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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 85335
    Επανακαθορισμός της λειτουργίας του λογαριασμού 

23/200850 για την εθνική συγχρηματοδότηση των 
Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής − 
αντικατάσταση και κατάργηση της Α.Π. 2/51571/0020/
30−7−2010 κοινής Υπουργικής απόφασης.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίαςγια την Κυ−

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Το Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων» (Α’ 20).

3. Το Π.δ. 25/2015 «Διορισμός αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Α΄ 21).

4. Την με αριθ. Υ59/16.2.2015 απόφαση ανάθεσης αρ−
μοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών 
Δημήτριο Μάρδα (Β΄ 256).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 23, 78, 79, 80, 127 και 128 
του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143). 

6. Τις διατάξεις του νόμου 3614/2007 «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» (Α΄ 267).

7. Τον Κανονισμό 1303/2013 του Συμβουλίου της 
17−12−2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης …….».

8. Τις διατάξεις του Νόμου 4314/2014 «Α) Για τη δια−
χείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−
2020 ……» (Α΄ 265).

9. Την παράγραφο 22 του Παραρτήματος ΙΙΙ του νόμου 
3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού 
στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας από τα κράτη−μέ−
λη της ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο» (Α΄ 65).

10. Τις διατάξεις του Νόμου 2212/1952 «Περί αναγραφής 
εις τον Κρατικόν Προϋπολογισμόν από του οικονομι−
κού έτους 1952−1953 και εφεξής πιστώσεων διά δαπά−
νας προβλεπομένας υπό Συμβάσεων Έργου Δ.Ο.Σ. και 

Ο.Κ.Α. εις βάρος των κεφαλαίων της Ανασυγκροτήσεως» 
(Α΄266), και των Ν.δ. 2957/10−8−1954 «Περί δημοσίων επεν−
δύσεων και συμπληρώσεως των σχετικών διατάξεων του 
Δημοσίου Λογιστικού» (Α΄ 186) και 4355/20−8−1964 «Περί 
αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Συντονισμού» (Α΄ 146).

11. Τις αποφάσεις των Υπουργών Συντονισμού και Οι−
κονομικών αριθ. 25812/19.6.1952, 21356/12.3.1953 (Β΄ 75), 
32965/23.5.1953 (Β΄128), 39410/30.6.1953 (Β΄167), 50202/
ΛΟ 607/16.12.1959, 41891/ΛΟ 935/14.11.1960 (Β΄485), 46450/
ΛΟ975/21.12.1960 (Β΄3/4.1.1961), 61029/ΛΟ393/23.12.1964 
(Β΄118/11.2.1965) και 72589/ΛΟ467/27.12.1965 (Β΄6/11.1.1966) 
«περί τρόπου ενεργείας πληρωμών δημοσίων επενδύ−
σεων κ.λπ.» και την απόφασή αρ. 8511/493/17.1.72 «περί 
εφαρμογής διοικητικής αποκέντρωσης στην ενταλμα−
τοποίηση των δαπανών δημοσίων επενδύσεων» (Β΄ 78). 

12. Την με Α.Π. 2/42797/Β0041/4−7−2007 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Έγκριση της 
σύστασης στην ΤτΕ υπό τον πρωτοβάθμιο λογαριασμό 
7100 δευτεροβάθμιων λογαριασμών σε ευρώ των Ε.Π 
του ΕΣΠΑ 2007 – 2013» (Β΄ 1190). 

13. Την με Α.Π. 2/7022/Β0041/22−2−2012 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση λογαρια−
σμού στην Τράπεζα της Ελλάδος με τίτλο (Απολήψεις 
από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του ΕΟΧ περιόδου 
2009−2014)» (Β΄ 502). 

14. Την με Α.Π. 2/87065/11/11/2014 απόφαση του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση σύστασης 
στην Τράπεζα της Ελλάδος (κεντρικό κατάστημα) πρω−
τοβάθμιου λογαριασμού δευτεροβάθμιων λογαριασμών 
σε ευρώ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 
2014−2020» (Β΄ 3127). 

15. Την με Α.Π. 12104/ΕΥΔ και ΠΛΑΠ 275/12−3−2014 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας «Καθορισμός συστήματος διαχείρι−
σης και ελέγχου για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού 
Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 
περιόδου 2009−2014 – Κατανομή των Πόρων» (Β΄ 781). 

16. Την με Α.Π. 2/51571/0020/30−7−2010 κοινή Υπουργική 
απόφαση «Σύσταση λογαριασμού για την εθνική συγ−
χρηματοδότηση των Διαρθρωτικών Ταμείων και του 
Ταμείου Συνοχής».

17. Την ανάγκη για επίσπευση της εφαρμογής των 
πρόσθετων μέτρων ενίσχυσης την Ελλάδας που προω−
θούνται από την Ε.Ε. και έχουν καταγραφεί στην Ανακοί−
νωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών υπαριθμ. 
COM (2015) 400 FINAL. 
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18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού.

19.  Το γεγονός ότι οι εισπράξεις από τα διαρθρωτικά 
ταμεία της ΕΕ που αφορούν ΕΣΠΑ και ΕΟΧ 2007−2013 
και 2014−2020, πιστώνονται στο λογαριασμό 23/200542 
που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Όροι λειτουργίας του λογαριασμού 23/200850

Ο λογαριασμός σε ΕΥΡΩ με τίτλο: «Ε.Δ. – Εθνική Συγ−
χρηματοδότηση των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Τα−
μείου Συνοχής» και αριθμό 23/200850 (εφεξής «λογαρια−
σμός»), ο οποίος συστάθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος 
(κεντρικό κατάστημα), υπό το λογαριασμό διαθεσίμων 
του Ελληνικού Δημοσίου (28) «Λογαριασμός Ταμειακής 
Διαχείρισης», με την Α.Π. 2/51571/0020/30−7−2010 κοινή 
Υπουργική απόφαση, παραμένει ενεργός και η λειτουρ−
γία του διέπεται από τις διατάξεις της παρούσας:

1. Ο λογαριασμός θα λειτουργεί αποκλειστικά για 
τη χρηματοδότηση των δικαιούχων πράξεων των Επι−
χειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) της περιόδου 2007−2013, του 
Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 
της περιόδου 2014−2020 καθώς και για την χρηματο−
δότηση των Προγραμμάτων του Χρηματοδοτικού Μη−
χανισμού του ΕΟΧ. Δεν επιτρέπεται η χρηματοδότηση 
άλλων δράσεων από το λογαριασμό αυτό.

2. Καθορίζουμε την κίνηση του λογαριασμού ως ακο−
λούθως:

α) Ο εν λόγω λογαριασμός (23/200850) πιστώνεται, 
i. με το εκάστοτε συνολικό ποσό που πιστώνεται στο 

λογαριασμό 23/200542 «Έσοδα από Ε.Ε. (Δημοσίων Επεν−
δύσεων)», και το οποίο προέρχεται από το σύνολο των 
απολήψεων (προχρηματοδοτήσεις, ενδιάμεσες πληρω−
μές κ.λπ.) για τη χρηματοδότηση των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α. καθώς και των Προγραμμάτων 
του ΕΟΧ, εφόσον δικαιούχος της χρηματοδότησης από 
την Ε.Ε. είναι το Δημόσιο. 

Η πίστωση στον λογαριασμό αυτόν (23/200850) πραγ−
ματοποιείται αυτόματα, στη βάση πάγιας εντολής προς 
την Τράπεζα της Ελλάδος που χορηγείται άπαξ από το 
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με την παρούσα. 

ii. με εντολή της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενι−
κής Κυβέρνησης (ΔΠΓΚ) του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους (ΓΛΚ) προς την Τράπεζα της Ελλάδος με τα 
αναγκαία ποσά (εθνικοί πόροι) που μεταφέρονται σε 
αυτόν περιοδικά από το λογαριασμό 23/2002, μετά από 
πρόταση της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων (ΔΔΕ) 
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού για την χρηματοδότηση των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007−2013 και ΕΣΠΑ 2014 −2020, 
καθώς και των Προγραμμάτων του ΕΟΧ, προκειμένου 
να χρηματοδοτούνται απρόσκοπτα τα έργα ΕΣΠΑ και 
να εξασφαλίζεται η άμεση πληρωμή των δικαιούχων. Σε 
περίπτωση που οι πληρωμές της εθνικής συμμετοχής 
υπερβαίνουν το αναλογούν ποσό της συγχρηματοδότη−
σης, τα επιπλέον ποσά θα επιστρέφονται ή θα συμψη−
φίζονται με επόμενες υποχρεώσεις εθνικής συμμετοχής.

β) Ο λογαριασμός χρεώνεται με την εκτέλεση των 
ηλεκτρονικών εντολών πληρωμής ή την εξόφληση επι−
ταγών όπου αυτή είναι επιτρεπτή, σε βάρος αναλυτικών 
λογαριασμών με υπολόγους τις Οικονομικές Υπηρεσίες, 
νομικά ή φυσικά πρόσωπα, με βάση τις ισχύουσες δι−
ατάξεις για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα, εκτός αν 

άλλως ορίζουν ειδικές διατάξεις για αυτά (όπως Μέσα 
Χρηματοδοτικής Τεχνικής άρθρο 24 του Ν. 3614/2007 
ή άρθρο 51 του 4314/2014).Τα ποσά αυτά προορίζονται 
αποκλειστικά για την πληρωμή των τελικών δικαιούχων 
πράξεων επιχειρησιακών προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007−
2013 και 2014−2020 και ΕΟΧ.

γ) Η χρηματοδότηση των ως άνω λογαριασμών («Λο−
γαριασμοί έργων») θα πραγματοποιείται με έγγραφη 
εντολή του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτι−
λίας και Τουρισμού.

δ) Τα αδιάθετα υπόλοιπα των κατανομών χρηματοδό−
τησης που βρίσκονται στους λογαριασμούς των έργων 
στο τέλος του έτους, δεν επιστρέφονται και παραμέ−
νουν διαθέσιμα στους λογαριασμούς των έργων για 
πληρωμές τα επόμενα έτη. 

ε) Οι πληρωμές των έργων δεν δύνανται να υπερ−
βαίνουν το σύνολο των πιστώσεων που έχουν εγκριθεί 
για τα έργα. 

3. Ο λογαριασμός (23/200850) είναι έντοκος και οι 
τόκοι αποδίδονται στο Δημόσιο.

4. Οι πληρωμές του λογαριασμού βαραίνουν τον Προ−
ϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων. 

5. Η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει ηλεκτρονικά για 
κάθε ενεργούμενη χρεοπίστωση του λογαριασμού τη 
ΔΠΓΚ του ΓΛΚ και τη ΔΔΕ του Υπουργείου Οικονομίας, 
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

6. Το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού και το Υπουργείο Οικονομικών θα συντονί−
ζουν τις ενέργειές τους προκειμένου:

• να παρέχουν οδηγίες στα λοιπά υπουργεία και τις 
Περιφέρειες 

• να παρακολουθούν ότι κάθε Διαχειριστική Αρχή 
διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι λαμβάνουν πλήρως το 
συνολικό ποσό της οφειλόμενης επιλέξιμης δημόσιας 
δαπάνης το αργότερο σε ενενήντα (90) ημέρες μετά 
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής από 
τον δικαιούχο.

• Διασφαλίζουν ότι κανένα επιλέξιμο ποσό δεν θα 
απομειώνεται ή παρακρατείται και καμία ειδική χρέω−
ση ή άλλη χρέωση με ισοδύναμο αποτέλεσμα δεν θα 
επιβάλλεται η οποία θα μειώνει τα επιλέξιμα ποσά που 
οφείλονται στους δικαιούχους.

Άρθρο 2
Κατάργηση κ.υ.α Α.Π. 2/51571/0020/30−7−2010

Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης καταρ−
γείται η Α.Π. 2/51571/0020/30−7−2010 κοινή Υπουργική 
απόφαση «Σύσταση λογαριασμού για την εθνική συγ−
χρηματοδότηση των Διαρθρωτικών Ταμείων και του 
Ταμείου Συνοχής».

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζε−
ται έναντι κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης που 
ρυθμίζει διαφορετικά το ίδιο θέμα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Αυγούστου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02017061408150002*


		2015-08-14T21:01:40+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




