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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ̟αρούσα έκθεση συντάσσεται κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων της ̟αρ. 4 του άρθρου
76 του ν.4270/2014 (Α.143) και υ̟οβάλλεται στον Υ̟ουργό Οικονοµικών α̟ό τον
Γενική ∆ιευθύντρια Θησαυροφυλακίου και ∆ηµοσιονοµικών Κανόνων της Γενικής
Γραµµατείας ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής. Συνοδεύει δε το σχέδιο του Κρατικού
Προϋ̟ολογισµού οικονοµικού έτους 2020 ̟ου κατατίθεται στη Βουλή (̟αρ. 4 άρθρ.
58 ν.4270/2014). Οι λε̟τοµέρειες για τη σύνταξή της καθορίστηκαν α̟ό την αριθµ.
2/75748/17-10-2018 υ̟ουργική α̟όφαση (Β.4698).
Η έκθεση αυτή ̟αρέχει µια ολοκληρωµένη εικόνα της ̟ορείας των ̟ληρωµών των
δα̟ανών του Τακτικού Προϋ̟ολογισµού οικονοµικού έτους 2018 ̟ου α̟ορρέουν
α̟ό εµ̟ορικές συναλλαγές. Γίνεται σύγκριση της ε̟ίδοσης των φορέων της Κεντρικής
∆ιοίκησης

στον τοµέα της εξόφλησης των δα̟ανών τους µε τα αντίστοιχα

α̟οτελέσµατα του ̟ροηγούµενου οικονοµικού έτους και

̟αρουσιάζονται οι

σηµαντικότερες ενέργειες και µέτρα ̟ου ελήφθησαν α̟ό ̟λευράς Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους µε σκο̟ό τη µείωση των καθυστερήσεων στις ̟ληρωµές
των εν λόγω δα̟ανών.
Η έκθεση διαρθρώνεται ως εξής:
1. ∆ηµοσιονοµικό ̟λαίσιο ̟ληρωµής των δηµοσίων δα̟ανών
2. Παρακολούθηση ̟ληρωµών δηµοσίων δα̟ανών
3. Πορεία ̟ληρωµών δα̟ανών Κεντρικής ∆ιοίκησης 2018
4. Πορεία ̟ληρωµών δα̟ανών Κεντρικής ∆ιοίκησης 2018 ανά κατηγορία φορέων
5. Μέτρα για τη µείωση του µέσου χρόνου ̟ληρωµής των δα̟ανών
6. ∆ια̟ιστώσεις-συµ̟εράσµατα

-1-

1.

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ

Στο ̟λαίσιο της

ενίσχυσης των αρχών της υ̟ευθυνότητας και λογοδοσίας των

οργάνων ̟ου εµ̟λέκονται στη δηµοσιονοµική διαχείριση µε ο̟οιαδή̟οτε ιδιότητα, η
οργάνωση του δηµοσιονοµικού συστήµατος κινείται σε δύο άξονες: α) στην ανάληψη
α̟ό τις οικονοµικές υ̟ηρεσίες των φορέων α̟οκλειστικών αρµοδιοτήτων και ευθύνης
για τον έλεγχο και την ̟ληρωµή των δα̟ανών του φορέα τους και β) στην ανάδειξη του
ε̟ο̟τικού και ελεγκτικού ρόλου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) στην
οικονοµική διαχείριση των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.
1.1 Αρµόδια όργανα για τον έλεγχο και την ̟ληρωµή των δα̟ανών
Με τις διατάξεις του ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ε̟ο̟τείας
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α.143) καθορίζεται το σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου των δα̟ανών των φορέων της
Γενικής Κυβέρνησης. Συγκεκριµένα, οι αρµοδιότητες, οι ευθύνες και οι υ̟οχρεώσεις
του Γενικού ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών (Γ∆ΟΥ) ̟ροσδιορίζονται στα άρθρα
24, 26 και 69Γ του ανωτέρω νόµου.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 69Γ του ν. 4270/2014, ό̟ως ισχύει,

οι

̟ροϊστάµενοι οικονοµικών υ̟ηρεσιών των Υ̟ουργείων, οι εξοµοιούµενοι µε αυτούς
κατά την ̟αρ. 3 του άρθρου 24 και οι ̟ροϊστάµενοι οικονοµικών υ̟ηρεσιών των
λοι̟ών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης είναι α̟οκλειστικά υ̟εύθυνοι για την ορθή
άσκηση των αρµοδιοτήτων ̟ου αφορούν στη δηµοσιονοµική διαχείριση του φορέα
τους. Στο ̟λαίσιο άσκησης των εν λόγω αρµοδιοτήτων διενεργείται ο έλεγχος των
δα̟ανών τους σύµφωνα µε τους ισχύοντες δηµοσιονοµικούς κανόνες.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 ̟αρ. 3γ του ν.4270/2014, µέχρι την
ολοκλήρωση εφαρµογής της διαδικασίας ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων του
άρθρου 69ΣΤ του ίδιου νόµου, για δα̟άνες ̟ου διενεργούνται α̟ό: α) την Προεδρία
της ∆ηµοκρατίας, β) ̟εριφερειακές υ̟ηρεσίες υ̟ουργείων, ανεξάρτητων αρχών, του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και γ) τις δηµόσιες
αρχές της δικαστικής λειτουργίας του Κράτους, δηµόσια µουσεία και ειδικές
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α̟οκεντρωµένες υ̟ηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε) δύναται
είτε µε α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών και του οικείου Υ̟ουργού ή της
Ανεξάρτητης Αρχής είτε µε α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών κατό̟ιν εισήγησης
του αρµοδίου οργάνου του ΕΣ ή του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, είτε µε
α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών και του Γενικού Γραµµατέα της Προεδρίας της
∆ηµοκρατίας αντίστοιχα, αρµοδιότητες των ̟αραγράφων 4 και 5 του άρθρου 24, καθώς
και των άρθρων 26, 66 και 69Γ να ασκούνται α̟ό τις κατά τό̟ον αρµόδιες
∆ηµοσιονοµικές Υ̟ηρεσίες Ε̟ο̟τείας και Ελέγχου [∆ΥΕΕ (άρθρο 69∆, ̟αρ. 1)].
Η εν λόγω διάταξη έχει µεταβατικό χαρακτήρα, έως ότου καταστεί δυνατό οι Γ∆ΟΥ
Υ̟ουργείων και Ανεξάρτητων Αρχών µε ̟εριφερειακές υ̟ηρεσίες, εφαρµόζοντας
̟λήρως τη διαδικασία ηλεκτρονικής διακίνησης δικαιολογητικών, να ελέγχουν, να
εκκαθαρίζουν και να ̟ληρώνουν το σύνολο των δα̟ανών του φορέα τους, είτε αυτές
διενεργούνται κεντρικά είτε ̟εριφερειακά.
1.2 Παρακολούθηση ̟ορείας ̟ληρωµών των δηµοσίων δα̟ανών
Ο Υ̟ουργός Οικονοµικών στο ̟λαίσιο της γενικής διαχείρισης των οικονοµικών της
Κεντρικής ∆ιοίκησης, ε̟ο̟τεύει την εκτέλεση του Κρατικού Προϋ̟ολογισµού και
µεριµνά για τη συµµόρφωση όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης µε τους
δηµοσιονοµικούς κανόνες.
Το ΓΛΚ ̟αρακολουθεί την εκτέλεση του Κρατικού Προϋ̟ολογισµού, ασκεί έλεγχο στη
δηµοσιονοµική διαχείριση και µεριµνά για την α̟οφυγή συσσώρευσης ληξι̟ρόθεσµων
οφειλών.
Ειδικότερα, µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 49 του ̟δ 142/2017 «Οργανισµός
Υ̟ουργείου Οικονοµικών» (Α. 181) η ∆ιεύθυνση Κατάρτισης και Συντονισµού
Εφαρµογής ∆ηµοσιονοµικών Κανόνων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Θησαυροφυλακίου
και ∆ηµοσιονοµικών Κανόνων έχει την αρµοδιότητα της ̟αρακολούθησης των
̟ληρωµών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και του σχετικού ∆είκτη Ε̟ίδοσης
(Key Performance Indicator - KPI)

και της εισήγησης για λήψη των αναγκαίων

µέτρων σε ̟ερί̟τωση καθυστερήσεων στις ̟ληρωµές.
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Η αρµοδιότητα της ανωτέρω υ̟ηρεσίας συνίσταται στην ̟αρακολούθηση του µέσου
χρόνου και λοι̟ών ̟αραµέτρων εξόφλησης των υ̟οχρεώσεων κάθε φορέα έναντι
των ̟ιστωτών του.

2. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ
2.1 Έννοια Κύριου ∆είκτη Ε̟ίδοσης – Key Performance Indicator (KPI)
Με τις διατάξεις της ̟αρ. Ζ του άρθρου ̟ρώτου του ν. 4152/2013 (Α.107)
ενσωµατώθηκε στο εσωτερικό δίκαιο η αριθµ. 2011/7/ΕΚ Οδηγία του Ευρω̟αϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την α̟οφυγή
καθυστερήσεων στις ̟ληρωµές των υ̟οχρεώσεων φορέων του δηµοσίου (Late Payment
Directive - LPD).
Σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, για την κατα̟ολέµηση των καθυστερήσεων στις
εµ̟ορικές συναλλαγές στις ο̟οίες οφειλέτης είναι δηµόσια αρχή η ̟ροθεσµία
̟ληρωµής δεν ̟ρέ̟ει να υ̟ερβαίνει το χρονικό όριο των 30 ηµερολογιακών ηµερών
α̟ό την ηµεροµηνία ̟αραλαβής του τιµολογίου ή άλλου ισοδύναµου µε αυτό
εγγράφου. Ε̟ι̟λέον, ̟ροβλέ̟εται η υ̟οχρέωση καταβολής τόκων υ̟ερηµερίας,
λοι̟ών εξόδων υ̟ερηµερίας και είσ̟ραξης, σε ̟ερί̟τωση υ̟έρβασης της ̟ροθεσµίας
αυτής. Προϋ̟οθέσεις για την καταβολή των ανωτέρω ̟οσών είναι: α) ο ̟ροµηθευτής
να έχει εκ̟ληρώσει τις συµβατικές και νοµικές υ̟οχρεώσεις του και β) η καθυστέρηση
̟ληρωµής να οφείλεται σε υ̟αιτιότητα του οικείου φορέα.
Σε συνέχεια των ανωτέρω διατάξεων και ̟ροκειµένου: α) να ̟αρακολουθούνται οι
ε̟ιδόσεις στον τοµέα της εξόφλησης των δα̟ανών του ∆ηµοσίου και β) να
α̟οφεύγεται η συσσώρευση ληξι̟ρόθεσµων οφειλών και η ̟εραιτέρω δηµοσιονοµική
ε̟ιβάρυνση, έχει εισαχθεί, υ̟ολογίζεται και ̟αρακολουθείται σε τριµηνιαία βάση
Κύριος ∆είκτης Ε̟ίδοσης – Key Performance Indicator (KPI).
Ο KPI α̟οτυ̟ώνει το µέσο χρόνο α̟ο̟ληρωµής των υ̟οχρεώσεων των φορέων του
∆ηµοσίου και αφορά τις εµ̟ορικές συναλλαγές µεταξύ ε̟ιχειρήσεων και δηµοσίων
αρχών, οι ο̟οίες συνε̟άγονται την ̟αράδοση αγαθών ή την ̟αροχή υ̟ηρεσιών
έναντι αµοιβής.
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Στον υ̟ολογισµό του δείκτη KPI συµµετέχουν όλα τα τιµολόγια ̟ου: α) έχουν
εξοφληθεί ή α̟ορριφθεί εντός του κάθε τριµήνου αναφοράς και β) έχουν ̟αραληφθεί
τουλάχιστον είκοσι εννέα (29) ηµέρες ̟ριν την ηµεροµηνία εξαγωγής δείκτη KPI και
εκκρεµούν κατά την ηµεροµηνία αυτή, υ̟ό την έννοια ότι δεν έχουν εξοφληθεί ή
α̟ορριφθεί.
Τα στοιχεία του KPI εξάγονται την τελευταία µέρα κάθε τριµήνου εκάστου έτους,
δηλαδή την 31η Μαρτίου, την 30η Ιουνίου, την 30η Σε̟τεµβρίου και την 31η
∆εκεµβρίου.
Ο δείκτης υ̟ολογίζεται µε βάση τη στατική εικόνα της κατάστασης των χρηµατικών
ενταλµάτων στο τέλος του τριµήνου αναφοράς και µετράται σε ηµερολογιακές ηµέρες,
υ̟οδηλώνοντας τον αριθµό των ηµερών ̟ου κατά µέσο όρο χρειάστηκαν για την
̟ληρωµή των δα̟ανών.
2.2 Πεδίο ̟αρακολούθησης του KPI έτους 2018
Στοιχεία για την ̟ορεία των ̟ληρωµών κρατικών δα̟ανών εµ̟ορικών συναλλαγών
κατά το οικονοµικό έτος 2018 είναι διαθέσιµα µόνο για τους φορείς της Κεντρικής
∆ιοίκησης, ήτοι τα Υ̟ουργεία, τις Α̟οκεντρωµένες ∆ιοικήσεις και τις Ανεξάρτητες
∆ιοικητικές Αρχές ̟ου δεν έχουν νοµική ̟ροσω̟ικότητα.
Η καταγραφή της ̟ορείας του KPI έχει ε̟εκταθεί α̟ό 01-01-2019 και στους φορείς
της Γενικής Κυβέρνησης εκτός Κεντρικής ∆ιοίκησης βάσει οδηγιών ̟ου δόθηκαν µε
την αριθµ. 2/47972/0026/15.06.2018 εγκύκλιο «Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου
∆εσµεύσεων» (Α∆Α: Ω8ΛΝΗ-4ΕΓ).
Η διακύµανση του δείκτη καταγράφηκε σε µηνιαία βάση για τις ̟ληρωµές φορέων της
Κεντρικής ∆ιοίκησης µέσω αναφορών της ειδικά σχεδιασµένης διαδικτυακής ̟ύλης (eportal) µε στοιχεία ̟ου λαµβάνονται α̟ό το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα
∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής (ΟΠΣ∆Π) και καλύ̟τει όλα τα στάδια της διαδικασίας
̟ληρωµής όσον αφορά στον χρόνο, στο ̟οσό ̟ου ̟ρέ̟ει να καταβληθεί και στους
οφειλόµενους τόκους, σε ̟ερί̟τωση καθυστερηµένων ̟ληρωµών ανά τιµολόγιο,
υ̟ηρεσία, κ.λ̟.
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Σηµειώνεται ότι στον υ̟ολογισµό του δείκτη λαµβάνονται υ̟όψη εµ̟ορικές
συναλλαγές, για τις ο̟οίες η ηµεροµηνία υ̟οχρέωσης δεν είναι ̟ρογενέστερη της 0101-2017.
Τα

σχετικά στοιχεία των ̟ληρωµών των δα̟ανών του Υ̟. Εθνικής Άµυνας δεν

αντλούνται α̟ό το e-portal, αλλά υ̟ολογίζονται και γνωστο̟οιούνται στο ΓΛΚ α̟ό
τις αρµόδιες υ̟ηρεσίες του, ε̟ειδή το µεγαλύτερο µέρος τους διενεργείται εκτός του
ΟΠΣ∆Π.

3. ΠΟΡΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 2018
3.1 Εξέλιξη της τιµής του KPI 2018
Στοιχεία για την ̟ορεία των ̟ληρωµών των δηµοσίων δα̟ανών κατά το 2018
̟αρουσιάζονται στους ̟ίνακες ̟ου ακολουθούν.
Ειδικότερα στον ̟ίνακα 1 εµφανίζεται η εξέλιξη του KPI 2018 βάσει α̟ολογιστικών
στοιχείων ανά τρίµηνο αναφοράς για το σύνολο των φορέων της Κεντρικής ∆ιοίκησης

KPI 2018 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ (σε ηµέρες)
ΣΤΟΧΟΣ

1ο τρίµηνο
29

2ο τρίµηνο
29

3ο τρίµηνο
29

69,2
86
90,3
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΤΙΜΗ-ΣΤΟΧΟ (σε µονάδες)
40,2
57
61,3

4ο τρίµηνο
29
61,4
32,4

Πίνακας 1: KPI 2018 Κεντρικής ∆ιοίκησης
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∆ιάγραµµα 1: Εξέλιξη KPI Κεντρικής ∆ιοίκησης 2018 ανά τρίµηνο

Α̟ό τα στοιχεία του Πίνακα 1 και του ∆ιαγράµµατος 1 ̟ροκύ̟τει ότι καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους υ̟ήρχαν α̟οκλίσεις α̟ό τον τεθέντα στόχο των 29 ηµερών για την
̟ληρωµή των δα̟ανών. Α̟ό το ̟ρώτο έως το τρίτο τρίµηνο του 2018 σηµειώθηκε µια
σταδιακή αύξηση του µέσου χρόνου εξόφλησης των δα̟ανών (α̟ό 69,2 σε 90,3 ηµέρες).
Το τέταρτο τρίµηνο ο µέσος χρόνος µειώθηκε σε 61,4 ηµέρες, σηµειώνοντας τη
χαµηλότερη τιµή για το 2018.
Πλήθος χρηµατικών ενταλµάτων ανά χρόνο εξόφλησης
0-30

31-60

61-90

91-120

≥121

Σύνολο
ΧΕ

Συνολικό
Εντελλόµενο Ποσό

1ο Τρίµηνο

4.425

1.363

1.102

863

1.656

9.409

57.366.868,20 €

2ο Τρίµηνο

11.213

3.921

1.829

1.077

6.808

24.848

224.752.917,90 €

3ο Τρίµηνο

10.894

4.389

2.230

991

5.230

23.734

93.352.438,76 €

4ο Τρίµηνο

23.609

8.279

2.691

1.099

5.321

40.999

278.013.379,09 €

Σύνολο

50.141

17.952

7.852

4.030

19.015

98.990

653.485.603,95 €

ημέρες
τρίμηνο

Πίνακας 2: Πλήθος χρηµατικών ενταλµάτων ανά χρόνο εξόφλησης

Ο Πίνακας 2 α̟οτυ̟ώνει την ε̟ίδοση ανά τρίµηνο 2018 των φορέων της Κεντρικής
∆ιοίκησης ως ̟ρος το χρονικό διάστηµα ̟ου α̟αιτήθηκε για την εξόφληση των
υ̟οχρεώσεων τους ̟ου α̟ορρέουν α̟ό εµ̟ορικές συναλλαγές ανεξαρτήτως της
ηµεροµηνίας δηµιουργίας υ̟οχρέωσης. Πιο συγκεκριµένα, στον ̟ίνακα εµφανίζονται
το ̟λήθος και το αντίστοιχο συνολικό ̟οσό χρηµατικών ενταλµάτων ̟ου
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εξοφλήθηκαν εντός 30, 60, 90, 120 και ̟έραν των 121 ηµερών α̟ό την ηµεροµηνία
δηµιουργίας της σχετικής υ̟οχρέωσης.
Α̟ό τα στοιχεία του ̟ίνακα 2 ̟ροκύ̟τει ότι α̟ό το σύνολο των δα̟ανών ̟ου
̟ληρώθηκαν µε χρηµατικά εντάλµατα καθ’ όλη τη διάρκεια του 2018 το 51% ήταν
εντός της ̟ροβλε̟όµενης ̟ροθεσµίας. Ειδικότερα κατά τη διάρκεια του έτους το
̟οσοστό των εµ̟ρόθεσµων ̟ληρωµών µειώθηκε α̟ό 47% το ̟ρώτο τρίµηνο σε 45% το
δεύτερο και τρίτο τρίµηνο. Το τελευταίο δε τρίµηνο ̟ραγµατο̟οιήθηκε το 41% του
συνόλου των ̟ληρωµών του έτους. Στο διάστηµα αυτό 58% των χρηµατικών
ενταλµάτων εξοφλήθηκαν σε χρονικό διάστηµα µικρότερο

των 30 ηµερών.

Η

βελτίωση αυτή α̟οτυ̟ώνεται και στην τιµή του σχετικού δείκτη KPI ̟ου εµφάνισε τη
χαµηλότερη τιµή του έτους.
Στις ̟αρα̟άνω αναφορές καταγράφεται εµφανώς ότι οι ε̟ιδόσεις των φορέων της
Κεντρικής ∆ιοίκησης στον τοµέα της εξόφλησης των υ̟οχρεώσεων τους ̟ρος
ε̟ιχειρήσεις α̟οκλίνουν σηµαντικά α̟ό τις τεθείσες ̟ροθεσµίες ̟ληρωµής.
Οι ̟αρατηρούµενες α̟οκλίσεις α̟ό το στόχο του δείκτη στην Κεντρική ∆ιοίκηση κατά
τη διάρκεια του έτους 2018 οφείλονται σε µεγάλο βαθµό σε δυσκολίες ̟ροσαρµογής των
φορέων στις νέες αρµοδιότητες και ευθύνες ̟ου ανέλαβαν α̟ό 01/01/2017 για τη
δηµοσιονοµική διαχείρισή τους. Η καθυστέρηση στην ̟ληρωµή των υ̟οχρεώσεών τους
̟ου ̟αρατηρήθηκε το 2017 λόγω κυρίως της ανάληψης των αρµοδιοτήτων ελέγχου,
εκκαθάρισης και ̟ληρωµής των δα̟ανών συνεχίστηκε καθ όλη τη διάρκεια του 2018.
Σηµειώνεται ότι στον υ̟ολογισµό του δείκτη δεν ̟ροσµετρούνται οι δα̟άνες ̟ου
αφορούν σε εµ̟ορικές συναλλαγές και ̟ραγµατο̟οιούνται µε την έκδοση χρηµατικών
ενταλµάτων ̟ρο̟ληρωµής (ΧΕΠ) ή ̟ληρώνονται µέσω ̟αγίων ̟ροκαταβολών λόγω µη
ενσωµάτωσης σχετικής λειτουργικότητας στο ΟΠΣ∆Π. Οι εν λόγω δα̟άνες λόγω της
φύσης τους (άµεση εξόφληση των ̟ιστωτών του δηµοσίου) θα µ̟ορούσαν να
συµβάλλουν στη µείωση της τιµής του δείκτη.
3.2 Σύγκριση των τιµών του KPI 2018 µε τον KPI 2017
Στο ακόλουθο διάγραµµα α̟οτυ̟ώνονται οι τιµές του Κύριου ∆είκτη Ε̟ιδόσεων κατά
το 2018 ανά τρίµηνο, συγκριτικά µε τις αντίστοιχες τιµές του δείκτη κατά το 2017.
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∆ιάγραµµα 2: Σύγκριση τιµών KPI 2017 -KPI 2018 ανά τρίµηνο

Κατά το ̟ρώτο και δεύτερο τρίµηνο του 2018 οι τιµές του δείκτη ήταν υψηλότερες σε
σχέση µε τα αντίστοιχα τρίµηνα του 2017, ενώ η κατάσταση αυτή αντιστράφηκε τα δύο
τελευταία τρίµηνα του 2018. Ειδικά το τελευταίο τρίµηνο του 2018 ο µέσος χρόνος
̟ληρωµής των υ̟οχρεώσεων της Κεντρικής ∆ιοίκησης ̟ου α̟ορρέουν α̟ό εµ̟ορικές
συναλλαγές µειώθηκε σηµαντικά, φτάνοντας στις 61 ηµέρες, σχεδόν τις µισές α̟ό τις
αντίστοιχες του τετάρτου τριµήνου 2017.
3.3 Χρονικά ορόσηµα ̟ληρωµής των δα̟ανών 2018
Στο διάγραµµα 3 εµφανίζεται ο µέσος χρόνος ̟ου α̟αιτήθηκε για την εξόφληση των
δα̟ανών των φορέων της Κεντρικής ∆ιοίκησης (ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας
δηµιουργίας υ̟οχρέωσης) και τα ε̟ιµέρους χρονικά διαστήµατα µεταξύ βασικών
οροσήµων. Ο συνολικός χρόνος για την εξόφληση των δα̟ανών ε̟ιµερίζεται σε τρία
στάδια: το ̟ρώτο αφορά στο διάστηµα α̟ό την ηµεροµηνία δηµιουργίας υ̟οχρέωσης
(ηµεροµηνία ̟αραλαβής αγαθών/υ̟ηρεσιών ή τιµολογίου α̟ό τον ̟ροµηθευτή) µέχρι
την υ̟οβολή των δικαιολογητικών α̟ό τις υ̟ηρεσίες ̟ου ̟ραγµατο̟οιούν τις
δα̟άνες στις αρµόδιες οικονοµικές υ̟ηρεσίες. Το δεύτερο αναφέρεται στο διάστηµα
α̟ό την ̟αραλαβή των δικαιολογητικών των δα̟ανών µέχρι την ενταλµατο̟οίηση
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τους α̟ό τις αρµόδιες οικονοµικές υ̟ηρεσίες και το τρίτο
α̟αιτείται

για

την

εξόφληση

των

στο διάστηµα ̟ου

ενταλµατο̟οιηθεισών

δα̟ανών.

Ο µέσος χρόνος εξόφλησης των δα̟ανών
της Κεντρικής ∆ιοίκησης για το 2018 ήταν
87 ηµέρες. Το µεγαλύτερο

χρονικό

διάστηµα (57 ηµέρες), το ο̟οίο α̟οτελεί
και

την

κύρια

αιτία

καθυστέρησης,

αναλώθηκε στο στάδιο µέχρι την υ̟οβολή
των δικαιολογητικών των δα̟ανών στην
αρµόδια οικονοµική υ̟ηρεσία. Ο µέσος
χρόνος

̟ου

α̟αιτήθηκε

α̟ό

τις

οικονοµικές υ̟ηρεσίες για τον έλεγχο και
την ενταλµατο̟οίηση των δα̟ανών ήταν
22,1 ηµέρες, ενώ ο µέσος χρόνος εξόφλησης
των Χρηµατικών Ενταλµάτων α̟ό την
∆ιάγραµµα 3: Χρονικά ορόσηµα ̟ληρωµής δα̟ανών 2018

ηµεροµηνία έκδοσης τους ήταν 7,9 ηµέρες.

4. ΠΟΡΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 2018 ΑΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ
Οι

φορείς της Κεντρικής ∆ιοίκησης, των ο̟οίων καταγράφηκε η ̟ορεία των

̟ληρωµών των δα̟ανών ̟ου αφορούν σε εµ̟ορικές συναλλαγές, οµαδο̟οιούνται για
τους σκο̟ούς της ̟αρούσας έκθεσης στις εξής κατηγορίες:
α) Υ̟ουργεία
β) Λοι̟οί φορείς Κεντρικής ∆ιοίκησης (Ανεξάρτητες ∆ιοικητικές Αρχές, Ελεγκτικό
Συνέδριο, Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους κ.λ̟.)
γ) Α̟οκεντρωµένες ∆ιοικήσεις
δ) ∆ηµοσιονοµικές Υ̟ηρεσίες Ε̟ο̟τείας και Ελέγχου (∆ΥΕΕ) στους Νοµούς και
Νοµαρχίες
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Στο ∆ιάγραµµα 4 ̟αρουσιάζεται η εξέλιξη του KPI των φορέων της Κεντρικής
∆ιοίκησης εντός του οικονοµικού έτους 2018, ό̟ως αυτός εξάγεται α̟ό αναφορές της
ειδικά σχεδιασµένης διαδικτυακής ̟ύλης (e-portal) µε στοιχεία ̟ου λαµβάνονται α̟ό
το ΟΠΣ∆Π.

∆ιάγραµµα 4: Εξέλιξη KPI Κεντρικής ∆ιοίκησης 2018 ανά κατηγορία φορέων

Α̟ό τους φορείς της Κεντρικής ∆ιοίκησης οι ∆ΥΕΕ και οι οικονοµικές υ̟ηρεσίες των
λοι̟ών φορέων (Ανεξάρτητες Αρχές κλ̟) ̟ραγµατο̟οίησαν κατά τη διάρκεια του
έτους τις ̟ληρωµές τους, ως ε̟ί το ̟λείστον, εντός των ̟ροβλε̟όµενων ̟ροθεσµιών.
Αναφορικά µε τα Υ̟ουργεία και τις Α̟οκεντρωµένες ∆ιοικήσεις, ο µέσος χρόνος ̟ου
α̟αιτήθηκε για την εξόφληση των δα̟ανών τους σε όλα τα τρίµηνα του 2018 ήταν
µεγαλύτερος α̟ό τις 29 ηµέρες.
4.1 Πορεία ̟ληρωµών δα̟ανών Υ̟ουργείων
Ό̟ως α̟οτυ̟ώνεται στον ̟ίνακα 1 του Παραρτήµατος, ο µέσος χρόνος εξόφλησης των
δα̟ανών των Υ̟ουργείων διαµορφώθηκε κατά το 1ο τρίµηνο σε 84,3 ηµέρες και
σταδιακά αυξήθηκε τα ε̟όµενα δύο τρίµηνα σε 114,5 για το 2ο και 123,3 για το 3ο
τρίµηνο, ενώ υ̟οχώρησε σε 99,3 στο 4ο τρίµηνο.
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Κατά τη διάρκεια του έτους τη µικρότερη τιµή του δείκτη (9,5) εµφάνισε το Υ̟.
Εξωτερικών κατά το 4ο τρίµηνο και τη µεγαλύτερη (311,3) το Υ̟. Μεταναστευτικής
Πολιτικής κατά το 3ο τρίµηνο του έτους.
Ε̟ί συνόλου 19 οικονοµικών υ̟ηρεσιών (Γ∆ΟΥ) υ̟ουργείων οι 5 (των Υ̟ουργείων
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Εσωτερικών (Τοµέας Μακεδονίας – Θράκης ), Υγείας,
Οικονοµικών και

Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλε̟ικοινωνιών

& Ενηµέρωσης)

̟αρουσιάζουν τις καλύτερες ε̟ιδόσεις κατά τη διάρκεια του έτους στην εξόφληση των
δα̟ανών τους µε µέσους χρόνους µέχρι 35 ηµέρες.
Τις µεγαλύτερες καθυστερήσεις στον τοµέα των ̟ληρωµών εµφάνισαν 5 υ̟ουργεία
(Μεταναστευτικής

Πολιτικής,

Υ̟οδοµών

&

Μεταφορών,

Εσωτερικών

Προστασίας του Πολίτη), ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρω̟ίνων
και Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων) µε

(Τοµέας

∆ικαιωµάτων

τιµή δείκτη ̟άνω α̟ό 100 για

τουλάχιστον 2 τρίµηνα.
Στο ∆ιάγραµµα 5 α̟οτυ̟ώνονται οι τιµές του KPI όλων των υ̟ουργείων για το
οικονοµικό έτος 2018 (ανά τρίµηνο) σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες τιµές του 2017.
Α̟ό το διάγραµµα είναι εµφανές
ότι ο µέσος όρος του δείκτη των
υ̟ουργείων για α’ και β΄ τρίµηνο
2018 ήταν υψηλότερος α̟ό τις
αντίστοιχες τιµές του KPI 2017. Το
τρίτο τρίµηνο ο µέσος χρόνος ̟ου
α̟αιτήθηκε για την εξόφληση των
δα̟ανών
∆ιάγραµµα 5: Σύγκριση KPI 2017-2018 Υ̟ουργείων

τους

το

2017

ήταν

ακριβώς ο ίδιος και για τα δύο έτη,
ενώ το τελευταίο τρίµηνο του 2018
η τιµή του µειώθηκε σηµαντικά

και διαµορφώθηκε στο 52% της αντίστοιχης τιµής του 2017.
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4.2 Πορεία ̟ληρωµών δα̟ανών Α̟οκεντρωµένων ∆ιοικήσεων
Ό̟ως α̟οτυ̟ώνεται στον ̟ίνακα 2 του Παραρτήµατος, ο µέσος χρόνος εξόφλησης των
δα̟ανών των Α̟οκεντρωµένων ∆ιοικήσεων διαµορφώθηκε κατά το 1ο τρίµηνο σε 94,4
ηµέρες και σταδιακά αυξήθηκε τα ε̟όµενα δύο τρίµηνα σε 114,7 για το 2ο και 117,1
για το 3ο τρίµηνο, ενώ υ̟οχώρησε σε 73,6 στο 4ο τρίµηνο.
Κατά τη διάρκεια του έτους τη µικρότερη τιµή του δείκτη (26) εµφάνισε η
Α̟οκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αιγαίου το 3ο τρίµηνο του έτους και τη µεγαλύτερη (232,3) η
Α̟οκεντρωµένη ∆ιοίκηση Η̟είρου–∆υτικής Μακεδονίας, η ο̟οία καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους εξοφλούσε τις δα̟άνες της σε χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των
100 ηµερών. Ε̟ι̟λέον 3 Α̟οκεντρωµένες ∆ιοικήσεις (Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας,
Κρήτης και Πελο̟οννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου) είχαν τιµή δείκτη ̟άνω α̟ό
100 για τουλάχιστον 2 τρίµηνα.
Στο ∆ιάγραµµα 6 α̟οτυ̟ώνονται οι τιµές του KPI των Α̟οκεντρωµένων ∆ιοικήσεων
οικονοµικού έτους 2018 (ανά τρίµηνο) σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες τιµές του 2017.

Οι

µέσες

τιµές

του

KPI

των

Α̟οκεντρωµένων ∆ιοικήσεων για τα
̟ρώτα τρία τρίµηνα του 2018 ήταν
υψηλότερες α̟ό τις αντίστοιχες του
2017. Μόνο κατά το τελευταίο τρίµηνο
του 2018 οι φορείς ̟αρουσίασαν KPI
χαµηλότερο α̟ό του 2017.

∆ιάγραµµα 6: Σύγκριση KPI 2017-2018 Α̟οκεντρωµένων ∆ιοικήσεων

4.3 Πορεία ̟ληρωµών δα̟ανών ∆ηµοσιονοµικών Υ̟ηρεσιών Ε̟ο̟τείας και
Ελέγχου (∆ΥΕΕ)
Οι ∆ΥΕΕ στους Νοµούς και τις Νοµαρχίες είναι Υ̟ηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας
∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής του Υ̟ουργείου Οικονοµικών και έχουν αναλάβει τον
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έλεγχο, την εκκαθάριση και την ̟ληρωµή των δα̟ανών ̟ου διενεργούνται α̟ό την
Προεδρία της ∆ηµοκρατίας και ̟εριφερειακές υ̟ηρεσίες Υ̟ουργείων, Ανεξάρτητων
Αρχών, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους για µια
µεταβατική ̟ερίοδο έως ότου καταστεί δυνατό οι οικονοµικές υ̟ηρεσίες των
Υ̟ουργείων και Ανεξάρτητων Αρχών µε ̟εριφερειακές οργανικές µονάδες,
εφαρµόζοντας ̟λήρως τη διαδικασία ηλεκτρονικής διακίνησης δικαιολογητικών, να
ελέγχουν, να εκκαθαρίζουν και να ̟ληρώνουν το σύνολο των δα̟ανών του φορέα
τους ( σχετ. άρθρο 24 ̟αρ. 3γ του ν. 4270/2014).
Οι φορείς της Κεντρικής ∆ιοίκησης ̟ου διαθέτουν ̟εριφερειακές υ̟ηρεσίες, τις
δα̟άνες των ο̟οίων κατά το 2018 έλεγχαν και εξοφλούσαν οι ∆ΥΕΕ ̟εριλαµβάνονται
στον Πίνακα 5 του Παραρτήµατος.
Στον ∆ιάγραµµα 7 α̟οτυ̟ώνονται οι τιµές του KPI 2018 όλων των ∆ΥΕΕ (ανά
τρίµηνο) σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες τιµές του 2017.

Σε όλα τα τρίµηνα του 2018 οι µέσες
τιµές

του δείκτη των

Νοµούς

και

∆ΥΕΕ στους

Νοµαρχίες

ήταν

χαµηλότερες σε σχέση µε το 2017 και
ταυτόχρονα κάτω α̟ό τον τεθέντα στόχο
των 29 ηµερών.

∆ιάγραµµα 7: Σύγκριση KPI ∆ΥΕΕ 2017-2018

4.4. Πορεία ̟ληρωµών δα̟ανών λοι̟ών φορέων Κεντρικής ∆ιοίκησης

Στο ∆ιάγραµµα 8 α̟οτυ̟ώνονται οι τιµές του KPI των λοι̟ών φορέων της Κεντρικής
∆ιοίκησης, δηλαδή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους,
των Ανεξάρτητων ∆ιοικητικών Αρχών και του Γενικού Ε̟ιθεωρητή ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης του οικονοµικού έτους 2018 (ανά τρίµηνο) σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες
τιµές του 2017.
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Παρατηρείται ότι οι τιµές του δείκτη
είναι ιδιαίτερα χαµηλές καθ’ όλη τη
διάρκεια του 2018 σε σύγκριση µε τις
αντίστοιχες του 2017 και κάτω α̟ό τον
στόχο των 29 ηµερών. Η µεγαλύτερη
µείωση ̟αρατηρήθηκε το τρίτο τρίµηνο,
ό̟ου o KPI µειώθηκε α̟ό 141,4 το 2017
σε 23,5 ηµέρες το 2018.
∆ιάγραµµα 8: Σύγκριση KPI 2017-2018 λοι̟ών φορέων Κ∆

5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ
∆ΑΠΑΝΩΝ
Μεταξύ των ̟ροτεραιοτήτων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και
∆ηµοσιονοµικών Κανόνων του ΓΛΚ είναι η µείωση της µέσης διάρκειας εξόφλησης των
δηµοσίων δα̟ανών ̟ου αφορούν σε εµ̟ορικές συναλλαγές µε α̟ώτερο στόχο την
α̟οφυγή ληξι̟ρόθεσµων οφειλών και την συνακόλουθη δηµοσιονοµική ε̟ιβάρυνση.
Συγκεκριµένα, µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 49 του ̟δ 142/2017 «Οργανισµός
Υ̟ουργείου Οικονοµικών» η ∆ιεύθυνση Κατάρτισης και Συντονισµού Εφαρµογής
∆ηµοσιονοµικών

Κανόνων

της

Γενικής

∆ιεύθυνσης

Θησαυροφυλακίου

και

∆ηµοσιονοµικών Κανόνων έχει την αρµοδιότητα της ̟αρακολούθησης των ̟ληρωµών
των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και του σχετικού δείκτη (ΚΡΙ) και της εισήγησης
για λήψη των αναγκαίων µέτρων σε ̟ερί̟τωση καθυστερήσεων στις ̟ληρωµές.
Στο ̟λαίσιο της άσκησης της ανωτέρω αρµοδιότητας και ̟αρακολουθώντας την
εξέλιξη του Κύριου ∆είκτη Ε̟ιδόσεων (KPI) στις ̟ληρωµές ̟ου αφορούν σε εµ̟ορικές
συναλλαγές:
α) α̟εστάλησαν στους φορείς της Κεντρικής ∆ιοίκησης ενηµερωτικές ε̟ιστολές σχετικά
µε τις καθυστερήσεις στις ̟ληρωµές τους και την εξέλιξη του KPI για το α’, β’, γ’ και δ’
τρίµηνο 2018 και έγινε ̟ροσ̟άθεια καταγραφής των κύριων αιτιών καθυστερήσεων.
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Συγκεκριµένα, για το α’ τρίµηνο 2018 α̟εστάλησαν µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
ενηµερώσεις µόνο στους φορείς, οι ο̟οίοι υ̟ερέβησαν την ̟ροθεσµία ̟ληρωµής των
30 ηµερών ̟ου θέτει η υ̟ο̟αρ. Ζ5, της ̟αρ. Ζ του άρθρου ̟ρώτου του ν. 4152/2013
για την κατα̟ολέµηση των καθυστερήσεων στις εµ̟ορικές συναλλαγές.
Μετά την εξαγωγή και ε̟εξεργασία των στοιχείων KPI για το β’ τρίµηνο 2018,
α̟εστάλησαν ε̟ιστολές µε συστάσεις σε φορείς µε µέση διάρκεια εξόφλησης των
δα̟ανών ̟άνω α̟ό 100 ηµέρες, τονίζοντας τη σ̟ουδαιότητα και την κρισιµότητα του
θέµατος της τήρησης των ̟ροθεσµιών ̟ληρωµής των δα̟ανών.
Ζητήθηκε, ε̟ίσης, µε τις ίδιες ε̟ιστολές να αναφέρουν γρα̟τώς τους λόγους ̟ου
̟ροκαλούν καθυστερήσεις στις ̟ληρωµές των δα̟ανών τους αλλά και τις
δράσεις/ενέργειες ̟ου ̟ροτίθενται να αναλάβουν ̟ροκειµένου η ̟ληρωµή των
δα̟ανών να µην υ̟ερβαίνει σε καµιά ̟ερί̟τωση το τεθέν χρονικό όριο.
Για όσους φορείς εµφάνισαν το β’ τρίµηνο 2018 KPI µεταξύ 30 και 100 ηµερών
στάλθηκε σχετική ενηµέρωση µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
Για το γ’ τρίµηνο 2018 α̟εστάλησαν µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ενηµερώσεις
µόνο στους φορείς µε µέσο χρόνο ̟ληρωµής άνω των 100 ηµερών.
Σύµφωνα µε τις α̟αντήσεις των φορέων οι κυριότεροι λόγοι ̟ου οδήγησαν στην
καθυστέρηση των ̟ληρωµών είναι οι εξής:
Η υ̟οστελέχωση των οικονοµικών υ̟ηρεσιών, αρµοδίων για τον έλεγχο,
εκκαθάριση και ̟ληρωµή των δα̟ανών και αντίστοιχη υ̟οστελέχωση των
ε̟ιχειρησιακών µονάδων των φορέων
Η κατά ̟ροτεραιότητα υ̟οχρέωση των οικονοµικών µονάδων για δέσµευση
̟ιστώσεων ληξι̟ρόθεσµων οφειλών κατά την έναρξη του οικονοµικού έτους
Η γεωγραφική διασ̟ορά των υ̟ηρεσιών ̟ου υ̟οβάλλουν δικαιολογητικά
δα̟ανών ̟ρος εκκαθάριση στην αρµόδια οικονοµική µονάδα
Η καθυστέρηση α̟άντησης της ΑΑ∆Ε σε αιτήµατα συµψηφισµού α̟αιτήσεων
µε οφειλές
Η

µη

έγκαιρη

̟ροσκόµιση

α̟ό

τους

δικαιούχους

συγκεκριµένων

δικαιολογητικών εξόφλησης
Η διαβίβαση φακέλων δα̟ανών ̟ρος εκκαθάριση και ̟ληρωµή µε ελλι̟ή
δικαιολογητικά α̟ό τις υ̟ηρεσίες του διατάκτη.
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β) ελήφθησαν συγκεκριµένα µέτρα για τη µείωση των ε̟ιµέρους χρονικών
διαστηµάτων ̟ληρωµής των δα̟ανών (υ̟οβολής δικαιολογητικών, έκδοσης τίτλων
̟ληρωµής, εξόφλησης), ό̟ως αυτά αναλύονται στην υ̟οενότητα 3.3 της ̟αρούσας:
β1) Προστέθηκε µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 99 του ν.4583/2018 (Α.212) το άρθρο 69Ζ
στο ν. 4270/2014,

µε το ο̟οίο καθορίζονται συγκεκριµένες ̟ροθεσµίες για τις

ε̟ιµέρους φάσεις της διαδικασίας ̟ληρωµής των δηµοσίων δα̟ανών, ώστε να
διασφαλιστεί η τήρηση της συνολικής ̟ροθεσµίας των (30) ηµερών. Στην ίδια διάταξη
̟ροβλέ̟ονται ̟ειθαρχικές ευθύνες των αρµοδίων οργάνων, σε ̟ερί̟τωση µη τήρησης
των ̟ροβλε̟όµενων ̟ροθεσµιών.
β2) Με τις ρυθµίσεις του ίδιου άρθρου του ανωτέρω νόµου τρο̟ο̟οιήθηκε το άρθρο
69ΣΤ του ν. 4270/2014, στο ο̟οίο ̟ροβλέ̟εται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υ̟οβολής
των δικαιολογητικών βάσει των ο̟οίων εκκαθαρίζονται και εντέλλονται ̟ρος
̟ληρωµή οι δηµόσιες δα̟άνες και οι δα̟άνες των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση της ̟ροβλε̟όµενης υ̟ουργικής α̟όφασης. Για
την υλο̟οίηση της Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης ∆ικαιολογητικών δα̟ανών (Η∆∆)
διαµορφώθηκε το ̟λαίσιο καθώς και οι λε̟τοµέρειες για την εφαρµογή της Η∆∆ εντός
του 2018. Παράλληλα, η ∆ιεύθυνση Κατάρτισης και Συντονισµού Εφαρµογής
∆ηµοσιονοµικών Κανόνων σε συνεργασία µε την ∆ιεύθυνση Υ̟οστήριξης Λειτουργίας
Πληροφοριακών Συστηµάτων ∆ηµοσιονοµικού Τοµέα της Γενικής Γραµµατείας
Πληροφοριακών Συστηµάτων και την εταιρεία ανά̟τυξης του συστήµατος της Η∆∆,
ξεκίνησε την υλο̟οίηση του ̟ληροφοριακού συστήµατος µέσω του ο̟οίου θα είναι
δυνατή η διακίνηση των δικαιολογητικών. Με την εφαρµογή της Η∆∆ θα
ε̟ιτυγχάνονται σηµαντικές εξοικονοµήσεις χρόνου κατά την ̟ληρωµή των δηµοσίων
δα̟ανών καθώς θα µειωθεί σηµαντικά ο χρόνος υ̟οβολής των δικαιολογητικών. Η
µέση διάρκεια

της υ̟οβολής των δικαιολογητικών των δα̟ανών στις αρµόδιες

οικονοµικές υ̟ηρεσίες ήταν κατά 2018 ̟ολύ υψηλή µε αρνητική ε̟ίδραση στη
διαµόρφωση του ΚΡΙ ( σχετ. ∆ιάγραµµα 3).
β3) Με σκο̟ό τη δηµιουργία ενός εύχρηστου εργαλείου τόσο για τη διευκόλυνση του
έργου των οικονοµικών υ̟ηρεσιών των φορέων της Κεντρικής ∆ιοίκησης, όσο και για
την οµοιόµορφη εφαρµογή των σχετικών διατάξεων δηµιουργήθηκε και αναρτήθηκε
στο διαδικτυακό τό̟ο του Υ̟ουργείου Οικονοµικών οδηγός ̟ερί ελέγχου,
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εκκαθάρισης και ̟ληρωµής δα̟ανών1. Ο οδηγός αυτός ̟εριλαµβάνει το σύνολο των
νόµων,

α̟οφάσεων

και

λοι̟ών

̟ράξεων,

µε

τις

ο̟οίες

καθορίζονται

τα

δικαιολογητικά και η διαδικασία εκκαθάρισης δα̟ανών ανά κατηγορία δα̟άνης. Η
̟ρόσβαση των οικονοµικών υ̟ηρεσιών των φορέων στη συλλογή αυτών των
ρυθµίσεων ̟ροβλέ̟εται ότι θα µειώσει σηµαντικά τον χρόνο ελέγχου και εκκαθάρισης
των δα̟ανών.
β4) Στοχεύοντας στη µείωση του χρόνου εξόφλησης των ΧΕ και συγκεκριµένα στην
ταχύτερη διεκ̟εραίωση της διαδικασίας ελέγχου και συµψηφισµών α̟αιτήσεων των
δικαιούχων α̟ό το ∆ηµόσιο µε τυχόν οφειλές τους ̟ρος αυτό, έχει ξεκινήσει α̟ό την
∆ιεύθυνση Κατάρτισης και Συντονισµού Εφαρµογής ∆ηµοσιονοµικών Κανόνων, την
ΓΓΠΣ και την ΑΑ∆Ε η υλο̟οίηση της διαλειτουργικότητας µέσω διε̟αφής του
ΟΠΣ∆Π και του ̟ληροφοριακού συστήµατος της ΑΑ∆Ε. Σκο̟ός της διε̟αφής αυτής
είναι να ε̟ιτευχθεί η εξ ολοκλήρου ηλεκτρονική ε̟ικοινωνία των οικονοµικών
υ̟ηρεσιών των φορέων της Κεντρικής ∆ιοίκησης

µε τις Υ̟ηρεσίες της ΑΑ∆Ε σε

θέµατα φορολογικής ενηµερότητας και συµψηφισµών α̟αιτήσεων µε οφειλές. Έτσι θα
αντικατασταθεί η µέχρι τώρα χειροκίνητη καταχώριση των διενεργηθέντων α̟ό τις
∆ΟΥ συµψηφισµών α̟ό ηλεκτρονική διε̟αφή.
γ) Εκδόθηκε η αριθµ. 2/47972/0026/15.06.2018 εγκύκλιος «Οδηγίες για την τήρηση
του Μητρώου ∆εσµεύσεων» (Α∆Α: Ω8ΛΝΗ-4ΕΓ) µε την ο̟οία ̟αρασχέθηκαν
λε̟τοµερείς οδηγίες για τον υ̟ολογισµό τόσο του KPI µέσω του Μητρώου ∆εσµεύσεων
όσο

και

του ̟ροβλε̟όµενου

τόκου

υ̟ερηµερίας

για

τις

̟ερι̟τώσεις

των

καθυστερηµένων εξοφλήσεων. Ε̟ίσης δόθηκαν α̟οσαφηνίσεις σχετικά µε τις βασικές
̟αραµέτρους για την εξαγωγή των στοιχείων του δείκτη, τις καταστάσεις των
χρηµατικών ενταλµάτων ̟ου συµ̟εριλαµβάνονται στον υ̟ολογισµό του, τις βασικές
ηµεροµηνίες- ορόσηµα των ΧΕ και άλλες σχετικές λε̟τοµέρειες.
δ) Πραγµατο̟οιήθηκε στις 26/6/2018 µε ̟ρωτοβουλία του ΓΛΚ ηµερίδα µε θέµα «Νέα
Οικονοµική και ∆ιοικητική Ταξινόµηση - Αλλαγές στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό
Σύστηµα ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής, ΟΠΣ∆Π» η ο̟οία α̟ευθυνόταν σε όλους τους
φορείς της Κεντρικής ∆ιοίκησης και ̟αρουσιάστηκαν α̟ό στελέχη της ∆ιεύθυνσης
Κατάρτισης και Συντονισµού Εφαρµογής ∆ηµοσιονοµικών Κανόνων ο τρό̟ος
τήρησης του Μητρώου ∆εσµεύσεων και υ̟ολογισµού του KPI.
1

Ο οδηγός ̟ερί ελέγχου, εκκαθάρισης και ̟ληρωµής δα̟ανών είναι διαθέσιµος διαδικτυακά στο
https://www.minfin.gr/web/31331/dtcifr
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6. ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Με βάση τα όσα ̟ροαναφέρθηκαν δια̟ιστώνεται ότι και κατά τη διάρκεια του 2018
υ̟ήρξαν καθυστερήσεις στις ̟ληρωµές και α̟οκλίσεις α̟ό τους τεθέντες στόχους.
Οι δια̟ιστωθείσες α̟οκλίσεις

ήταν, ως ένα βαθµό, αναµενόµενες εξαιτίας της

συνεχιζόµενης ̟ροσαρµογής των φορέων στο νέο δηµοσιονοµικό ̟λαίσιο ό̟ως αυτό
διαµορφώθηκε α̟ό 01/01/2017.
Το θετικό α̟οτέλεσµα της σταδιακής ̟ροσαρµογής των φορέων α̟οτυ̟ώνεται στη
µείωση του χρόνου ̟ληρωµής των δα̟ανών στο δεύτερο µισό και ιδιαίτερα στο
τελευταίο τρίµηνο του 2018.
Για την α̟λο̟οίηση των διαδικασιών και την εξοικονόµηση χρόνου στον τοµέα της
̟ληρωµής των δα̟ανών αναλαµβάνονται α̟ό τις αρµόδιες υ̟ηρεσίες του ΓΛΚ όλες
οι α̟αραίτητες ενέργειες για τον εντο̟ισµό των αιτιών των καθυστερήσεων

και

υιοθετούνται τα α̟αιτούµενα µέτρα, τόσο σε νοµοθετικό όσο και σε τεχνικό ε̟ί̟εδο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας 1: KPI οικονοµικού έτους 2018 ανά τρίµηνο για το σύνολο των υ̟ουργείων
KPI 2018 (σε ηµέρες)
α/α

Περιγραφή φορέα

1ο τρίµηνο

2ο τρίµηνο

3ο τρίµηνο

4ο τρίµηνο

9,6

34,7

29,5

15,0

1

Υ̟. ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης

2

Υ̟. Εσωτερικών (Εσωτερικών)

68,9

70,2

105,9

63,3

3

Υ̟. Εσωτερικών (Μακ. - Θράκα.)

25,6

16,5

20,2

17,0

4

Υ̟. Εσωτερικών (Προστ. Πολίτη)

62,0

219,0

212,1

159,9

5

Υ̟. Εξωτερικών

16,3

42,2

23,7

9,5

6

Υ̟. Υγείας

14,8

30,1

32,0

20,2

7

Υ̟. ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφ. & Ανθρ. ∆ικαιωµάτων

61,0

60,4

104,4

101,3

8

Υ̟. Παιδείας, Έρευνας & Θρησκ.

134,1

134,2

91,7

41,9

9

Υ̟. Πολιτισµού & Αθλητισµού

10,3

19,7

30,4

38,8

10

Υ̟. Οικονοµικών

20,7

26,7

31,1

25,7

11

Υ̟. Αγροτικής Ανά̟τυξης & Τροφίµων

22,2

36,3

42,9

33,1

12

Υ̟. Περιβάλλοντος & Ενέργειας

69,4

69,3

44,1

35,4

13

Υ̟. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. & Κοιν. Αλ.

74,5

89,8

88,6

14,6

14

Υ̟. Οικονοµίας & Ανά̟τυξης

62,5

107,1

75,9

50,7

15

Υ̟. Υ̟οδοµών & Μεταφορών

141,7

208,9

232,3

213,7

16

Υ̟. Ναυτιλίας & Νησιωτ. Πολιτικής

102,0

42,8

39,9

40,6

17

Υ̟. Τουρισµού

34,3

45,5

43,2

35,8

18

Υ̟. Μεταναστευτικής Πολιτικής

157,1

307,0

311,3

305,7

19

Υ̟. Ψηφιακής Πολιτικ., Τηλ. & Ενηµ.

31,1

33,6

30,1

28,4

Μέσος όρος KPI 2018

84,3

114,5

123,3

99,3

Πίνακας 1α: KPI οικονοµικού έτους 2018 του Υ̟ουργείου Εθνικής Άµυνας
KPI 2018 (σε ηµέρες)
ΥΠΕΘΑ

Μέσος όρος KPI 2018

1ο τρίµηνο

144,2

2ο τρίµηνο

3ο τρίµηνο

4ο τρίµηνο

137,7

129,2

99,6

Σηµείωση: Ο KPI του Υ̟. Εθνικής Άµυνας εµφανίζεται σε ιδιαίτερο ̟ίνακα, ε̟ειδή το µεγαλύτερο
µέρος των ̟ληρωµών των δα̟ανών του διενεργείται εκτός το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα
∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής (ΟΠΣ∆Π) και τα α̟αιτούµενα στοιχεία γνωστο̟οιούνται α̟ό τις αρµόδιες
οικονοµικές υ̟ηρεσίες του στο ΓΛΚ.
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Πίνακας 2: KPI οικονοµικού έτους 2018 ανά τρίµηνο των
∆ιοικήσεων
KPI 2018 (σε ηµέρες)
α/α

Περιγραφή φορέα

1

Α̟οκεντρωµένη ∆. Αττικής

2
3

1ο τρίµηνο

2ο τρίµηνο

Α̟οκεντρωµένων

3ο τρίµηνο

4ο τρίµηνο

40,3

31,0

Α̟οκεντρωµένη ∆. Θεσσ. - Στ. Ελλ.

121,2

138,5

93,4

48,8

Α̟οκεντρωµένη ∆. Η̟. - ∆υτ. Μακ.

104,4

122,2

232,3

165,2

4

Α̟οκεντρωµένη ∆. Πελ., ∆. Ελ. - Ιον.

105,5

174,6

191,7

85,7

5

Α̟οκεντρωµένη ∆. Αιγαίου

114,2

82,1

26,0

27,0

6

Α̟οκεντρωµένη ∆. Κρήτης

121,9

105,9

56,4

41,6

7

Α̟οκεντρωµένη ∆. Μακ. - Θρακ.

80,8

106,4

99,0

54,1

Μέσος όρος KPI 2018

94,4

114,7

39,0

117,1

36,6

73,6

Πίνακας 3: KPI οικονοµικού έτους 2018 ανά τρίµηνο των ∆ηµοσιονοµικών
Υ̟ηρεσιών Ε̟ο̟τείας και Ελέγχου στους Νοµούς και Νοµαρχίες
KPI 2018 (σε ηµέρες)
α/α

Περιγραφή φορέα

1ο τρίµηνο

2ο τρίµηνο

3ο τρίµηνο

4ο τρίµηνο

∆.Υ.Ε.Ε. στην τέως Ν. Αθηνών

12,8

15,9

20,3

16,1

2

∆.Υ.Ε.Ε. Νοµ. Ανατ. Αττικής

19,8

24,8

20,9

17,9

3

∆.Υ.Ε.Ε. Νοµ. ∆υτικής Αττικής

6,9

9,4

13,2

8,6

4

∆.Υ.Ε.Ε. Νοµαρχίας Πειραιά

36,6

32,3

29,6

15,5

5

∆.Υ.Ε.Ε. Ν. Αιτωλοακαρνανίας

12,9

8,4

10,7

9,2

6

∆.Υ.Ε.Ε. Νοµού Αργολίδας

17,3

11,9

12,1

15,6

7

∆.Υ.Ε.Ε. Νοµού Αρκαδίας

10,0

19,9

39,5

47,2

8

∆.Υ.Ε.Ε. Νοµού Άρτας

6,9

5,0

7,0

4,1

9

∆.Υ.Ε.Ε. Νοµού Αχαΐας

31,7

26,8

25,8

23,0

10

∆.Υ.Ε.Ε. Νοµού Βοιωτίας

4,6

4,9

7,0

6,0

11

∆.Υ.Ε.Ε. Νοµού Γρεβενών

8,0

15,4

13,8

18,2

12

∆.Υ.Ε.Ε. Νοµού ∆ράµας

23,7

15,2

14,0

12,1

13

∆.Υ.Ε.Ε. Νοµού ∆ωδεκανήσου

22,6

30,4

27,5

19,2

14

∆.Υ.Ε.Ε. Νοµού Έβρου

20,0

18,3

28,2

22,9

15

∆.Υ.Ε.Ε. Νοµού Εύβοιας

31,4

76,5

135,1

39,0

16

∆.Υ.Ε.Ε. Νοµού Ευρυτανίας

25,2

7,6

28,9

6,0

17

∆.Υ.Ε.Ε. Νοµού Ζακύνθου

6,5

12,3

18,1

15,9

18

∆.Υ.Ε.Ε. Νοµού Ηλείας

9,9

12,8

17,2

19,5

19

∆.Υ.Ε.Ε. Νοµού Ηµαθίας

13,7

20,0

15,8

12,4

20

∆.Υ.Ε.Ε. Νοµού Ηρακλείου

15,0

21,9

22,9

19,2

21

∆.Υ.Ε.Ε. Νοµού Θεσ̟ρωτίας

5,5

10,3

14,6

5,9

22

∆.Υ.Ε.Ε. Νοµού Θεσσαλονίκης

16,7

21,7

24,3

23,6

23

∆.Υ.Ε.Ε. Νοµού Ιωαννίνων

31,4

49,0

47,2

41,2

24

∆.Υ.Ε.Ε. Νοµού Καβάλας

17,1

20,3

63,4

17,5

25

∆.Υ.Ε.Ε. Νοµού Καρδίτσας

15,2

12,2

18,4

15,6

26

∆.Υ.Ε.Ε. Νοµού Καστοριάς

8,0

12,1

11,3

9,6

27

∆.Υ.Ε.Ε. Νοµού Κέρκυρας

13,8

17,5

12,6

8,8

28

∆.Υ.Ε.Ε. Ν. Κεφαλλ. - Ιθάκης

18,1

22,3

54,4

46,4

29

∆.Υ.Ε.Ε. Νοµού Κιλκίς

25,0

12,5

32,6

21,5

1
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30

∆.Υ.Ε.Ε. Νοµού Κοζάνης

42,0

27,2

33,4

26,2

31

∆.Υ.Ε.Ε. Νοµού Κορινθίας

9,6

12,0

14,3

10,2

32

∆.Υ.Ε.Ε. Νοµού Κυκλάδων

15,1

15,1

20,7

26,9

33

∆.Υ.Ε.Ε. Νοµού Λακωνίας

23,3

26,4

25,3

30,2

34

∆.Υ.Ε.Ε. Νοµού Λάρισας

12,4

19,2

33,5

15,9

35

∆.Υ.Ε.Ε. Νοµού Λασιθίου

13,9

13,4

20,4

16,1

36

∆.Υ.Ε.Ε. Νοµού Λέσβου

27,4

16,9

29,8

19,6

37

∆.Υ.Ε.Ε. Νοµού Λευκάδας

6,0

9,3

7,7

5,9

38

∆.Υ.Ε.Ε. Νοµού Μαγνησίας

24,5

20,0

20,1

12,6

39

∆.Υ.Ε.Ε. Νοµού Μεσσηνίας

11,6

15,2

25,0

23,3

40

∆.Υ.Ε.Ε. Νοµού Ξάνθης

30,8

16,5

10,8

13,7

41

∆.Υ.Ε.Ε. Νοµού Πέλλας

6,8

13,6

13,5

10,7

42

∆.Υ.Ε.Ε. Νοµού Πιερίας

12,3

11,3

19,0

18,7

43

∆.Υ.Ε.Ε. Νοµού Πρέβεζας

9,8

10,6

10,8

28,0

44

∆.Υ.Ε.Ε. Νοµού Ρεθύµνου

16,2

22,6

45,8

24,1

45

∆.Υ.Ε.Ε. Νοµού Ροδό̟ης

16,6

14,6

19,6

20,1

46

∆.Υ.Ε.Ε. Νοµού Σάµου

12,3

14,7

20,3

39,3

47

∆.Υ.Ε.Ε. Νοµού Σερρών

17,3

14,7

18,2

15,4

48

∆.Υ.Ε.Ε. Νοµού Τρικάλων

30,2

15,0

22,4

12,3

49

∆.Υ.Ε.Ε. Νοµού Φθιώτιδας

12,7

17,5

16,6

12,0

50

∆.Υ.Ε.Ε. Νοµού Φλώρινας

7,2

11,9

20,7

14,2

51

∆.Υ.Ε.Ε. Νοµού Φωκίδας

6,8

12,6

16,4

11,9

52

∆.Υ.Ε.Ε. Νοµού Χαλκιδικής

21,5

31,7

24,0

21,3

53

∆.Υ.Ε.Ε. Νοµού Χανίων

16,8

16,9

14,9

10,1

54

∆.Υ.Ε.Ε. Νοµού Χίου

7,5

6,6

9,9

8,8

Μέσος όρος KPI 2018

17,3

19,9

25,8

19,4

Πίνακας 4: KPI οικονοµικού έτους 2018 ανά τρίµηνο των λοι̟ών φορέων Κεντρικής
∆ιοίκησης
KPI 2018 (σε ηµέρες)
α/α

Περιγραφή φορέα

1ο τρίµηνο

2ο τρίµηνο

3ο τρίµηνο

4ο τρίµηνο

1

Συνήγορος του Πολίτη

27,8

21,1

23,1

16,9

2

Ανώτατο Συµβούλιο Ε̟ιλογής Προσω̟ικού

35,1

26,6

23,4

14,8

3

Ελεγκτικό Συνέδριο

56,4

36,2

25,4

21,1

4

Αρχή Προστ. ∆εδ. Προσ. Χαρακτ.

22,0

12,6

17,1

9,4

5

Αρχή ∆ιασφάλισης Α̟ορ. Ε̟ικοινωνιών

26,1

18,2

22,1

20,5

6

Αρχή ∆ιασφάλισης της Ποιότητας στην Ανωτ.
Εκ̟αιδ.

31,2

37,2

78,0

21,7

7

Αν. Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων

53,8

66,3

48,1

30,3

8

Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους

12,8

9,4

10,7

11,0

9

Συνήγορος του Καταναλωτή

2,5

4,4

4,4

7,2

10

Γενικός Ε̟ιθεωρητής ∆ηµ. ∆ιοίκησης

99,7

30,2

14,0

27,9

23,5

16,1

Μέσος όρος KPI 2018

24,8
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Πίνακας 5: Φορείς της Κεντρικής ∆ιοίκησης µε Περιφερειακές Υ̟ηρεσίες
Φορείς µε Περιφερειακές Υ̟ηρεσίες
α/α

Περιγραφή φορέα

1

Υ̟. Εσωτερικών (Προστασίας του Πολίτη)

2

Υ̟. ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας & Ανθρω̟ίνων ∆ικαιωµάτων

3

Υ̟. Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευµάτων

4

Υ̟. Πολιτισµού & Αθλητισµού

5

Υ̟. Οικονοµικών

6

Υ̟. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

7

Υ̟. Τουρισµού

8

Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων

Η
Προϊσταµένη
της
Γενικής
∆ιεύθυνσης
Θησαυροφυλακίου και ∆ηµοσιονοµικών Κανόνων
Σταυρούλα Μηλιάκου

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊστάµενη της ∆ιεύθυνσης Κατάρτισης και
Συντονισµού Εφαρµογής ∆ηµοσιονοµικών Κανόνων
Μαρία Νιφόρου
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