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ΘΕΜΑ: «Αναδιοργάνωση των οικονοµικών υπηρεσιών των Περιφερειών»
1. Με τις διατάξεις του άρθρου 69Γ του ν.4270/2014 (Α.143), όπως
ισχύει, από 1.1.2017 οι προϊστάµενοι των οικονοµικών υπηρεσιών των
περιφερειών καθίστανται αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις αρµοδιότητες που
αφορούν στη δηµοσιονοµική διαχείριση του φορέα τους και ασκούνται κατά τη
δηµοσίευση του νόµου (17.10.2015) από τις Υπηρεσίες ∆ηµοσιονοµικού
Ελέγχου (Υ.∆.Ε.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
2. Για την εφαρµογή της εν λόγω διάταξης εκδόθηκαν: ι) η αριθ.
2/16570/0026/13.5.2016 κ.υ.α. (ΦΕΚ 1381/τ.Β/17.5.2016), µε την οποία
ρυθµίστηκε η διαδικασία και εξειδικεύτηκαν οι µεταφερόµενες αρµοδιότητες
από τις Υ.∆.Ε. στις οικονοµικές υπηρεσίες των φορέων, και ιι) η αριθ.
2/51290/0026/2.6.2016 (Α.∆.Α.: 9637Η-ΩΛΦ) εγκύκλιος, µε την οποία
δόθηκαν οδηγίες στους φορείς για την τροποποίηση των οργανισµών τους, κατά
τρόπο ώστε η νέα οργανωτική δοµή να διασφαλίζει και να εγγυάται την
εφαρµογή των βασικών δηµοσιονοµικών αρχών, και επιπρόσθετα ζητήθηκαν
προτάσεις τροποποίησης των οικείων οργανικών διατάξεων.
3. Κατόπιν της αποστολής των προτάσεων αυτών και προκειµένου να
αποτυπωθούν ορθά στους οργανισµούς των περιφερειών και να κατανεµηθούν
οι νέες αρµοδιότητες στις ∆ιευθύνσεις σύµφωνα µε τους ισχύοντες
δηµοσιονοµικούς κανόνες, σας αποστέλλουµε ενδεικτικά πίνακα, όσον αφορά
τη δοµή και τις αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού, µε:
ι) αλλαγή της διάρθρωσής της,
ιι) ανακατανοµή των αρµοδιοτήτων στα επιµέρους Τµήµατα,
ιιι) αλλαγή τίτλου του Τµήµατος Προϋπολογισµού και Λογιστικής
∆ιαχείρισης σε Τµήµα Προϋπολογισµού και ∆ηµοσιονοµικών Αναφορών µε
κατανοµή των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων και

ιυ) σύσταση νέου Τµήµατος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, το οποίο είναι
αρµόδιο για τις δηµοσιονοµικές δεσµεύσεις, τον έλεγχο, εκκαθάριση και εντολή
πληρωµής των δαπανών της οικείας περιφέρειας.
4. Επιπρόσθετα, προκειµένου να είναι δυνατή η άσκηση των
αρµοδιοτήτων του προϊσταµένου οικονοµικών υπηρεσιών και δεδοµένου ότι
φέρει τη συνολική ευθύνη της οικονοµικής διαχείρισης της περιφέρειας,
προτείνεται η διοικητική υπαγωγή των Τµηµάτων Ταµειακής Υπηρεσίας των
∆ιευθύνσεων ∆ιοικητικού-Οικονοµικού των περιφερειακών ενοτήτων στη
∆ιεύθυνση Οικονοµικού της περιφέρειας.
5. Σε κάθε περίπτωση, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
Οι προϊστάµενοι των ∆ιευθύνσεων Οικονοµικού των περιφερειών, µέσω των
Υπηρεσιών τους, ασκούν τις αρµοδιότητες των άρθρων 25, 26 και 69Γ του
ν.4270/2014, όπως ισχύει. Συνεπώς, οι αρµοδιότητες των Τµηµάτων
Λογιστικής ∆ιαχείρισης των ∆ιευθύνσεων ∆ιοικητικού-Οικονοµικού που
εδρεύουν σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα καθίστανται ανενεργές και πρέπει
να απαλειφθούν.
Τα θέµατα που αφορούν στις αρµοδιότητες των περ. α’, β’ και εν µέρει γ’ της
παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου 25 του ανωτέρω νόµου πρέπει να
ανατεθούν αυτοτελώς σε τµήµα της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού των
Περιφερειών (σύµφωνα µε την προτεινόµενη διάρθρωση, έχουν ανατεθεί στο
Τµήµα Προϋπολογισµού & ∆ηµοσιονοµικών Αναφορών).
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.4270/2014 και του άρθρου
159 του ν.3852/2010 ο Περιφερειάρχης είναι διατάκτης των δαπανών της
οικείας περιφέρειας. Τα καθήκοντα του διατάκτη είναι ασυµβίβαστα µε τα
καθήκοντα του προϊσταµένου οικονοµικών υπηρεσιών. Με τις διατάξεις των
άρθρων 25 και 69Γ (ν.4270/2014) µεταφέρεται στους προϊσταµένους
οικονοµικών υπηρεσιών η αρµοδιότητα ελέγχου, εκκαθάρισης και έκδοσης
εντολής πληρωµής για τις δαπάνες της περιφέρειας. Κατά συνέπεια, οι
διατάξεις του άρθρου 159, παρ. 1ιγ (ν.3852/2010) που αφορούν στην
υπογραφή των χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής από τον οικείο
περιφερειάρχη δεν ισχύουν, καθώς αποτελεί αρµοδιότητα που ασκείται από
τον προϊστάµενο οικονοµικών υπηρεσιών της περιφέρειας.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 περ. α’, υποπερ. αα’ του
ν.4270/2014, όπως ισχύει, από 1.1.2019, κατά παρέκκλιση των σχετικών
διατάξεων του ν.4129/2013, δεν ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο
προληπτικός έλεγχος στις δαπάνες των ο.τ.α..
6. Τέλος, αναφορικά µε ερωτήµατα που τέθηκαν στην Υπηρεσία µας από
∆ιευθύνσεις Οικονοµικού των περιφερειών, σας γνωρίζουµε ότι τα θέµατα των
αναλήψεων υποχρεώσεων από τους διατάκτες ρυθµίζονται µε το π.δ. 80/2016
(Α’ 145), του οποίου η ουσιαστική ισχύς άρχεται την 1η.1.2017, ενώ τα θέµατα
που αφορούν στον έλεγχο, εκκαθάριση και εντολή πληρωµής των δαπανών των
περιφερειών θα ρυθµιστούν µε π.δ. το οποίο βρίσκεται σε στάδιο επεξεργασίας
από την Υπηρεσία µας, στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης του δηµοσιονοµικού
συστήµατος. Για τα ανωτέρω π.δ. θα σταλούν οδηγίες µε επόµενες εγκυκλίους
µας.
Συνηµµένα: Πίνακας

Ο Αναπλ. Υπουργός
Γεώργιος Χουλιαράκης
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς
Γραφείου Γραμματείας και Αρχείου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ:
Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Υπ. Εσωτερικών & ∆ιοικ.
Ανασυγκρότησης
Γεν. ∆ιεύθυνση Αποκέντρωσης
& Τοπ. Αυτοδιοίκησης
1. ∆/νση Οργάνωσης Τ.Α.
2. ∆/νση Προσωπικού Τ.Α.
Σταδίου 27, 10183, Αθήνα
ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Υπ. Εσωτερικών & ∆ιοικ. Ανασυγκρότησης
α. Γραφείο Υπουργού
β. Γραφείο Υφυπουργού κ. Μπαλάφα
γ. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα Υπ. Εσωτερικών
δ. Γεν. ∆/νση Αποκέντρωσης &
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ε. Γεν. ∆/νση Οικ. Υπηρεσιών & ∆.Υ.
στ. ∆/νση Οικονοµικών Τ.Α.
2. Περιφέρειες
α. Γραφείο Περιφερειάρχη
β. ∆ιεύθυνση Οικονοµικού
γ. Συντονιστή Ο∆Ε
ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
2. Γραφεία Γενικού Γραµµατέα ∆ηµ/κής Πολιτικής
3. Γραφείο κ.κ. Γενικών ∆ιευθυντών
4. ∆ιεύθυνση Προϋπολογισµού Γεν. Κυβέρνησης
5. ∆ιεύθυνση Συντονισµού και Ελέγχου Εφαρµογής
∆ηµοσιολογιστικών ∆ιατάξεων

(5)

Πίνακας
∆ιάρθρωση – Αρµοδιότητες ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού

1. Στις αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού ανάγονται ιδίως η
συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων για την κατάρτιση,
τροποποίηση και παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισµού της
Περιφέρειας, του απολογισµού και κάθε οικονοµικής κατάστασης, καθώς και η
διενέργεια των δηµοσιονοµικών δεσµεύσεων, ο έλεγχος, εκκαθάριση και εντολή
πληρωµής όλων των δαπανών της Περιφέρειας. Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικού έχει
επίσης ως αρµοδιότητα την καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της
περιουσίας της περιφερειακής ενότητας, στην οποία βρίσκεται η έδρα της
Περιφέρειας, την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δηµιουργίας και
απόκτησης εσόδων, την πληρωµή κάθε είδους δαπάνης και τη λογιστική και
ταµειακή διαχείριση, την εκκαθάριση της µισθοδοσίας και των πάσης φύσεως
αποδοχών του προσωπικού και της αντιµισθίας των αιρετών εκπροσώπων, την
κατάρτιση και εκτέλεση του προγράµµατος προµηθειών και την τήρηση των
απαιτούµενων αρχείων, βιβλίων και στοιχείων.
2. Τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικού απαρτίζουν τα εξής Τµήµατα:
α. Τµήµα Προϋπολογισµού και ∆ηµοσιονοµικών Αναφορών

β. Τµήµα Ταµειακής Υπηρεσίας
γ. Τµήµα Προσόδων και Περιουσίας
δ. Τµήµα Προµηθειών
ε. Τµήµα Μισθοδοσίας
στ. Τµήµα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης
3. Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού κατανέµονται στα
υπαγόµενα σε αυτή τµήµατα, ως εξής:
α. Το Τµήµα Προϋπολογισµού και ∆ηµοσιονοµικών Αναφορών είναι αρµόδιο
ιδίως για:
1) τη συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων, που αφορούν
στην κατάρτιση, τροποποίηση και παρακολούθηση εκτέλεσης του
προϋπολογισµού, στη σύνταξη του απολογισµού και των λοιπών οικονοµικών
καταστάσεων, στη µελέτη της δανειοληπτικής δυνατότητας της Περιφέρειας, την
παρακολούθηση και εποπτεία των οικονοµικών µεγεθών από όλες τις πηγές
χρηµατοδότησης
2) την αποτελεσµατική διαχείριση και το συντονισµό των ενεργειών που
αφορούν και έχουν επίπτωση στην κατάρτιση, αναθεώρηση και υλοποίηση του

Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής (ΜΠ∆Σ) που
περιλαµβάνει τις ετήσιες και µεσοπρόθεσµες δηµοσιονοµικές προβλέψεις.
3) την παρακολούθηση των οικονοµικών εξελίξεων και την τήρηση όλων των
οδηγιών του Υπ. Οικονοµικών και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
σχετικά µε την κατάρτιση και αναθεώρηση του ΜΠ∆Σ και του προϋπολογισµού
σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή κατά τη διάρκεια του έτους.
β. ………….
γ. ……………
δ. ………………..
ε. Τµήµα Μισθοδοσίας
………………………………………….
την τήρηση του µητρώου προσωπικού της Περιφέρειας
στ. Το Τµήµα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης είναι αρµόδιο ιδίως για:
1) τη διενέργεια των δηµοσιονοµικών δεσµεύσεων, την τήρηση των περί
αναλήψεων υποχρεώσεων διατάξεων, καθώς και την τήρηση του µητρώου
δεσµεύσεων.
2) τον έλεγχο, εκκαθάριση και έκδοση εντολής πληρωµής των δαπανών της
Περιφέρειας, εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας από το ευρωπαϊκό και
εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, την καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων
δαπανών και την τήρηση του µητρώου αυτών.
3) την τακτοποίηση των χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής και την έκδοση
εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των
αποδοχών δηµόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασµού,
καθώς και την εισήγηση στο Ελεγκτικού Συνέδριο για τον καταλογισµό του
υπερήµερου υπολόγου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις,
4) την τήρηση των λογιστικών βιβλίων,
5) τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισµού της περιφέρειας,
την εφαρµογή των κατάλληλων ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας σχετικά µε τα
έσοδα, τις δαπάνες, τις προµήθειες και τα περιουσιακά στοιχεία του φορέα.

