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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
27 Νοεμβρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων,
για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου
4399/2016, «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Νέες
ανεξάρτητες MME», «Ενισχύσεις μηχανολογικού
εξοπλισμού» και «Επενδύσεις μείζονος μεγέθους», του έτους 2017.

2

Διάθεση πιστώσεων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων σε εποπτευόμενους φορείς του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για την
αποπληρωμή έργων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 129345
(1)
Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων,
για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου
4399/2016, «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Νέες
ανεξάρτητες MME», «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» και «Επενδύσεις μείζονος μεγέθους», του έτους 2017.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για
τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της
χώρας -Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 117), όπως ισχύουν, και ειδικότερα την
παρ. 1 του άρθρου 28 αυτού.
2. Το Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό 651/2014 της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας

Αρ. Φύλλου 4124

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
(Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του
ν. 4337/2015 (Α΄ 129).
4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και
κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2005, (Α΄ 98).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας»
(Α΄ 185), όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).
7. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
8. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αρ. Υ197/
16.11.2016 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο
Χαρίτση» (ΦΕΚ Β΄ 3722), όπως τροποποιήθηκε με την
απόφαση του πρωθυπουργού με αρ. Υ226/28-12-2016
«Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β΄ 4233).
9. Την υπ’ αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄2168).
10. Την υπ’ αριθμ. 44672/24-4-2015 απόφαση διορισμού μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής
Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού (ΥΟΔΔ 279).
11. Την από 31-7-2017 υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του σχεδίου αξιολόγησης για το καθεστώς ενισχύσεων της «γενικής επιχειρηματικότητας» (S.A. 47412)
του ν. 4399/2016, για την αύξηση του μέσου ετήσιου
προϋπολογισμού αυτού, πέραν των ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αρ. 651/2014.
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12. Την υπ’ αριθμ. ΓΔΟΥ 1443/7-11-2017 Ειδική Έκθεση
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος και άρθρο 24 παρ. 5ε
του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10
παρ. 6 του ν. 4337/2015) του Προϊστάμενου της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας αναφέρεται στο άρθρο
4 της παρούσας, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ποσό φορολογικής απαλλαγής
1. Το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής των
καθεστώτων του ν. 4399/2016 που προκηρύσσονται το
έτος 2017, καθορίζεται ως εξής:
Για το καθεστώς
α. των ενισχύσεων μηχανολογικού εξοπλισμού, στα
εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) ευρώ,
β. της γενικής επιχειρηματικότητας, στα διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000) ευρώ,
γ. των νέων ανεξάρτητων MME, στα τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) ευρώ,
2. Το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής
και του οφέλους από τη σταθεροποίηση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος του καθεστώτος του
ν. 4399/2016 που προκηρύσσεται το έτος 2017 και αφορά τις επενδύσεις μείζονος μεγέθους καθορίζεται στα
εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) ευρώ.
Άρθρο 2
Ποσό επιχορήγησης, επιδότησης
χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότησης
του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.
Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης
χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης των καθεστώτων του ν. 4399/2016 που προκηρύσσονται το έτος
2017, καθορίζεται ως εξής:
Για το καθεστώς,
α. Της γενικής επιχειρηματικότητας, στα εκατόν σαράντα εκατομμύρια (140.000.000) ευρώ,
β. των νέων ανεξάρτητων MME, στα εκατόν είκοσι εκατομμύρια (120.000.000) ευρώ.
Άρθρο 3
Από τα ως άνω του άρθρου 1, παρ. 1 και 2, οριζόμενα
ποσά, μέρος αυτών αφορά τις ενισχύσεις της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους
της δημιουργούμενης απασχόλησης για τα επενδυτικά
σχέδια που θα υπαχθούν στα καθεστώτα της γενικής
επιχειρηματικότητας και των νέων ανεξάρτητων MME,
σύμφωνα με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων για τον καθορισμό των ειδών επενδυτικών
σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής
των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων η
οποία εκδίδεται στη βάση του Κανονισμού 702/2014 της
Επιτροπής της 25ης Ιουνίου «για την κήρυξη ορισμένων

Τεύχος Β’ 4124/27.11.2017

κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και
δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με
την εσωτερική αγορά....» και των ρυθμίσεων του άρθρου
7 παρ. 6 β (ββ) και του άρθρου 3 παρ. 3 του ν. 4399/2016.
Άρθρο 4
Πηγές Χρηματοδότησης Επιβάρυνση κρατικού προϋπολογισμού
α. Τα ποσά των επιχορηγήσεων, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους
της δημιουργούμενης απασχόλησης των επενδυτικών
σχεδίων της παρούσας απόφασης καλύπτονται από
τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων στον οποίο
εγγράφεται η δαπάνη των διακοσίων εξήντα εκατομμυρίων (260.000.000) ευρώ, και δύναται να προέλθουν
από εθνικούς πόρους ή τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και
επενδυτικά ταμεία.
β. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εκτιμάται ότι
i. για το τρέχον έτος (2017) δεν θα προκύψει δαπάνη
σε βάρος του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων
καθώς και απώλεια φορολογικών εσόδων.
ii. για το επόμενο έτος (2018) θα προκύψει δαπάνη
ογδόντα εκατομμυρίων (80.000.000) ευρώ σε βάρος του
προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων και δεν θα προκύψει απώλεια φορολογικών εσόδων.
iii. για τα επόμενα τρία έτη (2019, 2020, 2021) θα
προκύψει δαπάνη εκατόν ογδόντα εκατομμυρίων
(180.000.000) ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού
δημοσίων επενδύσεων. Για τα έτη αυτά θα προκύψει
απώλεια φορολογικών εσόδων ύψους ογδόντα (80)
εκατομμυρίων (80.000.000) ευρώ.
Άρθρο 5
α. Με όμοια απόφασή μας δύναται να αναπροσαρμόζεται το ποσό για το ειδικό καθεστώς των επενδύσεων
μείζονος μεγέθους έως το προβλεπόμενο στο Γενικό
Απαλλακτικό Κανονισμό όριο καθώς και να ανακατανέμονται τα ποσά μεταξύ της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του
κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και της
φορολογικής απαλλαγής.
βi. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2017
Οι Υπουργοί
Οικονομίας και Ανάπτυξης

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
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Αριθμ. οικ. 84337/4020
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(2)

Διάθεση πιστώσεων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων σε εποπτευόμενους φορείς του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για την
αποπληρωμή έργων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 112 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) «Άσκηση
υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
3. Το π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων».
4. Το π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών υπουργών
και Υφυπουργών».
5. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την υπ’ αριθμ. Υ197/16.11.2016 (Β΄ 3722) απόφαση
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση.
7. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2000)
3405/28.11.2000 που αφορά στην έγκριση του Γ΄ Κ.Π.Σ.
8. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό
Ε(2001) 534/19.03.2001 που αφορά στην έγκριση του
Ε.Π. «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη 20002006» (Κωδικός: 2000GR161PO020), όπως ισχύει.
9. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό
Ε(2007) 5443/05.11.2007 που αφορά στην έγκριση του
Π.Ε.Π. «Αττική 2007-2013» (Κωδικός: 2007GR161PO006),
όπως ισχύει.
10. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό Ε(2003) 5393/29.12.2003 που αφορά στην έγκριση
του έργου «Επέκταση Γραμμής 2 του Μετρό Αθηνών
προς Ελληνικό από σταθμό Αλ. Παναγούλης έως το παλαιό αεροδρόμιο» (Κωδικός: 2003 GR 16 C ΡΤ 003), όπως
ισχύει.
11. Το ν. 2860/2000 (Α΄ 251) «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και
άλλες διατάξεις έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 20002006», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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12. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2007)
1389/28.03.2007 που αφορά στην έγκριση του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς.
13. Τον ν. 3614/2007 (Α΄ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
14. Την υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης (Β΄ 540), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
15. Την απόφαση της Επιτροπής με αριθμό Ε (2007)
5436/31-10-07 που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013» (Κωδικός
CCI 2007 GR161PO 004), όπως ισχύει κάθε φορά.
16. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
17. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 36396/28.03.2017 εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης «Οδηγίες για
την έγκριση και χρηματοδότηση του Π.Δ.Ε. 2017 και τον
προγραμματισμό δαπανών Π.Δ.Ε. 2018-2020».
18. Την ανάγκη για την αποπληρωμή έργων που υλοποιήθηκαν από Α.Ε. του Δημοσίου, εποπτευόμενες από
το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τα οποία
συγχρηματοδοτήθηκαν από παλαιές προγραμματικές
περιόδους.
19. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1- Εγκρίνουμε τη διάθεση πιστώσεων από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) για την πληρωμή των υποχρεώσεων
του ελληνικού δημοσίου, όπως προβλέπεται στις ακόλουθες παραγράφους:
Τα κατωτέρω ενάριθμα που εντάχθηκαν στο Π.Δ.Ε. θα
χρηματοδοτηθούν με μεταφορά πιστώσεων από Σ.Α. του
συγχρηματοδοτούμενου Π.Δ.Ε., ως ακολούθως:
(α) Το έργο με ΚΑ. 2015ΣΜ06550000 και τίτλο «Μελέτες νέων επεκτάσεων του Μετρό της Αθήνας και του
Μετρό της Θεσσαλονίκης (Τ.Ε. 2006ΣΜ06570000 &
2006ΣΜ06570001)» που θα αντικατασταθεί από ενάριθμο με τον ίδιο τίτλο, μέχρι του ποσού των 13.938.000
ευρώ.
(β) Το έργο με ΚΑ. 2015ΣΕ06550003 και τίτλο «Μετρό
της Αθήνας - Επέκταση προς Περιστέρι, Σεπόλια - Αγ.
Αντώνιος - Περιστέρι - Θηβών (Τ.Ε. 2004ΣΕ06570001)»
που θα αντικατασταθεί από ενάριθμο με τον ίδιο τίτλο,
μέχρι του ποσού των 32.053.471 ευρώ.
(γ) Το έργο με ΚΑ. 2014ΣΕ06550000 και τίτλο «Μετρό
Θεσσαλονίκης και σταθμοί μετεπιβίβασης (μελέτες, κατασκευές, ΟΚΩ Τ.Ε. 2006ΣΕ06570000) που θα αντικατασταθεί από ενάριθμο με τον ίδιο τίτλο, μέχρι του ποσού
των 45.826.786 ευρώ.
(δ) Το έργο με ΚΑ. 2014ΣΕ06550001 και τίτλο «Επέκταση
της γραμμής 3 (τμήμα Αιγάλεω -Χαϊδάρι), σταθμός μετεπιβίβασης “Χαϊδάρι” και αμαξοστάσιο “Ελαιώνα” (Τ.Ε.
2006ΣΕ06570001) » που θα αντικατασταθεί από ενάριθμο
με τον ίδιο τίτλο, μέχρι του ποσού των 29.821.948 ευρώ.
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(ε) Το έργο με ΚΑ. 2014ΣΕ06550003 και τίτλο «Επέκταση της γραμμής Μετρό Αθηνών προς Ελληνικό (από
σταθμό Αλ. Παναγούλης μέχρι παλαιό αεροδρόμιο, Τ.Ε.
2004ΣΕ06570000)» που θα αντικατασταθεί από ενάριθμο με τον ίδιο τίτλο, μέχρι του ποσού των 84.385.139
ευρώ.
(στ) Το έργο με ΚΑ. 2015ΣΕ06550000 και τίτλο «Μετρό
Αθηνών και σταθμοί μετεπιβίβασης (π.κ. 2065700, Τ.Ε.
2000ΣΕ06570000)» που θα αντικατασταθεί από ενάριθμο με τον ίδιο τίτλο, μέχρι του ποσού των 336.666.324
ευρώ.
(ζ) Το έργο με ΚΑ. 2015ΣΕ07150002 και τίτλο «Μετοχικό Κεφάλαιο της “Εγνατία Οδός ΑΕ” για την κατασκευή
τμήματος από α/κ Στρυμόνα μέχρι α/κ Αγ. Ανδρέα (μεσόγεια χάραξη, Τ.Ε 2006ΣΕ07170000)» που θα αντικατασταθεί από ενάριθμο με τον ίδιο τίτλο, μέχρι του ποσού
των 122.780.619 ευρώ.
(η) Το έργο με ΚΑ. 2015ΣΕ07150001 και τίτλο «Μετοχικό Κεφάλαιο της Εγνατίας οδός ΑΕ για την κατασκευή
του τμήματος Παναγιά - Γρεβενά (Τ.Ε 2004ΣΕ07170002)»
που θα αντικατασταθεί από ενάριθμο με τον ίδιο τίτλο,
μέχρι του ποσού των 148.274.059 ευρώ.
2. Η χρηματοδότηση κάθε έργου πραγματοποιείται,
τμηματικά ή εξ ολοκλήρου, με εντολή της Γ.Δ.Ο.Υ. του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με βάση τις
δημοσιονομικές δυνατότητες.
3. Τα ανωτέρω ποσά θα καταβληθούν στον αντίστοιχο
δικαιούχο μετά από εισήγηση των αρμόδιων Υπηρεσιών
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα
με την οικεία νομοθεσία. Για την καταβολή των ποσών
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θα εφαρμοστεί κατ' αναλογία η κείμενη νομοθεσία για τις
πληρωμές των συγχρηματοδοτούμενων έργων του Π.Δ.Ε.
4. Η ενταλματοποίηση των ανωτέρω χρηματοδοτήσεων από την αρμόδια Υπηρεσία και η εμφάνιση των
αντιστοίχων δαπανών στον προϋπολογισμό δημοσίων
επενδύσεων του έτους πραγματοποίησης της μεταφοράς ενεργείται έναντι των ακόλουθων δικαιολογητικών:
(α) Αντιγράφου της εντολής της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τη
χρηματοδότηση των οικείων πράξεων δημοσίων επενδύσεων και
(β) Αντιγράφου του δελτίου αναγγελίας της Τράπεζας
της Ελλάδος για την μεταφορά της εν λόγω χρηματοδότησης αντίστοιχα.
Η Τράπεζα της Ελλάδος θα αποστέλλει αντίγραφα κίνησης των λογαριασμών:
• στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και
• στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Διεύθυνση
Δημοσίων Επενδύσεων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 24 Νοεμβρίου 2017
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης
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