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ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ έτους 2018 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων κατ’
εφαρμογή του άρθρου 10Β Διαύγεια έως 31/05/2019
Στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την
ενίσχυση της διαφάνειας και της δημόσιας λογοδοσίας, με το άρθρο 16 του νόμου 4305/2014
(ΦΕΚ 237/Α΄), επιχειρείται η περαιτέρω θωράκιση της διαφάνειας με τη θέσπιση της υποχρέωσης
δημοσίευσης απολογιστικών στοιχείων δαπανών μη κερδοσκοπικών φορέων που επιχορηγούνται
καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (παράγραφος 2 του άρθρου 1Β
του ν. 2362/1995) με ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 Ευρώ) συνολικά ετησίως,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10Β του ν. 3861/2010 όπως προστέθηκαν με το άρθρο 16
του ν. 4305/2014.
Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρησης των απολογιστικών στοιχείων δαπανών των ετών 2015
2016 και 2017 υπενθυμίζουμε την υποχρέωση καταχώρησης, στην ειδική εφαρμογή η οποία
βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο <http://mef.diavgeia.gov.gr>, των δηλώσεων δαπανών έτους 2018
με καταληκτική ημερομηνία την 31η.05.2019 (ΑΔΑ: ΩΒΤΧ465ΧΘΨ-7ΥΩ).
Οδηγίες
για
την
χρήση
της
εφαρμογής
έχουν
αναρτηθεί
στην
σελίδα
(https://mef.diavgeia.gov.gr/pages/manual_guest και <https://mef.diavgeia.gov.gr/faq>). Το
πρότυπο αρχείο excel, csv ή xml για την ανάρτηση των δαπανών είναι διαθέσιμο στην σελίδα
είναι προσβάσιμο μετά από την εγγραφή του υπόχρεου φορέα στο σύστημα. Οι εγκύκλιοι
καθώς και το σύνολο του σχετικού υλικού τεκμηρίωσης αναρτώνται σε ειδική σελίδα της
εφαρμογής (http://mef.diavgeia.gov.gr/pages/regulatory_framework). Ως εκ τούτου, όλοι οι
υπόχρεοι φορείς θα αναρτούν αποκλειστικά στην ανωτέρω ειδική εφαρμογή.
Επιπροσθέτως, επισημαίνεται ότι τυχόν μη δημοσίευση των απολογιστικών στοιχείων δαπανών
έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υπόχρεου φορέα από κάθε επιχορήγηση ή καταβολή
μέρους επιχορήγησης στο μέλλον καθώς και ότι υπάρχει χρονική διαφορά τουλάχιστον μίας (1)
ημέρας από την ημερομηνία εγγραφής στο Μητρώο των Φορέων και στην αποδοχή του Φορέα
ως εγγεγραμμένου από το Υπουργείο, προκειμένου να υποβληθούν επιτυχώς τα απολογιστικά
στοιχεία στο σύστημα.
H Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+/ ΙΚΥ, ως φορέας
Κεντρικής Διοίκησης, καλεί όλους τους υπαγόμενους φορείς που έχουν επιχορηγηθεί από το
οικείο Πρόγραμμα να πράξουν κάθε δέουσα ενέργεια προκειμένου να δημοσιεύσουν
απολογιστικά στοιχεία των δαπανών τους έτους 2018.

