Ηµ/νία: 30/03/2017
Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/111649/3074
Ηµ/νία Έκδοσης 30/03/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Αθήνα, 30 Μάρτιου 2017
Αριθμ. Πρωτ.:
ΥΠΠΟΑ/Γρ.Υπ./111649/3074

Προς τον
Υπουργό Εσωτερικών
κ. Σκουρλέτη
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Σωματείο Εκτάκτου Προσωπικού Υπουργείου
Πολιτισμού

ΘΕΜΑ: Πληρωμές μισθοδοσίας προσωπικού ΙΔΟΧ σε υποέργα του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού στο πλαίσιο έργων του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων

Με την πλήρη κατάργηση των φυσικών προσώπων ως υπολόγων για την πληρωμή
δαπανών στο πλαίσιο έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από 1/1/2017
παρατηρήθηκαν σοβαρές δυσχέρειες και καθυστερήσεις στην καταβολή μισθοδοσίας
του προσωπικού ΙΔΟΧ σε υποέργα του Υπουργείου μας που εκτελούνται στο πλαίσιο
έργων για τα οποία έχουν οριστεί Υπόλογοι διαχειριστές φορείς της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
Για το λόγο αυτό η Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης εξέδωσε το υπ’ αριθ. 27417/7-3-2017 έγγραφο, με το οποίο παρείχε
οδηγίες για τη διαδικασία πληρωμών με το νέο καθεστώς. Εντούτοις, και ενώ έχει
ήδη παρέλθει το πρώτο τρίμηνο του έτους, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχει
ξεκινήσει η καταβολή δεδουλευμένων στο προσωπικό ΙΔΟΧ των υποέργων μας για
το έτος 2017, ιδίως στις περιπτώσεις έργων με δικαιούχους ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.
Μάλιστα, συχνότατα οι αρμόδιες υπηρεσίες των φορέων Τ.Α. δηλώνουν πλήρη
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άγνοια του θέματος και του σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης.
Αναγνωρίζοντας τις δυσχέρειες που παρουσιάζει η υιοθέτηση της νέας διαδικασίας
για τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι περιφερειακές υπηρεσίες του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού έχουν λάβει σχετική οδηγία και
συνεργάζονται στενά με τις οικονομικές υπηρεσίες των φορέων, προκειμένου να
παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια και διευκόλυνση για την ομαλή μετάβαση στο νέο
σύστημα πληρωμών.
Λαμβάνοντας υπόψη τη γενικότερη δυσχερή οικονομική κατάσταση και το
γεγονός ότι απομένουν μόλις δύο εβδομάδες έως το Πάσχα, σας παρακαλούμε να
προβείτε σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες ώστε να επισπευσθούν οι διαδικασίες
καταβολής των δεδουλευμένων του προσωπικού ΙΔΟΧ των εν λόγω υποέργων έως
και τον Μάρτιο 2017.
Συνημμένα: πέντε (5) φύλλα
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Υπουργός
Αθλητισμού

Πολιτισμού

και

Λυδία Κονιόρδου

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας,
Αρχείου και Ενημέρωσης Κοινού
Χ. Μάκα
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