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ΕΕΞΞ..  ΕΕΠΠΕΕΙΙΓΓΟΟΝΝ  

  

ΑΑπποοσσττοολλήή  μμεε  FFaaxx  &&  ee--mmaaiill 

  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ 

& ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

Ταχ. Δ/νση:  Σταδίου 27     

Ταχ. Κώδικας:101 83 - ΑΘΗΝΑ       

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 

213136-4818, -4844, -4836, 

4837, -4838x          : 210-3744813 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ:  Κατάρτιση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 των δήμων 

και των περιφερειών. 

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι με την ψήφιση του ν.4172/2013 (Α΄ 

167)τέθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 77 και 78 αυτού, οι 

οποίες τροποποιούν εν μέρει το θεσμικό πλαίσιο κατάρτισης, 

ψήφισης και ελέγχου νομιμότητας των προϋπολογισμών των δήμων 

και των περιφερειών. 

Κατ’ εφαρμογή των οριζόμενων στην παρ. 1 του άρθρου 77 και 

στην παρ. 1 του άρθρου 78, για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 

έτους 2014, εκδόθηκαν και μπορείτε να αναζητήσετε: 

α) για τους δήμους η υπ’ αριθμ. 30842/31.7.2013 (Β΄ 1896, 

ΑΔΑ: ΒΛΩ7Ν-Ζ34) Κ.Υ.Α. “Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του 

προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2014 − τροποποίηση 

της υπ’ αριθμ. 7028/3.2.2004 (ΦΕΚ Β΄ 253) απόφασης «Καθορισμός 

του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων» ”  και  

β) για τις περιφέρειες η υπ’ αριθμ. 30844/31.7.2013 (Β΄ 

1897, ΑΔΑ: ΒΛΩ7Ν-ΨΩ9) Κ.Υ.Α. «Κατάρτιση και υποβολή 

προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2014». 

Αθήνα   2 Αυγούστου 2013 

 

Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 31202  

 

 

 

 

ΠΡΟΣ: α) τους δήμους και 

         τις περιφέρειες 

         της Χώρας   

      β) τις Αποκεντρωμένες         

Διοικήσεις  
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Οι διατάξεις των προαναφερθέντων άρθρων, ορίζουν μεταξύ 

άλλων, προθεσμίες εντός των οποίων πρέπει να ολοκληρώνονται 

στάδια της διαδικασίας κατάρτισης του σχεδίου του 

προϋπολογισμού από τα συλλογικά  όργανα των δήμων και των 

περιφερειών και την υποχρέωση ενσωμάτωσης αυτού, από την 

οικονομική επιτροπή έως την 5η Σεπτεμβρίου, στην ηλεκτρονική 

βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Επιπλέον, 

προβλέπονται οι διαδικασίες που εφαρμόζονται σε τυχόν περίπτωση 

μη τήρησης των προθεσμιών που τάσσονται. Αναλυτικές οδηγίες για 

τον τρόπο ενσωμάτωσης, θα σας αποσταλούν με νεότερο έγγραφό 

μας, εντός των προσεχών ημερών.  

Περαιτέρω, θέτουμε υπόψη σας ότι σύμφωνα με τις διατάξεις 

των παρ. 1 και 2 του άρθρου 79 του ιδίου νόμου, με τις οποίες 

αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν οι όμοιες της παρ. 1 του 

άρθρου 266 και της παρ. 1 του άρθρου 268 του ν.3852/2010 (Α΄ 

87) αντίστοιχα, έχει απομπλακεί η ψήφιση και εκτέλεση του 

προϋπολογισμού από το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και το 

Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης που οφείλει να εκπονεί ο δήμος και η 

περιφέρεια. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη ψήφιση και εκτέλεση 

του προϋπολογισμού έκαστου έτους των δήμων, είναι η προηγούμενη 

κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος αυτό. 

Οι αποδέκτες οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης 

παρακαλούνται να ενημερώσουν, για το περιεχόμενο του παρόντος 

εγγράφου, τα νομικά πρόσωπα που υπόκεινται στην εποπτεία τους 

και των οποίων ο προϋπολογισμός   συντάσσεται κατ’ εφαρμογή των 

ιδίων διατάξεων.  

Το παρόν έγγραφο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν 

και στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΣ. www.ypes.gr (στη διαδρομή: το 

Υπουργείο\Έγγραφα). 

                                    

          

                                 

 

 

 

Η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 

κ.α.α. 

Ο Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος 

 

 

Κ. Ζαφειρίου 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Υπουργείο Οικονομικών 

Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής 

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 

Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου & Π/υ 

1α) Δ/νση Π/Υ της Γενικής Κυβέρνησης 

(d 39@ glk . gr ) 

1β) Δ/νση Προγραμματισμού, 

Δημοσιονομικών Στοιχείων 

& Μεθοδολογίας (mtp - fd @ glk . gr ) 

Πανεπιστημίου 37 

Τ.Κ. 101 65 – ΑΘΗΝΑ 

2. ΚΕΔΕ (info @ kedke . gr ) 

Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8 

Τ.Κ. 106 78 – ΑΘΗΝΑ 

3.Ένωση Περιφερειών Ελλάδας 

Μεσογείων 15 

Τ.Κ. 115 26 - ΑΘΗΝΑ 

4. ΕΛΣΤΑΤ 

Γενική Διεύθυνση Στατιστικών Ερευνών 

Διεύθυνση Εθνικών Λογαριασμών 

(nat.accounts@statistics.gr) 

Πειραιώς 46 & Επονιτών 

Τ.Κ. 185 10 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γραφείο Υπουργού 

2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού 

3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 

4. Γεν. Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών 

5. Δ/νση Οικονομικών ΤΑ 

    (Τμήμα Οικονομικής Δ/σης & Π/υ) 

6. Δ/νση Μηχανοργάνωσης & Η.Ε.Σ. 

(με την παράκληση να αναρτήσει την παρούσα 

στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΣ., στη διαδρομή: το 

Υπουργείο\Έγγραφα) 

 

 

 


