
 Άρθρο 66

Ανάληψη υποχρεώσεων

1. Ανάληψη υποχρέωσης είναι η διοικητική πράξη με την οποία γεννάται ή βεβαιώνεται υποχρέωση του

Δημοσίου  και  των  λοιπών  φορέων  της  Γενικής  Κυβέρνησης  έναντι  τρίτων  (νομική  δέσμευση).

Προκειμένου  να  αναληφθεί  εγκύρως  οποιαδήποτε  δέσμευση  ή  να  εκτελεσθεί  οποιαδήποτε  δαπάνη,

εκδίδεται απόφαση ανάληψης υποχρέωσης η οποία περιέχει βεβαίωση του αρμόδιου, κατά τις διατάξεις

του παρόντος άρθρου, οργάνου περί ύπαρξης και δέσμευσης της αναγκαίας πίστωσης (δημοσιονομική

δέσμευση). [6]

2.  Η  απόφαση  ανάληψης  υποχρέωσης  υπογράφεται  από  τον  διατάκτη  και  περιέχει  βεβαίωση  του

προϊστάμενου οικονομικών υπηρεσιών του φορέα, ότι το ποσό της δαπάνης που αφορά, βρίσκεται εντός

των ορίων της σχετικής πίστωσης, και ειδικά για την Κεντρική Διοίκηση εντός του διαθέσιμου ποσοστού

αυτής, και ότι έχει δεσμευθεί από τον προϋπολογισμό του φορέα. Το ποσό παραμένει δεσμευμένο μέχρι

την καταβολή του ή μέχρι την ανάκληση της δέσμευσης της πίστωσης κατόπιν αιτήματος του διατάκτη,

σύμφωνα με την περίπτωση γ' της παραγράφου 3.

3. Για την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α. Κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη, ο προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών καταρτίζει σε

δύο (2) αντίτυπα τη σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, στην οποία περιέχεται η βεβαίωση της

παραγράφου 2, εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις. Επίσης, δεσμεύει στο ΟΠΣΔΠ το ποσό από

την  πίστωση  του  προϋπολογισμού  με  ενημέρωση  των  λογιστικών  βιβλίων,  ενημερώνει  το  Μητρώο

Δεσμεύσεων του φορέα και ακολούθως προωθεί τα δύο (2) αντίτυπα στον διατάκτη προς υπογραφή.

β. Μετά την υπογραφή από τον διατάκτη επιστρέφεται το ένα (1) αντίτυπο στον προϊστάμενο οικονομικών

υπηρεσιών του φορέα. [3]

γ.  Σε  περίπτωση  μη  υπογραφής  της  απόφασης  από  τον  διατάκτη,  ο  τελευταίος  αιτείται  από  τον

προϊστάμενο οικονομικών υπηρεσιών την ανάκληση της δέσμευσης της πίστωσης.

δ. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις παροχής της βεβαίωσης της παραγράφου 2, αλλά ο

προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών έχει βάσιμες αμφιβολίες ως προς το ουσιαστικό μέρος της δαπάνης,

παρέχει τη βεβαίωση και εκτελεί  τις υπόλοιπες διαδικασίες του παρόντος άρθρου, ενημερώνει ωστόσο

εγγράφως τον διατάκτη και, εφόσον ο τελευταίος υπογράψει την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ο

προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών ενημερώνει εγγράφως το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και, αν ο

φορέας είναι εποπτευόμενος, τον προϊστάμενο οικονομικών υπηρεσιών του εποπτεύοντος φορέα.

4. α. Ως μεταβατικό στάδιο, οι προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών φορέων των οποίων η οικονομική

διαχείριση εποπτεύεται από αντίστοιχη Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ), για όσο διάστημα δεν

έχουν  πλήρη  πρόσβαση  στο  Ολοκληρωμένο  Πληροφοριακό  Σύστημα  Δημοσιονομικής  Πολιτικής,

αποστέλλουν την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης στην αρμόδια ΥΔΕ, η οποία δεσμεύει την πίστωση του

προϋπολογισμού του φορέα, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 113/2010

(Α' 194), και παρέχει τη βεβαίωση της παραγράφου 2. Στη συνέχεια η ΥΔΕ επιστρέφει την απόφαση

ανάληψης  υποχρέωσης στον προϊστάμενο οικονομικών υπηρεσιών προς υπογραφή,  σύμφωνα με την

παράγραφο 3. Σε αυτή την περίπτωση, ο προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών αποστέλλει αντίγραφο

της υπογεγραμμένης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και στην ΥΔΕ.
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β. Για τους φορείς της περίπτωσης α', για τις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου των γραφείων, καθώς

και  για δαπάνες  μέχρι  του ποσού των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ ανά  απόφαση,  η  βεβαίωση της

παραγράφου  2  δύναται  να  εκδίδεται  από  τον  προϊστάμενο  των  οικονομικών  υπηρεσιών,  χωρίς  να

απαιτείται συνυπογραφή από την ΥΔΕ, η οποία στη συνέχεια ενημερώνεται άμεσα από τον προϊστάμενο

των οικονομικών υπηρεσιών, ώστε να δεσμεύσει την πίστωση του προϋπολογισμού του φορέα.

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν μέχρι 31.12.2016. [4]

5.  Κάθε  απόφαση  ανάληψης  υποχρέωσης  κατά  την  έννοια  των  προηγούμενων  παραγράφων,  καθ'

υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του φορέα και, ειδικά για την Κεντρική

Διοίκηση  και  των  ποσοστών  διάθεσης  αυτών,  κατά  παράβαση  των  διαδικασιών  που  ορίζονται  στις

διατάξεις  του  άρθρου  60,  είναι  αυτοδίκαια  και  απόλυτα  άκυρη  και  ο  διατάκτης  και  ο  προϊστάμενος

οικονομικών υπηρεσιών του φορέα ευθύνονται ατομικά, αλληλέγγυα και εις ολόκληρον για τη ζημία του

φορέα.

6. Για τις δαπάνες για τις οποίες από τη φύση τους δεν είναι δυνατή η τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας

(συναλλαγματικές διαφορές,  εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, δαπάνες ΔΙΑΣ κ.λπ.)  αναλαμβάνεται  η

υποχρέωση και δεσμεύεται η απαραίτητη πίστωση αμέσως μετά την παραλαβή του σχετικού λογαριασμού,

της γνωστοποίησης της εκτελεστής, κατά τις κείμενες διατάξεις, δικαστικής απόφασης ή της σχετικής

ειδοποίησης ή με την καθ' οιονδήποτε τρόπο γνωστοποίηση του ύψους και του χρόνου εξόφλησής τους.

Για  τις  πληρωμές  του  τακτικού  προϋπολογισμού  που  τακτοποιούνται  με  την  έκδοση  συμψηφιστικών

χρηματικών ενταλμάτων και μέχρι την έκδοση απόφασης του Υπουργού Οικονομικών που θα ορίζει το

χρόνο έναρξης της ανάληψης υποχρέωσης αυτών με σχετικές αποφάσεις,  η εντολή πληρωμής υπέχει

θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

7. Με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους και πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης,

δεσμεύονται  με  ευθύνη  των  προϊστάμενων οικονομικών  υπηρεσιών  στον  προϋπολογισμό  του  φορέα,

πιστώσεις  ισόποσες  με  το  ανεξόφλητο  μέρος  των  αναλήψεων  υποχρεώσεων  του  προηγούμενου

οικονομικού έτους. Νέες υποχρεώσεις αναλαμβάνονται σε βάρος του εναπομένοντος υπολοίπου μετά τις

κατά τα ανωτέρω δεσμεύσεις πιστώσεων.

8.  Η  υποχρέωση  για  δαπάνες  τακτικών  αποδοχών,  συντάξεων,  εξυπηρέτησης  δημόσιου  χρέους,

ασφαλιστικών και προνοιακών παροχών, καθώς και για δαπάνες πάγιου χαρακτήρα (ηλεκτρική ενέργεια,

ύδρευση,  επικοινωνίες,  μισθώματα  κ.λπ.)  αναλαμβάνεται  για  ολόκληρο το  ποσό  των εγγεγραμμένων

πιστώσεων, από την έναρξη του οικονομικού έτους με Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης. Ειδικά, για τις

δαπάνες εξυπηρέτησης δημόσιου χρέους, ο χρόνος έναρξης ισχύος του προηγούμενου εδαφίου, όσον

αφορά  στην  έκδοση  Αποφάσεων  Ανάληψης  Υποχρέωσης,  καθορίζεται  με  απόφαση  του  Υπουργού

Οικονομικών.

«Κατ' εξαίρεση για την καταβολή της μισθοδοσίας φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και των Συντάξεων

του  Δημοσίου που προβλέπονται  στην  παρ.  3  του  άρθρου  4  του  ν.  4387/2016 (Α΄  85),  οι  οποίες

διενεργούνται  το  μήνα  Δεκέμβριο  και  βαρύνουν  τις  πιστώσεις  του  Κρατικού  Προϋπολογισμού  του

επόμενου οικονομικού έτους, οι σχετικές αναλήψεις υποχρεώσεων επιτρέπεται να αναλαμβάνονται από

την ημερομηνία ψήφισής του στη Βουλή των Ελλήνων.» [10]

9. Κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο παρόν άρθρο και στις λοιπές περί αναλήψεως υποχρεώσεων

διατάξεις, οι υποχρεώσεις για δαπάνες για υπερωριακή εργασία, αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες

ημέρες και νυχτερινές ώρες, ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου την εβδομάδα,

Άρθρο 66 Ανάληψη υποχρεώσεων – ΔήμοςNet https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-66-ανάληψη-υποχρεώσεων/

2 από 5 29/5/2018 12:36 μμ



υπερωριακή  αποζημίωση  εκπαιδευτικών,  αποζημίωση  εφημεριών  ιατρών  Ε.Σ.Υ.,  που  αφορούν  το

τελευταίο δίμηνο κάθε οικονομικού έτους μπορούν να αναλαμβάνονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην

παράγραφο 2, σε βάρος των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισμού του επόμενου οικονομικού

έτους. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις δεν αναλαμβάνονται για ολόκληρο το ετήσιο ποσό από την έναρξη του

οικονομικού έτους.

10. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και επί δευτερευόντων διατακτών, καθώς

και επί των δαπανών των Ενόπλων Δυνάμεων.

11. Οι αρμόδιες υπηρεσίες για την εκκαθάριση και ενταλματοποίηση των δαπανών οφείλουν να ελέγχουν

την τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας και να μην προβαίνουν σε εκκαθάριση και ενταλματοποίηση αυτών,

εφόσον δεν πληρούν τις τιθέμενες προϋποθέσεις. Καμία ατομική διοικητική πράξη που προκαλεί δαπάνη

σε βάρος  του προϋπολογισμού φορέα της  Γενικής Κυβέρνησης  δεν  ισχύει  εάν δεν  αναγράφεται  στο

προοίμιο αυτής ο αριθμός της σχετικής Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.

12. Ειδικά για τις δαπάνες του ΠΔΕ, τίτλο ανάληψης υποχρέωσης αποτελεί η Συλλογική Απόφαση (ΣΑ).

13.  Η ανταλλαγή και  η υπογραφή των εγγράφων, που προβλέπονται  στις  παραγράφους 2,  3  και  4,

δύνανται να γίνονται ηλεκτρονικά. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και

Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας

παραγράφου. [11]

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

[1] Το άρθρο 66 αντικαταστάθηκε με την παρ. 21 του άρθρου 10 του Ν. 4337/15 (ΦΕΚ 129/17.10.2015

τεύχος Α')

[2]  Η  παρ.  9  καταργήθηκε  με  την  περίπτ.  β'  της  παρ.  3  του  άρθρου  58  του  N.  4438/16  (ΦΕΚ

220/28.11.2016 τεύχος Α').

Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 58 του N. 4438/16 (ΦΕΚ 220/28.11.2016

τεύχος Α'): "Η ισχύς των παραγράφων 1, 2 και 3α αρχίζει από την 1.1.2017 ενώ η ισχύς της παρ. 3β

αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου."

[3] Η περίπτ. β' της παρ. 3 αντικαταστάθηκε με την περίπτ. α' της παρ. 3 του άρθρου 58 του N. 4438/16

(ΦΕΚ 220/28.11.2016 τεύχος Α').

[4] Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 93 του Ν. 4446/16 (ΦΕΚ 240/22.12.2016 τεύχος Α'): "3. Ειδικά,

οι πράξεις ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης (ανακλητικές πράξεις) που εκδίδονται με ημερομηνία την

31η Δεκεμβρίου 2016 και οι οποίες ισχύουν από την ημερομηνία αυτή και αναρτώνται στο Πρόγραμμα

«Διαύγεια» το αργότερο έως την 31η Ιανουαρίου 2017, διενεργούνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 66

παρ. 4 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει."

Σύμφωνα το άρθρο 96 του Ν. 4446/16 (ΦΕΚ 240/22.12.2016 τεύχος Α'): "Η ισχύς των διατάξεων των

άρθρων 76-93 αρχίζει από 1.1.2017, ενώ των άρθρων 94-96 αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος
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νόμου."

[5]  Υπ. Οικ. 2/100018/0026/30.12.2016: «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από

τους διατάκτες και παροχή οδηγιών».

[6] Υπ. Οικ. 2/45592/0026/14.06.2017: Εφαρμογή των διατάξεων του πδ 80/2016 από τους Δήμους.

[7]  Υπ.  Οικ.  2/45897/0026/14.06.2017:  Παροχή οδηγιών επί  διατάξεων του ν.4270/2014.

(αφορά την Κεντρική Διοίκηση και τις Περιφέρειες).

[8] Απόφαση Υπ. Οικ. Γ.Δ.Ο.Υ. Α.Α.Δ.Ε.1090228 ΕΞ 2017/14.06.2017 (ΦΕΚ 2113/20.06.2017 τεύχος Β'): Ανάθεση

αρμοδιοτήτων των άρθρων 24 παρ. 4 και 5, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται

από τις Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) στις κατά τόπον

αρμόδιες Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) του Γενικού Λογιστηρίου του Kράτους.

[9]  Σύμφωνα με  το  άρθρο 40  του N.  4484/17 (ΦΕΚ 110/01.08.2017 τεύχος  Α'):  "H ανάρτηση στο

διαδίκτυο των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης που αφορούν δαπάνες υπηρεσιών για τις οποίες οι

Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) ασκούν αρμοδιότητες των παραγράφων 4 και 5

του άρθρου 24, καθώς και των άρθρων 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 (Α΄143), διενεργείται από την

αρμόδια υπηρεσία του διατάκτη,  κατά παρέκκλιση των διατάξεων της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του

άρθρου 4 του π.δ. 80/2016 (Α΄145)."

[10] Το εντός εισαγωγικών εδάφιο στο τέλος της παρ. 8 προστέθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 34 του

N. 4484/17 (ΦΕΚ 110/01.08.2017 τεύχος Α').

Σύμφωνα με την παρ. 27 του άρθρου 34 του N. 4484/17 (ΦΕΚ 110/01.08.2017 τεύχος Α'), όπως αυτή

προστέθηκε με το άρθρο δωδέκατο του N. 4490/17 (ΦΕΚ 150/11.10.2017 τεύχος Α'): "27. Οι διατάξεις

του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη όσων ειδικότερα ορίζονται στο Κεφάλαιο Α' του

Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94)."

[11] Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 15 του Ν. 4498/17 (ΦΕΚ 172/16.11.2017 τεύχος Α'): «1.

Δαπάνες  της  Κεντρικής  Υπηρεσίας  του  Υπουργείου  Υγείας,  που  αφορούν  τα  έτη  2016  και  2017  και

εκκρεμεί  η  πληρωμή  τους,  λόγω  της  ετεροχρονισμένης  έκδοσης  της  σχετικής  ανάληψης  δέσμευσης

ποσού,  θεωρούνται  νόμιμες  και  μπορούν  να  καταβάλλονται  σε  βάρος  των  οικείων  Κ.Α.Ε.  του

προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, έτους 2017, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 66

και 68 του ν. 4270/2014 (Α' 143) και του π.δ. 80/2016 (Α' 145), εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των

διατάξεων του άρθρου 91 του ν. 4270/2014.

2. Δαπάνες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας για παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών,

που  πραγματοποιήθηκαν  κατά  τα  οικονομικά  έτη  2015,  2016  και  2017,  θεωρούνται  σύννομες  και

μπορούν να εκκαθαριστούν σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας έτους

2017, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 66 και 68 του ν. 4270/2014 και του π.δ. 80/2016,

εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 91 του ν. 4270/2014.»
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[12] Υπ. Οικ. 2/86708/0026/28.11.2017: «Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων».
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