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ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Ε.Ο.Π.Υ.Υ
Συνεδρίαση Δ. Συμβουλίου ΕΟΠΥΥ 450/14-02-2018
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΘΕΜΑ: «2η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΕΟΠΥΥ οικονομικού έτους 2018 μετά την
αρχική έγκρισή του».
Απόφαση 229
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη
Α. την κάτωθι με αρ. πρωτ. ΔΑ1Α/68/14-2-2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού,

«Σύντομο Ιστορικό: Με την αριθμ. 1617/Συν.436/21.12.2017 Απόφαση του Δ.Σ. του
ΕΟΠΥΥ (ΑΔΑ: Ω69ΩΟΞ7Μ-Γ3Π) εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός ΕΟΠΥΥ οικονομικού έτους 2018,
ο οποίος στη συνέχεια διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Υγείας και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.
πρωτ. Β2β/Γ.Π.95843/27-12-2017 Απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΑΔΑ: ΩΔΘ3465ΦΥΟ-ΟΡΧ).
Σε συνέχεια της αρχικής εγκρίσεώς του πραγματοποιήθηκε:

1η τροποποίησή του, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Β2β/Γ.Π.9890/08-022018 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΑΔΑ: 62ΥΓ465ΦΥΟ-7ΥΝ) μόνο ως προς το
τρίτο θέμα της αρχικής εισήγησης όπως αυτή εγκρίθηκε με την αριθμ.
153/Συν.446/31.01.2018 Απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ (ΑΔΑ: ΨΛΣΜΟΞ7Μ-6ΣΞ).
Κατόπιν των ανωτέρω, στην παρούσα φάση, κρίνεται απαραίτητη τροποποίηση του
Προϋπολογισμού, προκειμένου να διευθετηθούν ζητήματα πιστώσεων μεταξύ των οποίων και
τα θέματα που αναφέραμε και στην προηγούμενη εισήγησή μας, :
1) Επιστροφή αδιάθετων πιστώσεων που μεταβιβάστηκαν στον ΕΦΚΑ το οικ. έτος
2017 και αφορούσαν επιχορήγηση για αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών
του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.
Ιστορικό: Στο πλαίσιο χρηματοδότησης του ΕΟΠΥΥ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεων του Οργανισμού όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί την 30.4.2016 σύμφωνα με την
υπ’ αρίθμ. 2/57103/ΔΠΓΚ/29.06.2016 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ
1932/ τεύχος Β’), εγκρίθηκε από το ΓΛΚ σχετικό αίτημα χρηματοδότησης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, που
είχε υποβληθεί μέσω ΕΟΠΥΥ εντός 2016.
Στη συνέχεια, μεταβιβάστηκαν οι σχετικές πιστώσεις καθώς και το χρήμα με τα ΕΕ 229/25-82016 ποσού 1.226.237,00€ και 230/25-8-2016 ποσού 1.751.181,76€ προς τους τομείς Β’
Διεύθυνσης (πρώην ΤΑΥΣΙΤ) και Γ’ Διεύθυνσης (πρώην ΤΑΤΤΑ) αντίστοιχα.
Με τη λήξη του έτους 2016, κατόπιν ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και συμφωνίας των ποσών,
έγινε ανάκληση και επαναχορήγηση των πιστώσεων το έτος 2017 με έκδοση των επιτροπικών
ενταλμάτων προς τον ΕΦΚΑ με αριθμ. 105/11-5-2017 ποσού 118.839,92€ και 106/11-5-2017
ποσού 338.940,44€, προκειμένου να συνεχιστεί η εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών.
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Με την παρ. 4, του άρθρου 52, του Ν.4430/31-10-2016 (ΦΕΚ Α΄,205) και την παρ. 4 της
αριθμ. 2/48342/ΔΠΓΚ/27-6-2017 (ΦΕΚ Β’ 2195) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών, έγινε ανάκληση των πιστώσεων που είχαν μεταβιβασθεί στον ΕΦΚΑ για τον
κλάδο κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (λόγω ένταξης του τελευταίου από 01.01.2017 άρθρο 51 παρ.1 και άρθρο 53, παρ.1, Ν. 4387/12-5-2016, ΦΕΚ Α΄ 85).
Τα ποσά των πιστώσεων που ανακλήθηκαν με το αριθμ. 132/30-10-2017 ανακλητικό ΕΕ,
προέκυψαν από τους συνημμένους πίνακες που μας είχε διαβιβάσει ο ΕΦΚΑ με το αριθμ. πρωτ.
ΔΙΟΙΔ/Φ.01/3470/14-9-2017 έγγραφό του και ανέρχονται στο συνολικό ποσό των
286.848,32 €.
Από το ανωτέρω ποσό, μέρος ύψους 50.367,59 € κατατέθηκαν στις 7/12/2017 στο
λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης του ΕΟΠΥΥ και μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό ειδικής
χρηματοδότησης στις 19/01/2018 και το υπόλοιπο ποσό ύψους 236.480,73 € κατατέθηκε στις
22/01/2018 σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΟΠΥΥ.
Ειδικότερα, με το αριθμ. πρωτ. Β2/Γ.Π.92108/13-12-2017 έγγραφό του το Υπ. Υγείας μας
ενημέρωσε για την υποχρέωση του Οργανισμού να επιστρέψει τις αδιάθετες (απλήρωτες)
πιστώσεις σε τραπεζικό λογαριασμό του ΓΛΚ έως 31/01/2018.
Αναφορικά με τα λοιπά ταμειακά διαθέσιμα της ειδικής χρηματοδότησης που λήφθηκαν για τα
ταμεία τα οποία ο ΕΟΠΥΥ φέρει την αρμοδιότητα εξόφλησης των ληξιπροθέσμων
υποχρεώσεων τους, ο Οργανισμός έχει προβεί σε σχετικό αίτημα παράτασης του χρόνου
αποπληρωμής τους. Με την λήξη της έγκρισης η Δ/νση μας θα προβεί σε σχετική τροποποίηση
προϋπολογισμού εντάσσοντας τις εν λόγω πιστώσεις σε ειδικούς ΚΑ Εξόδου με την ένδειξη
«Γ».
Για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους, προτείνεται:
Αύξηση του ΚΑΕ 3193.00 «Επιστροφές χρημάτων επιχορηγήσεων που δεν
απορροφήθηκαν» κατά το ποσό των € 286.848,32,
με χρησιμοποίηση μέρος ποσού από τα ταμειακά διαθέσιμα του τραπεζικού λογαριασμού για
την ειδική χρηματοδότηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς
με ΙΒΑΝ GR73 0172 0320 0050 3208 3439 642, και υπόλοιπο € 79.348.996,13 την
31/01/2018, σύμφωνα με το σχετικό συνημμένο 1.
Ο ανωτέρω λογαριασμός παρουσίαζε υπόλοιπο την 31/12/2017 ύψους 79.062.147,81 €
(σχετικό συνημμένο 2). Η μηνιαία μεταβολή του υπολοίπου του ανωτέρω τραπεζικού
λογαριασμού οφείλεται στη μεταφορά του ποσού 286.848,32 € από το λογαριασμό ταμειακής
διαχείρισης του ΕΟΠΥΥ, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο 2018.
2. Ένταξη ταμειακών διαθεσίμων σε κωδικούς με την ένδειξη «Γ» που αφορούν στη
χρηματοδότηση ληξιπρόθεσμων οφειλών
Σε συνέχεια του αιτήματος μας με αριθμ. πρωτ. ΔΑ1Ε/2/οικ.1109/10-01-2018 για παράταση
του χρόνου αποπληρωμής επιχορήγησης για εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, και
προκειμένου ο Οργανισμός να είναι έτοιμος, ώστε με την έγκριση του αιτήματος παράτασης,
να μπορεί άμεσα να προχωρήσει στη διαδικασία ενταλματοποίησης και πληρωμής των
υποχρεώσεων, πρέπει να προβεί σε τροποποίηση του Προϋπολογισμού έτους 2018.
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Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο μηχανογραφικό σύστημα καθώς και με εκτίμηση
τυχόν μη καταχωρημένων υποχρεώσεων, υφίστανται εκτιμώμενα υπόλοιπα πιστώσεων κατά
την 31/12/2017 ανά ΚΑΕ ως κάτωθι:
ΚΑΕ
00.10.0671.00Γ
00.10.0671.01Γ
00.10.0671.02Γ
00.10.0672.00Γ
00.10.0673.01Γ
00.10.0674.00Γ
00.10.0675.00Γ
Γενικό Άθροισμα

Υπόλοιπα πιστώσεων 31.12.2017
26.392.703,87
19.085.572,07
1.298.231,54
1.705.932,58
26.883.870,01
1.415.978,15
181.118,16
76.963.406,37

Το συνολικό ποσό του ανωτέρω πίνακα συμφωνεί με τα ταμειακά διαθέσιμα του τραπεζικού
λογαριασμού του ΕΟΠΥΥ με αριθμό 5032-083439-642 την 31/12/2017 (χωρίς να λαμβάνονται
υπόψη οι τόκοι – σχετ. συν.3 email μηνιαίου πλάνου απορρόφησης) και πρέπει να ενταχθεί
στον προϋπολογισμό έτους 2018 στο σύνολό του.
3) Ταμειακά διαθέσιμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα του Οργανισμού (χωρίς να υπολογίζονται τα ταμειακά διαθέσιμα από
την ειδική χρηματοδότηση για ληξιπρόθεσμες οφειλές) κατά την 31.12.2017, ανέρχονται σε
ποσό € 534.459.686,87 εκ (σχετ. συν. 4).
Ωστόσο θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι στο ανωτέρω ταμειακό υπόλοιπο συμπεριλαμβάνεται
ποσό ύψους 50.367,59€ που αφορά επιστροφή μερικού αδιάθετου υπόλοιπου από την ειδική
χρηματοδότηση που έλαβε το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ εντός οικ. έτ. 2017 και εκ παραδρομής το κατέθεσε
στον λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης του ΕΟΠΥΥ που τηρείται στην τράπεζα Πειραιώς.
Ως εκ τούτου, το τελικό ταμειακό υπόλοιπο που μπορεί να διατεθεί για ενίσχυση των
πιστώσεων σε δαπάνες προηγούμενων χρήσεων ανέρχεται σε 534.409.319,28 € (ήτοι €
534.459.686,87 μείον € 50.367,59).
Στην παρούσα φάση προτείνουμε τη χρήση ποσού ύψους € 200.023.237,74 από το ανωτέρω
ταμειακό υπόλοιπο για την ενίσχυση του ΚΑΕ:
0673.02.02Β «Νοσήλια στο εξωτερικό- Δαπάνες προς Ευρωπαϊκούς Φορείς
προηγούμενης χρήσης» κατά € 100.000.000,00
και εγγραφή του κάτωθι νέου ΚΑΕ:
0673.02.03Β «Δαπάνες παροχών για Ευρωπαίους Πολίτες προηγούμενης χρήσης»
με πίστωση ύψους € 16.000.000,00
προκειμένου να εγγραφεί το σύνολο των εκτιμώμενων πιστώσεων από τη Διεύθυνση Διεθνών
Ασφαλιστικών Σχέσεων σύμφωνα με το έγγραφο με αριθ. πρωτ. ΔΑ4/Δ-52/19-12-2017 καθώς
και το ποσό των απλήρωτων υποχρεώσεων στον ΚΑΕ 0673.02.03Β σύμφωνα με το Μητρώο
Δεσμεύσεων μηνός Δεκεμβρίου 2017.
Επίσης, προτείνεται η αύξηση των ΚΑΕ:
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0674.00 «Πρόσθετη περίθαλψη - Ασφαλισμένοι» κατά το ποσό των €
53.000.000,00 (προσθήκη στην περιγραφή της λέξης «Ασφαλισμένοι» προκειμένου να
υπάρχει διαφοροποίηση με τον ΚΑΕ 0674.04 «Πρόσθετη Περίθαλψη» που αφορά
συμβασιοποιημένες δαπάνες) και
0679.00 «Λοιπές παροχές σε είδος» κατά € 31.000.000,00
προκειμένου να πληρωθούν δαπάνες υγείας προηγούμενων ετών σε ασφαλισμένους σύμφωνα
με τα στοιχεία που τηρούνται στο μηχανογραφικό μας σύστημα.
Σημειώνεται ότι έχει συσταθεί στον Οργανισμό ειδική Ομάδα εκκαθάρισης παροχών
ασφαλισμένων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, οι οποίες διαβιβάστηκαν εντός του έτους 2017 στον ΕΟΠΥΥ. Οι
εν λόγω δαπάνες καταχωρούνται στο ΟΠΣ ΕΟΠΥΥ τμηματικά και αντίστοιχα αποπληρώνονται.
Λόγω του όγκου των εν λόγω απλήρωτων υποχρεώσεων και οι οποίες ανάγονται χρονικά σε
παρελθόντα έτη, είναι αναπόφευκτη η χρονική καθυστέρηση της αποπληρωμής τους.
Ταυτόχρονα, λόγω της μερικής καταχώρησής τους στο πληροφοριακό σύστημα δεν είμαστε
σε θέση να γνωρίζουμε το ακριβές ύψος των υποχρεώσεων αυτών. Σε εύλογο χρόνο η Δ/νση
μας θα επανέλθει με νέα τροποποίηση προϋπολογισμού προκειμένου να προβεί αύξηση των
απαιτούμενων πιστώσεων με χρήση ταμειακών διαθεσίμων για την κάλυψη των εν λόγω
δαπανών που ανάγονται χρονικά σε προηγούμενα έτη.
Επίσης,
Εν αναμονή έκδοσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Καθορισμός της μηνιαίας
αποζημίωσης των μελών της ειδικής επιτροπής για την εξέταση θεμάτων που προκύπτουν από
την εφαρμογή του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας», που αφορά στην τροποποίηση του ύψους της προβλεπόμενης μηνιαίας
αποζημίωσης των μελών της αναφερόμενης επιτροπής και λαμβάνοντας υπόψη:
Α) τον πίνακα υπολογισμού που μας διαβιβάστηκε με το από 2/01/2018 ηλεκτρονικό μήνυμα
του Τμ. Μισθοδοσίας σχετικά με την οικονομική ανάλυση της αποζημίωσης της Επιτροπής σε
μηνιαία βάση και
Β) την ηλεκτρονική αλληλογραφία με τη γραμματεία της ειδικής επιτροπής, προκειμένου να
προσδιοριστούν ο ακριβής αριθμός συνεδριάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί ανά έτος από
τη σύστασή της μέχρι 31.12.2017,
προκειμένου να υφίστανται επαρκείς πιστώσεις για την κάλυψη της σχετικής αποζημίωσης,
προτείνουμε:
Αύξηση των ΚΑΕ :
0264.00 «Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται
και ιδιώτες )» κατά € 18.800,00
0562.00 «Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς ασφαλισμένους Δημοσίου (με
σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.2010)» κατά
€ 4.167,49
0564.00 «Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για μισθωτούς
ασφαλισμένους Δημοσίου (με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ημερομηνία
διορισμού έως 31.12.2010)» κατά € 270,25
με χρησιμοποίηση μέρους των ταμειακών διαθεσίμων του Οργανισμού την
31.12.2017 κατά € 23.237,74, ποσό που αντιστοιχεί στα οικ. έτη 2016 και 2017, κατά τα
οποία πραγματοποιήθηκαν συνεδριάσεις, δεν έχει πραγματοποιηθεί ωστόσο καμία πληρωμή
στα μέλη της επιτροπής.
4) Εγγραφή των εσόδων από Ρυθμίσεις οφειλών σε νέους ΚΑ
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Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ/7689/465/05-02-2018 (σχετικό συνημμένο 5) του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και προκειμένου να
αποτυπώνονται σωστά τα μηνιαία στοιχεία των δημοσιονομικών αναφορών, προκύπτει η
ανάγκη ορθής εμφάνισης του συνολικού ποσού των 161 εκ. ευρώ (που αφορούν Ρυθμίσεις
Οφειλών όπως εμφανίζεται στην Εισηγητική Έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους
2018), και είναι ήδη εγγεγραμμένα στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ, σε νέους ΚΑ
Εσόδων στις κατηγορίες 8000 «Έσοδα παρελθόντων ετών» και 4000 «Προσαυξήσεις,
Πρόστιμα, Χρηματικές Ποινές και Παράβολα».
Λαμβάνοντας υπόψη και το από 6/2/2018 ηλεκτρονικό μήνυμα του Υπ. Εργασίας αναφορικά με
την κατανομή του ανωτέρω ποσού (σχετικό συνημμένο 6), προτείνουμε την μεταβολή των ΚΑ
Εσόδων ως ο κάτωθι πίνακας:
ΚΑΕ
2214.00

2234.00

4215.00

8311.00
8312.00
Σύνολο

Περιγραφή
Αύξηση
Μείωση
Εισφορές υγείας (Εργοδότη για μισθωτούς
δημοσίου τομέα (με σχέση εργασίας
α.ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου
107.333.333,33 €
δικαίου που έχουν προσληφθεί μετά την
1.1.2011) και ιδιωτικού τομέα)
Εισφορές υγείας (μισθωτών δημοσίου
τομέα (με σχέση εργασίας α.ιδιωτικού
δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που
53.666.666,67 €
έχουν προσληφθεί μετά την 1.1.2011) και
ιδιωτικού τομέα)
Πρόστιμα και χρηματικές ποινές λόγω
εκπρόθεσμης καταβολής εισφορών – νέος
20.000.000,00 €
ΚΑΕ
Εισφορές εργοδότη (παρελθόντων ετών) –
94.000.000,00 €
νέος ΚΑΕ
Εισφορές ασφαλισμένων (παρελθόντων
47.000.000,00 €
ετών) – νέος ΚΑΕ
161.000.000,00 € 161.000.000,00 €

5) Ανακατανομή πιστώσεων σε ΚΑ Εξόδων και Εσόδων
Σύμφωνα με την από 14/2/2018 εκτύπωση της κατάστασης παρακολούθησης εξέλιξης
προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων (σχετικά συνημμένα 7 και 8), προτείνεται η ανακατανομή
των πιστώσεων προκειμένου να καλυφθούν επαρκώς οι ανάγκες του Οργανισμού ως οι
κατωτέρω πίνακες:
ΚΑΕ Εσόδων
5252.00
5299.00
Σύνολο

ΚΑΕ
Εξόδων
0893.00
0894.00
0896.00

Περιγραφή
Έσοδα υπερ ΟΑΕΔ
Έσοδα υπέρ ανεξαρτήτων αρχών και φορέων

Περιγραφή

Αύξηση
50.000,00 €
50.000,00 €

Αύξηση

Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών
πράξεων
Δικαστικά έξοδα ( περιλαμβάνονται έξοδα 30.000,00 €
πτώχευσης, κατάσχεσης και συμβολαιογραφικά )
Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κ.λπ.
20.000,00 €

Μείωση
50.000,00 €
50.000,00 €

Μείωση
50.000,00 €

ΑΔΑ: 7Σ7ΣΟΞ7Μ-Ν5Ρ
3352.00
3399.00
Σύνολο

Απόδοση στον ΟΑΕΔ των εισπράξεων που έγιναν
για αυτόν
Λοιπές Αποδόσεις
50.000,00 €
100.000,00 €

Κατόπιν των ανωτέρω,

50.000,00 €

100.000,00 €

Εισηγούμαστε

1.
Τη λήψη απόφασης για την έγκριση της 2ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού του
ΕΟΠΥΥ έτους 2018, όπως αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω αλλά και στο επισυναπτόμενο
Φύλλο Μεταβολών, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.
2.

Τη διαβίβαση της Απόφασης στο Εποπτεύον Υπουργείο, προς έγκριση.

3.

Παρακαλούμε για την αυθημερόν επικύρωση και την ανάρτησή της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Β. την προφορική εισήγηση του Προϊστάμενου της ανωτέρω Δ/νσης
Γ. τη διεξαχθείσα ανταλλαγή απόψεων των μελών και την σύμφωνη γνώμη τους με την
εισήγηση της υπηρεσίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.
Την έγκριση της 2ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ έτους 2018, όπως
αναλυτικά αναφέρεται στο επισυναπτόμενο Φύλλο Μεταβολών, που αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της.
2.

Τη διαβίβαση της Απόφασης στο Εποπτεύον Υπουργείο, προς έγκριση.
Η παρούσα απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν και θα αναρτηθεί στη Διαύγεια
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ ΕΟΠΥΥ

ΠΑΜΠΑΤΖΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΕΟΠΥΥ

ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Επικ. Καθ. Πανεπ. Πειραιώς

ΑΔΑ: 7Σ7ΣΟΞ7Μ-Ν5Ρ

14/2/2018

Φ Υ Λ Λ Ο Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Ω Ν Αριθμ. 2
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ
Αριθμ. Απόφ. Διοικ.Συμβουλίου:
Αριθμ. Απόφασης Εποπτ. Υπουργείου:
ΠΙΣΤΩΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΡΧΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ
Τράπεζα της Ελλάδος
(ΙΒΑΝ: GR18 0100 0240 0000 0002 6180 516)
Ειδικής Χρηματοδότησης 2016
(ΙΒΑΝ: GR73 0172 0320 0050 3208 3439 642)

ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1η
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΥΞΗΣΕΙΣ

ΤΕΛΙΚΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ

0,00

0,00

200.023.237,74

200.023.237,74

0,00

0,00

77.250.254,69

77.250.254,69

1.296.666.666,67

1.296.666.666,67

107.333.333,33

1.189.333.333,33

648.333.333,33

648.333.333,33

53.666.666,67

594.666.666,67

Α' Ε Σ Ο Δ Α
2214.00
2234.00
4215.00
5252.00
5299.00
8311.00
8312.00

Εισφορές υγείας (Εργοδότη για μισθωτούς δημοσίου τομέα (με σχέση
εργασίας α.ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν
προσληφθεί μετά την 1.1.2011) και ιδιωτικού τομέα)
Εισφορές υγείας (μισθωτών δημοσίου τομέα (με σχέση εργασίας
α.ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν προσληφθεί
μετά την 1.1.2011) και ιδιωτικού τομέα)
Πρόστιμα και χρηματικές ποινές λόγω εκπρόθεσμης καταβολής
εισφορών
Έσοδα υπερ ΟΑΕΔ
Έσοδα υπέρ ανεξαρτήτων αρχών και φορέων
Εισφορές εργοδότη
Εισφορές ασφαλισμένων

0,00

0,00

395.000,00
5.000,00
0,00
0,00

395.000,00
5.000,00
0,00
0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

50.000,00
50.000,00
94.000.000,00
47.000.000,00

345.000,00
55.000,00
94.000.000,00
47.000.000,00
0,00

ΣΥΝΟΛΟ 161.050.000,00 161.050.000,00 1.945.400.000,00
Β΄ Ε Ξ Ο Δ Α
0264.00
0562.00
0564.00
0671.00Γ
0671.01Γ

Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές
(περιλαμβάνονται και ιδιώτες )
Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς ασφαλισμένους Δημοσίου (με
σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ημερομηνία διορισμού έως
31.12.2010)
Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για μισθωτούς
ασφαλισμένους Δημοσίου (με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και
ημερομηνία διορισμού έως 31.12.2010)
Ιατρικές Επισκέψεις (ληξιπρόθεσμα)
Αμοιβές παρακλινικών εξετάσεων για εξόφληση ληξιπρόθεσμων
οφειλών

28.800,00

28.800,00

18.800,00

47.600,00

5.827.991,23

5.827.991,23

4.167,49

5.832.158,72

938.754,92

938.754,92

270,25

939.025,17

0,00

0,00

26.392.703,87

26.392.703,87

0,00

0,00

19.085.572,07

19.085.572,07

0671.02Γ

Αμοιβές για Φυσικοθεραπείες για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών

0,00

0,00

1.298.231,54

1.298.231,54

0672.00Γ

Φαρμακευτική περίθαλψη για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών

0,00

0,00

1.705.932,58

1.705.932,58

0673.01Γ

Δαπάνη για ιδιωτικές κλινικές για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών

0,00

0,00

26.883.870,01

26.883.870,01

10.000.000,00

10.000.000,00

100.000.000,00

110.000.000,00

0,00

0,00

16.000.000,00

16.000.000,00

96.000.000,00

96.000.000,00

53.000.000,00

149.000.000,00

Πρόσθετη περίθαλψη για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών

0,00

0,00

1.415.978,15

1.415.978,15

Οδοντιατρική περίθαλψη για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών

0,00

0,00

181.118,16

181.118,16

Λοιπές παροχές σε είδος

50.000.000,00

50.000.000,00

31.000.000,00

81.000.000,00

Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων
Δικαστικά έξοδα ( περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και
συμβολαιογραφικά )
Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κ.λπ.

10.900.000,00

10.900.000,00

21.500,00

21.500,00

30.000,00

10.000,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

0,00

0,00

286.848,32

286.848,32

395.000,00

395.000,00

5.000,00

5.000,00

0673.02.02Β
0673.02.03Β
0674.00
0674.00Γ
0675.00Γ
0679.00
0893.00
0894.00
0896.00
3193.00
3352.00
3399.00

Νοσήλεια στο εξωτερικό- Δαπάνες προς Ευρωπαϊκούς Φορείς
προηγούμενης χρήσης
Δαπάνες παροχών για Ευρωπαίους Πολίτες προηγούμενης χρήσης
Πρόσθετη περίθαλψη - Ασφαλισμένοι

Επιστροφές χρημάτων επιχορηγήσεων που δεν απορροφήθηκαν
Απόδοση στον ΟΑΕΔ των εισπράξεων που έγιναν για αυτόν
Λοιπές Αποδόσεις

50.000,00

51.500,00

50.000,00

345.000,00

100.000,00

439.782.190,26

50.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 277.373.492,43

10.850.000,00

55.000,00

Γ΄ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
6.553.633.972,22 6.541.633.972,22 161.050.000,00 161.050.000,00 6.541.633.972,22
6.517.722.339,89 6.505.722.339,89 277.373.492,43
100.000,00 6.782.995.832,32

ΕΣΟΔΑ:
ΕΞΟΔΑ:
00.12 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΟ
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ
09.12 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΟ
ΕΛΛΕΙΜΜΑ

35.911.632,33

0,00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από τον πίνακα Ταμειακών διαθεσίμων κατά την 31/12/2017 συμπεριλαμβάνουμε μόνο μέρος του
υπολοίπου των τραπεζικών λογαριασμών.

Διαθέσιμα ως την παρούσα

0,00 -35.911.632,33

0,00

-116.323.492,43 -125.038.367,67 -241.361.860,10

ΧΡΗΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
ΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΡΟΠ/ΣΗ

Αρχικό Πλεόνασμα

35.911.632,33

0,00

277.273.492,43

0,00

277.273.492,43
Ο Δ/ΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

35.911.632,33

277.273.492,43
Κ. ΜΠΑΡΟΥΣ

Ληξιπρόθεσμα
Μέρος Ταμειακών Διαθεσίμων
χρ/νων
Ταμειακό ισοζύγιο σύμφωνα με
την Εισηγητική Έκθεση του
Κρατικού Προϋπολογισμού

77.250.254,69
200.023.237,74
35.911.632,33

