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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
και με e-mail
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Αθήνα, 22 Μαρτίου 2011

Αριθ. Πρωτ.: 13808

ΠΡΟΣ: 1) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27
του Κράτους
Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ
Γραφεία κ.κ. Γεν. Γραμματέων
Πληροφορίες : Μ. Δαφνά, Κ. Ζαφειρίου
2) Όλες τις Περιφέρειες της Χώρας
Τηλέφωνο : 213-1364839, 213-1364837
Γραφεία κ.κ. Περιφερειαρχών
Έδρες τους
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αρ.: 27
ΘΕΜΑ: Κατάρτιση και υποβολή του προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού
έτους 2011.
Σας αποστέλλουμε συνημμένα φωτοαντίγραφο της υπ’ αριθμ. 3907/24-1-2011
(ΦΕΚ 277 Α΄) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, αναφορικά με τη κατάρτιση και υποβολή
του προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2011, η οποία έχει αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μας. Ειδικότερα, για την ορθή εφαρμογή της κατάρτισης
και υποβολής του προϋπολογισμού από τις Περιφέρειες, σας παρέχονται οι παρακάτω
διευκρινίσεις και οδηγίες:
Με βάση το σύστημα διοίκησης και λειτουργίας των Περιφερειών και των
Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.) στον προϋπολογισμό των Περιφερειών θα πρέπει να
απεικονίζεται σαφώς η διοικητική και λειτουργική υπόσταση της Π.Ε., σύμφωνα με το
άρθρο 6 της ανωτέρω Κοινής Υπουργικής Απόφασης, προσθέτοντας έναν κωδικό ως
πρόθεμα, πριν τον Κ.Α.Ε.. Σε περίπτωση που απεικονίζονται με διακριτό τρόπο, τυχόν
Ειδικοί Φορείς, τότε το πρόθεμα που χαρακτηρίζει την Π.Ε., προηγείται αυτών.
Η Διεύθυνση Οικονομικού της έδρας θα έχει πλήρη διαχείριση του συνολικού
προϋπολογισμού, τόσο για την δημιουργία νέων Κ.Α.Ε. όσο και για την τροποποίηση και
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καταχώριση πιστώσεων. Οι Π.Ε. θα έχουν μόνο δυνατότητα προβολής του σχήματος
προϋπολογισμού που τους αφορά, χωρίς δυνατότητες επέμβασης σε αυτό.
Για την εκτέλεση μιας δαπάνης το Λογιστήριο της Π.Ε., ελέγχει τις διαθέσιμες
πιστώσεις ενός Κ.Α.Εξόδου, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Οικονομικού της έδρας και
στη συνέχεια εκδίδει την σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, όπως ορίζουν οι
διατάξεις του π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α΄), οι οποίες εφαρμόζονται και στις Περιφέρειες,
σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 2/91812/0026/31.12.2010 έγγραφο της 26 ης Δ/νσης Συντονισμού
και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους, το οποίο σας έχει κοινοποιηθεί. Σημειώνεται, ότι με την απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης εγκρίνεται από το διατάκτη ή το κατά νόμο εξουσιοδοτημένο όργανο, η
πραγματοποίηση δαπανών. Για την ομαλή λειτουργία των Π.Ε., θα μπορούσε η
αρμοδιότητα έγκρισης των δαπανών που εκτελούνται από αυτές και η υπογραφή των
σχετικών αποφάσεων ανάληψης τους, να μεταβιβασθεί στον οικείο Αντιπεριφερειάρχη, ή
σε άλλο μέλος του περιφερειακού συμβουλίου. Στη συνέχεια ακολουθείται η συνήθης
διαδικασία ενταλματοποίησης και εκκαθάρισης της δαπάνης από την οικεία Υ.Δ.Ε. και η
εξόφληση του σχετικού Χ.Ε.Π. από την ταμειακή υπηρεσία.
Περαιτέρω, σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού της Περιφέρειας και
σύμφωνα με τη παρ. 3 του άρθρου 268 του ν. 3852/2010, θα πρέπει να αναφέρονται οι
δράσεις, τα έργα και οι υπηρεσίες που αφορούν τις μητροπολιτικές λειτουργίες της
Περιφέρειας Αττικής, τις αντίστοιχες μητροπολιτικής ενότητας Θεσσαλονίκης της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και τις Π.Ε., ώστε να καθίσταται δυνατός ο
έλεγχος τήρησης των ποσοστών κατανομής των πόρων που τις αφορούν, κατά τα
οριζόμενα στην υπ’αριθμ. 74455/29-12-2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία εξεδόθη κατ’ επιταγή της παρ.
4 του ως άνω άρθρου.
Τονίζεται ότι αρμόδια Υ.Δ.Ε., που θα πρέπει να συντάξει την απαιτούμενη έκθεση
της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 7 της υπ’αριθμ. 3907/24-1-2011 ΚΥΑ, αναφορικά με τη
κατάρτιση και υποβολή του προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2011,
είναι αυτή της έδρας.
Οι δαπάνες στέγασης των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και με μίσθωση, καθώς και η αντιμετώπιση των
λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών αυτών, εξακολουθούν για το έτος 2011 και μέχρι
οριστικής διευθέτησης του θέματος σε συνεργασία με τα Υπουργεία Οικονομικών και
Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, να εντάσσονται στους προϋπολογισμούς
των Περιφερειών, καθώς σύμφωνα με το Π.Δ. 161/2000 (ΦΕΚ 145 Α΄) είχαν ανατεθεί στις
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πρώην

Ν.Α. και επομένως, βάσει της παρ. 3 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010,

εξακολουθούν να ανήκουν μετά την εγκατάσταση των οικείων αιρετών οργάνων στην
Περιφέρεια.
Τέλος, είναι προφανές ότι στον προϋπολογισμό του έτους 2011, θα πρέπει να
αναγραφούν όλα τα έσοδα και οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την ημερομηνία
κατάρτισής του.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
- Υπουργείο Οικονομικών
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Δ/νση 39η
Πανεπιστημίου 37
Τ.Κ. 10185, ΑΘΗΝΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.- Γραφείο Υπουργού
2.- Γραφείο Υφυπουργού
3.- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4.- Γεν. Δ/ντη Τοπικής Αυτ/σης
5.- Δ/νση Οικονομικών ΟΤΑ
Τμήμα Οικονομικής Δ/σης ΟΤΑ
(σε δύο αντίγραφα)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2010
Αριθμ. Πρωτ.: 3907

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ
ΘΕΜΑ: Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού
έτους 2011.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) τις διατάξεις των άρθρων 260, 268, 269 και 282 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ 87Α΄)
2) τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο
«Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κ.λπ.» (ΦΕΚ 21Α΄),
3) τις διατάξεις του ν.δ. 496/1974 «περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 204Α΄) όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε,
4) Τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 51204/0094/12.7.1999 κοινή απόφαση της Υπουργού
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υφυπουργού Οικονομικών
«Περιεχόμενο και διαδικασία κατάρτισης και υποβολής συνοπτικού προϋπολογισμού των
νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων» (ΦΕΚ 1492 Β΄).
5) Την αριθ.2672/3.12.2009 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φιλίππου
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408Β).
6) Τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 383/18-1-2010 (ΦΕΚ 29 Β΄) και σε διόρθωση (ΦΕΚ 60
Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Θεοδώρας
Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου».
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7) το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού των περιφερειών.
Αποφασίζουμε
Άρθρο 1
Ισοσκελισμένος προϋπολογισμός
1. Στον προϋπολογισμό εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα της περιφέρειας. Ο
προϋπολογισμός καταρτίζεται και υποβάλλεται ισοσκελισμένος.
2. Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να
εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην κατάρτιση ελλειμματικού προϋπολογισμού και
αυτό απαγορεύεται από το νόμο. Η τήρηση της αρχής αυτής, ελέγχεται από τον
Ελεγκτή Νομιμότητας κατά τις διατάξεις του άρθρου 268 παρ 8 του ν. 3852/2010 και
η παραβίαση της μπορεί να οδηγήσει στην αναπομπή του προϋπολογισμού στο
περιφερειακό συμβούλιο ή, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, στην ακύρωση της
σχετικής απόφασης.
3. Επισημαίνεται ότι στον προϋπολογισμό δεν μπορεί να εγγραφούν έσοδα από δάνεια
για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών.
Άρθρο 2
Σύνταξη του προϋπολογισμού
1. Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης από τη διάταξη της παρ. 13 του άρθρου 268 του
ν. 3852/2010 απόφασης, περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των
περιφερειών, για τον τύπο και το περιεχόμενο του προϋπολογισμού αυτών
εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του πδ 30/1996.
2. Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν τις
μητροπολιτικές

λειτουργίες

της

Περιφέρειας

μητροπολιτικής ενότητας Θεσσαλονίκης

Αττικής,

τις

αντίστοιχες

της

της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,

καθώς και τις περιφερειακές ενότητες συμπεριλαμβανομένων των έργων και των
υπηρεσιών τους.
3. Για το 2011, ο χρόνος ψήφισης του προϋπολογισμού από το Περιφερειακό Συμβούλιο
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 31-3-2011.
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Άρθρο 3
Διαδικασίες κατάρτισης, ελέγχου και δημοσιότητας του προϋπολογισμού
1. Η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του
προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης, συγκεντρώνει και αξιολογεί
τις προτάσεις των υπηρεσιών της Περιφέρειας, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης,
για τον προϋπολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, και εισηγείται το προσχέδιο
του Ε.Π.Δ. και του προϋπολογισμού προς την οικονομική επιτροπή.
2. Η οικονομική επιτροπή

καταρτίζει τον προϋπολογισμό της περιφέρειας,

και

υποβάλλει το σχέδιο προϋπολογισμού, αιτιολογώντας κάθε εγγραφή, για συζήτηση και
απόφαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
3. Στον προϋπολογισμό της περιφέρειας εγγράφονται υποχρεωτικά όλες οι υποχρεώσεις
και οι απαιτήσεις των καταργούμενων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
4. Το Περιφερειακό συμβούλιο ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα
δράσης.
5. Ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, η

εισηγητική

έκθεση της οικονομικής επιτροπής και οι αποφάσεις του Περιφερειακού συμβουλίου
που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών
υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο.
Αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο, ότι δεν έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οι
υποχρεωτικές δαπάνες ή έσοδα που επιβάλλονται από το νόμο ή ότι έχουν εγγραφεί
έσοδα ή έξοδα, τα οποία δεν προβλέπονται από το νόμο, ή ότι το ύψος των εσόδων
υπερβαίνει αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους, ο
Ελεγκτής Νομιμότητας καλεί το Περιφερειακό συμβούλιο να αναμορφώσει κατάλληλα
τον προϋπολογισμό μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών και το ετήσιο
πρόγραμμα.
6. Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από
Περιφερειακό συμβούλιο, αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα της οικείας
Περιφέρειας και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία
εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια της οικείας περιφέρειας. Ομοίως αντίστοιχη
ανάρτηση γίνεται στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. Η παράλειψη της ανωτέρω
δημοσίευσης δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης του Περιφερειακού συμβουλίου με
την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός.
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7. Επισημαίνεται ιδιαίτερα

ότι με βάση το άρθρο 2, παρ 4,

του ν. 3861/2010

«πρόγραμμα διαύγεια» η απόφαση πρέπει να αναρτηθεί στο διαδίκτυο διαφορετικά δεν
εκτελείται.
8. Μέχρι την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού της περιφέρειας και πάντως όχι
αργότερα από την ανωτέρω προθεσμία, οι προϋπολογισμοί των Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων

που

καταργούνται,

εκτελούνται

ως

δωδεκατημόρια

του

προϋπολογισμού του 2010. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, απαγορεύεται να
γίνει οποιαδήποτε δαπάνη με τον προϋπολογισμό των καταργούμενων Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων.
Άρθρο 4
Βασικοί στόχοι κατάρτισης του προϋπολογισμού
Οι βασικοί στόχοι για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των περιφερειών,
οικονομικού έτους 2011, είναι:
-

η συγκράτηση των δαπανών και η ορθολογικότερη διαχείριση των πόρων,

-

η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της δημοσιονομικής
διαχείρισης με όσο το δυνατό μικρότερη δέσμευση οικονομικών πόρων,

-

η περαιτέρω ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων και η επίτευξη επαρκών
ρυθμών ανάπτυξης με στόχο τη μείωση του ελλείμματος της Γενικής Κυβέρνησης,

-

η εναρμόνισή τους προς τις γενικές οδηγίες κατάρτισης του κρατικού
προϋπολογισμού

2011

(εγκ.

2/37526/27.5.2009)

και

ιδίως

μείωση

των

καταναλωτικών δαπανών κατά 10% τουλάχιστον.
Άρθρο 5
Γενικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού του 2011
1. Στους προϋπολογισμούς εγγράφονται μόνο νομοθετημένα έσοδα και το ύψος τους
προσδιορίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία απόδοσης κάθε εσόδου. Εφιστάται
ιδιαίτερα η προσοχή των αρμόδιων για τη σύνταξη του προϋπολογισμού επί του
σημείου αυτού, καθώς υπερεκτίμηση ή υποεκτίμηση της απόδοσης των εσόδων ή
εκτίμηση εσόδων που δεν έχουν νόμιμη βάση (εικονικά έσοδα), δημιουργεί σοβαρά
προβλήματα στην εκτέλεση του προϋπολογισμού. Επισημαίνεται ότι αν το ύψος των
εσόδων υπερβαίνει αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούμενου οικονομικού
έτους, ο Ελεγκτής Νομιμότητας καλεί το περιφερειακό συμβούλιο να αναμορφώσει

ΑΔΑ: 4Α1ΣΚ-47
κατάλληλα τον προϋπολογισμό μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών και το
ετήσιο πρόγραμμα.
2. Επισημαίνεται ότι με το άρθρο 277 του 3852/2010, το Ελεγκτικό Συνέδριο δια του
αρμοδίου Επιτρόπου, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, παρακολουθεί την
κανονική είσπραξη των εσόδων των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων και ασκεί
τον έλεγχο για την είσπραξη των νομίμως βεβαιωθέντων χρεών, οφειλών ή προστίμων
σε βάρος τρίτων. (Παρ. 1)
Σε περίπτωση που διαπιστώσει αδράνεια είσπραξης των εσόδων, από τα αρμόδια
όργανα διοίκησης ή τις οικονομικές υπηρεσίες, καλεί τούτους, με έγγραφό του που
κοινοποιείται στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και στον
Ελεγκτή Νομιμότητας, να ενεργήσουν μέσα σε τασσόμενη εύλογη προθεσμία για την
είσπραξη των νομίμως βεβαιωθέντων ποσών. (Παρ. 2)
Εάν η αδράνεια συνεχίζεται, οφειλόμενη σε δόλο ή βαριά αμέλεια των διοικούντων
την περιφέρεια και τα νομικά της πρόσωπα ή των προϊσταμένων των οικονομικών
υπηρεσιών αυτών, παραπέμπει:
α) τα μεν αιρετά υπαίτια πρόσωπα, με αιτιολογημένη εισήγησή του, στην Επιτροπή του
άρθρου 141 του ν. 3463/2006, για προσωπικό καταλογισμό αυτών με το ποσό της
θετικής ζημίας που προξένησαν και
β) τους δε υπαλλήλους της Περιφέρειας/νομικού προσώπου, που προκάλεσαν ζημία
στην περιουσία του, επίσης προς καταλογισμό. (Παρ. 3)
3. Για τον προσδιορισμό του ύψους των εσόδων και των εξόδων λαμβάνονται υπ’ όψη τα
διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου οικονομικού έτους και ειδικότερα, για
μεν τα έσοδα τα ποσά που βεβαιώθηκαν, για δε τα έξοδα τα ποσά που έχουν ενταλθεί.
4. Αν μέχρι την σύνταξη του προϋπολογισμού δεν έχει εκδοθεί η ΚΥΑ για τις κατανομές
των πόρων και δεν είναι γνωστοί οι ΚΑΠ των Περιφερειών, η πίστωση που θα
εγγραφεί στον προϋπολογισμό για τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς
Πόρους θα είναι ίση με το άθροισμα των ΚΑΠ των καταργούμενων ΝΑ. Η διαφορά
που θα προκύψει από τους ΚΑΠ του έτους 2011 θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό με
αναμόρφωση.
5. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι, οι Περιφέρειες σύμφωνα με το άρθρο 264 του Ν
3852/2010, μπορούν να συνομολογούν δάνεια με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα
ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, αποκλειστικά
για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και για τη χρηματοδότηση χρεών τους. Δεν είναι
δυνατή, κατά συνέπεια, από την δημοσίευση του Ν. 3852/2010 και εφεξής, η λήψη
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δανείου από Περιφέρεια για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών. Η λήψη δανείου
είναι δυνατή εφόσον συντρέχουν, σωρευτικά, οι πιο κάτω προϋποθέσεις:
-

το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης της δημόσιας πίστης κάθε Περιφέρειας δεν
υπερβαίνει το 20% των ετήσιων τακτικών τους εσόδων (ποσοστό που μπορεί να
αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της Ένωσης Περιφερειών).

-

το συνολικό χρέος της περιφέρειας που προβαίνει σε δανεισμό δεν υπερβαίνει
ποσοστό των συνολικών εσόδων της, το οποίο καθορίσθηκε σε 60% με την υπ’
αριθμ. 43093/30-7-2010 (ΦΕΚ 1153/Β/30-7-2010) απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

6. Οι προβλέψεις για τις αποδοχές του πάσης φύσεως προσωπικού συνοδεύονται
υποχρεωτικά από λεπτομερείς καταστάσεις και πλήρη ανάλυση των πιστώσεων που
είναι γραμμένες για τους σκοπούς αυτούς (όπως για τους μισθούς, τις τυχόν αυξήσεις
μισθών του τακτικού και του επί συμβάσει προσωπικού, καθώς και υπερωρίες και
αμοιβές από συλλογικά όργανα εφόσον και μόνο αυτές προβλέπονται από τις κείμενες
διατάξεις).
Η πρόβλεψη πιστώσεων για πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου
χρόνου προς κάλυψη παροδικών αναγκών και για απασχόληση προσωπικού με
συμβάσεις μίσθωσης έργου θα πρέπει να είναι απολύτως αιτιολογημένες και να
βεβαιώνεται η δυνατότητα της οικείας περιφέρειας να ανταποκριθεί στη μισθοδοσία
του προσωπικού αυτού χωρίς την παρεμπόδιση άλλων λειτουργιών – δραστηριοτήτων
της.
7. Στους προϋπολογισμούς εγγράφονται υποχρεωτικά, οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις των
δανείων που έχουν συναφθεί με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και λοιπούς
πιστωτικούς οργανισμούς.
8. Εν όψει της υποχρέωσης των Περιφερειών για ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, και
των περιορισμών στην πιστοληπτική πολιτική των περιφερειών με την μη δυνατότητα
άντλησης δανεισμού για λειτουργικές δαπάνες, τονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη άσκησης
περιοριστικής πολιτικής στις δαπάνες γενικότερα, σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα
επίπεδα. Δαπάνες, για τις οποίες δίνονται παγίως οδηγίες, και στις οποίες μπορεί να
υπάρξει περιορισμός είναι, ενδεικτικά:
-

οι δαπάνες συμμετοχής σε συλλογικά όργανα (εφόσον, όπως προαναφέραμε, η
καταβολή τους προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις) ιδίως όταν είναι δυνατόν το
έργο τέτοιων οργάνων να αντιμετωπισθεί στα πλαίσια των προβλεπόμενων
καθηκόντων του προσωπικού,
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-

οι δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού, οι οποίες πρέπει να
αποβλέπουν στην αντιμετώπιση των εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών και να
εγκρίνονται, αφού πρώτα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια αξιοποίησής του εντός
του ωραρίου εργασίας,

-

οι δαπάνες υπηρεσιακών μετακινήσεων, προμηθειών, τηλεφωνικών συνδιαλέξεων,
κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος κ.ο.κ.
Άρθρο 6
Οδηγίες για το τύπο του προϋπολογισμού

Για τον τύπο του προϋπολογισμού των Περιφερειών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις
της παρ. 9 του άρθρου 116 του Π.Δ/τος 30/1996, με αντιστοίχηση των όρων σύμφωνα με
τα οριζόμενα στη παρ. 14 του άρθρου 268 του ν. 3852/2010.
Ο προϋπολογισμός συντάσσεται κατά φορέα και Κ.Α.Ε. Ως προς τα έσοδα η ανάλυση των
κονδυλίων θα γίνει σύμφωνα με τον κώδικα κατάταξης εσόδων Ν.Π.Δ.Δ. (εγκύκλιος υπ’
αρ. 2/47285/0094/2.8.2001). Ως προς τα έξοδα ακολουθείται ο κώδικας κατάταξης εξόδων
του κρατικού προϋπολογισμού (εγκύκλιος υπ’ αρ. 2/50418/0020/17.9.2002), εκτός από
ορισμένες κατηγορίες και υποκατηγορίες εξόδων που λόγω της φύσεώς τους εγγράφονται
σε κωδικούς αριθμούς του κώδικα κατάταξης των Ν.Π.Δ.Δ.
Όλα τα κονδύλια εσόδων και εξόδων θα αθροίζονται σε υποσύνολα κατά κατηγορίες (ανά
χιλιάδα π.χ. 0000) και υποκατηγορίες (ανά εκατοντάδα π.χ. 0700) των εν λόγω κωδικών.
Ο προϋπολογισμός θα αναπτύσσεται και στα δύο σκέλη του σε πέντε (5) στήλες, όπου θα
αναγράφονται:
-

στην 1η ο Κωδικός Αριθμός (Κ.Α.),

-

στην 2η η ονομασία του,

-

στην 3η οι προβλέψεις για το 2011,

-

στην 4η οι διαμορφωθείσες πιστώσεις των εσόδων και εξόδων κατά το 2010
(αρχικός προϋπολογισμός ± τροποποιήσεις), και

-

στην 5η τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2009.
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Έσοδα
α) Από κρατική επιχορήγηση.
Οι προβλέψεις εσόδων από κρατική επιχορήγηση, που θα σχηματισθούν στους κωδικούς
αριθμούς της υποκατηγορίας εσόδων 0100 «Επιχορηγήσεις από τακτικό προϋπολογισμό»,
θα πρέπει να υπολογιστούν στο ύψος των απολύτως αναγκαίων πιστώσεων για την
εξυπηρέτηση των σκοπών για τους οποίους προβλέπονται και σύμφωνα με τις σχετικές
προτάσεις προς την 20η Διεύθυνση Προϋπολογισμού του Γ.Λ.Κ. για την κατάρτιση του
κρατικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2011. Από τις προβλέψεις αυτές θα πρέπει να
αφαιρεθούν οι επιχορηγήσεις που κάλυψαν έκτακτες και απρόβλεπτες δαπάνες του έτους
2010.
Μετά την ψήφιση όμως του κρατικού προϋπολογισμού, όλα τα παραπάνω έσοδα θα πρέπει
να προσαρμοσθούν στο ύψος των αντίστοιχων εγγεγραμμένων πιστώσεων.
β) Από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους (ν. 3852/2010).
Οι προβλέψεις εσόδων από Κ.Α.Π. θα υπολογιστούν στο ύψος των αντίστοιχων
διαμορφωθεισών πιστώσεων του οικ. έτους 2010 που έλαβαν συνολικά οι Ν.Α., οι οποίες
αποτελούν τις περιφερειακές ενότητες των νέων Περιφερειών, ως τακτικό έσοδο και θα
διατεθούν για την κάλυψη δαπανών που αφορούν:
• Επενδύσεις
• Λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες
Τα έσοδα αυτά θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό σε χωριστούς κωδικούς αριθμούς
ανάλογα με το σκοπό διάθεσής τους.
γ) Από λοιπά ίδια έσοδα.
Σε όσες περιφέρειες υπάρχουν πόροι από λοιπά ίδια έσοδα, αυτά θα προβλεφθούν με τη
μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, βάσει ορθού υπολογισμού και προγραμματισμού προς την
κατεύθυνση αύξησής τους.
Έξοδα
α) Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από κρατική επιχορήγηση.
Οι προβλέψεις των δαπανών αυτών δεν θα πρέπει να ξεπεράσουν σε ύψος τα αντίστοιχα
προϋπολογισθέντα έσοδα, προσαυξημένα με τα τυχόν υπάρχοντα ταμειακά υπόλοιπα.
Τα ποσά αυτά μπορούν να αναμορφώνονται σύμφωνα με την τελική διαμόρφωση της
κρατικής επιχορήγησης.
β) Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους.
Από τις δαπάνες αυτές:
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- Οι προβλέψεις δαπανών της υποκατηγορίας 0800 «Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες» και
της κατηγορίας 1000 «Προμήθειες», θα πρέπει να περιορισθούν στα χαμηλότερα δυνατά
επίπεδα και πάντως όχι υψηλότερα από τις αντίστοιχες πιστώσεις του προϋπολογισμού του
2010,
- οι προβλέψεις δαπανών στις υποκατηγορίες 9700 – 9800 «Επενδύσεις εκτελούμενες από
τα έσοδα Ν.Π.Δ.Δ.», 0500 «Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές», 0700 «Πληρωμές για
μετακινήσεις» και στον κωδικό αριθμό 0224 «Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών
εργασίας» να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες πιστώσεις.
Τα ποσά αυτά μπορούν να αναμορφώνονται όταν προκύπτουν έκτακτες και επείγουσες
ανάγκες, σε κάθε περίπτωση όμως να μην ξεπερνούν την τελική διαμόρφωση των
αντίστοιχων εσόδων από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους.
Επενδύσεις
Οι δαπάνες επενδύσεων θα εκτιμηθούν σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Διεύθυνσης
Δημοσίων Επενδύσεων.
Τα έσοδα και έξοδα επενδύσεων πρέπει να εμφανίζονται σε ξεχωριστό τμήμα του
προϋπολογισμού.
Ταμειακά υπόλοιπα
Για την ισοσκέλιση εσόδων-εξόδων μπορούν να χρησιμοποιούνται τα προβλεπόμενα, με
κάθε δυνατή ακρίβεια ταμειακά υπόλοιπα των πρώην Ν.Α. που συστήνουν τις νέες
Περιφέρειες, χωρίς αυτό να σημαίνει και την υποχρεωτική ανάλωσή τους. Αυτά
εμφανίζονται σε ιδιαίτερο πίνακα, χωρίς κωδικό αριθμό και αναγράφονται στην
ανακεφαλαίωση των εσόδων-εξόδων.
Τα ταμειακά υπόλοιπα των περιφερειών που προέρχονται από κρατικές επιχορηγήσεις θα
εμφανίζονται στους οικείους φορείς και τραπεζικούς λογαριασμούς από τους οποίους
προήλθαν και για την ισοσκέλιση των εξόδων θα τροφοδοτούν τα αντίστοιχα κονδύλια του
αυτού φορέα.
Με το κλείσιμο της χρήσης 2010 θα συνταχθεί επίσημη κατάσταση που θα συνοδεύεται
από τα αντίγραφα κίνησης των λογαριασμών της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης που τηρεί η
Τράπεζα και θα εμφανίζει το οριστικό ταμειακό υπόλοιπο.
Τα εναπομείναντα υπόλοιπα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα για την
εξόφληση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών των πρώην Ν.Α.
Σε περίπτωση που τα οριστικά ταμειακά υπόλοιπα δεν καλύπτουν το έλλειμμα, θα γίνεται
ανάλογη περικοπή των δαπανών των περιφερειών, προκειμένου να ισοσκελιστεί ο
προϋπολογισμός.
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Άρθρο 7
Συνοδευτικά του προϋπολογισμού περιφέρειας
Ο προϋπολογισμός κάθε περιφέρειας συνοδεύεται από:
α) σύνοψη του προϋπολογισμού σύμφωνα με το ν. 3852/2010 και την απόφασή μας αρ.
51204/0094/12.7.1999 (πίνακας 1),
β) εισηγητική έκθεση στην οποία παρουσιάζονται οι παραδοχές, επί των οποίων έχουν
θεμελιωθεί οι εκτιμήσεις των μεγεθών, όπως αναφέρονται αναλυτικά στα ειδικά έντυπα,
γ) ειδικά έντυπα (ανάλογα με το είδος κάθε πρότασης) στα οποία θα αναλύεται
λεπτομερώς και θα αιτιολογείται επαρκώς κάθε πρόβλεψη εσόδου και εξόδου και θα
αναφέρονται οι σχετικές διατάξεις κατά κωδικό αριθμό στις οποίες στηρίζονται,
δ) πίνακα που προσαρτάται στον προϋπολογισμό και εγκρίνεται από το περιφερειακό
συμβούλιο, στον οποίον αναγράφονται οι πιστώσεις σε βάρος των οποίων επιτρέπεται η
έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. Ο εν λόγω πίνακας μπορεί να
τροποποιείται κατά τη διάρκεια του έτους από το περιφερειακό συμβούλιο,
ε) έκθεση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρθρο 15 παρ.9 ν.
2469/1997) προς το περιφερειακό συμβούλιο.
Άρθρο 8
Έκταση εφαρμογής – Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει για την κατάρτιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Οικονομικό έτος 2011
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ………………………
(ποσά σε ευρώ κατά οικονομικό έτος)
Κωδικός
αριθμός
(1)
0000
0100
0200

0300
1000
1100
1200
(1250)

(1210-1240
1290)
2000
2100
3000
3100-3200
3300
3400

Α. ΕΣΟΔΑ
Κατονομασία
(2)
Επιχορηγήσεις
Επιχορηγήσεις από τον
τακτικό
Κρατικό
Προϋπολογισμό
Επιχορηγήσεις
και
εισφορές από ν.π.δ.δ.,
ν.π.ι.δ., οργανισμούς,
ιδρύματα και ειδικούς
λογαριασμούς
εσωτερικού
Επιχορηγήσεις
προερχόμενες από την
αλλοδαπή
Φόροι,
Τέλη
και
Δικαιώματα
υπέρ
ν.π.δ.δ.
Φόροι
Έσοδα από Τέλη και
Δικαιώματα
Έσοδα
από
Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους ( )
()()
& Λοιπά Έσοδα από
Τέλη και Δικαιώματα (
)()()
Ασφαλιστικές
εισφορές
Εισφορές εργοδότη και
ασφαλισμένου
Έσοδα
από
επιχειρηματική
δραστηριότητα
Έσοδα από προσφορά
υπηρεσιών
Έσοδα από πώληση
αγαθών
Έσοδα από εκμίσθωση
κινητής ή ακίνητης
περιουσίας

Προβλέψεις
2011
(3)

Διαμόρφωση
2010
(4)

Απολογιστικά
2009
(5)
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3500

3900
4000
4100
4200
5000
5100
5200
5300

5400
5500
5600
6000
6100
6200
6300
6400
6500

Πρόσοδοι
από
κεφάλαια,
κινητές
αξίες
κ.λπ.
περιπτώσεις
Λοιπά Έσοδα από
επιχειρηματική
δραστηριότητα
Προσαυξήσεις,
πρόστιμα, χρηματικές
ποινές και παράβολα
Προσαυξήσεις
Πρόστιμα, χρηματικές
ποινές και παράβολα
Λοιπά έσοδα
Απολήψεις
ανταποδοτικού
χαρακτήρα
Έσοδα υπέρ Δημοσίου
και τρίτων
Έσοδα
από
συνεισφορές
υπαλλήλων
και
συνταξιούχων για την
υγειονομική
περίθαλψή τους και
των
μελών
των
οικογενειών τους
Έσοδα από δωρεές,
κληρονομιές,
κληροδοσίες
Επιστροφές χρημάτων
Έσοδα από λοιπές
περιπτώσεις
Έκτακτα έσοδα
Επιχορηγήσεις
Φόροι - Τέλη Δικαιώματα
Ασφαλιστικές
εισφορές
Έσοδα
από
επιχειρηματική
δραστηριότητα
Προσαυξήσεις,
πρόστιμα, χρηματικές
ποινές και παράβολα
Λοιπά έσοδα

6600
7000
Έσοδα
από δάνεια
7100
Έσοδα προερχόμενα
από δάνεια που έχουν
συναφθεί
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7200

8000
8100
8200
8300
8400
8500
8600
8700
9000
9100-9200

9300-9400

9500-9600

9700
9800
9900

Κωδικός
αριθμός
(1)

Έσοδα προερχόμενα
από την επιστροφή
δανείων
που
χορηγήθηκαν
Έσοδα
από
παρελθόντα έτη
Επιχορηγήσεις
Φόροι - Τέλη Δικαιώματα
Ασφαλιστικές
εισφορές
Έσοδα
από
επιχειρηματική
δραστηριότητα
Προσαυξήσεις,
πρόστιμα, χρηματικές
ποινές και παράβολα
Λοιπά έσοδα
Έσοδα από δάνεια
Έσοδα
από
επιχορηγήσεις
κ.λπ.
για επενδύσεις
Επιχορηγήσεις από τον
τακτικό
Κρατικό
Προϋπολογισμό
για
επενδύσεις
Επιχορηγήσεις από τον
Προϋπολογισμό
Δημοσίων Επενδύσεων
για επενδύσεις
Επιχορηγήσεις από τον
Προϋπολογισμό
ν.π.δ.δ., οργανισμών ή
ειδικών λογαριασμών
για επενδύσεις
Έσοδα από δάνεια που
χορηγήθηκαν
για
επενδύσεις
Λοιπά έσοδα από
δημόσιες επενδύσεις
Έσοδα
από
επιχορηγήσεις της Ε.Ε.
για επενδύσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
Β. ΕΞΟΔΑ
Κατονομασία
(2)
Αποθεματικά
Τακτικό αποθεματικό

Προβλέψεις
2011
(3)

Διαμόρφωση
2010
(4)

Απολογιστικά
2009
(5)
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0000
0200
0300

0500
0600
0700
0800
0900

Έκτακτο αποθεματικό
Ειδικό αποθεματικό
Πληρωμές για υπηρεσίες
Αμοιβές
πολιτικών
υπαλλήλων (τακτικοί και
Ι.Δ.Α.Χ.)
Αμοιβές υπαλλήλων με
σχέση εργασίας Ι.Δ.
ορισμένου χρόνου &
ειδικών κατηγοριών
Πρόσθετες
και
παρεπόμενες παροχές
Ασφαλιστικές παροχές
(από Κώδικα ν.π.δ.δ.)
Πληρωμές
για
μετακινήσεις
Πληρωμές για λοιπές
υπηρεσίες
Φόροι - Τέλη - ’Εξοδα
βεβαίωσης
και
είσπραξης (από Κώδικα
ν.π.δ.δ.)

1000
Προμήθειες
αγαθών και
κεφαλαιακού
εξοπλισμού
1100
Προμήθεια
ειδών
εξοπλισμού υπηρεσιών,
εργαστηρίων κ.λπ.
1200
Προμήθεια
υγειονομικού,
φαρμακευτικού υλικού
και ειδών καθαριότητας
1300
Προμήθεια
ειδών
συντήρησης
και
επισκευής
εγκαταστάσεων
και
εξοπλισμού
1400
Προμήθεια
ειδών
διατροφής, ιματισμού,
υπόδησης, εξάρτυσης,
εστίασης,
κατασκήνωσης
και
άθλησης
1500
Προμήθεια
καυσίμων
και λιπαντικών
1600
Διάφορες προμήθειες
1700
Προμήθεια κεφαλαιακού
εξοπλισμού
2000
Πληρωμές
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2200

2300

2400

2500
2600

2700
(2730-2790)
2800
3000

3100
3200

μεταβιβαστικές
Επιχορηγήσεις
σε
νομικά
πρόσωπα
δημοσίου
δικαίου,
(οργανισμούς
τοπικής
αυτοδ/σης, γεωργικούς,
βιοτεχνικούς,
βιομηχανικούς
και
τουριστικούς
οργανισμούς)
Επιχορηγήσεις
σε
νομικά
πρόσωπα
δημοσίου
δικαίου
(ιδρύματα
και
οργανισμούς
υγείας,
πρόνοιας,
κοινωνικής
ασφάλισης
και
λογαριασμούς)
Επιχορηγήσεις
σε
νομικά
πρόσωπα
δημοσίου
δικαίου
(επιστημονικά,
εκπαιδευτικά,
πολιτιστικά,
λογαριασμούς και λοιπά
ιδρύματα
και
οργανισμούς).
επιχορηγήσεις σε νομικά
πρόσωπα
ιδιωτικού
δικαίου
Επιχορηγήσεις, εισφορές
και
συνδρομές
σε
διεθνείς οργανισμούς και
κοινότητες
του
εξωτερικού
Εισοδηματικές
ενισχύσεις και λοιπές
μεταβιβάσεις
Λοιπά επιδόματα και
αποζημιώσεις ( ) ( ) ( )
Επιχορηγήσεις
για
αποδοχές προσωπικού
γενικά
Πληρωμές
που
αντικρίζονται
από
πραγματοποιούμενα
έσοδα
Επιστροφές
όσων
εισπράχθηκαν χωρίς να
οφείλονται
Αποδόσεις εσόδων που
εισπράχτηκαν
για
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3300
5000
5100 -5200
5300
5400

6000
6100 – 6200
6300 – 6400
7000
7200 – 7300

9000
9100-9200

9300-9400

9500-9600

9700-9800

9900

τρίτους
Δαπάνες εκμετάλλευσης
κρατικής περιουσίας
Δαπάνες
που
δεν
εντάσσονται σε άλλες
κατηγορίες
Διάφορες
σύνθετες
δαπάνες
Προγράμματα
χρηματοδοτούμενα από
την ΕΕ
Εθνική συμμετοχή για
προγράμματα
συγχρηματοδοτούμενα
από την Ε.Ε.
Κίνηση κεφαλαίων (από
Κώδικα ν.π.δ.δ.)
Τόκοι - χρεωλύσια,
χορήγηση δανείων
Χρηματοδοτήσεις,
πληρωμές
λοιπών
υποχρεώσεων
Απαλλοτριώσεις,
αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ.
Απαλλοτριώσεις,
αγορές, μελέτες-έρευνες,
ανεγέρσεις, εκτελέσεις
έργων και συμμετοχή
στο μετοχικό κεφάλαιο
εταιρειών κ.λπ.
Πληρωμές
για
Επενδύσεις (από Κώδικα
ν.π.δ.δ.)
Επενδύσεις
που
εκτελούνται μέσω του
τακτικού
Κρατικού
Προϋπολογισμού
Επενδύσεις
που
εκτελούνται μέσω του
Προϋπολογισμού
Δημοσίων Επενδύσεων
Επενδύσεις
που
εκτελούνται μέσω του
Προϋπολογισμού άλλων
ν.π.δ.δ. ή οργανισμών ή
ειδικών λογαριασμών
Επενδύσεις
που
εκτελούνται με τα έσοδα
των
Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων
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Επενδύσεις
από
έσοδα
Ε.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
Γ.
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
Πλεόνασμα ή έλλειμμα
Ταμειακό Υπόλοιπο

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΤΡΙΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ………………………
(ποσά σε ευρώ κατά οικονομικό έτος)
Α. ΕΣΟΔΑ
Κωδικός Κατονομασία
Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός
αριθμός
2011
2012
2013
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
0000
Επιχορηγήσεις
0100
Επιχορηγήσεις
από
τον τακτικό Κρατικό
Προϋπολογισμό
0200
Επιχορηγήσεις
και
εισφορές από ν.π.δ.δ.,
ν.π.ι.δ., οργανισμούς,
ιδρύματα και ειδικούς
λογαριασμούς
εσωτερικού
0300
Επιχορηγήσεις
προερχόμενες από την
αλλοδαπή
1000
Φόροι,
Τέλη
και
Δικαιώματα
υπέρ
ν.π.δ.δ.
1100
Φόροι
1200
Έσοδα από Τέλη και
Δικαιώματα
(1250)
Έσοδα
από
Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους ( )
()()
(1210Λοιπά Έσοδα από
1240 & Τέλη και Δικαιώματα
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1290)
2000
2100
3000
31003200
3300
3400
3500

3900
4000
4100
4200
5000
5100
5200
5300

5400
5500
5600
6000
6100
6200

()()()
Ασφαλιστικές
εισφορές
Εισφορές
εργοδότη
και ασφαλισμένου
Έσοδα
από
επιχειρηματική
δραστηριότητα
Έσοδα από προσφορά
υπηρεσιών
Έσοδα από πώληση
αγαθών
Έσοδα από εκμίσθωση
κινητής ή ακίνητης
περιουσίας
Πρόσοδοι
από
κεφάλαια,
κινητές
αξίες
κ.λπ.
περιπτώσεις
Λοιπά Έσοδα από
επιχειρηματική
δραστηριότητα
Προσαυξήσεις,
πρόστιμα, χρηματικές
ποινές και παράβολα
Προσαυξήσεις
Πρόστιμα, χρηματικές
ποινές και παράβολα
Λοιπά έσοδα
Απολήψεις
ανταποδοτικού
χαρακτήρα
Έσοδα υπέρ Δημοσίου
και τρίτων
Έσοδα
από
συνεισφορές
υπαλλήλων
και
συνταξιούχων για την
υγειονομική
περίθαλψή τους και
των
μελών
των
οικογενειών τους
Έσοδα από δωρεές,
κληρονομιές,
κληροδοσίες
Επιστροφές χρημάτων
Έσοδα από λοιπές
περιπτώσεις
Έκτακτα έσοδα
Επιχορηγήσεις
Φόροι - Τέλη -
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6300
6400
6500
6600
7000
7100
7200

8000
8100
8200
8300
8400
8500
8600
8700
9000
91009200
93009400

95009600

9700

Δικαιώματα
Ασφαλιστικές
εισφορές
Έσοδα
από
επιχειρηματική
δραστηριότητα
Προσαυξήσεις,
πρόστιμα, χρηματικές
ποινές και παράβολα
Λοιπά έσοδα
Έσοδα από δάνεια
Έσοδα προερχόμενα
από δάνεια που έχουν
συναφθεί
Έσοδα προερχόμενα
από την επιστροφή
δανείων
που
χορηγήθηκαν
Έσοδα
από
παρελθόντα έτη
Επιχορηγήσεις
Φόροι - Τέλη Δικαιώματα
Ασφαλιστικές
εισφορές
Έσοδα
από
επιχειρηματική
δραστηριότητα
Προσαυξήσεις,
πρόστιμα, χρηματικές
ποινές και παράβολα
Λοιπά έσοδα
Έσοδα από δάνεια
Έσοδα
από
επιχορηγήσεις κ.λπ.
για επενδύσεις
Επιχορηγήσεις
από
τον τακτικό Κρατικό
Προϋπολογισμό
για
επενδύσεις
Επιχορηγήσεις
από
τον Προϋπολογισμό
Δημοσίων
Επενδύσεων
για
επενδύσεις
Επιχορηγήσεις
από
τον Προϋπολογισμό
ν.π.δ.δ., οργανισμών ή
ειδικών λογαριασμών
για επενδύσεις
Έσοδα από δάνεια που
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χορηγήθηκαν
για
επενδύσεις
9800
Λοιπά έσοδα από
δημόσιες επενδύσεις
9900
Έσοδα
από
επιχορηγήσεις
της
Ε.Ε. για επενδύσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
Β. ΕΞΟΔΑ
Κωδικός Κατονομασία
Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός
αριθμός
2011
2012
2013
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Αποθεματικά
Τακτικό αποθεματικό
Έκτακτο αποθεματικό
Ειδικό αποθεματικό
0000
Πληρωμές
για
υπηρεσίες
0200
Αμοιβές
πολιτικών
υπαλλήλων (τακτικοί
και Ι.Δ.Α.Χ.)
0300
Αμοιβές υπαλλήλων
με σχέση εργασίας
Ι.Δ. ορισμένου χρόνου
& ειδικών κατηγοριών
0500
Πρόσθετες
και
παρεπόμενες παροχές
0600
Ασφαλιστικές παροχές
(από Κώδικα ν.π.δ.δ.)
0700
Πληρωμές
για
μετακινήσεις
0800
Πληρωμές για λοιπές
υπηρεσίες
0900
Φόροι - Τέλη - ’Εξοδα
βεβαίωσης
και
είσπραξης
(από
Κώδικα ν.π.δ.δ.)
1000
Προμήθειες αγαθών
και
κεφαλαιακού
εξοπλισμού
1100
Προμήθεια
ειδών
εξοπλισμού
υπηρεσιών,
εργαστηρίων κ.λπ.
1200
Προμήθεια
υγειονομικού,
φαρμακευτικού
υλικού και ειδών
καθαριότητας
1300
Προμήθεια
ειδών
συντήρησης
και
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1400

1500
1600
1700
2000
2200

2300

2400

2500
2600

επισκευής
εγκαταστάσεων
και
εξοπλισμού
Προμήθεια
ειδών
διατροφής, ιματισμού,
υπόδησης, εξάρτυσης,
εστίασης,
κατασκήνωσης
και
άθλησης
Προμήθεια καυσίμων
και λιπαντικών
Διάφορες προμήθειες
Προμήθεια
κεφαλαιακού
εξοπλισμού
Πληρωμές
μεταβιβαστικές
Επιχορηγήσεις
σε
νομικά
πρόσωπα
δημοσίου
δικαίου
(οργανισμούς τοπικής
αυτοδ/σης,
γεωργικούς,
βιοτεχνικούς,
βιομηχανικούς
και
τουριστικούς
οργανισμούς)
Επιχορηγήσεις
σε
νομικά
πρόσωπα
δημοσίου
δικαίου
(ιδρύματα
και
οργανισμούς υγείας,
πρόνοιας, κοινωνικής
ασφάλισης
και
λογαριασμούς)
Επιχορηγήσεις
σε
νομικά
πρόσωπα
δημοσίου
δικαίου
(επιστημονικά,
εκπαιδευτικά,
πολιτιστικά,
λογαριασμούς
και
λοιπά ιδρύματα και
οργανισμούς).
Επιχορηγήσεις
σε
νομικά
πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου
Επιχορηγήσεις,
εισφορές
και
συνδρομές σε διεθνείς
οργανισμούς
και
κοινότητες
του
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2700
(2710)
(2720)
(27302790)
2800
3000

3100
3200
3300
5000
5100
-5200
5300
5400

6000
6100
6200
6300
6400
7000
7200

εξωτερικού
Εισοδηματικές
ενισχύσεις και λοιπές
μεταβιβάσεις
Βοηθήματα
για
υγειονομική
περίθαλψη ( ) ( ) ( )
Ειδικά
επιδόματα
κοινωνικής πρόνοιας (
)()()
Λοιπά επιδόματα και
αποζημιώσεις ( ) ( ) ( )
Επιχορηγήσεις
για
αποδοχές προσωπικού
γενικά
Πληρωμές
που
αντικρίζονται
από
πραγματοποιούμενα
έσοδα
Επιστροφές
όσων
εισπράχθηκαν χωρίς
να οφείλονται
Αποδόσεις
εσόδων
που εισπράχτηκαν για
τρίτους
Δαπάνες
εκμετάλλευσης
κρατικής περιουσίας
Δαπάνες που δεν
εντάσσονται σε άλλες
κατηγορίες
Διάφορες
σύνθετες
δαπάνες
Προγράμματα
χρηματοδοτούμενα
από την Ε.Ε.
Εθνική συμμετοχή για
προγράμματα
συγχρηματοδοτούμενα
από την Ε.Ε.
Κίνηση
κεφαλαίων
(από Κώδικα ν.π.δ.δ.)
– Τόκοι - χρεωλύσια,
χορήγηση δανείων
– Χρηματοδοτήσεις,
πληρωμές
λοιπών
υποχρεώσεων
Απαλλοτριώσεις,
αγορές,
ανεγέρσεις
κ.λπ.
– Απαλλοτριώσεις,
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7300

9000
91009200
93009400

95009600

97009800

9900

αγορές,
μελέτεςέρευνες, ανεγέρσεις,
εκτελέσεις έργων και
συμμετοχή
στο
μετοχικό
κεφάλαιο
εταιρειών κ.λπ.
Πληρωμές
για
Επενδύσεις
(από
Κώδικα ν.π.δ.δ.)
Επενδύσεις
που
εκτελούνται μέσω του
τακτικού
Κρατικού
Προϋπολογισμού
Επενδύσεις
που
εκτελούνται μέσω του
Προϋπολογισμού
Δημοσίων
Επενδύσεων
Επενδύσεις
που
εκτελούνται μέσω του
Προϋπολογισμού
άλλων
ν.π.δ.δ.
ή
οργανισμών ή ειδικών
λογαριασμών
Επενδύσεις
που
εκτελούνται με τα
έσοδα
των
Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων
Επενδύσεις από έσοδα
Ε.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
Γ.
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
Πλεόνασμα
ή
έλλειμμα
Ταμειακό Υπόλοιπο

