
 

 

 

1 

 

              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

   ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

     Π. ΔΠΔΙEJΓΟΝ      

            ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΗ ΔΙΑΤΓΕΙΑ 

            ΑΔΑ: 

            ΤΠΟΙΚ 14/04/2020 

            Α.Π.:οικ.38435 ΔΞ 2020       

 

 
ΠΡΟ:  Πίνακα Αποδεκηών  
             
 
     

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΘΗΑΤΡΟΥΤΛΑΚΙΟΤ  
& ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ  

Δ/ΝΗ  : ΚΑΣΑΡΣΙΗ & ΤΝΣ/ΜΟΤ ΕΥΑΡΜΟΓΗ 
              ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ  
TMHMA: A΄ 
Σαχ. Δ/νση    : Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 
Σαχ. Κώδ.      : 11526  ΑΘΗΝΑ 

Πληροφορίες :  
Σηλέφωνο     : 210 6987704, 705, 717 
FAX              : 210 6987730 
 
 

     

ΘΔΜΑ: «Παποχή οδηγιών επί διαηάξεων δημοζιονομικού χαπακηήπα 
ηου ν. 4622/2019» 
 
         Με αθνξκή εξσηήκαηα θαη πξνβιεκαηηζκνχο πνπ δηαηππψζεθαλ ζηελ 
Τπεξεζία καο, αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 65 ηνπ λ. 4270/2014 
(Α. 143), φπσο ηζρχεη κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο κε ην άξζξν 112  λ.4622/2019 
(Α.133/07.08.2019),  37 ηνπ λ.4622/2019, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο κε ην άξζξν 
78 λ.4674/2020 (Α. 53/11.3.2020), θαζψο θαη 109 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, ζην 
πιαίζην άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ΓΔΟΤ, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε 
παξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηα ηελ νξζή άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ δηαηαθηψλ 
θαζψο θαη ησλ Πξντζηακέλσλ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ. Εηδηθφηεξα: 
 
Α.1. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άπθπου 65 ηου ν. 4270/2014, φπσο ηζρχεη, 
πξνβιέπεηαη φηη δηαηάθηεο θάζε Τπνπξγείνπ, νξίδεηαη ν Τπεξεζηαθφο 
Γξακκαηέαο ηνπ νηθείνπ Τπνπξγείνπ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφο ππάξρεη ή ν 
Τπνπξγφο ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ή ην πξνβιεπφκελν απφ ηελ θείκελε 
λνκνζεζία ή ηηο νξγαληθέο δηαηάμεηο φξγαλν θάζε θνξέα ηεο Γεληθήο 
Κπβέξλεζεο ή νπνηνδήπνηε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο φξγαλν, πνπ 
είλαη ππεχζπλν γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θνξέα ηνπ, 
αλαιακβάλεη ππνρξεψζεηο ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 
απηνχ θαη πξνζδηνξίδεη ηηο απαηηήζεηο ζε βάξνο ηνπ. Κχξηνο δηαηάθηεο είλαη ν 
δηαηάθηεο πνπ αλαιακβάλεη ππνρξεψζεηο ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ, νη νπνίεο 
ηίζεληαη ζηε δηάζεζή ηνπ απεπζείαο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θνξέα ηνπ, 
αθνινπζψληαο ηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 66, 67 θαη 79. Δεπηεξεχσλ 
δηαηάθηεο (δ.δ.) είλαη ν δηαηάθηεο πνπ αλαιακβάλεη ππνρξεψζεηο ζε βάξνο 
πηζηψζεσλ, νη νπνίεο ηίζεληαη ζηε δηάζεζή ηνπ θαη’ εληνιή ηνπ θχξηνπ 
δηαηάθηε κε επηηξνπηθφ έληαικα. Ο νξηζκφο δ.δ. δηελεξγείηαη κε απφθαζε ηνπ 
θχξηνπ δηαηάθηε. Σνλίδεηαη φηη, ηα θαζήθνληα ηνπ δηαηάθηε είλαη αζπκβίβαζηα 
κε ηα θαζήθνληα ηνπ πξντζηακέλνπ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. ηηο 
πεξηπηψζεηο φπνπ ν πξντζηάκελνο ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηαπηίδεηαη κε 
ηνλ δηαηάθηε ή απηφο είλαη αξκφδηνο γηα νπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ ηείλεη ζηελ 
αλάιεςε ππνρξέσζεο ζε βάξνο πίζησζεο ηεο Γεληθήο Δηεχζπλζεο ζηελ 
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νπνία πξνΐζηαηαη, είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθρσξήζεη ηελ αξκνδηφηεηα 
δεκνζηνλνκηθήο έγθξηζεο γηα δεζκεχζεηο ζην λφκηκν θαηά ηνλ Τπαιιειηθφ 
Κψδηθα αληηθαηαζηάηε ηνπ. Η παξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ 
εδαθίνπ ζπληζηά πεηζαξρηθφ αδίθεκα. 
    
2.    Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 4622/2019, φπσο 
ηζρχεη, πξνβιέπεηαη φηη νη Τπεξεζηαθνί Γξακκαηείο νξίδνληαη δηαηάθηεο ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ησλ Τπνπξγείσλ ηνπο, εμαηξνπκέλσλ ησλ δαπαλψλ γηα ηηο 
νπνίεο απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ νξίδεη δηαηάθηε ηνλ ίδην «ή άιιν φξγαλν» 
(άξζξν 78 λ.4674/2020). Οη ζηαζεξέο, δηαξθνχο ή πεξηνδηθνχ ραξαθηήξα, 
δαπάλεο ηνπ Τπνπξγείνπ, δελ δχλαηαη λα είλαη αληηθείκελν απηήο ηεο 
απφθαζεο. Η αλαθαηαλνκή ησλ πηζηψζεσλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 
κεηαμχ εηδηθψλ θνξέσλ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ε ελ γέλεη κεηαβνιή ηνπ κεγέζνπο 
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ παξακέλνπλ ζηελ απνθιεηζηηθή 
αξκνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγνχ. Με δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε 
ησλ αξκφδησλ γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηε δεκφζηα δηνίθεζε Τπνπξγψλ 
δχλαληαη λα αλαηεζνχλ πξφζζεηεο αξκνδηφηεηεο ηειηθήο ππνγξαθήο ζηνπο 
Τπεξεζηαθνχο Γξακκαηείο. Με απφθαζε ηνπ Τπεξεζηαθνχ Γξακκαηέα 
δχλαηαη λα εθρσξεζνχλ αξκνδηφηεηεο θαη δηθαίσκα ηειηθήο ππνγξαθήο ζε 
δηνηθεηηθά φξγαλα πνπ ππάγνληαη ζε απηφλ. χκθσλα, δε, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 36 ηνπ ηδίνπ λφκνπ, νη Τπεξεζηαθνί Γξακκαηείο ησλ Τπνπξγείσλ 
έρνπλ σο θαζήθνληα ηε κέξηκλα γηα ηελ νκαιή θαη απνηειεζκαηηθή δηνηθεηηθή 
θαη νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ησλ Τπνπξγείσλ, θαζψο θαη γηα ηε ζχληαμε ηνπ 
ρεδίνπ Δξάζεο ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ, 
ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο Γεληθνχο θαη Εηδηθνχο Γξακκαηείο. Γηα ηελ 
εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπο, νη Τπεξεζηαθνί Γξακκαηείο ησλ Τπνπξγείσλ 
πξνΐζηαληαη φισλ ησλ νξηδφληησλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ ηεο 
πεξίπησζεο (β) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 35, θαζψο θαη ηεο Τπεξεζίαο 
πληνληζκνχ ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ ηδίνπ λφκνπ. 
 
3.  Αθνινχζσο, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ, 
πξνβιέπεηαη φηη κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 37, αλαηίζεηαη ζηνπο 
Πξντζηακέλνπο Γεληθψλ Δηεπζχλζεσλ ησλ Τπνπξγείσλ πνπ επηιέγνληαη θαη 
ηνπνζεηνχληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα, φπσο 
ηζρχεη, θαζψο θαη ζηνπο λφκηκνπο αλαπιεξσηέο απηψλ, ε αξκνδηφηεηα ηειηθήο 
ππνγξαθήο ζε θάζε αηνκηθή δηνηθεηηθή πξάμε γηα ηα ζέκαηα πνπ εκπίπηνπλ 
ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ησλ νπνίσλ πξνΐζηαληαη. Δηαηάμεηο ηππηθνχ 
λφκνπ κε ηηο νπνίεο ε έθδνζε αηνκηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ έρεη αλαηεζεί ζε 
ηεξαξρηθψο θαηψηεξα επίπεδα δηνίθεζεο, δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ. 
 
4.     ην πιαίζην άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ δηαηάθηε, πξνβιέπεηαη απφ 
ηελ θείκελε λνκνζεζία ε έθδνζε πιήζνπο αηνκηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ 
δηαρεηξηζηηθνχ-δεκνζηνλνκηθνχ ραξαθηήξα. Ελδεηθηηθά, αλαθέξνληαη ε 
ππνγξαθή ησλ ηεθκεξησκέλσλ αηηεκάησλ θαη ησλ απνθάζεσλ αλάιεςεο 
ππνρξέσζεο (άξζξν 66 λ. 4270/2014), νη θαηαινγηζκνί (άξζξν 96 ηνπ 
λ.4270/2014 θαη δηαηάμεηο ηνπ λ.4354/2015) θαη απνθάζεηο αλάθηεζεο (γηα ην 
ΠΔΕ),  νη θαηαζηάζεηο πιεξσκήο ησλ δαπαλψλ (άξζξν 65) σο πξνο ηελ 
έλλνηα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ απαηηήζεσλ ηξίησλ ζε βάξνο ηνπ Π/Τ,  νη 
αλαθαηαλνκέο ησλ πηζηψζεσλ (άξζξν 71), νη απνθάζεηο έθδνζεο ΥΕΠ 
(άξζξν 100 λ.4270/2014 θαη αληίζηνηρα άξζξν 77 παξ.4 ηνπ λ.4446/2016)  νη 
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νξηζκνί ππνιφγσλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ. 
  
5.     Εμάιινπ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4270/2014, φπσο ηζρχεη, 
νξίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ Πξντζηακέλσλ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
θνξέσλ Κεληξηθήο Δηνίθεζεο θαη εηδηθφηεξα πξνβιέπεηαη φηη κε απφθαζή 
ηνπο, δχλαληαη λα εμνπζηνδνηνχλ ηεξαξρηθά πθηζηάκελά ηνπο φξγαλα, θαζψο 
θαη πξντζηακέλνπο γξαθείσλ/ απηνηειψλ γξαθείσλ, λα ππνγξάθνπλ κε 
εληνιή ηνπο πξάμεηο, βεβαηψζεηο θαη ηίηινπο πιεξσκήο, ζχκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ. 
 
Β.    Απφ ηνλ ζπλδπαζκφ φισλ ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, πξνθχπηνπλ ηα 
αθφινπζα: 
 

 1.ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΓΙΑΣΑΚΣΗ-ΑΣΟΜΙΚΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΠΡΑΞΔΙ 
 

          Ο ππεξεζηαθφο γξακκαηέαο σο δηαηάθηεο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ εθδίδεη φιεο ηηο ζπλαθείο κε ηελ άζθεζε ησλ 
αξκνδηνηήησλ ηνπ αηνκηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο. ην πιαίζην απηφ, ζηηο 
νηθνλνκηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ δηαηάθηε πεξηιακβάλνληαη, ζχκθσλα κε ηνλ 
νξηζκφ ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ. 4270/2014, φιεο νη ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ζηε 
δηαρείξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θνξέα ηνπ, νη αλαιήςεηο ππνρξεψζεσλ 
ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απηνχ θαη ν πξνζδηνξηζκφο 
ησλ απαηηήζεσλ ζε βάξνο ηνπ. πλαθφινπζα, ζηνλ ππεξεζηαθφ γξακκαηέα 
πεξηέξρνληαη φιεο νη αξκνδηφηεηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θνξέα 
ηνπ, φπσο ε έγθξηζε ησλ επηρνξεγήζεσλ, ν θαηαινγηζκφο θ.ιπ., κε εμαίξεζε 
θαη’ άξζξν 37 παξ. 3 ηνπ λ. 4622/2019 ηελ αλαθαηαλνκή ησλ πηζηψζεσλ ηνπ 
ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κεηαμχ εηδηθψλ θνξέσλ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ε ελ 
γέλεη κεηαβνιή ηνπ κεγέζνπο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ, νη νπνίεο 
παξακέλνπλ ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγνχ. Αληίζεηα, 
αξκνδηφηεηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ππνρξέσζε επνπηείαο 
πξνυπνινγηζκψλ άιισλ θνξέσλ, θαη’ άξζξν 63 ηνπ λ. 4270/2014, δελ 
απνηεινχλ αξκνδηφηεηεο δηαηάθηε θαη ζπλεπψο παξακέλνπλ ζηνλ νηθείν 
Τπνπξγφ.  
 
 
2. ΔΚΥΩΡΗΗ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΩΝ – ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΔΙ - ΑΤΜΒΙΒΑΣΑ 
 
α.      Εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ θαη παξνρή δηθαηψκαηνο ηειηθήο ππνγξαθήο 
απφ ηνλ Τπεξεζηαθφ Γξακκαηέα επηηξέπεηαη λα δηελεξγεζεί κφλν ζε 
δηνηθεηηθά φξγαλα πνπ ππάγνληαη ζε απηφλ, φπσο απηά νξίδνληαη ζηηο 
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 35 παξ. 2β θαη 38 ηνπ λ. 4622/2019. Εθηζηάηαη ε 
πξνζνρή φηη ζηα φξγαλα απηά δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη πεξηθεξεηαθέο 
ππεξεζίεο ππνπξγείσλ. Αληίζεηα, αξκνδηφηεηεο δηαηάθηε, ηηο νπνίεο δχλαηαη 
θαη’ άξζξν 37 ηνπ λ. 4622/2019, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ πξνζζήθε «ζε άιιν 
φξγαλν» (άξζξν 78 λ.4674/2020), παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα ηηο αζθήζεη ν 
νηθείνο Τπνπξγφο, ν νπνίνο είλαη επηηξεπηφ λα ηηο κεηαβηβάζεη ζε 
νπνηνδήπνηε άιιν φξγαλν εληφο ηνπ θνξέα ηνπ πρ. πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο 
ππνπξγείνπ, ηεξνπκέλσλ ζε θάζε πεξίπησζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί 
αζπκβηβάζησλ κεηαμχ δηαηάθηε θαη πξντζηακέλνπ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ.  
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β.  Οη δηαηάμεηο πνπ νξίδνπλ φηη ηα θαζήθνληα ηνπ δηαηάθηε είλαη αζπκβίβαζηα 
κε ηα θαζήθνληα ηνπ πξντζηακέλνπ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ είλαη 
αλαγθαζηηθνχ ραξαθηήξα θαη δηέπνπλ φιν ην πιέγκα ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 
θαλφλσλ, επνκέλσο θαη θαηηζρχνπλ έλαληη θάζε αληίζεηεο δηάηαμεο. πλεπψο, 
ε έθδνζε αηνκηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, πνπ αθνξά ζε άζθεζε 
αξκνδηνηήησλ δηαηάθηε, δελ δχλαηαη λα εθρσξεζεί ζε Πξντζηάκελν Γεληθήο 
Δ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, δηφηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαηαζηξαηεγείηαη 
έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο θαλφλεο νξζήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο, 
φπσο εθηέζεθε αλσηέξσ.  
 
 

3. ΓΑΠΑΝΔ ΣΑΘΔΡΟΤ, ΓΙΑΡΚΟΤ Η ΠΔΡΙΟΓΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ 
 

α.     Αλαθνξηθά κε ηηο δαπάλεο ζηαζεξνχ, δηαξθνχο ή πεξηνδηθνχ ραξαθηήξα, 
φπσο απηέο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ζηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο νηθείεο 
νδεγίεο θαη νη νπνίεο είλαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ π.δ. 
80/2016, φπσο ηζρχεη, δαπάλεο ηαθηηθψλ απνδνρψλ, ζπληάμεσλ, 
εμππεξέηεζεο δεκφζηνπ ρξένπο, αζθαιηζηηθψλ θαη πξνλνηαθψλ παξνρψλ, 
θαζψο θαη δαπάλεο πάγηνπ ραξαθηήξα (ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, χδξεπζεο, 
επηθνηλσληψλ, κηζζσκάησλ, θνηλνρξήζησλ θ.ιπ.), παξακέλνπλ ζηνλ 
Τπεξεζηαθφ Γξακκαηέα θαη’ άξζξν 37, παξ. 3 ηνπ λ. 4622/2019, ν νπνίνο 
δχλαηαη λα εθρσξήζεη αξκνδηφηεηεο κφλν ζε δηνηθεηηθά φξγαλα πνπ 
ππάγνληαη ζ΄απηφλ (άξζξν 37, παξ. 4) θαη ππφ ηνπο πθηζηάκελνπο 
πεξηνξηζκνχο (αζπκβίβαζηα θ.ιπ.). 
  
β.  Γηα ηηο ζηαζεξέο, δηαξθνχο θαη πεξηνδηθνχ ραξαθηήξα δαπάλεο ησλ 
πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ θνξέα ζαο, δειαδή γηα ηηο δαπάλεο πνπ 
ππάγνληαη ζηηο θαηεγνξίεο δαπαλψλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ζην δεχηεξν 
εδάθην ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 4622/2019 (Α.133), γηα ηηο νπνίεο 
είραλ εθδνζεί απνθάζεηο αλάιεςεο ππνρξέσζεο (α.α.π.) απφ ηνπο 
δεπηεξεχνληεο δηαηάθηεο (δ.δ.), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9, παξ. 
1, ηνπ π.δ.80/2016 (Α.145), κέρξη ηελ εκεξνκελία αλάιεςεο θαζεθφλησλ ησλ 
Τπεξεζηαθψλ Γξακκαηέσλ ησλ Τπνπξγείσλ, ζεσξνχκε φηη νη ελ ιφγσ 
δαπάλεο δχλαληαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηηο νηθείεο πεξηθεξεηαθέο  
Τπεξεζίεο ησλ Φνξέσλ ζαο θαη λα εθθαζαξηζζνχλ θαη πιεξσζνχλ απφ ηηο 
ΔΤΕΕ ζηνπο Ννκνχο θαη ζηηο Ννκαξρίεο. 
 
γ.  Γηα ηηο δαπάλεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο, πνπ ηπρφλ δελ είραλ εθδνζεί απφ 
ηνπο δ.δ. νη ζρεηηθέο α.α.π. ζην ζχλνιν ησλ δηαηηζέκελσλ ζ’ απηνχο 
πηζηψζεσλ έσο ηελ εκεξνκελία αλάιεςεο θαζεθφλησλ ησλ Τπεξεζηαθψλ 
Γξακκαηέσλ, ζεσξνχκε φηη νη ζρεηηθέο πηζηψζεηο πξέπεη λα αλαθιεζνχλ  κε 
ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83, παξ. 3-4, ηνπ λ. 
4446/2016 (Α.240). Ωο εθ ηνχηνπ γηα ηηο ππφςε δαπάλεο νη ζρεηηθέο α.α.π. 
εθδίδνληαη απφ ηνπο Τπεξεζηαθνχο Γξακκαηείο σο δηαηάθηεο, απφ ηελ 
εκεξνκελία αλάιεςεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη ε εθθαζάξηζε θαη πιεξσκή 
ηνπο δηελεξγείηαη απφ ηηο ΓΔΟΤ ησλ Τπνπξγείσλ. 
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4. ΓΔΤΣΔΡΔΤΟΝΣΔ ΓΙΑΣΑΚΣΔ 
 

      Απφ ηελ εκεξνκελία αλάιεςεο θαζεθφλησλ ησλ Τπεξεζηαθψλ 
Γξακκαηέσλ, απηνί θαζίζηαληαη θχξηνη δηαηάθηεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 
θνξέα ηνπο. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ. 4270/2014, φπσο 
ηζρχεη, δ.δ. είλαη ν δηαηάθηεο πνπ αλαιακβάλεη ππνρξεψζεηο ζε βάξνο 
πηζηψζεσλ, νη νπνίεο ηίζεληαη ζηε δηάζεζή ηνπ θαη’ εληνιή ηνπ θχξηνπ 
δηαηάθηε κε επηηξνπηθφ έληαικα, ελψ ν νξηζκφο δ.δ. δηελεξγείηαη κε απφθαζε 
ηνπ θχξηνπ δηαηάθηε. πλεπψο, απφ ηελ εκεξνκελία αλάιεςεο θαζεθφλησλ 
ησλ Τπεξεζηαθψλ Γξακκαηέσλ θαη γηα φζεο δαπάλεο απηνί θαζίζηαληαη εθ΄ηνπ 
λφκνπ δηαηάθηεο -εμαηξνπκέλσλ δειαδή ησλ δαπαλψλ επί ησλ νπνίσλ 
δηαηάθηεο παξακέλεη κε απφθαζή ηνπ ν Τπνπξγφο ή άιιν φξγαλν-, παχνπλ 
λα ηζρχνπλ νη εθδνζείζεο απνθάζεηο νξηζκνχ δ. δ. θαη ζα πξέπεη λα εθδνζνχλ 
λέεο, ηεξνπκέλσλ ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 
4622/2019, δειαδή δ.δ. δχλαληαη λα νξηζηνχλ απφ: α)  ηνλ Τπεξεζηαθφ 
Γξακκαηέα κφλν ηεξαξρηθά πθηζηάκελα φξγαλά ηνπ θαη ππφ ηνλ φξν ηήξεζεο 
ησλ αζπκβηβάζησλ κεηαμχ δηαηάθηε θαη πξντζηακέλνπ νηθνλνκηθψλ 
ππεξεζηψλ θαη β) ηνλ Τπνπξγφ θαη γηα φζεο δαπάλεο κε απφθαζή ηνπ 
παξακέλεη Δηαηάθηεο ν ίδηνο ή άιιν φξγαλν.   
 
 
5. ΑΠΟΦΑΔΙ ΚΑΣ’ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΗ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 24 ΠΑΡ. 2 ΣΟΤ Ν. 

4270/2014 
 

 Απνθάζεηο Πξντζηακέλσλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ κε ηηο νπνίεο 
εμνπζηνδνηνχλ ηεξαξρηθά πθηζηάκελά ηνπο φξγαλα, θαζψο θαη πξντζηακέλνπο 
γξαθείσλ/ απηνηειψλ γξαθείσλ, λα ππνγξάθνπλ κε εληνιή ηνπο πξάμεηο, 
βεβαηψζεηο θαη ηίηινπο πιεξσκήο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Γεληθνχ 
Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ, δεδνκέλνπ φηη νη 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24, παξ. 2 ηνπ λ. 4270/2014 απνηεινχλ εηδηθέο δηαηάμεηο 
θαη ζπλεπψο θαηηζρχνπλ έλαληη θάζε άιιεο γεληθήο. 
 

6. ΓΗΜΟΙΔ ΤΜΒΑΔΙ 
 

    Καη΄άξζξν 37 παξ. 2 λ. 4622/2019, νη Τπεξεζηαθνί Γξακκαηείο 
αλαιακβάλνπλ θαζήθνληα απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ζην πιαίζην ηεο 
δηελέξγεηαο δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ηνπ 
νηθείνπ Τπνπξγείνπ, εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ γηα ηηο νπνίεο απφθαζε 
ηνπ Τπνπξγνχ νξίδεη απνθαηλφκελν φξγαλν ηνλ ίδην ή άιιν φξγαλν. 
 
                                           
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ: 

Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:                                             Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο                              

1. Όια ηα Τπνπξγεία:                                                                 Αζαλάζηνο Πεηξαιηάο 

    α. Γξαθεία θ.θ. Τπνπξγψλ 
    β. Γξαθεία θ.θ. Γελ. Γξακκαηέσλ                                    
    γ. Γξαθεία θ.θ. Τπεξεζηαθψλ Γξακκαηέσλ    
    δ. Γξαθεία θ.  Γελ. Δ/ληψλ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ            
    ε. Δ/λζεηο Οηθνλνκηθήο Δηαρείξηζεο 
2. Όιεο ηηο ΔΤΕΕ  
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ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 
    Ειεγθηηθφ πλέδξην 
   (γηα ελεκέξσζε ησλ θ. Επηηξφπσλ) 
       
ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:  
1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ        
2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ                  
3. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα Δεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο                                                
4. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Δηεπζπληψλ Γεληθήο Γξακκαηείαο Δεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο   
5. Δ/λζε Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο                                             
6. Δ/λζε Καηάξηηζεο θαη πληνληζκνχ Εθαξκνγήο Δεκνζηνλνκηθψλ    Καλφλσλ (5) 
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