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ΟΔΗΓΙΕ ΔΤΕΕ/ΕΙΡ

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Δευτερεύοντος Διατάκτη»
Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Τπηρεσία μας, σχετικά με το θέμα και
ενόψει της άσκησης των νέων αρμοδιοτήτων από τις Τπηρεσίες σας (άρθρο 69Γ,
ν.4270/2014), σας γνωρίζουμε ότι:
1. Επειδή σύμφωνα με: α) την παράγραφο 2 του άρθρου 65 του ν. 4270/2014, τα
καθήκοντα του διατάκτη είναι ασυμβίβαστα με τα καθήκοντα του προϊσταμένου των
οικονομικών υπηρεσιών και β) τις διατάξεις του άρθρου 24 του ίδιου νόμου με τις
οποίες ορίζεται ότι, μέχρι την ολοκλήρωση εφαρμογής της διαδικασίας ηλεκτρονικής
διακίνησης εγγράφων του άρθρου 69Σ, για δαπάνες που διενεργούνται από: i)
περιφερειακές υπηρεσίες Τπουργείων, Ανεξάρτητων Αρχών, του Ελεγκτικού υνεδρίου
και του Νομικού υμβουλίου του Κράτους και ii) την Προεδρία της Δημοκρατίας,
δύναται οι αρμοδιότητες των παραγράφων 4 και 5, καθώς και των άρθρων 26, 66 και
69Γ, να ασκούνται από τις κατά τόπον αρμόδιες ΔΤΕΕ, συνάγεται ότι για τις ανωτέρω
δαπάνες οι Προϊστάμενοι των ΔΤΕΕ στους νομούς δεν δύναται να ορισθούν, με
σχετικές αποφάσεις, δευτερεύοντες διατάκτες, διότι σε αυτούς έχουν ανατεθεί
καθήκοντα και αρμοδιότητες Προϊσταμένων Οικονομικών Τπηρεσιών.
2. Επιπλέον, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 65, παρ. 1 τελευταίο εδάφιο,
του ίδιου νόμου, ο διατάκτης είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του προϋπολογισμού
του φορέα του και αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων του
προϋπολογισμού του, διευκρινίζεται ότι για δαπάνες υπηρεσιών και φορέων των
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Τπουργείων που εδρεύουν σε νομούς και δεν είναι περιφερειακές υπηρεσίες αυτών,
είναι μη σύννομος ο ορισμός των Προϊστάμενων των ΔΤΕΕ ως δευτερευόντων
διατακτών, διότι σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις ως δευτερεύων διατάκτης δε δύναται
να ορισθεί, με απόφαση του κυρίου διατάκτη, οποιοδήποτε όργανο υπηρετεί σε άλλο
φορέα της Γενικής Κυβέρνησης πλην του οικείου Τπουργείου.

Με εντολή Αν. Υπουργού
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Μαρία Νιφόρου
Κοινοποίηση
Όλα τα υπουργεία
1. Γραφεία κ.κ. Τπουργών
2. Γραφεία κ.κ. Γενικών και Ειδικών Γραμματέων
Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο κ. Τπουργού
2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Τπουργού
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Δημοσιονομικής
Πολιτικής
4. Γραφεία κ.κ. Γενικών Διευθυντών Γ.Λ.Κράτους
5. Όλες τις Δ/νσεις της ΚΤ του Τπουργείου
6. Δ/νση υντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής
Δημοσιολογιστικών Διατάξεων (5)
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