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ΘΕΜΑ: ΄΄Συμπληρωματικές αναλήψεις υποχρεώσεων΄΄
Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας σχετικά με τη
δυνατότητα έκδοσης συμπληρωματικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, από
τους Διατάκτες, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Με τις διατάξεις του άρθρου 21, παρ. 2, του ν. 2362/1995 (Α.247), όπως ισχύει,
καθώς και του άρθρου 2 , του π.δ. 113/2010 (Α. 194 και 209), ορίζεται, ότι, ανάληψη
υποχρέωσης, με τη δημοσιονομική έννοια, είναι η διοικητική πράξη (απόφαση του
Διατάκτη), με την οποία εγκρίνεται η πραγματοποίηση της δαπάνης και δεσμεύεται η
αναγκαία πίστωση πριν από οποιαδήποτε σχετική ενέργεια. Κατά συνέπεια, η
έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης προηγείται όλων των άλλων
διαδικασιών, που προβλέπονται για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης
δαπάνης, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 9 του ανωτέρω π.δ/τος,
όπως ισχύει. Η εν λόγω απόφαση δεσμεύει όλο το ποσό της απαιτούμενης δαπάνης,
εντός των ορίων της διαθέσιμης πίστωσης.
2. Με τις διατάξεις του αρθ. 3 του ανωτέρω π.δ/τος προβλέπεται ότι στην απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης περιλαμβάνεται απαραίτητα πλην των άλλων και το ύψος
της συνολικής επιβάρυνσης του προϋπολογισμού του οικείου φορέα και η χρονική
κατανομή αυτού.
3. α. Από τις προαναφερόμενες διατάξεις συνάγεται ότι, κατά την έκδοση της
απόφασης του αρμοδίως προς τούτο εξουσιοδοτημένου οργάνου, περί δεσμεύσεως
των αναγκαίων πόρων για την υλοποίηση συγκεκριμένης δράσης του Διατάκτη και
οπωσδήποτε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης εκτιμάται
υποχρεωτικά το ύψος της και αναγράφεται επί της εν λόγω απόφασης.
β. Κατά το στάδιο αυτό, ενδέχεται να πραγματοποιηθούν εκ παραδρομής
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λανθασμένοι υπολογισμοί οφειλόμενοι σε λογιστικά λάθη και να προσδιοριστεί επί
έλλατον το ποσό της δαπάνης, γεγονός που επιτρέπει την ορθή επανάληψη της
σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (217/2007 Πράξη VII Τμήματος Ε.Σ.)
Αυτό όμως ενδέχεται να δημιουργήσει διάφορα διαδικαστικά προβλήματα
(αντιλογισμούς, επανακαταχωρίσεις κ.λπ.) γεγονός που δεν καθιστά λειτουργική τη
λύση αυτή.
4. Κατόπιν αυτού θεωρούμε ότι, στις προαναφερόμενες περιπτώσεις και εφόσον: α)
το ύψος της λογιστικής διαφοράς δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικό, β) κατά το χρόνο
πραγματοποίησης της δαπάνης υφίστατο η συνολικά απαιτούμενη πίστωση,
επιτρέπεται η έκδοση συμπληρωματικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης με
τρέχουσα ημερομηνία, πλήρως αιτιολογημένη, οπωσδήποτε όμως εντός εύλογου
χρόνου.
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