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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
15 Φεβρουαρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.822/2/13584/Σ.2367
Καθορισμός του ύψους της πάγιας προκαταβολής των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού
και Αεροπορίας καθώς και του είδους και του
ποσοστού δαπανών που πληρώνονται σε βάρος αυτής.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 16 του ν.δ. 721/1970 «Περί οικονομικής μερίμνης και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων»
(Α’ 251).
β. Της παρ. 3 του άρθρου 108 του ν. 4270/2014 «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - Α’ 98).
3. Την υπό στοιχεία Υ.70/30.10.2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
4. Το υπό στοιχεία 2/56819/ΔΛΤΠ-Α’/31-7-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού
Προγραμματισμού της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών,
βάσει του οποίου κατατέθηκαν στην Τράπεζα της Ελλάδος, από τους υπολόγους - διαχειριστές των πάγιων προκαταβολών των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού
και Αεροπορίας τα ποσά των 8.700.000€, 3.400.000€ και
450.000€ αντίστοιχα.
5. Το υπό στοιχεία Φ.822/1/2159/Σ.375/11-01-2021
έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
6. Την ανάγκη άμεσης πληρωμής δαπανών του προσωπικού και των υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων που
σχετίζονται κυρίως με: α) την αντιμετώπιση εκτάκτων
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επειγουσών αναγκών σχετικών με την εθνική άμυνα και
ασφάλεια της Χώρας, β) τη συμμετοχή προσωπικού σε
ασκήσεις και ειρηνευτικές και άλλες διεθνείς αποστολές,
γ) την αντιμετώπιση εκτάκτων φυσικών καταστροφών,
δ) τη συμμετοχή Μονάδων Στόλου σε διεθνείς επιχειρήσεις-ασκήσεις-περιπολίες-φύλαξη θαλασσίων συνόρων,
ε) λοιπές έκτακτες ανάγκες, όπως αποζημιώσεις ένεκα
δικαστικών αποφάσεων, αποζημιώσεις κλητευoμένων
μαρτύρων, προκαταβολές οδοιπορικών εξόδων, δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης, εξυπηρέτηση Α/Φ σε
αεροδρόμια αλλοδαπής, δαπάνες Ακολούθων Άμυνας
στην αλλοδαπή, κ.λπ.
7. Την ανάγκη επαύξησης του ύψους της πάγιας προκαταβολής του Γενικού Επιτελείου Στρατού, λόγω ανάληψης πληρωμής εντός του έτους 2021 και εφεξής, της
μισθοδοσίας των οπλιτών θητείας που θα αποστέλλονται
να υπηρετούν στην ΕΛΔΥΚ.
8. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ.
007/2021 εισήγηση του Προϊσταμένου των οικονομικών
υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, από την
έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, καθόσον η αύξηση της
πάγιας προκαταβολής συνιστά αύξηση ρευστότητας και
όχι δαπάνη, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Καθορισμός του ύψους της πάγιας
προκαταβολής
Καθορίζουμε το ύψος της πάγιας προκαταβολής των
Γενικών Επιτελείων Στρατού (ΓΕΣ), Ναυτικού (ΓΕΝ) και
Αεροπορίας (ΓΕΑ), ως ακολούθως:
α. Η πάγια προκαταβολή του ΓΕΣ αυξάνεται από το
ποσό των είκοσι έξι εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων
ευρώ (26.300.000,00€) στο ποσό των είκοσι επτά εκατομμυρίων εκατόν δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ
(27.112.500,00€) και επιμερίζεται ανά ειδικό φορέα, ως
εξής: ΕΦ 1011.202.00.000.00: είκοσι έξι εκατομμύρια εκατόν δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (26.112.500,00€),
ΕΦ 1011.101.00.000.00: πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ
(500.000,00€) και ΕΦ 1011.201.00.000.00: πεντακόσιες
χιλιάδες ευρώ (500.000,00€).
β. Η πάγια προκαταβολή του ΓΕΝ σε ποσό εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (9.800.000,00€)
στον ειδικό φορέα ΕΦ 1011.203.00.000.00.
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γ. Η πάγια προκαταβολή του ΓΕΑ σε ποσό δέκα εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (10.550.000,00€)
στον ειδικό φορέα ΕΦ 1011.204.00.000.00.
Άρθρο 2
Είδος και ποσοστό δαπανών που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή
Καθορίζουμε το είδος και το ποσοστό δαπανών κατά λογαριασμό οικονομικής ταξινόμησης, που πληρώνονται
σε βάρος της πάγιας προκαταβολής των ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ, όπως καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα, πλην του
ΑΛΕ: 2120209010 που θα βαρύνει το φορέα/ειδικό φορέα 1011.202.00.000.00, κατά 25%.
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΠ

2120121010

Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών,
υποβρυχίων καταστροφέων και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης
ναρκοπεδίων κ.λπ.) ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων

5%

2120216899

Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια λοιπών
ειδικών μισθολογίων

20%

2120220010

Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα αξιωματικών και οπλιτών
που υπηρετούν σε στρατηγείο Ν.Α.Τ.Ο.

20%

2130107001

Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την
προσφορά διδακτικού έργου

5%

2130401001

Αποδοχές στρατεύσιμων οπλιτών (κληρωτών και εφέδρων)

100%

2240101001

Φαρμακευτική περίθαλψη

70%

2240102001

Ιατρική περίθαλψη

60%

2240103001

Διαγνωστικές εξετάσεις

50%

2240104001

Οδοντιατρική περίθαλψη

60%

2240105001

Έξοδα νοσηλείας

70%

2330102001

Συμμετοχή των λοιπών κρατών-μελών του Οργανισμού Βορειοατλαντικού
Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο) σε έξοδα λειτουργίας και συντήρησης ειδικών
αποθηκών Ν.Α.Τ.Ο

20%

2330102002

Συμμετοχή των λοιπών κρατών - μελών του Οργανισμού
Βορειοατλαντικού Συμφώνου(Ν.Α.Τ.Ο) σε έξοδα λειτουργίας σταθμού
FORACS Κρήτης

30%

2330104001

Συμμετοχή της Ελλάδας στα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης ειδικών
αποθηκών του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου(Ν.Α.Τ.Ο)

50%

2330104002

Συμμετοχή της Ελλάδας στα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης σταθμού
FORACS Κρήτης

30%

2410101001

Αγορές φαρμάκων υψηλού κόστους (Φ.Υ.Κ.)

20%

2410102001

Αγορές φαρμακευτικού υλικού

25%

2410103001

Αγορές υγειονομικού υλικού

15%

2410104001

Αγορές ορθοπεδικών υλικών

15%

2410105001

Αγορές αντιδραστηρίων

15%

2410106001

Αγορές εμβολίων

15%

2410107001

Αγορές υλικού αιμοδοσίας

15%

2410189001

Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων

15%

2410201001

Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού

20%

2410202001

Αγορές ειδών καθαριότητας

15%

2410203001

Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων

20%

2410204001

Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς

25%

2410205001

Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων

30%
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2410206001

Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών

15%

2410207001

Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού

25%

2410288001

Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ’ αποκοπή χορήγημα)

100%

2410301001

Αγορές καυσίμων κίνησης

7%

2410302001

Αγορές καυσίμων θέρμανσης

7%

2410901001

Αγορές ειδών διατροφής

2410902001

Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού

5%

2410988001

Αγορές λοιπών αγαθών (κατ’ αποκοπή χορήγημα)

10%

2410989001

Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών

15%

2410989002

Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού

30%

2410989899

Αγορές λοιπών αγαθών

30%

2420101001

Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας

50%

2420102001

Έξοδα κινητής τηλεφωνίας

2%

2420103001

Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών

70%

2420104001

Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών

20%

2420189001

Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών

20%

2420201001

Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος

2%

2420202001

Έξοδα φυσικού αερίου

2%

2420203001

Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης

2%

2420204001

Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας

2%

2420301001

Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών

20%

2420302001

Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων

70%

2420303001

Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και
δεξαμενών

20%

2420304001

Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών

20%

2420389001

Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών

20%

2420401001

Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό

100%

2420402001

Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό

100%

2420403001

Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού

100%

2420404001

Έξοδα κίνησης προσωπικού

100%

2420405001

Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού

100%

2420406001

Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού

80%

2420407001

Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές
υπηρεσίες στο εξωτερικό

100%

2420489002

Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα προσωπικού
αποστελλόμενου ή μετακινούμενου στο εξωτερικό για υπηρεσία ή
ασκήσεις Ν.Α.Τ.Ο.

100%

2420902001

Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες

5%

2420905001

Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις

20%

2420906001

Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων

40%

2420907001

Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια

20%

2420908001

Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες

20%

2420909001

Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση

50%

2420989001

Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες

30%

100%
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2420989002

Έξοδα κοινοχρήστων

5%

2440101001

Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)

2%

2440301001

Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)

40%

2440301002

Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων

10%

2440902001

Μισθώματα πλωτών μέσων

30%

2440989001

Λοιπά μισθώματα

30%

3120101001

Αγορές βιομηχανικών μηχανημάτων και εργαλείων

5%

3120189001

Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων

15%

3120302001

Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού

15%

3120989001

Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού

15%

4940289001

Έξοδα μετακίνησης για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού
Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται στην Ελλάδα και
χρημα-τοδοτούνται εξ’ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών

100%

4940289002

Έξοδα εξοπλισμού και λειτουργίας γραφείων υπηρεσιών για έργα κοινού
ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)
που εκτελούνται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνται εξ’ ολοκλήρου από
εισφορές των κρατών-μελών

5%

4940289899

Λοιπά έξοδα για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού
Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται στην Ελλάδα και
χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού

5%

Άρθρο 3
Τελική διάταξη
Με την έναρξη ισχύος της παρούσας, η αύξηση της πάγιας προκαταβολής του ΓΕΣ, κατά το ποσό των οκτακοσίων
δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (812.500,00€) ενεργείται με έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής από
την αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και διαδικασίες.
Η κατάθεση του εν λόγω ποσού θα πραγματοποιηθεί σε πίστωση του λογαριασμού που τηρεί το Οικονομικό και
Λογιστικό Κέντρο Στρατού (ΟΛΚΕΣ) στην ΤτΕ με ΙΒΑΝ: GR 2801000240000000023200108.
Άρθρο 4
Καταργούμενη διάταξη
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπό στοιχεία Φ.822/6/95750/Σ.23531/28-12-2018 (Β’ 5926)
κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για τον κρατικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021 και εφεξής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών

Εθνικής
Άμυνας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr
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