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                                                      Αθήνα, 28/12/2011 

                                                                                            Αριθ. πρωτ.: 270/2011 

ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ     

για το πρόγραμμα ‘ΔΙΑΥΓΕΙΑ’  

 

Ταχ. Δ/νση: 

 

Πληροφορίες: 

Τηλέφωνο: 

Τηλεομοιοτυπία:  

Ηλ. ταχυδρομείο: 

 

Πανεπιστημίου 25,  

10164, Αθήνα 

Αλέξανδρος Αγγελάκης 

2103375133 

2103375047 

aggelakis@minfin.gr 

   Προς 

 

 

 

 

 

  Αποδέκτες Πίνακα Διανομής    

 

 

Θέμα : «Ανάρτηση στο διαδίκτυο των Αποφάσεων Ανάληψης 
Υποχρέωσης και των Χρηματικών Ενταλμάτων» 

 
 

Σχετικά με την υποχρέωση των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου 
(ΥΔΕ) ή των λοιπών αρμοδίων, κατά νόμο, οργάνων να αναρτούν στο 
Πρόγραμμα Διαύγεια τα χρηματικά εντάλματα που εκδίδουν, θέτουμε υπ’ 
όψιν σας τα εξής :  

 Κατόπιν εισήγησης της ΟΔΕ Διαύγεια του Υπ. Οικονομικών υποβλή-
θηκε αρμοδίως ερώτημα με το, ως ανωτέρω, περιεχόμενο, από τον Γε-
νικό Γραμματέα του Υπ. Οικονομικών, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3270 / 
7.10.2011 έγγραφό του, στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ). 

 Επί του εν λόγω ερωτήματος, το Α’ Τμήμα του ΝΣΚ εξέδωσε την υπ’ 
αριθμ. 460/2011 Γνωμοδότηση (ΑΔΑ: 45ΨΡΟΡΡΕ-ΔΤΚ), η οποία 
έγινε αποδεκτή από το Γενικό Γραμματέα του Υπ. Οικονομικών, κατά 
το άρθρο 7 παρ. 3 & 4 του ν.3086/2002 (ΦΕΚ Α’ 324). 

Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπ’ όψιν :  

1. Τον ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρ-
τηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο Διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια (ΦΕΚ Α’ 112)», 
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2. Τον ν.2362/1995 «Κώδικας Δημοσίου Λογιστικού (ΦΕΚ Α’ 247)», όπως 
αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει,  

3. Την υπ’ αριθμ. 460/2011 Γνωμοδότηση του Α’ Τμήματος του ΝΣΚ, 

Η ΟΔΕ Διαύγεια του Υπουργείου Οικονομικών θεωρεί ότι :  

1. Είναι υποχρεωτική η ανάρτηση στο διαδίκτυο της απόφασης ανά-
ληψης υποχρέωσης του αρμόδιου διατάκτη ή του κατά νόμο εξου-
σιοδοτημένου οργάνου, με την οποία εγκρίνεται η πραγματοποίηση 
της δαπάνης και δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση (δημοσιονομική δέ-
σμευση κατά το άρθρο 21 παρ. 2 του ν.2362/1995). 

2. Η ανάρτηση των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης θα πρέπει να 
διενεργείται από την αρμόδια υπηρεσία του οικείου φορέα, μετά τη 
χορήγηση βεβαίωσης της ΥΔΕ για την ύπαρξη πίστωσης, καθώς 
η τελευταία αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της έκδοσής 
της. 

3. Δεν είναι υποχρεωτική, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 4 περ. 
6 του ν.3861/2010, η ανάρτηση στο διαδίκτυο των χρηματικών 
ενταλμάτων που εκδίδονται από τις ΥΔΕ ή τα κατά νόμο αρμό-
δια όργανα, καθώς, όπως επισημαίνεται στην υπ’ αριθμ. 460/2011 
Γνωμοδότηση του ΝΣΚ, «το χρηματικό ένταλμα αποτελεί μια πράξη ε-
κτέλεσης δαπάνης, που έπεται αυτής και δεν επιφέρει νέα ρύθμιση». 

4. Κατ’ επέκταση των ανωτέρω, δεν κρίνεται σκόπιμη και η ανάρτηση 
των διαβιβαστικών εγγράφων, με τα οποία αποστέλλονται στις 
ΥΔΕ τα αναγκαία δικαιολογητικά για την έκδοση του χρηματι-
κού εντάλματος, καθώς, κατά το ίδιο σκεπτικό, αποτελούν αναγκαία 
στοιχεία για την εκτέλεση της δαπάνης, δίχως, ωστόσο, να επιφέρουν 
νέα ρύθμιση. 

Κατά τα λοιπά, ως προς την ειδικότερη διαδικασία ανάρτησης στο πρόγραμ-
μα Διαύγεια των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ), υπενθυμίζουμε τα 
κάτωθι:  

 Οι ΑΑΥ αναρτώνται ανεξαρτήτως ποσού. 
 Η ανάρτηση των ΑΑΥ διενεργείται από τον αρμόδιο διατάκτη. 
 Ο Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) μπορεί να γράφεται και 

χειρόγραφα στην ΑΑΥ, ύστερα από την απόδοσή του από το σύστημα 
του Διαύγεια. 

 Οι ΥΔΕ ελέγχουν την ύπαρξη του ΑΔΑ στην ΑΑΥ. Ο έλεγχος διενεργεί-
ται κατά την 2η φάση υποβολής, όταν η ΑΑΥ υποβάλλεται μαζί με τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά (αποδείξεις, τιμολόγια κλπ.), και όχι κατά 
την 1η φάση όταν η ΑΑΥ υποβάλλεται στις ΥΔΕ για έλεγχο νομιμότη-
τας, πιστώσεων και ποσοστών διάθεσης. 
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 Η ανάρτηση της ΑΑΥ στο Διαύγεια γίνεται μετά το πέρας της 1ης φά-
σης. Πριν από την ανάρτηση θα πρέπει να συμπληρώνονται στο ηλε-
κτρονικό αρχείο της ΑΑΥ τα στοιχεία που θέτουν οι ΥΔΕ (α/α βιβλίου 
εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, υπόλοιπο προς ανάληψη κλπ.). Στην 
περίπτωση που γίνει ανάκληση της ΑΑΥ θα πρέπει η ‘Απόφαση Ανά-
κλησης’ να αναρτηθεί στο Διαύγεια και να σημειωθεί στο πεδίο ‘ΑΔΑ 
προηγούμενων αποφάσεων’ της οθόνης ανάρτησής της, ο ΑΔΑ της ΑΑΥ. 

 Με την νυν υπάρχουσα μορφή των οθονών του Διαύγεια, η ΑΑΥ αναρ-
τάται ως ‘προϋπολογισμός’ (είδος πράξης). Συμπληρώνονται τα πεδία 
‘ποσό με ΦΠΑ’, ‘αριθμός ΚΑΕ’ και ‘οικονομικό έτος’. Στην ‘κατηγορία 
προϋπολογισμού’ επιλέγουμε κατά περίπτωση την τιμή ‘προϋπολογι-
σμός μιας δαπάνης’ ή ‘ετήσιος προϋπολογισμός’. 

 
Τέλος, επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία υπάρξει μελλοντικά νο-

μοθετική ρύθμιση ή κανονιστική διοικητική πράξη που θα ρυθμίζουν διαφορετικά 
τα προαναφερθέντα, η ΟΔΕ Διαύγεια του Υπ. Οικονομικών θα μεριμνήσει για την 
ενημέρωσή σας. 
 
 

 Με εκτίμηση, 

              ο Συντονιστής της ΟΔΕ για το    
    πρόγραμμα Διαύγεια 

  

 

    Δημήτρης Καπόπουλος      

  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ: 

 

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:  

Αποδέκτες πίνακα Α, Β, Γ, ∆, Ε και ΣΤ  

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γραφείο κ. Υπουργού  

2. Γραφεία κ.κ. Αναπληρωτών Υπουργών  

3. Γραφείο κ. Υφυπουργού  

4. Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων  

5. Προϊσταμένους Γενικών ∆ιευθύνσεων  

 

 


