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Θέμα: ‘‘Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρα 15 

του ν. 4305/2014’’

Με το άρθρο 15 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄) ‘‘Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, 

πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής 

νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω 

ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις’’ 

προβλέπεται η υποχρέωση ανάρτησης στο πρόγραμμα Διαύγεια στοιχείων εκτέλεσης των προϋπολογισμών των 

δημόσιων φορέων.   

Η υποχρέωση δημοσίευσης της εκτέλεσης των προϋπολογισμών που εισάγεται με τις πρόσφατες διατάξεις 

καταλαμβάνει το Δημόσιο (ανά υπουργείο), τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), τους 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρώτου και δεύτερου βαθμού (ΟΤΑ), και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 

Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) αυτών.

Οι ανωτέρω δημόσιοι φορείς σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου δημοσιεύουν στοιχεία για την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού τους στην ιστοσελίδα τους και στο Πρόγραμμα Διαύγεια, περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος 

των εσόδων τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και στο 

σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό 

Εξόδου.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στο Πρόγραμμα Διαύγεια αναρτώνται οι προϋπολογισμοί, 

απολογισμοί, ισολογισμοί των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3861/2010 (άρθρο 2 

παράγραφος 4, περίπτωση 6) και οι πράξεις της ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, της απόφασης έγκρισης δαπάνης 

και της οριστικοποίησης της πληρωμής που περιέχει το ακριβές ποσό που θα πληρωθεί για κάθε επιμέρους 

δαπάνη των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ιδίου νόμου (ν. 3861/2010) (άρθρο 2 παράγραφος 4, 

περίπτωση 6). Με την προσθήκη της διάταξης του άρθρου 10Α συμπληρώνεται η εικόνα που εμφανίζεται ήδη στο 

Πρόγραμμα Διαύγεια για τα οικονομικά στοιχεία κάθε υπόχρεου φορέα, προσθέτοντας την περιοδική απεικόνιση 

της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του με την πρόβλεψη της αμελλητί δημοσίευσης των σχετικών στοιχείων ή, 

εφόσον τούτο δεν είναι τεχνικά εφικτό, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού 

μήνα.

Κατά την πρώτη εφαρμογή της νέας διάταξης του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010 και κατά την μεταβατική 

περίοδο κατά την οποία βρίσκονται σε εξέλιξη τεχνικές και θεσμικές διεργασίες προς υλοποίηση λύσεων 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα,   5 Ιουνίου  2015
Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΔ/Φ. 40/ 17742

ΠΡΟΣ : Όπως στον Πίνακα Αποδεκτών
(Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
               
                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Βας. Σοφίας 15
Ταχ. Κώδικας : 10674 - Αθήνα
Πληροφορίες : Χ. Βαμβακούλας, Ν. Χαραλαμποπούλου
Τηλέφωνο  :2131313187, 2131313088
E-mail : diavgeia@yap.gov.gr  

                      

ΑΔΑ: 63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.06.05 17:13:42
EEST
Reason:
Location: Athens



2

δυναμικής απεικόνισης της εκτέλεσης των προϋπολογισμών των υπόχρεων φορέων, τούτοι καλούνται, κατ’ 

επιταγή του Νόμου, να αναρτούν τα σχετικά στοιχεία με τη διαδικασία που κωδικοποιείται στο παράρτημα 

της παρούσης. 

Ειδικά για τα Υπουργεία, κατά την μεταβατική περίοδο και καθώς τούτα, πλην του ΥΠΟΙΚ, δεν έχουν έσοδα, 

αναρτούν μόνο τα έξοδά τους μετά από συνεργασία, εφόσον απαιτείται, με το ΥΠΟΙΚ, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες 

του ΥΠΟΙΚ είναι υπεύθυνες για την ανάρτηση τόσο των εξόδων όσο και των εσόδων του.

Τα ΝΠΔΔ των Υπουργείων, καθώς και οι ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ αυτών, αναρτούν στο Πρόγραμμα Διαύγεια 

αυτοτελώς σύμφωνα με τη διαδικασία που κωδικοποιείται στο παράρτημα της παρούσης. 

Τα Υπουργεία και οι ΟΤΑ πρώτου και δευτέρου βαθμού παρακαλούνται όπως κοινοποιήσουν την παρούσα στα 

Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύουν.

Παράρτημα

Ανάρτηση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμών (άρθρο 10Α του Ν. 3861/2010)

Υπόχρεοι Φορείς: Το Δημόσιο, ανά Υπουργείο, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.

Υποχρεώσεις φορέων 

1. Οι φορείς υποχρεούνται να αναρτούν στο πρόγραμμα Διαύγεια στοιχεία για  την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους. 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

Γεώργιος Κατρούγκαλος
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2. Η ίδια πληροφορία που αναρτάται στο πρόγραμμα Διαύγεια αναρτάται σε εμφανές σημείο και στην ιστοσελίδα του 
εκάστοτε φορέα.

3. Οι φορείς πρέπει να διατηρούν στις ιστοσελίδες τους αρχείο με τις καταστάσεις που απεικονίζουν την πορεία 
εκτέλεσης του Προϋπολογισμού τους.

Διαδικασία ανάρτησης εκτέλεσης προϋπολογισμού υπόχρεων φορέων

1. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού των φορέων απεικονίζεται σε μορφή πίνακα (.pdf αρχείο).

2. Ο ανωτέρω πίνακας επισυνάπτεται στην πράξη και με την μορφή λογιστικού φύλλου (.xls αρχείο)

3. Υπεύθυνη για την ανάρτηση του ανωτέρου πίνακα είναι η αρμόδια για την ανάρτηση του προϋπολογισμού οργανική 
μονάδα του φορέα. 

4. Για την ανάρτηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού χρησιμοποιείται το είδος πράξης «ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ»  του Προγράμματος Διαύγεια.

5. Στο είδος πράξης «ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» συμπληρώνονται τα πεδία «Ημερομηνία έκδοσης», 
«Φορέας», «Είδος», «Θέμα», «Θεματικές Κατηγορίες», «Αριθμός Πρωτοκόλλου», «Οργανωτικές Μονάδες», 
«Υπογράφοντες», «Οικονομικό Έτος», και «Χρονική Περίοδος». Στο πεδίο «Χρονική Περίοδος» συμπληρώνεται 
από τον χρήστη, ολογράφως, ο μήνας στον οποίο αναφέρεται η πράξη (πχ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ).  

6. Ο πίνακας που αναρτάται στο πρόγραμμα Διαύγεια απεικονίζει την εκτέλεση του προϋπολογισμού ανά Κωδικό 
Αριθμού Εσόδου και Κωδικό Αριθμό Εξόδου τετάρτου βαθμού και αν αυτό δεν είναι τεχνικά δυνατό, τουλάχιστον 
δευτέρου βαθμού.

7. Στο σκέλος των εσόδων παρουσιάζονται ανά ΚΑΕ τα Προϋπολογισθέντα, Βεβαιωθέντα και Εισπραχθέντα ποσά 
όπως στο αντίστοιχο υπόδειγμα.

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΧΧΧΧ

ΧΧΧΧ

8. Στο σκέλος των εξόδων παρουσιάζονται ανά ΚΑΕ τα Προϋπολογισθέντα, Ενταλματοποιηθέντα και Πληρωθέντα 

ποσά όπως στο αντίστοιχο υπόδειγμα.

ΕΞΟΔΑ

ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ

ΧΧΧΧ

ΧΧΧΧ

9. Τόσο ο πίνακας που απεικονίζει το σκέλος των εσόδων όσο και ό πίνακας που απεικονίζει το σκέλος των εξόδων 

παρουσιάζονται σε ένα ενιαίο έγγραφο.

Οι υπόχρεοι φορείς αναρτούν την κατάσταση εκτέλεσης του προϋπολογισμού το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά το 

πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα. Σε περίπτωση ανάρτησης λανθασμένων στοιχείων, αυτά διορθώνονται αμελλητί με τη 

διαπίστωση του σφάλματος, με ευθύνη του υπόχρεου φορέα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):

1. Όλα τα Υπουργεία
-Διευθύνσεις Οικονομικού
- Διευθύνσεις Διοίκησης
2. Υπουργείο Οικονομικών
- Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων και
Διοικητικής Υποστήριξης 
-Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής.
3. Όλες οι Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
-Διευθύνσεις Οικονομικού
- Διευθύνσεις Διοίκησης
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4. Όλες οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
(Με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ΟΤΑ
Α’ βαθμού της χωρικής αρμοδιότητάς τους)
-Διευθύνσεις Οικονομικού
- Διευθύνσεις Διοίκησης
5. Όλες οι Περιφέρειες
-Διευθύνσεις Οικονομικού
- Διευθύνσεις  Διοίκησης
6. Όλοι οι Δήμοι
-Διευθύνσεις Οικονομικού
- Διευθύνσεις  Διοίκησης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο κ. Υπουργού

2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού

3. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα

4. κκ Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

5. κκ Προϊστάμενοι Διευθύνσεων
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