
Θέμα: ‘‘Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Β ν. 3861/2010, όπως 

προστέθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4305/2014’’

Με το άρθρο 16 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄) ‘‘Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και 

δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της 

Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων 

Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις’’ προβλέπεται η θέσπιση της υποχρέωσης δημοσίευσης 

απολογιστικών στοιχείων δαπανών μη κερδοσκοπικών φορέων που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους 

φορείς της Γενικής Κυβέρνησης κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 με ποσό άνω των τριών χιλιάδων 

ευρώ συνολικά ετησίως.   

Η διάταξη, η οποία  καταλαμβάνει Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές 

Επιχειρήσεις και λοιπούς μη κερδοσκοπικούς φορείς, συνιστά καινοτομία προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της λογοδοσίας 

και δρα συμπληρωματικά με τη διάταξη της περίπτωσης 18 παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 σύμφωνα με την οποία στο 

διαδίκτυο αναρτώνται «πράξεις δωρεών, επιχορηγήσεων, παραχώρησης χρήσης περιουσιακών στοιχείων από το Δημόσιο, τα 

Ν.Π.Δ.Δ., τους φορείς των Ο.Τ.Α. ή φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 

δικαίου και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου». 

Η διαφάνεια που επιτυγχάνεται με την ανάρτηση της πράξης επιχορήγησης ενισχύεται περαιτέρω με τη δημοσιοποίηση των 

στοιχείων που εμφανίζουν τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιήθηκε η επιχορήγηση. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης (http://www.opengov.gr/minreform/?p=1828) και σύμφωνα με την 

πρόβλεψη του Νόμου εκδόθηκε  η αρίθμ.  ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 116/Β/21.1.2015, ΑΔΑ 

68Δ0Χ-ΟΘΟ) με την οποία  καθορίζονται θέματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, τους όρους και προϋποθέσεις, τη διαδικασία και 

τον χρόνο ανάρτησης δαπανών επιχορηγούμενων φορέων ενώ, ενόψει της πρώτης εφαρμογής της απόφασης, σημειώνουμε τις 

προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 9 αυτής σύμφωνα με τις οποίες  αναρτώνται, μέχρι την 29.2.2016, στοιχεία που αφορούν 

δαπάνες συντελεσθείσες από 1.1.2015 έως 31.12.2015.  Εξάλλου, εφιστούμε την προσοχή σας  ότι όπως προκύπτει από τις 

διατάξεις  της παρ. 1 του άρθρου 4 της ανωτέρω απόφασης,  οι πράξεις έγκρισης επιχορήγησης που εκδίδονται από φορείς της 

Γενικής Κυβέρνησης προς τους  μη κερδοσκοπικούς φορείς, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 10Β 

Διαύγεια, πρέπει να φέρουν σε εμφανές σημείο σημείωση σύμφωνα με την οποία «Σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών 
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επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούμενοι 

φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι 

οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 Β Ν. 3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρ. 16 Ν. 

4305/2014»

Παρακαλούμε, μετά τα ανωτέρω, για την κοινοποίηση της παρούσας στο σύνολο των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού 

δικαίου που βρίσκονται υπό την εποπτεία σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

Γεώργιος Κατρούγκαλος
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):

1. Όλα τα Υπουργεία
-Διευθύνσεις Οικονομικού
- Διευθύνσεις Διοίκησης
2. Όλες οι Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
-Διευθύνσεις Οικονομικού
- Διευθύνσεις Διοίκησης
3. Όλες οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
(Με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ΟΤΑ
Α’ βαθμού της χωρικής αρμοδιότητάς τους)
-Διευθύνσεις Οικονομικού
- Διευθύνσεις Διοίκησης
4. Όλες οι Περιφέρειες
-Διευθύνσεις Οικονομικού
- Διευθύνσεις  Διοίκησης
5. Όλοι οι Δήμοι
-Διευθύνσεις Οικονομικού
- Διευθύνσεις  Διοίκησης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο κ. Υπουργού

2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού

3. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα

4. κκ Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

5. κκ Προϊστάμενοι Διευθύνσεων
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