπεξεζηψλ γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ επί κέξνπο πεδίσλ 

θαη ζηειψλ ηνπ ππνδείγκαηνο αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα: 

Πεδίν “ηοισεία δεζμεύζευν και πληπυμών οικονομικού έηοςρ”: Αλαγξάθεηαη ην 

νηθνλνκηθφ έηνο.  

Πεδίν “Ονομαζία Φοπέα”: Αλαγξάθεηαη ε νλνκαζία ηνπ Φνξέα (Τπνπξγείνπ ή 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο πνπ γεσγξαθηθά αλήθεη ε Πεξηθέξεηα). 

Πεδίν “Κυδικόρ Φοπέα”: Αλαγξάθεηαη ν θσδηθφο ηνπ Φνξέα φπσο αλαθέξεηαη ζην 

ζπλεκκέλν πίλαθα (ε φηη αθνξά ηα Τπνπξγεία αλαγξάθεηαη ν αληίζηνηρνο θσδηθφο θαη ζε 

φηη αθνξά ηηο Πεξηθέξεηεο αλαγξάθεηαη ν θσδηθφο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο πνπ 

γεσγξαθηθά απηέο αλήθνπλ). 

Πεδίν “Ονομαζία Διδικού Φοπέα”: Αλαγξάθεηαη ε νλνκαζία ηεο αξκφδηαο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ΠΓΔ ή ηεο Πεξηθέξεηαο. 

Πεδίν “Κυδικόρ Διδικού Φοπέα”: Αλαγξάθεηαη ν θσδηθφο ηεο αξκφδηαο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο ε ηεο Πεξηθέξεηαο φπσο αλαθέξεηαη ζην ζπλεκκέλν πίλαθα.  

Πεδίν “μήναρ”: Αλαθέξεηαη ν κήλαο ζηνλ νπνίν αληηζηνηρνχλ ηα ζηνηρεία. 

ηήλερ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8: Αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ελάξηζκνπ. Αλαιπηηθφηεξα: 

 ηήλη 1 “ςλλογική Απόθαζη (κυδικόρ)”: Αλαγξάθεηαη ν θσδηθφο ηεο 

ζπιινγηθήο Απφθαζεο 

 ηήλη 2 “Όπιο πίζηυζηρ Φοπέα” : Καηαρσξείηαη ην εγθεθξηκέλν ηξηκεληαίν φξην 

πίζησζεο ηνπ Φνξέα ζπλνιηθά, ην νπνίν απνηειεί θειί ειέγρνπ ψζηε ηα ζχλνια ηνπ 

εηδηθνχ Φνξέα ηεο ζηήιεο (6) λα κελ ππεξβαίλνπλ ην γεληθφηεξν ζχλνιν. 

 ηήλη 3 “Κυδικόρ έπγος”: Καηαρσξείηαη ν θσδηθφο ηνπ έξγνπ φπσο αλαγξάθεηαη  

ζηελ εγθεθξηκέλε Α. 

 ηήλη 4 “Σίηλορ έπγος”: Καηαρσξείηαη ν ηίηινο ηνπ έξγνπ φπσο αλαγξάθεηαη ζηελ 

εγθεθξηκέλε Α. 
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 ηήλη 5 “Δγκεκπιμένορ πποϋπολογιζμόρ έπγος”: Ο εγθεθξηκέλνο 

πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ φπσο αλαγξάθεηαη ζηελ εγθεθξηκέλε ζπιινγηθή 

απφθαζε. 

 ηήλη 6 “Ανάλητη ςποσπέυζηρ (εγθεθξηκέλε πίζησζε έξγνπ)”: ε ηξηκεληαία 

εγθεθξηκέλε πίζησζε γηα ην έξγν πνπ απνηειεί θαη ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο.  

 ηήλη 7 “Ημεπομηνία ανάλητηρ ςποσπέυζηρ”:  ε εκεξνκελία έθδνζεο ηεο Α ή 

ηεο πξνέγθξηζεο.   

 ηήλη 8 “Καηανομή Σ.η.Δ.”: Η θαηαλνκή πνπ έρεη εθηειεζηεί απφ ηελ Σξάπεδα ηεο 

Διιάδαο. 

ηήλερ 9, 10, 11, 12, 13: Αλαθέξνληαη ζηνηρεία ησλ εγγξάθσλ πηζηνπνίεζεο ηεο 

ππνρξέσζεο.  

Αλαιπηηθφηεξα: 

 ηήλη 9  “Απιθμόρ εγγπάθος πιζηοποίηζηρ ςποσπέυζηρ ή ανηίζηοισος 

εγγπάθος”: Καηαγξάθεηαη ν αξηζκφο ηνπ εγγξάθνπ κε ην νπνίν παξαιακβάλνληαη 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία πηζηνπνηεκέλεο εξγαζίεο έξγσλ ΠΓΔ (π.ρ. 

ινγαξηαζκνί έξγσλ, εληνιέο πιεξσκήο ή παξφκνηα παξαζηαηηθά). 

 ηήλη 10 “Ημεπομηνία εγγπάθος πιζηοποιημένηρ ςποσπέυζηρ”: 

Καηαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ηνπ εγγξάθνπ κε ην νπνίν παξαιακβάλνληαη ζχκθσλα 

κε ηελ θείκελε λνκνζεζία πηζηνπνηεκέλεο εξγαζίεο έξγσλ ΠΓΔ (π.ρ. ινγαξηαζκνί 

έξγσλ -εληνιέο πιεξσκήο ή παξφκνηα παξαζηαηηθά). 

 ηήλη 11 “Σίηλορ εγγπάθος πιζηοποιημένηρ ςποσπέυζηρ”: Καηαγξάθεηαη 

ζπλνπηηθά ν ηίηινο ηνπ εγγξάθνπ παξαιαβήο πηζηνπνηεκέλσλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ 

παξαιεθζεί ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 ηήλη 12 “Ποζό πιζηοποιημένηρ ςποσπέυζηρ”: Καηαγξάθεηαη ην πνζφ ησλ 

πηζηνπνηεκέλσλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ παξαιεθζεί ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία. 

 ηήλερ 13 “Τπολειπόμενη ππορ διάθεζη πίζηυζη”: Τπνινγίδεηαη θαη 

θαηαρσξείηαη ε δηαθνξά ησλ πνζψλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο ζηήιεο (6) “Αλάιεςε 

ππνρξέσζεο (εγθεθξηκέλε πίζησζε έξγνπ)” θαη (12) “Πνζφ πηζηνπνηεκέλεο 

ππνρξέσζεο” θαη αθνξά ην ππφινηπν ηεο εγθεθξηκέλεο πξνο δηάζεζε πίζησζεο.  

ηήλερ 14 έυρ 18: πεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία ηνπ ηηκνινγίνπ ή ηνπ ηζνδχλακνπ 

εγγξάθνπ. Αλαιπηηθφηεξα: 

 ηήλη 14 “Απιθμόρ ηιμολογίος ή ιζοδύναμος εγγπάθος”: Καηαγξάθνληαη ν 

αξηζκφο ηνπ ηηκνινγίνπ ή ηνπ ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ. 
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 ηήλη 15 “Ανηικείμενο ηιμολογίος ή ιζοδύναμος εγγπάθος”: Καηαγξάθεηαη ν 

ηίηινο ηνπ ηηκνινγίνπ ή ηνπ ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ. 

 ηήλη 16 “Ημεπομηνία ηιμολογίος ή ιζοδύναμος εγγπάθος”: Καηαγξάθνληαη 

ε εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ ηηκνινγίνπ ή ηνπ ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ. 

 ηήλη 17 “ΑΦΜ Αναδόσος”: Καηαγξάθεηαη ν ΑΦΜ ηνπ αλαδφρνπ ή πηζησηή. 

 ηήλη 18 “Ποζό ηιμολογίος ή ιζοδύναμος εγγπάθος”: Καηαγξάθεηαη ην 

ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ ηηκνινγίνπ (ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ θξαηήζεσλ θαη ηνπ ΦΠΑ). 

ηήλερ 19 έυρ 22: πεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία εμφθιεζεο ηνπ ηηκνινγίνπ ή ηνπ 

ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ σο παξαζηαηηθφ πιεξσκήο ζην ΠΓΔ ζεσξείηαη ε επηηαγή. 

 Αλαιπηηθφηεξα: 

 ηήλη 19 “Απιθμόρ παπαζηαηικού πληπυμήρ”: Καηαρσξείηαη ν αξηζκφο ηνπ 

παξαζηαηηθνχ πιεξσκήο (επηηαγή). 

 ηήλη 20 “Ποζό πληπυμήρ”: Καηαρσξείηαη ην ζπλνιηθφ πνζφ πιεξσκήο. 

 ηήλη 21 “Ημεπομηνία εξόθληζηρ”: Αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία εμφθιεζεο ηνπ 

παξαζηαηηθνχ πιεξσκήο (επηηαγή). 

 ηήλη 22 “Δίδορ παπαζηαηικού πληπυμήρ”: Καηαρσξείηαη ην είδνο ηνπ 

παξαζηαηηθνχ πιεξσκήο (επηηαγή). 

ηήλη 23 “Δκκπεμείρ δεζμεύζειρ”: Τπνινγίδεηαη ε δηαθνξά ησλ πνζψλ πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηηο ζηήιεο (12) “Πνζφ πηζηνπνηεκέλεο ππνρξέσζεο” θαη (20) “Πνζφ 

πιεξσκήο” θαη αθνξά ππνρξεψζεηο γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο αλεμάξηεηα εάλ ην ηηκνιφγην 

ή ην ηζνδχλακν έγγξαθν έρεη παξαδνζεί.   

ηήλη 24 “Απλήπυηερ ςποσπεώζειρ”: Τπνινγίδεηαη  ε δηαθνξά ησλ πνζψλ πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηηο ζηήιεο (18) “Πνζφ ηηκνινγίνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ” θαη (20) 

“Πνζφ πιεξσκήο” θαη αθνξά ππνρξεψζεηο γηα ηηο νπνίεο έρεη παξαιεθζεί ην ηηκνιφγην θαη 

δελ έρεη εθδνζεί αληίζηνηρνο ηίηινο πιεξσκήο.   

ηήλη 25 “Ημεπομηνία εξόθληζηρ ςποσπέυζηρ”: Αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία 

εμφθιεζεο φπσο πξνθχπηεη απφ ηε ζπκβαηηθή ππνρξέσζε. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

ππάξρεη θαηαρσξείηαη ε εκεξνκελία έθδνζεο ηηκνινγίνπ. 

ηήλη 26 “Δκκπεμείρ οθειλέρ από 1-30 ημέπερ”: Καηαγξάθεηαη ην ζχλνιν ησλ 

απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ γηα ηηο νπνίεο έρεη παξέιζεη ε εκεξνκελία ππνρξέσζεο 

εμφθιεζεο θαη παξακέλνπλ αλεμφθιεηεο γηα 1 - 30 εκέξεο. 
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ηήλη 27 “Δκκπεμείρ οθειλέρ από 31 – 60 ημέπερ”: Καηαγξάθεηαη ην ζχλνιν ησλ 

απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ γηα ηηο νπνίεο έρεη παξέιζεη ε εκεξνκελία ππνρξέσζεο 

εμφθιεζεο θαη παξακέλνπλ αλεμφθιεηεο γηα 31 - 60 εκέξεο. 

ηήλη 28 “Δκκπεμείρ οθειλέρ από 61-90 ημέπερ”: Καηαγξάθεηαη ην ζχλνιν ησλ 

απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ γηα ηηο νπνίεο έρεη παξέιζεη ε εκεξνκελία ππνρξέσζεο 

εμφθιεζεο θαη παξακέλνπλ αλεμφθιεηεο γηα 61 - 90 εκέξεο. 

ηήλη 29 “Ληξιππόθεζμερ οθειλέρ > 90 ημεπών”: Καηαγξάθεηαη ην ζχλνιν ησλ 

απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ γηα ηηο νπνίεο έρεη παξέιζεη ε εκεξνκελία ππνρξέσζεο 

εμφθιεζεο θαη παξακέλνπλ αλεμφθιεηεο γηα πάλσ απφ 90 εκέξεο, έρνπλ θαηαζηεί 

δειαδή ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο. 

ηήλη 30 “σόλια”: Καηαγξάθνληαη πηζαλά ζρφιηα ή παξαηεξήζεηο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

εγγξαθή. 

7. ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ  

Γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ Φνξέσλ ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΠΓΔ, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε 

ιεπηνκεξήο θαη αμηφπηζηε ειεθηξνληθή θαηαγξαθή φισλ ησλ νθεηιψλ ηνπ ΠΓΔ, έρεη 

αλαπηπρζεί απφ ηε Γηεχζπλζε Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΓΓΔ)   θαη ιεηηνπξγεί δνθηκαζηηθά 

απφ ηηο αξρέο ηνπ έηνπο, εηδηθή πιαηθφξκα πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. Σν ζχζηεκα 

απηφ απνηειεί ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Παξαθνινχζεζεο Πιεξσκψλ θαη Οθεηιψλ 

Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΤΠΠΟΓΔ). Οη θνξείο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΠΓΔ, θιήζεθαλ λα 

νξίζνπλ έλα αξκφδην ζηέιερνο σο ζεκείν επαθήο θαινχκελν “Γηαρεηξηζηήο Οθεηιψλ 

ΠΓΔ”, πνπ εθπξνζσπεί ην Φνξέα ζε απηή ηε δηαδηθαζία. ην ζχζηεκα ζα δηαζπλδεζνχλ 

φινη νη ππφινγνη δηαρεηξηζηέο έξγσλ ΠΓΔ (πνπ εθηεινχλ ηηο πιεξσκέο), θαηαγξάθνληαο 

ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά ππφ ηελ επνπηεία ησλ «Γηαρεηξηζηψλ Οθεηιψλ». Η εθαξκνγή 

απηή είλαη δπλαηφ λα αμηνπνηεζεί απφ ηνπο Φνξείο θαη γηα ηελ ηήξεζε ηνπ Μεηξψνπ 

Γεζκεχζεσλ ηνπ ΠΓΔ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ αλαγθαίσλ πξνζαξκνγψλ θαη 

δηαζπλδέζεσλ πνπ αλακέλεηαη λα νινθιεξσζνχλ έσο ηελ 1ε Ινπιίνπ η.ε. 

Έσο ηφηε ε ηήξεζε ηνπ κεηξψνπ δεζκεχζεσλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ 

ζπκπιήξσζε εηδηθψλ πηλάθσλ ζχκθσλα κε ηα ππνδείγκαηα ηεο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο 

πνπ βαζίδνληαη ζε ινγηζηηθά θχιια (EXCEL).  

8. ΑΠΟΣΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

Οη Φνξείο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζπληάζζνπλ κεληαίεο θαη ηξηκεληαίεο  εθζέζεηο γηα ηα 

ζηνηρεία ηνπ Μεηξψνπ Γεζκεχζεσλ ΠΓΔ ζχκθσλα κε ηελ Δγθχθιηφ καο κε αξ. πξση. νηθ 

2/98253/0094/30.12.2011,  κε ηαπηφρξνλε θνηλνπνίεζε ζην ΤΠΑΑΝ – ΓΓΔ.  Δπίζεο ηα 
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κεληαία ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηήξεζε ηνπ κεηξψνπ θαη αθνξνχλ ηηο 

εθθξεκείο δεζκεχζεηο, ηηο απιήξσηεο ππνρξεψζεηο θαη ηηο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ζα 

πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη ζην e-portal ηνπ ΓΛΚ. Οη θνξείο ρξεκαηνδφηεζεο ζα 

θαηαρσξνχλ ζην e-portal  ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην ΠΓΔ, πιελ απηνχ πνπ εθηειείηαη 

απφ ηα λ.π. πνπ είλαη θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Σα λ.π. Φ.Γ.Κ. εμαθνινπζνχλ λα 

απνζηέιινπλ ηα ζηνηρεία, φπσο γίλεηαη κέρξη ζήκεξα. 

εκεηψλεηαη φηη ζρεδηάδεηαη ε πξνζζήθε γξακκήο ζην e-portal ,φπνπ ηα ζηνηρεία ηνπ ΠΓΔ 

ζα απνηππψλνληαη ρσξηζηά, εηδηθά γηα ηα λ.π Φ.Γ.Κ .  

 9. ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

Η ηήξεζε ηνπ Μεηξψνπ Γεζκεχζεσλ ζα ειέγρεηαη δεηγκαηνιεπηηθά απφ ηηο αξκφδηεο 

Τπεξεζίεο κε ζηφρν ηελ πιήξε θαη ζσζηή απνηχπσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Κξάηνπο. 

10. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΟΓΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΔΩΝ – ΓΡΑΦΔΙΟ 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

Η δηαδηθαζία παξνρήο Οδεγηψλ πεξηγξάθεηαη ήδε ζηελ Δγθχθιην κε αξηζκφ 

2/98253/0094/30.12.2011 θαη γηα εηδηθφηεξα εξσηήκαηα γηα ην ΠΓΔ αξκφδηα λα ηα 

απαληά είλαη ε ΓΓΔ ηνπ ΤΠΑΑΝ. Γηα δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο νη Φνξείο κπνξνχλ λα 

ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά ηα εξσηήκαηα ηνπο ζηελ εθαξκνγή help desk ηνπ ΟΠ – ΠΓΔ 

ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.e-pde.gr.  

 

 

ςνημμένα: 

Α)Τπόδειγμα βιβλίος Μηηπώος Γεζμεύζευν ΠΓΔ 

Β)Κυδικοί Φοπέυν 

 

Πίνακαρ Αποδεκηών                                                       

Ι. Αποδέκηερ ππορ ενέπγεια                     

1. Όια ηα Τπνπξγεία  

    α) Γξαθεία θ.θ Τπνπξγψλ 

    β) Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνχ  

        (κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξψζνπλ  

         ηα λ.π.δ.δ. θαη ηνπο ινηπνχο θνξείο ηεο  

         Γελ. Κπβέξλεζεο πνπ επνπηεχνπλ) 

     γ) Γεληθέο Γ/λζεηο Οηθνλνκηθνχ 

     δ) Γ/λζεηο Οηθνλνκηθνχ 

2. Τπ. Δζσηεξηθψλ Απνθέληξσζεο  

     Γελ. Γ/λζε Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο  

     Γηεχζπλζε Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο Ο.Σ.Α 

     ηαδίνπ 27 10183 ΑΘΗΝΑ 

     (κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξψζεη ηνπο Ο.Σ.Α  

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 

ΦΙΛΙΠΠΟ ΑΥΙΝΙΓΗ 
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       α΄ θαη β΄ βαζκνχ)  

3. Όιεο ηηο Πεξηθέξεηεο  

α) Γξαθεία θ.θ Γελ. Γξακκαηέσλ 

β) Γ/λζεηο Οηθνλνκηθνχ 

 4.  Όιεο ηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο 

       α) Γξαθεία θ.θ Γελ. Γξακκαηέσλ 

 β) Γ/λζεηο Οηθνλνκηθνχ 

  5. Τπνπξγεία : 

      α) Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

      β) Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

      (Με ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξψζνπλ φινπο ηνπο  

        ΟΚΑ πνπ επνπηεχνπλ 

 

 

ΙΙ Αποδέκηερ ππορ κοινοποίηζη 

     

Διεγθηηθφ πλέδξην 

          ( Γηα ελεκέξσζε ησλ θ.θ Δπηηξφπσλ  

           Κ.ι.π. αξκφδησλ Τπεξεζηψλ ηνπ) 

      2.  Όιεο ηηο Τπεξεζίεο Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ 

      3. Δηδηθφ Λνγηζηήξην ηνπ ΤΠΔΘΑ 
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Ρνή ζηνηρείσλ Μεηξψνπ Γεζκεχζεσλ ΠΓΔ απφ Φνξείο Υξεκαηνδφηεζεο - 

Τπνπξγεία 

 

ΤΠΟΙΚ (ΓΛΚ)

ΤΠΑΑΝ (ΔΔΕ)

Γενικές Δ/νσεις Οικονομικού

Τποσργείων

Διεσθύνσεις 

Προγραμματισμού

Φορείς ποσ εκτελούν 

έργα

ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΑΕ τοσ 

Δημοσίοσ, Δημόσιοι 

Οργανισμοί

το
ιτεία

τοιτεία

Α
Ν

Α
Φ

Ο
Ρ

Ε


 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: Ρνή ζηνηρείσλ Μεηξψνπ Γεζκεχζεσλ ΠΓΔ απφ ηηο Πεξηθεξεηαθέο 

Απηνδηνηθήζεηο 

 

ΤΠΟΙΚ (ΓΛΚ)

ΤΠΑΑΝ (ΔΔΕ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Δ/ΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 

ΣΑΜΕΙΟ

ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, κ.λ.π. 

ποσ εκτελούν έργα

το
ιτεία

τοιτεία

τ
οιτ

εία
ΑΝ

ΑΦ
ΟΡ

Ε
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Α/Α ΚΩΓΙΚΟ 
ΦΟΡΔΑ/ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔ

ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 
ΚΩΓΙΚΟ ΔΙΓΙΚΟ ΦΟΡΔΑ/ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 

1 40402107 
Αποκενηπυμένη Γιοίκηζη 

Μακεδονίαρ-Θπάκηρ 

2010001 Πεπιθέπεια Αν. Μακεδονίαρ-Θπάκηρ 

2010002 Πεπιθέπεια Κενηπικήρ Μακεδονίαρ 

2 40405017 

Αποκενηπυμένη Γιοίκηζη 

Γςηικήρ Μακεδονίαρ & 

Ηπείπος 

2010003 Πεπιθέπεια Γςηικήρ Μακεδονίαρ 

2010004 Πεπιθέπεια Ηπείπος 

3 40408992 

Αποκενηπυμένη Γιοίκηζη 

Θεζζαλίαρ, ηεπεάρ 

Δλλάδαρ 

2010008 Πεπιθέπεια ηεπεάρ Δλλάδαρ 

2010005 Πεπιθέπεια Θεζζαλίαρ 

4 4041077 

Αποκενηπυμένη Γιοίκηζη 

Πελοποννήζος, Γςηικήρ 

Δλλάδαρ & Ιονίυν Νήζυν 

2010010 Πεπιθέπεια Πελοποννήζος 

2010006 Πεπιθέπεια Ιονίυν Νήζυν 

2010007 Πεπιθέπεια Γςηικήρ Δλλάδαρ 

5 40409043 
Αποκενηπυμένη Γιοίκηζη 

Αηηικήρ 
2010009 Πεπιθέπεια Αηηικήρ 

6 4041146 
Αποκενηπυμένη Γιοίκηζη 

Αιγαίος 

2010011 Πεπιθέπεια Βοπείος Αιγαίος 

2010012 Πεπιθέπεια Νοηίος Αιγαίος 

7 
4041416 

Αποκενηπυμένη Γιοίκηζη 

Κπήηηρ 
2010013 Πεπιθέπεια Κπήηηρ 
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Α/Α ΚΩΓΙΚΟ ΦΟΡΔΑ/ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ  ΚΩΓΙΚΟ ΔΙΓΙΚΟ ΦΟΡΔΑ/Γ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 

1 1130101 Βοςλή ηυν Δλλήνυν 1130102 
Τπεξεζία Δθαξκνγήο Δπξσπαηθψλ Πξνγξακκάησλ ηεο Βνπιήο 

ησλ Διιήλσλ (Τ.Δ.Δ.Π.)  

2 1013100 
Τποςπγείο Γιοικηηικήρ Μεηαππύθμιζηρ & 

Ηλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ 
1010106 

Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζηαο Γηνίθεζεο & Ηιεθηξνληθήο 
Γηαθπβέξλεζεο 

3 1010100 Τποςπγείο Δζυηεπικών 1010115 Γεληθή Γξακκαηεία Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 

4 1010900 Τποςπγείο Οικονομικών 1010920 Γεληθή Γξακκαηεία Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 

      1010918 Γεληθή Γξακκαηεία Φνξνινγηθψλ & Σεισλεηαθψλ Θεκάησλ 

5 1010200 Τποςπγείο Δξυηεπικών 1010204 Γεληθή Γξακκαηεία Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ 

6 1010300 Τποςπγείο Δθνικήρ Άμςναρ     

7 1012800 
Τποςπγείο Ανάπηςξηρ Ανηαγυνιζηικόηηηαρ & 

Ναςηιλίαρ 
1010435 Γεληθή Γξακκαηεία Ναπηηιίαο 

      1011705 Γεληθή Γξακκαηεία Ληκέλσλ & Ληκεληθήο Πνιηηηθήο  

      10115005 Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ 

      10115002 Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο 

      1010405 
Γεληθή Γξακκαηεία Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθφηεηαο 

& Ναπηηιίαο 

      1011000 Γεληθή Γξακκαηεία Μαθεδνλίαο-Θξάθεο 

    
  1011706 Γεληθή Γξακκαηεία Αηγαίνπ & Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο 

8 1012900 
Τποςπγείο Πεπιβάλλονηορ, Δνέπγειαρ & 

Κλιμαηικήρ Αλλαγήρ 
1012905 Γεληθή Γξακκαηεία Δλέξγεηαο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 

ΑΔΑ: Β4ΩΦΗ-1ΜΝ



 16 

      1012907 
Γεληθή Γξακκαηεία Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & 

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 

      1012906 Δηδηθή Γξακκαηεία Γαζψλ 

9 1010700 
Τποςπγείο Παιδείαρ Γιά Βίος Μάθηζηρ & 

Θπηζκεςμάηυν 
1010718 

Γεληθή Γξακκαηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Γηά Βίνπ Μάζεζεο & 
Θξεζθεπκάησλ 

      10115004 Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο & Σερλνινγίαο 

      1010717 Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο 

10 1012600 
Τποςπγείο Τποδομών Μεηαθοπών & 

Γικηύυν 
1011324 Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Έξγσλ 

      1011603 
Γεληθή Γξακκαηεία Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη 

Γηθηχσλ  

11 1011400 
Τποςπγείο Δπγαζίαρ & Κοινυνικήρ 

Αζθάλιζηρ 
1011412 

Γεληθή Γξακκαηεία Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο & Κνηλσληθήο 
Αζθάιηζεο  

12 1010500 
Τποςπγείο Τγείαρ & Κοινυνικήρ 

Αλληλεγγύηρ 
1010534 

Γεληθή Γξακκαηεία Τπνπξγείνπ Τγείαο & Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο 

13 1011200 
Τποςπγείο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ & 

Σποθίμυν 
1011269 Γεληθή Γξακκαηεία Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

      1011252 Δηδηθή Γξακκαηεία Κνηλνηηθψλ Πφξσλ & Τπνδνκψλ 

14 1010600 
Τποςπγείο Γικαιοζύνηρ Γιαθάνειαρ & 

Ανθπυπίνυν Γικαιυμάηυν 
1010615 

Γεληθή Γξακκαηεία Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο Γηαθάλεηαο & 
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 

15 1012500 Τποςπγείο Πποζηαζίαρ ηος Πολίηη 1012502 Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζηαο Σάμεο 

      1010107 Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 
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      1012503 Γεληθή Γξακκαηεία Αζθάιεηαο Ναπζηπινταο 

16 
1012700 Τποςπγείο Πολιηιζμού & Σοςπιζμού 1012701 Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηζκνχ 

      1010886 Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ 

      10109017 Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηζηηθήο & Σνπξηζηηθήο Τπνδνκήο 

     10115068 Γεληθή Γξακκαηεία Σνπξηζκνχ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝΠΙΝΑΚΑΣ 2:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ …………   

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ:……………………………………..

ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ*:……………………....…………….. …

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ…………….……..………………..…..

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ*:……………………....……………..

Κατανομή ΤτΕ Ημ/νία τιμολογίου

Εκκρεμείς Οφειλές <=90 ημερών

Σχόλια  

από 31-60 ημέρες από 61-90 ημέρες

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30)

ΣΑ…

σύνολο ΣΑ

ΣΑ…

σύνολο ΣΑ

ΣΑ…

σύνολο ΣΑ

σύνολο Φορέα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΧΓΡ/ΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΟΡΙΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑ 0,00

Γενικές οδηγίες:

Ο πίνακας συμπληρώνεται και τα στοιχεία τηρούνται απο τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Φορέα Χρηματοδότησης (αρμόδιο τμήμα για το ΠΔΕ) που υποχρεούται να εκδίδει αναφορές σε μηνιαία βάση 

Τα ποσά αρθροίζονται σε επίπεδο ενάριθμου, ΣΑ, σύνολο ειδικού Φορέα και σύνολο Φορέα

Συμπλήρωση στηλών: 

(1) Συμπληρώνεται ο κωδικός της ΣΑ

(2) Συμπληρώνεται το τριμηνιαίο όριο πίστωσης του Φορέα. Το άθροισμα όλων των πιστώσεων της στήλης (6) δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτό το όριο

(3) Συμπληρώνεται ο κωδικός του έργου στο ΠΔΕ (ενάριθμο)

(4) Συμπληρώνεται ο τίτλος του έργου στο ΠΔΕ

(5) Συμπληρώνεται ο εγκεκριμένος προυπολογισμός του έργου 

(6) Συμπληρώνεται η εγκεκριμένη τριμηνιαία πίστωση του έργου που είναι και η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (δημοσιονομική δέσεμευση)

(7) Συμπληρώνεται η ημερομηνία έκδοσης της ΣΑ που ενέκρινε την πίστωση του έργου

(8) Συμπληρώνεται το ποσό κατανομής στο έργο

(9) Καταγράφεται ο αριθμός του εγγράφου με το οποίο παραλαμβάνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία πιστοποιημένες εργασίες έργων ΠΔΕ (π.χ. λογαριασμοί έργων, εντολές πληρωμής ή παρόμοια παραστστατικά)

(10) Καταγράφεται η ημερομηνία του εγγράφου με το οποίο παραλαμβάνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία πιστοποιημένες εργασίες έργων ΠΔΕ (π.χ. λογαριασμοί έργων -εντολές πληρωμής ή παρόμοια παραστστατικά)

(11) Καταγράφεται συνοπτικά  ο τίτλος του εγγράφου παραλαβής πιστοποιημένων εργασιών που έχουν παραληφθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

(12) Καταγράφεται το ποσό των πιστοποιημένων εργασιών που έχουν παραληφθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

(13) = (6) - (12)

(14) Καταγράφονται ο αριθμός του τιμολογίου ή του ισοδύναμου εγγράφου

(15) Καταγράφεται ο τίτλος του τιμολογίου ή του ισοδύναμου εγγράφου

(16) Καταγράφονται η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου ή του ισοδύναμου εγγράφου

(17) Καταγράφεται ο ΑΦΜ του αναδόχου ή πιστωτή

(18) Καταγράφεται το συνολικό ποσό του τιμολογίου (συμπεριλαμβανόμενων των κρατήσεων και του ΦΠΑ)

(19) Καταχωρείται ο αριθμός του παραστατικού πληρωμής

(20) Καταχωρείται το ποσό πληρωμής

(21) Αναγράφεται η ημερομηνία εξόφλησης

(22) Καταχωρείται το είδος του παραστατικού πληρωμής (π.χ. χρηματικό ένταλμα, εντολή μεταφοράς κ.λ.π.)

(23) Προκύπτει από την διαφορά των ποσών των στηλών (12) και (20) και αφορά υποχρεώσεις για αγαθά και υπηρεσίες που έχουν παραληφθεί ανεξάρτητα εάν τα τιμολόγια ή τα ισοδύναμα έγγραφα έχουν παραδοθεί.

(24) Προκύπτει από την διαφορά των στηλών (20) και (18) και αφορά τις υποχρεώσεις για τις οποίες έχει παραδοθεί τιμολόγιο αλλά δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχος τίτλος πληρωμής.

(25) Καταχωρείται η ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης όπως προκύπτει από τη συμβατική υποχρέωση. Στη περίπτωση που δεν υπάρχει καταχωρείται η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου

(26) Καταγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων για τις οποίες έχει παρέλθει η ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης και παραμένουν ανεξόφλητες για 1 - 30 ημέρες

(27) Καταγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων για τις οποίες έχει παρέλθει η ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης και παραμένουν ανεξόφλητες για 31 - 60 ημέρες

(28) Καταγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων για τις οποίες έχει παρέλθει η ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης και παραμένουν ανεξόφλητες για 61 - 90 ημέρες

(29) Καταγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων για τις οποίες έχει παρέλθει η ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης και παραμένουν ανεξόφλητες για πάνω από 90 ημέρες έχουν καταστεί δηλαδή ληξιπρόθεσμες οφειλές

(30) Καταγράφονται πιθανά σχόλια ή παρατηρήσεις για τη συγκεκριμένη εγγραφή

Σημειώσεις

Οι γραμμοσκιασμένες περιοχές δεν συμπληρώνονται

Οι στήλες (13), (23), (24), (26), (27),(28), (29) υπολογίζονται

* Οι κωδικοί των Φορέων και των Ειδικών Φορέων καταγράφονται σε συνημμένο πίνακα

ΜΗΝΑΣ:……………………………….

Συλλογική 
Απόφαση (Κωδικός)

Όριο πίστωσης 
Φορέα

Κωδικός 
έργου 

Τίτλος 
έργου

 Εγκεκριμένος 
προυπ/μός έργου  

Ανάληψη 
υποχρέωσης 
(εγκεκριμένη 

πίστωση έργου)

Ημερομ. 
Ανάληψης 

υποχρέωσης 
(έκδοση ΣΑ)

Αριθμός εγγράφου 
πιστοποίησης 
υποχρέωσης

Ημερ/νία εγγράφου 
πιστοποιημένης 

υποχρέωσης

Τίτλος εγγράφου 
πιστοποιημένης 

υποχρέωσης

Ποσό πιστοποιημένης 
υποχρεωσης

Υπολειπόμενη προς 
διάθεση πίστωση  

Αριθμός 
τιμολογίου ή 
ισοδύναμου 
εγγράφου

Αντικείμενο 
Τιμολογίου

ΑΦΜ 
Αναδόχου

Ποσό τιμολογίου ή 
άλλου 

ισοδύναμου 
εγγράφου 

Αριθμός 
παραστατικού 

πληρωμής
Ποσό Πληρωμής 

Ημ/νία 
Εξόφλησης 

Είδος 
παραστατικού 

πληρωμής 

Εκκρεμείς 
Δεσμεύσεις 

Απλήρωτες 
Υποχρεώσεις 

Ημερομηνία 
υποχρέωσης 
εξόφλησης 

Ληξιπρόθεσμες 
Οφειλές >90 ημερών

από 1-30 
ημέρες

σύνολο Ειδικού 
Φορέα

ΑΔΑ: Β4ΩΦΗ-1ΜΝ


