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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Σύσταση και συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας
με αντικείμενο την ανακατανομή οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων των δικαστηρίων και δικαστικών υπηρεσιών της χώρας.

2

Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων
για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω
της ανάρτησης στο Πρόγραμμα Διαύγεια των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 17358
(1)
Σύσταση και συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας
με αντικείμενο την ανακατανομή οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων των δικαστηρίων και δικαστικών υπηρεσιών της χώρας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 2408/1996 (Α’ 104),
β) της παρ. 2 του άρθρου 41 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(ν. 1756/1988 - Α’ 35),
γ) του ν. 2812/2000 «Κύρωση του Κώδικα Δικαστικών
Υπαλλήλων» (Α’ 67),
δ) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176),
ε) του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις»
(Α’ 131),
στ) των άρθρων 76, 77, 78 και 79 του ν. 4727/2020
«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας
(ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμά-

Αρ. Φύλλου 2009

τωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),
ζ) του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999 Α’ 145),
η) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α’ 133),
θ) του π.δ. 81/2019 (Α’ 119), του π.δ. 83/2019 (Α’ 121)
και του π.δ. 84/2019 (Α’ 123),
ι) του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α’ 7).
2. Την υπ’ αρ. 55080/30-7-2019 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δικαιοσύνης με την
οποία διορίσθηκε στη θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ο Πάνος
Αλεξανδρής του Ιωάννη (ΥΟΔΔ 515).
3. Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης της Ομάδας
Εργασίας για την ανακατανομή των οργανικών θέσεων
των δικαστικών υπαλλήλων των δικαστηρίων και δικαστικών υπηρεσιών της χώρας.
4. Τα υπ’ αρ. έγγραφα:
α) 827/11-3-2021 της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων,
β) ΓΠ 10798/16-3-2021 του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Αθηνών,
γ) 2113/165-3-2021 του Πρωτοδικείου Αθηνών,
δ) 1289/24-3-2021 του Πρωτοδικείου Πειραιώς,
ε) 223/28-1-2021 της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος,
στ) 15820οικ./30-3-2021 και 15823οικ./7-4-2021 της
Υπηρεσίας Συντονισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α) Τη σύσταση και συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας
με αντικείμενο την ανακατανομή οργανικών θέσεων των
δικαστικών υπαλλήλων των δικαστηρίων και δικαστικών
υπηρεσιών της χώρας.
Η Ομάδα Εργασίας αποτελείται από τους:
1. Ιωάννη Συμεωνίδη του Λαζάρου, Επίτροπο Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων με Α.Δ.Τ.
ΑΗ 676436, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια αυτού τη
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Δήμητρα Γαλάνη του Δημητρίου, Αντεπίτροπο Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων με Α.Δ.Τ.
ΑΕ 559432.
2. Αγγελική Παπαπαναγιώτου-Λέζα του Ιωάννη, Εφέτη
του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, αποσπασμένη στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης με Α.Δ.Τ. ΑΒ536392, ως τακτικό
μέλος με αναπληρωτή αυτής τον Ιωάννη Αναστασίου
του Παναγιώτη, μετακλητό υπάλληλο στο Γραφείο του
Υπουργού Δικαιοσύνης, με Α.Δ.Τ. ΑΖ084251.
3. Σοφία Φούρλαρη του Παρασκευά, Πρόεδρο Πρωτοδικών του Πρωτοδικείου Αθηνών, Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου
Αθηνών- ως τακτικό μέλος, με Α.Δ.Τ. Χ645130με αναπληρώτρια αυτής τη Ρεβέκκα Λιμπεράτου του Βασιλαποστόλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών του Πρωτοδικείου
Αθηνών, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 663940.
4. Κωνσταντίνο Ζουρνατζή του Στέφανου, Πρόεδρο
Πρωτοδικών ΔΔ, Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου
Διεύθυνσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών,
με Α.Δ.Τ. ΑΖ555222, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή
αυτού τον Παναγιώτη Τσόγκα του Ηλία, Πρόεδρο Πρωτοδικών ΔΔ του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με
Α.Δ.Τ. AK 109418.
5. Βασιλική Αναγνωστοπούλου του Γεωργίου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Δικαστικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με Α.Δ.Τ. Ξ 982239 με αναπληρώτρια
αυτής την Αλεξάνδρα Διαλέτη του Δημητρίου, Προϊσταμένη του Α’ Τμήματος Προσωπικού της Διεύθυνσης
Δικαστικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
με Α.Δ.Τ. Χ147501.
6. Θεοφάνη Μπαλαφούτη του Δημητρίου, Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Γραμματείας του Πρωτοδικείου
Πειραιώς με Α.Δ.Τ. ΑΒ 658350 ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή αυτού τον Ευάγγελο Διαμαντή του Αντωνίου,
Προϊστάμενο του Τμήματος Πληροφορικής του Πρωτοδικείου Πειραιώς, με Α.Δ.Τ. ΑΗ579526.
7. Ιωάννα Λαζογεώργου του Ευθυμίου, Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Γραμματείας του Πρωτοδικείου Άμφισσας
με Α.Δ.Τ. Π258948, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή
αυτής τον Μιχαήλ Μαυρογένη του Γεωργίου, δικαστικό
υπάλληλο του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου Κρήτης με Α.Δ.Τ.
Ι 971207.
8. Δημήτριο Ζιώγα του Αθανασίου, δικαστικό υπάλληλο του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με Α.Δ.Τ. Τ453196, ως
τακτικό μέλος με αναπληρωτή αυτού τον Εμμανουήλ
Κωνσταντινίδη του Συμεών, δικαστικό υπάλληλο του
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με Α.Δ.Τ. ΑΟ652406.
9. Ιωάννη Πατσιμά του Νικολάου, δικαστικό υπάλληλο
του Εφετείου Πειραιώς με Α.Δ.Τ. ΑΙ669706 ως τακτικό
μέλος, με αναπληρωτή αυτού τον Γεώργιο Θάνο του
Κωνσταντίνου, δικαστικό υπάλληλο του Διοικητικού
Εφετείου Πειραιώς με Α.Δ.Τ. ΑΕ108071.
Χρέη γραμματέα της Ομάδας Εργασίας θα εκτελεί η
Ζαχαρένια Βλαχάκη του Ιωάννη, υπάλληλος της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με Α.Δ.Τ.
ΑΚ784901.
Η Ομάδα Εργασίας οφείλει να περατώσει το έργο της
έως 30 Ιουνίου 2021.

Τεύχος B’ 2009/14.05.2021

Β) Στον Πρόεδρο, τα μέλη και την εκτελούσα χρέη
γραμματέα της ανωτέρω Ομάδας Εργασίας ουδεμία
αποζημίωση καταβάλλεται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Απριλίου 2021
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
Ι

Αριθμ. 13687 ΕΞ 2021

(2)

Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων
για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω
της ανάρτησης στο Πρόγραμμα Διαύγεια των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
2. του άρθρου 1 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
3. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126 διορθώσεις σφαλμάτων),
4. της υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902),
5. του π.δ 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
6. της παρ. 49 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις» (Α’ 184),
7. του άρθρου 83 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις» (Α’ 184),
8. της υπό στοιχεία ΔΗΔ/Φ.40/1057/2015 απόφασης
της Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ρύθμιση λεπτομερειακών
και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο Πρόγραμμα Διαύγεια
των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10Β
του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του
ν. 4305/2014)» (Β’ 116).
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Β. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αντικείμενο
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται τα λεπτομερειακά και τεχνικά θέματα για την εφαρμογή του
άρθρου 83 ν. 4727/2020 και ειδικότερα αναφορικά με
τις υποχρεώσεις των φορέων που υπάγονται στο πεδίο
εφαρμογής του, την ένταξη τους στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του «Προγράμματος Διαύγεια»,
τη λειτουργία της ηλεκτρονικής Εφαρμογής Ανάρτησης
Δαπανών Επιχορηγούμενων Φορέων, τον χρόνο, τους
όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία ανάρτησης
των δαπανών και διόρθωσης εσφαλμένων αναρτήσεων
καθώς και την ασφάλεια κατά τη χρήση της Εφαρμογής
Ανάρτησης Δαπανών Επιχορηγούμενων Φορέων του
Προγράμματος Διαύγεια.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Επιχορηγούμενοι φορείς: Αστικές Μη Κερδοσκοπικές
Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και λοιποί μη κερδοσκοπικοί φορείς
που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, με ποσό άνω των τριών
χιλιάδων (3.000) συνολικά, ετησίως. Δεν συνιστά επιχορήγηση το συμβατικό αντάλλαγμα για εκτέλεση έργου,
προμήθειας, υπηρεσίας ή μελέτης για λογαριασμό φορέα της γενικής κυβέρνησης κατά τη νομοθεσία περί
δημοσίων συμβάσεων.
Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: οι φορείς των παρ. β - στ
του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).
Πάροχος επιχορήγησης: ο φορέας της γενικής κυβέρνησης που εγκρίνει την επιχορήγηση.
Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του «Προγράμματος Διαύγεια»: Το Μητρώο που τηρείται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Προγράμματος Διαύγεια στην ιστοσελίδα https://mef.diavgeia.gov.gr/ το οποίο περιλαμβάνει
τις Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Σωματεία,
Ιδρύματα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και
λοιπούς μη κερδοσκοπικούς φορείς που υπάγονται στο
πεδίο εφαρμογής του άρθρου 83 του ν. 4727/2020.
Εφαρμογή Ανάρτησης Δαπανών Επιχορηγούμενων
Φορέων: η ηλεκτρονική εφαρμογή που διατίθεται κεντρικά από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για
την υλοποίηση της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων.
Άρθρο 3:
Ένταξη στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων
του «Προγράμματος Διαύγεια»
1. Κάθε επιχορηγούμενος φορέας σύμφωνα με τους
ορισμούς του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης εγγράφεται στο «Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του
Προγράμματος Διαύγεια».
2. Η ένταξη στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων
του «Προγράμματος Διαύγεια» πραγματοποιείται κα-
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τόπιν υποβολής σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος, εκ
μέρους του επιχορηγούμενου φορέα, μέσω της Εφαρμογής Ανάρτησης Δαπανών Επιχορηγούμενων Φορέων
που διατίθεται στον δικτυακό τόπο https://mef.diavgeia.
gov.gr/.
3. Για την πιστοποίηση του υπόχρεου φορέα κατά την
υποβολή του αιτήματος ένταξης χρησιμοποιούνται οι
κωδικοί εισόδου στο πληροφοριακό σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
(taxisnet). Στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του
«Προγράμματος Διαύγεια» καταχωρίζονται με αυτοματοποιημένο τρόπο από το πληροφοριακό σύστημα
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet) τα εξής στοιχεία του επιχορηγούμενου φορέα: επωνυμία, έδρα, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου.
4. Επιβεβαίωση της έγκρισης του αιτήματος αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του φορέα που επιχορηγείται, όπως έχει δηλωθεί στη φόρμα εγγραφής.
5. Σε περίπτωση κατάργησης ή συγχώνευσης φορέα
που έχει ενταχθεί στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια υποβάλλεται, από
τον επιχορηγούμενο φορέα, σχετική ενημέρωση στην
Εφαρμογή Ανάρτησης Δαπανών Επιχορηγούμενων
Φορέων. Στην περίπτωση αυτή απενεργοποιούνται τα
δικαιώματα πρόσβασης αλλά παραμένουν εμφανείς οι
πραγματοποιηθείσες εγγραφές και το ιστορικό του επιχορηγούμενου φορέα.
Άρθρο 4
Υποχρεώσεις παρόχων επιχορηγήσεων
1. Κάθε πράξη έγκρισης επιχορήγησης από φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης προς Αστικές Μη Κερδοσκοπικές
Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και λοιπούς μη κερδοσκοπικούς φορείς
φέρει σε εμφανές σημείο την εξής σημείωση: «Σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις τρεις χιλιάδες
(3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια (https://
mef.diavgeia.gov.gr/) τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες
αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το
άρθρο 83 του ν. 4727/2020».
2. Η παράλειψη της δημοσίευσης των στοιχείων δαπανών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 83 του
ν. 4727/2020 και της παρούσας απόφασης, συνεπάγεται
τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς της
γενικής κυβέρνησης στο μέλλον. Οι πάροχοι επιχορηγήσεων της γενικής κυβέρνησης οφείλουν να προβαίνουν
στο σχετικό έλεγχο πριν την έγκριση της επιχορήγησης.
Άρθρο 5
Όροι και προϋποθέσεις ανάρτησης δαπανών
επιχορηγούμενων φορέων
Στο διαδίκτυο αναρτώνται τα στοιχεία των δαπανών
που αφορούν στο ποσό της επιχορήγησης που έχουν
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λάβει οι επιχορηγούμενοι φορείς από κάθε φορέα της
γενικής κυβέρνησης.
Άρθρο 6
Διαδικασία ανάρτησης δαπανών
επιχορηγούμενων φορέων
1. Για την ανάρτηση των δαπανών στην Εφαρμογή
Ανάρτησης Δαπανών Επιχορηγούμενων Φορέων, χρησιμοποιούνται οι κωδικοί εισόδου στο πληροφοριακό
σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet).
2. Η ανάρτηση πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση
των στοιχείων της επόμενης παραγράφου σε ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική εφαρμογή στο διαδικτυακό
https://mef.diavgeia.gov.gr/.
3. Στην Εφαρμογή Ανάρτησης Δαπανών Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια αναρτώνται
για κάθε πραγματοποιηθείσα δαπάνη που αφορά στο
ποσό της επιχορήγησης τα εξής στοιχεία:
α. το είδος και ο αριθμός του νόμιμου παραστατικού,
β. το καθαρό ποσό της δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ)
γ. ο τυχόν αναλογών ΦΠΑ,
δ. τα στοιχεία του εκδότη εκάστου παραστατικού
(Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, ονοματεπώνυμο και
πατρώνυμο για τα φυσικά πρόσωπα ή επωνυμία για τα
νομικά πρόσωπα),
ε. τα στοιχεία του λήπτη εκάστου παραστατικού (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, επωνυμία του φορέα),
στ. το αντικείμενο της συναλλαγής,
ζ. ο Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης της πράξης
έγκρισης της επιχορήγησης στην οποία αφορά η δαπάνη. Σε περίπτωση που η δαπάνη αντιστοιχεί σε περισσότερες επιχορηγήσεις, καταχωρίζονται οι Αριθμοί
Διαδικτυακής Ανάρτησης όλων των σχετικών εγκριτικών
των επιχορηγήσεων πράξεων.
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Άρθρο 7
Χρόνος ανάρτησης δαπανών
επιχορηγούμενων φορέων
Οι επιχορηγούμενοι φορείς αναρτούν απολογιστικά
και συγκεντρωτικά τις δαπάνες σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6, στο διάστημα από 1η
Ιανουαρίου μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου
έτους από την πραγματοποίηση των δαπανών.
Άρθρο 8
Διόρθωση Εσφαλμένων Αναρτήσεων
Σε περίπτωση ανάρτησης λανθασμένων στοιχείων,
αυτά διορθώνονται αμελλητί με ευθύνη του επιχορηγούμενου φορέα. Οι δηλώσεις που υπέστησαν τη διόρθωση
διατηρούνται στην Εφαρμογή Ανάρτησης Δαπανών Επιχορηγούμενων Φορέων.
Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
1. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας αναρτώνται, μέχρι την 31η.5.2021, στοιχεία που αφορούν σε
δαπάνες συντελεσθείσες από 1.1.2015 έως 31.12.2020.
2. Από τη δημοσίευση της παρούσας η υπό στοιχεία
ΔΗΔ/Φ.40/1057/2015 (Β’ 116) υπουργική απόφαση καταργείται.
3. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Μαΐου 2021
O Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
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