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Πληποθοπίερ: X. Δκίζογλος,
. Πεπδικάπη
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ΘΔΜΑ: «Παποσή οδηγιών επί ηων διαηάξεων ηος άπθπος 26 ηος ν.
4270/2014».
Με αθνξκή εξσηήκαηα πνπ έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ Υπεξεζία καο,
αλαθνξηθά κε ηε δηάζηαζε απφςεσλ κεηαμχ Γηαηάθηε θαη Γεληθνχ Γηεπζπληή
Οηθνλνκηθψλ

Υπεξεζηψλ

/

Πξντζηακέλνπ

Οηθνλνκηθψλ

Υπεξεζηψλ

(Γ.Γ.Ο.Υ./Π.Ο.Υ.) ησλ θνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο, σο πξνο ηε λνκηκφηεηα
έθδνζεο ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαη ηε λνκηκφηεηα
θαη θαλνληθφηεηα ησλ δαπαλψλ, ζέηνπκε ππφςε ζαο ηα εμήο:
Α.1.

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3, παξάγξαθνο Β, ππνπεξ.2.4.1. ηνπ

λ.4336/2015 (Α.94), νη Αξρέο δεζκεχνληαη λα ζπλερίζνπλ ηηο κεηαξξπζκίζεηο
πνπ απνζθνπνχλ, κεηαμχ άιισλ, ζηε βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, ησλ ειέγρσλ ησλ δαπαλψλ ηνπο θαη ηεο έγθαηξεο
εθθαζάξηζεο ησλ νθεηιψλ ηνπο.
2.

Δηδηθφηεξα, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4337/2015 (Α.129), νξίδεηαη φηη, απφ 1-

1-2017, νη Πξντζηάκελνη Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ ησλ Υπνπξγείσλ θαη ινηπψλ
θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, θαζίζηαληαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνη γηα ηηο
αξκνδηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηε δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ θνξέα ηνπο θαη
πνπ κέρξη ηελ 31-12-2016 αζθνχληαλ απφ ηηο Υπεξεζίεο Γεκνζηνλνκηθνχ
Διέγρνπ (Υ.Γ.Δ.) ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ [άξζξα 69Γ θαη 69Γ λ.4270/2014
(Α.143)].
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Β.1. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24, παξ.3γ ηνπ λ.4270/2014 (Α.143), νξίδεηαη
φηη κέρξη ηελ νινθιήξσζε εθαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο δηαθίλεζεο
εγγξάθσλ ηνπ άξζξνπ 69ΣΤ, γηα δαπάλεο πνπ δηελεξγνχληαη, κεηαμχ άιισλ,
απφ πεξηθεξεηαθέο Υπεξεζίεο Υπνπξγείσλ, δχλαηαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ νηθείνπ Υπνπξγνχ, αξκνδηφηεηεο ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5,
θαζψο θαη ησλ άξζξσλ 26, 66 & 69Γ, λα αζθνχληαη απφ ηηο θαηά ηφπνλ
αξκφδηεο Γ.Υ.Δ.Δ.
2.

Σχκθσλα κε ην άξζξν 26, παξ.1 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ, ν πξντζηάκελνο

Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ νθείιεη λα αξλεζεί ηελ εθηέιεζε εληνιήο, απφ
νπνηαδήπνηε αξκφδηα αξρή, αλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο
ή εθηέιεζε δαπάλεο πνπ ππεξβαίλεη ηα φξηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ
πνζνζηψλ δηάζεζεο ή ηνπ Μ.Π.Γ.Σ. ή δελ είλαη λφκηκε θαη θαλνληθή,
ελεκεξψλνληαο εγγξάθσο ηελ ελ ιφγσ αξρή. Αλ ε αξκφδηα αξρή επηκείλεη ζηελ
εθηέιεζε ηεο εληνιήο ηεο, νθείιεη λα επαλαιάβεη εγγξάθσο ηελ αληίξξεζή ηνπ,
κε ηαπηφρξνλε θνηλνπνίεζή ηεο ζην ΓΛΚ θαη ζην Διεγθηηθφ Σπλέδξην θαη λα
εθηειέζεη ηελ εληνιή. Σηελ πεξίπησζε απηή, ηελ επζχλε σο πξνο ηε λνκηκφηεηα
ηεο ελέξγεηαο θέξεη πιένλ ν εληνιέαο.
Γ.1.

Σηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4, παξ.1.γ. ηνπ π.δ.80/2016 (Α.145),

πξνβιέπεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δηαζέζηκε πίζησζε αιιά δελ
ζπληξέρνπλ νη ινηπέο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο παξνρήο ηεο βεβαίσζεο, απφ ηνλ
Πξντζηάκελν ησλ Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ (Π.Ο.Υ.), γηα ηελ χπαξμε θαη
δέζκεπζε ηζφπνζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή ζρεηηθήο δαπάλεο, ν Π.Ο.Υ.
ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ δηαηάθηε θαη εθφζνλ ν ηειεπηαίνο εκκέλεη ζην αίηεκά
ηνπ γηα πξνψζεζε ηεο δηαδηθαζίαο δέζκεπζεο πίζησζεο: i) παξέρεη ηελ
βεβαίσζε θαη εθηειεί ηηο ινηπέο δηαδηθαζίεο ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ θαη ii)
ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηελ αξκφδηα Γ.Υ.Δ.Δ. ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ
Κξάηνπο.
2.

Με ηελ αξηζ.2/100018/0026/30-12-2016 εγθχθιην (Α.Γ.Α.:ΧΒΞΒΗ-ΓΤΗ),

δφζεθαλ πεξαηηέξσ νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ
θαη επηπιένλ πξνβιέπεηαη φηη, αλ ν θνξέαο είλαη επνπηεπφκελνο, ν αξκφδηνο
Π.Ο.Υ. ελεκεξψλεη εγγξάθσο θαη ηνλ Π.Ο.Υ. ηνπ επνπηεχνληνο θνξέα. Σηελ
πεξίπησζε απηή, ν Π.Ο.Υ. απαιιάζζεηαη ηεο επζχλεο (άξζξν 11 ηνπ
π.δ.80/2016), ηελ νπνία θέξεη πιένλ εμνινθιήξνπ ν εληνιέαο.
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Γ.1.

Δπηπιένλ, ζην άξζξν 75, παξ.5 ηνπ λ. 4446/2016 (Α.240), νξίδεηαη φηη ζε

πεξίπησζε πνπ θαηά ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο, πξνθχςεη
δηάζηαζε

απφςεσλ

κεηαμχ

δηαηάθηε

θαη

πξντζηακέλνπ

Οηθνλνκηθψλ

Υπεξεζηψλ, αθνινπζείηαη ε πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία, ήηνη απηή ηνπ άξζξνπ
26, παξ. 1 ηνπ λ. 4270/2014.
2.

Δηδηθφηεξα, φηαλ απφ ηνλ έιεγρν δηαπηζηψλεηαη φηη δελ ππάξρνπλ ηα

απαηηνχκελα ζηνηρεία, ψζηε λα θξηζεί λφκηκε θαη θαλνληθή ε δαπάλε, ε
Οηθνλνκηθή

Υπεξεζία

νθείιεη

λα

αξλεζεί

ηελ

εθηέιεζε

ηεο

εληνιήο

ελεκεξψλνληαο εγγξάθσο ηνλ Γηαηάθηε, εθζέηνληαο ιεπηνκεξψο ηνπο ιφγνπο
γηα ηνπο νπνίνπο ε δαπάλε δελ θξίλεηαη λφκηκε ή θαλνληθή. Αλ ν Γηαηάθηεο
εκκέλεη ζηηο απφςεηο ηνπ θαη δίλεη εθ λένπ έγγξαθε εληνιή γηα ηελ πιεξσκή ηεο
δαπάλεο,

ηφηε

ε

Οηθνλνκηθή

Υπεξεζία

νθείιεη

λα

ηελ

εθηειέζεη,

επαλαιακβάλνληαο φκσο εγγξάθσο ηελ αληίξξεζή ηεο ζηνλ Γηαηάθηε, ηελ
νπνία θαη θνηλνπνηεί ζην Διεγθηηθφ Σπλέδξην, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 26,
παξ. 1 ηνπ λ. 4270/2014. Σηε ζπλέρεηα, ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη ζηε Γηεχζπλζε
Σπληνληζκνχ θαη Έιεγρνπ Δθαξκνγήο Γεκνζηνινγηζηηθψλ Γηαηάμεσλ θαη ζηε
Γεληθή

Γηεχζπλζε

Γεκνζηνλνκηθψλ

Διέγρσλ

ηνπ

Γ.Λ.Κξάηνπο,

ηελ

πξνβιεπφκελε ζην άξζξν 69Γ, παξ. γ ηνπ ίδηνπ λφκνπ, έθζεζε ζπλνδεπφκελε
απφ αληίγξαθα

ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ, θνηλνπνηψληαο ζπγρξφλσο θαη ηελ

αλσηέξσ αληίξξεζή ηεο.
Δ.

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαη πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ πεξαηηέξσ

θαζπζηεξήζεηο ζηελ πιεξσκή ησλ δηθαηνχρσλ, εθφζνλ ν αξκφδηνο δηαηάθηεο
εκκέλεη ζηηο απφςεηο ηνπ πεξί έθδνζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο αλάιεςεο
ππνρξέσζεο ή ηεο λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο,
εθαξκνγή έρνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26, παξ.1 ηνπ λ.4270/2014, φπσο
ηζρχεη. Τνλίδεηαη θαη πάιη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο απφ ηε δηαθσλία ηνπ
Πξντζηακέλνπ Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ κε ηνλ Γηαηάθηε δελ παξαθσιχεηαη ε
πξαγκαηνπνίεζε ηεο δαπάλεο θαη ε εθθαζάξηζε θαη πιεξσκή απηήο.

ΠΙΝAΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ
I. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΡΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ:
1) Όια ηα Υπνπξγεία
α. Γξαθεία θ.θ. Υπνπξγψλ
β. Γξαθεία θ.θ. Αλ. Υπνπξγψλ

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΦΡΑΓΚΙΚΟ ΚΟΤΣΔΝΣΑΚΗ
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γ. Γξαθεία θ.θ. Υθππνπξγψλ
δ. Γξαθεία θ.θ. Γελ. Γξακκαηέσλ
ε. θ.θ. Πξντζηακέλνπο Γεληθψλ
Γηεπζχλζεσλ Οηθνλνκηθψλ
Υπεξεζηψλ/Οηθνλνκηθψλ
θαη Γηνηθεηηθψλ Υπεξεζηψλ
/Οηθνλνκηθψλ Γηνηθ. Υπεξεζηψλ
θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
ζη. ΓΓΟΣΥ/ΥΔΘΑ
2) Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο
α. Γξαθεία αζθνχλησλ θαζήθνληα
θ.θ. Γελ. Γξακκαηέσλ
β. θ.θ. Γελ. Γ/ληέο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο
γ. Γηεπζχλζεηο Οηθνλνκηθνχ θαη Γηνηθεηηθνχ
3) Αλεμάξηεηεο Αξρέο
α. ΑΣΔΠ
β. Σπλήγνξν ηνπ Πνιίηε
γ. Σπλήγνξν ηνπ Καηαλαισηή
δ. Αξρή Γηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε
ε. Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Φαξαθηήξα
ζη. Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ
δ. Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκφζησλ Δζφδσλ
4) Ννκηθφ Σπκβνχιην ηνπ Κξάηνπο
ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:
1) Διεγθηηθφ Σπλέδξην
10ε Υπεξεζία Δπηηξφπνπ
2) Όιεο ηηο Γ.Υ.Δ.Δ.
III. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ:
1) Γξαθείν θ. Υπνπξγνχ
2) Γξαθείν θ. Αλαπι. Υπνπξγνχ
3) Γξαθείν θ.θ. Γεληθψλ Γξακκαηέσλ
4) Γξαθείν θ.θ. Γεληθψλ Γηεπζπληψλ Γ.Λ. Κξάηνπο
5) Όιεο νη Γηεπζχλζεηο ηεο Κ.Υ. ηνπ Γ.Λ.Κξάηνπο
6) Γηεχζπλζε Σπληνληζκνχ θαη
Διέγρνπ Δθαξκνγήο
Γεκνζηνινγηζηηθψλ Γηαηάμεσλ (5)

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ:
Θεζαπξνθπιαθίνπ θαη
Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ
2) Γηεχζπλζε Σπληνληζκνχ (3)
θαη Διέγρνπ Δθαξκνγήο
/ Β’

Με ενηολή

Αθξηβέο αληίγξαθν
Ο Πξντζηάκελνο
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