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ΘΕΜΑ: Εισήγηση για την  τροποποίηση του Οργανισμού τη̋ Περιφέρεια̋ Νοτίου Αιγαίου 

 

  Σα̋ στέλνουμε συνημμένα την εισήγηση τη̋ υπηρεσία̋ μα̋ για την τροποποίηση 
του οργανισμού τη̋ Περιφέρεια̋ προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή του  
ν.4337/2015 (ΦΕΚ 129/τ.Α) με τον οποίο τροποποιήθηκαν άρθρα του ν.4270/2014 που 
αφορούν στο σύστημα διαχείριση̋ και ελέγχου δαπανών των φορέων τη̋ Γενική̋ 
Κυβέρνηση̋ και παρακαλούμε για τι̋ απόψει̋ σα̋ σύμφωνα με το άρθρο 241 του 
ν.3852/2010. 
 

 

 

 

 

      Η ΓΕΝ.Δ/ΝΤΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

 

        ΕΥΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Ερμούπολη  13-12-2016    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση  του Οργανισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
  Με την αριθ. 172/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 
αποφασίστηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η εφαρμογή του  ν.4337/2015 (ΦΕΚ 129/τ.Α) με τον οποίο τροποποιήθηκαν άρθρα 
του ν.4270/2014 που αφορούν στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου δαπανών των φορέων 
της Γενικής Κυβέρνησης. 
  Με την αριθ.2/16570/0026/2016 (ΦΕΚ 1381/τ.Β/17-5-2016) κ.υ.α. Υπουργού και 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών καθορίστηκε η διαδικασία και εξειδίκευση 
μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις ΥΔΕ στις Οικονομικές Υπηρεσίες φορέων της Γενικής 
Κυβέρνησης. 
  Με την αριθ.2/51290/0026/2-6-2016 εγκύκλιο ΓΛτΚ δόθηκαν οδηγίες για την 
εφαρμογή της αριθ. 2/16570/0026/2016 κ.υ.α. 
  Με το αριθ. 2/77792/0026/26-9-2016 έγγραφο ΓΛτΚ δόθηκαν νεότερες οδηγίες 
αναφορικά με την αναδιοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών των Περιφερειών με 
συνημμένο υπόδειγμα οργανογράμματος. 
  Ακολούθησε σύσκεψη μεταξύ εκπροσώπων των Περιφερειών και του ΓΛτΚ παρουσία 
εκπροσώπων και του ΥΠΕΣ, στην οποία διασαφηνίστηκαν θέματα που αφορούν στη 
μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων και κατατέθηκαν απόψεις και προτάσεις για το οργανωτικό 
σχήμα που θα πρέπει να υλοποιηθεί προκειμένου για την απρόσκοπτη λειτουργία των 
οικονομικών υπηρεσιών. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του 
Υπουργείου Οικονομικών ενώ δηλώνουν ότι το τελευταίο έγγραφό τους της 26-09-2016 
αποτελεί πρόταση μη δεσμευτική εντούτοις εμμένουν ότι σύμφωνα με τον νόμο αναγνωρίζεται 
μόνο μια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών σε κάθε Περιφέρεια που θα είναι αρμόδια για τη 
σύνταξη του προϋπολογισμού, την παρακολούθησή του, την εκκαθάριση και 
ενταλματοποίηση των δαπανών, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις δυσχέρειες που θα 
παρουσιαστούν λόγω αποστάσεων, έλλειψης προσωπικού, όγκου εργασιών κλπ. 
Αναγνωρίζουν τα προβλήματα πλην όμως καλούν τις Περιφέρειες να βρουν εκείνο το 
οργανωτικό σχήμα που θα επιτρέπει την καλύτερη λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών, 
ενώ μελετάται και η έκδοση υπουργικών αποφάσεων με τις οποίες θα δίνεται η δυνατότητα 
στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Οικονομικού να εξουσιοδοτεί υφιστάμενα όργανα για τη 
διεκπεραίωση των εργασιών της υπηρεσίας. Στην τελευταία κοινή σύσκεψη των Περιφερειών 
με το ΥΠΕΣ και προκειμένου να καταστεί δυνατή η λειτουργία των Οικονομικών Υπηρεσιών 
ανά Περιφερειακή Ενότητα προτάθηκε ένα πιθανό οργανωτικό σχήμα που θα εξυπηρετεί την 
αποκεντρωμένη λειτουργία και είναι το ακόλουθο : ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής 
Λειτουργίας λειτουργώντας ως Π.Ο.Υ. θα έχει την ευθύνη της καλής λειτουργίας των 
οικονομικών υπηρεσιών και θα έχει τη δυνατότητα να παρέχει εξουσιοδότηση υπογραφής  
στα υφιστάμενα αυτού όργανα , ώστε η εκκαθάριση και ενταλματοποίηση των δαπανών να 
εξακολουθήσει να γίνεται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας. 
  Σχέδιο του υπό τροποποίηση οργανισμού εστάλη στο ΓΛτΚ/Δ26 και οι παρατηρήσεις 
ενσωματώθηκαν στην  ακόλουθη εισήγηση. 
 
  Μετά τα παραπάνω προτείνουμε την ανάκληση της αριθ.172/2016 απόφασης και τη 
λήψη νέας η οποία θα αφορά στην τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας ως εξής : 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

Άρθρο 3 

Διάρθρωση οργανικών μονάδων – Αρμοδιότητες 

Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Σύρος) 

1.Δ/νση Διοίκησης Κυκλάδων (Σύρος) 

α.Τμήμα Προσωπικού 
β.Τμήμα Συλλογικών Οργάνων 
γ.Τμήμα Μελέτης και Τεκμηρίωσης Διοικητικών Διαδικασιών δ.Τμήμα Γραμματείας 
ε.Τμήματα Διοικητικής Υποστήριξης και Οικονομικού Άνδρου, Θήρας, Κέας-Κύθνου, 
Μήλου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου και Τήνου 
στ.Γραφείο Εκλογών 

2.Δ/νση Διοίκησης Δωδεκανήσου (Ρόδος) 

α.Τμήμα Προσωπικού 
β.Τμήμα Συλλογικών Οργάνων 
γ.Τμήμα Γραμματείας 
δ.Τμήματα Διοικητικής Υποστήριξης και Οικονομικού Καλύμνου, Καρπάθου- Κάσου  
και Κω. 
ε.Γραφείο Εκλογών 

3.Δ/νση Οικονομικού Κυκλάδων (Σύρος) 

α.Τμήμα Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών και Οικονομικής Διαχείρισης 
β.Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας 
γ.Τμήμα Προσόδων και Περιουσίας 
δ.Τμήμα Προμηθειών 
ε.Τμήμα Μισθοδοσίας 
 
4.Δ/νση Οικονομικού Δωδεκανήσου (Ρόδος) 

α.Τμήμα Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών και Οικονομικής Διαχείρισης 
β.Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας 
γ.Τμήμα Προσόδων και Περιουσίας 
δ.Τμήμα Προμηθειών 
ε.Τμήμα Μισθοδοσίας 
 
5.Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κυκλάδων (Σύρος) 

α.Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 
β.Τμήμα Διαφάνειας 
γ.Τμήμα Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Συστημάτων 
δ.Γραφεία Πληροφορικής Άνδρου, Θήρας, Κέας-Κύθνου, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου, 
Πάρου και Τήνου 
 
6.Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δωδεκανήσου (Ρόδος) 

α.Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 
β.Τμήμα Διαφάνειας 
γ.Τμήμα Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Συστημάτων 
δ.Γραφεία Πληροφορικής Καλύμνου, Καρπάθου- Κάσου και Κω. 
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Άρθρο 4 

Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας  
 
1.Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας είναι αρμόδια για τον συντονισμό και 
την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται 
σε αυτήν, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.  

Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας ασκεί καθήκοντα Προϊσταμένου 
Οικονομικών Υπηρεσιών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις αρμοδιότητες οι 
οποίες αφορούν στη δημοσιονομική διαχείρισης της Περιφέρειας κατά το άρθρο 25 
του ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α). Προΐσταται των Διευθύνσεων Οικονομικών 
Υπηρεσιών και δύναται να εξουσιοδοτεί τα υφιστάμενα αυτής όργανα για την 
υπογραφή πράξεων αρμοδιότητάς του. 

2. Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας συγκροτείται από τις εξής οργανικές 
μονάδες : 

α. Διεύθυνση Διοίκησης Κυκλάδων, με έδρα τη Σύρο, με επιτελική αρμοδιότητα σε 
όλη την Περιφέρεια και εκτελεστική αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες 
Κυκλάδων. 

β. Διεύθυνση Διοίκησης Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο και τοπική αρμοδιότητα στις 
Περιφερειακές Ενότητες Δωδεκανήσου. 

γ. Διεύθυνση Οικονομικού, με έδρα τη Σύρο, με επιτελική αρμοδιότητα σε όλη την 
Περιφέρεια και εκτελεστική αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων 

δ.Διεύθυνση Οικονομικού Δωδεκανήσου, με έδρα τη Ρόδο και τοπική αρμοδιότητα 
στις Περιφερειακές Ενότητες Δωδεκανήσου. 

ε. Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κυκλάδων, με έδρα τη 
Σύρο, με επιτελική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια και τοπική αρμοδιότητα στις 
Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων. 

στ. Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δωδεκανήσου, με έδρα 
τη Ρόδο και τοπική αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Δωδεκανήσου. 

 

Άρθρο 7 

Διάρθρωση – Αρμοδιότητες  

Διεύθυνσης Οικονομικού Κυκλάδων 

 

1. Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικού Κυκλάδων, ανάγονται ιδίως η 
συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων, για την κατάρτιση, 
τροποποίηση και παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας, 
του απολογισμού και κάθε οικονομικής κατάστασης, την αξιοποίηση όλων των 
δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων, την πληρωμή κάθε είδους 
δαπάνης και τη λογιστική και ταμειακή διαχείριση, την εκκαθάριση της μισθοδοσίας 
και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού των Π.Ε.Κυκλάδων και της 
αντιμισθίας των αιρετών εκπροσώπων, την κατάρτιση και εκτέλεση του 
προγράμματος προμηθειών των Π.Ε.Κυκλάδων, την τήρηση των απαιτούμενων 
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αρχείων, βιβλίων και στοιχείων καθώς και την καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία 
της περιουσίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων.  
 

2. Τη Διεύθυνση Οικονομικού Κυκλάδων απαρτίζουν οι εξής οργανικές μονάδες: 

α.Τμήμα Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών και Οικονομικής Διαχείρισης 
β.Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας 
γ.Τμήμα Προσόδων και Περιουσίας 
δ.Τμήμα Προμηθειών 
ε.Τμήμα Μισθοδοσίας 
 
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικού Κυκλάδων στις υπαγόμενες σε 
αυτήν οργανικές μονάδες ως εξής: 

α.Το Τμήμα Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών και Οικονομικής 
Διαχείρισης είναι αρμόδιο ιδίως για: 

-  Τη συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων, που αφορούν στην 
κατάρτιση, τροποποίηση και παρακολούθηση εκτέλεσης του Π/Υ, στη σύνταξη του 
απολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων, στη μελέτη της 
δανειοληπτικής ικανότητας της Περιφέρειας, την παρακολούθηση και εποπτεία των 
οικονομικών μεγεθών από όλες τις πηγές χρηματοδότησης σε συνεργασία με το 
αντίστοιχο Τμήμα της Δ/νσης Οικονομικού Δωδεκανήσου.  

- Την αποτελεσματική διαχείριση και τον συντονισμό των ενεργειών που αφορούν και 
έχουν επίπτωση στην κατάρτιση, αναθεώρηση και υλοποίηση του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) που περιλαμβάνει τις ετήσιες και 
μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές προβλέψεις.  

- Την παρακολούθηση των οικονομικών εξελίξεων και την τήρηση όλων των οδηγιών 
του Υπ. Οικονομικών και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με την 
κατάρτιση και αναθεώρηση του ΜΠΔΣ και του Π/Υ σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη 
διάρκεια του έτους.  

- Τη διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων, την τήρηση των περί αναλήψεων 
υποχρεώσεων διατάξεων, καθώς και την τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων για 
δαπάνες που αφορούν στις Π.Ε. Κυκλάδων.  

- Τον έλεγχο, εκκαθάριση και έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών των Π.Ε. 
Κυκλάδων, την καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων και την τήρηση του 
μητρώου αυτών. 

- Την τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής των Π.Ε. Κυκλάδων 
και την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την 
επίσχεση των δαπανών δημοσίων υπολόγων των Π.Ε. Κυκλάδων που καθυστερούν 
την απόδοση λογαριασμού καθώς και την εισήγηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον 
καταλογισμό υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

- Την τήρηση των λογιστικών βιβλίων. 

- Τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Π.Ε. Κυκλάδων, την 
εφαρμογή κατάλληλων ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας σχετικά με τα έσοδα, τις 
δαπάνες, τις προμήθειες και τα περιουσιακά στοιχεία των Π.Ε. Κυκλάδων. 
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β. Το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας είναι αρμόδιο για τη διενέργεια πληρωμών και 
την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για κάθε είδους δαπάνη των 
Π.Ε. Κυκλάδων, καθώς και για την ενημέρωση των αντίστοιχων βιβλίων. 

γ. Το Τμήμα Προσόδων και Περιουσίας είναι αρμόδιο ιδίως για τη μελέτη και 
αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων από τις 
Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων. Επιμελείται για τον έλεγχο και τη βεβαίωση των 
εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, έσοδα από ακίνητα και άλλες 
πηγές και παρακολουθεί την απόδοσή τους. Επιμελείται των φορολογικών 
διαφορών, καθώς και της διαγραφής και επιστροφής εσόδων. Προστατεύει και 
διαχειρίζεται την περιουσία και τηρεί τα προβλεπόμενα με το αντικείμενό του αρχεία 
και βιβλία. 

δ. Το Τμήμα Προμηθειών είναι αρμόδιο  ιδίως για την κατάρτιση και 
παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας και 
τη διενέργεια διαγωνισμών και αναθέσεων προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών, 
που αφορούν τις Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων. Το τμήμα αυτό διεξάγει τη 
διαδικασία εξεύρεσης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, στην περίπτωση πρόθεσης της 
περιφέρειας να συνομολογήσει δάνειο, μεριμνά για τη στέγαση και μεταστέγαση των 
υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων και την εξασφάλιση όλων των 
απαραίτητων λειτουργικών υποδομών τους, συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων, 
τηρεί αποθήκη προμηθευομένων ειδών και υλικών και μεριμνά για την εκποίηση 
άχρηστων και ακατάλληλων υλικών και εξοπλισμού, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία. 

ε. Το Τμήμα Μισθοδοσίας είναι αρμόδιο ιδίως, για την εκκαθάριση της μισθοδοσίας 
και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Κυκλάδων, ανεξαρτήτως σχέσεως εργασίας, καθώς και της αντιμισθίας, των εξόδων 
κίνησης και των αποζημιώσεων από τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις, των αιρετών 
οργάνων όλης της Περιφέρειας, την τήρηση του μητρώου του πάσης φύσεως 
προσωπικού και την υποβολή της  μηνιαίας δήλωσης στη μηχανογραφική εφαρμογή 
της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων 
Το Τμήμα Μισθοδοσίας μεριμνά για την απόδοση των ασφαλιστικών κρατήσεων, 
τηρεί σχετικά αρχεία και εκδίδει κάθε μορφής βεβαίωση μισθοδοσίας και 
μισθοδοτικών καταστάσεων και συντάσσει τα δικαιολογητικά συνταξιοδότησης. 

Άρθρο 8 

Διάρθρωση – Αρμοδιότητες  

Διεύθυνσης Οικονομικού Δωδεκανήσου 

1. Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικού Δωδεκανήσου, ανάγονται ιδίως η 
συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων, για την κατάρτιση, 
τροποποίηση και παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας, 
του απολογισμού και κάθε οικονομικής κατάστασης, την αξιοποίηση όλων των 
δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων, την πληρωμή κάθε είδους 
δαπάνης και τη λογιστική και ταμειακή διαχείριση, την εκκαθάριση της μισθοδοσίας 
και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού των Π.Ε.Δωδεκανήσου, την 
κατάρτιση και εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών των Π.Ε. Δωδεκανήσου, την 
τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, βιβλίων και στοιχείων καθώς και την καταγραφή, 
αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας των Περιφέρειας σε συνεργασία με τη 
Δ/νση Οικονομικού Κυκλάδων.  

2. Τη Διεύθυνση Οικονομικού Δωδεκανήσου απαρτίζουν οι εξής οργανικές μονάδες: 
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α.Τμήμα Οικονομικής, Δημοσιονομικών Αναφορών και Οικονομικής Διαχείρισης 
β.Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας 
γ.Τμήμα Προσόδων και Περιουσίας 
δ.Τμήμα Προμηθειών 
ε.Τμήμα Μισθοδοσίας 
 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικού Δωδεκανήσου στις υπαγόμενες σε 
αυτήν οργανικές μονάδες ως εξής: 

α. Το Τμήμα Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών και Οικονομικής 
Διαχείρισης είναι αρμόδιο ιδίως για: 

-  Τη συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων, που αφορούν στην 
κατάρτιση, τροποποίηση και παρακολούθηση εκτέλεσης του Π/Υ, στη σύνταξη του 
απολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων, στη μελέτη της 
δανειοληπτικής ικανότητας της Περιφέρειας, την παρακολούθηση και εποπτεία των 
οικονομικών μεγεθών από όλες τις πηγές χρηματοδότησης σε συνεργασία με το 
αντίστοιχο Τμήμα της Δ/νσης Οικονομικού Κυκλάδων.  

- Την αποτελεσματική διαχείριση και τον συντονισμό των ενεργειών που αφορούν και 
έχουν επίπτωση στην κατάρτιση, αναθεώρηση και υλοποίηση του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) που περιλαμβάνει τις ετήσιες και 
μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές προβλέψεις.  

- Την παρακολούθηση των οικονομικών εξελίξεων και την τήρηση όλων των οδηγιών 
του Υπ. Οικονομικών και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με την 
κατάρτιση και αναθεώρηση του ΜΠΔΣ και του Π/Υ σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη 
διάρκεια του έτους.  

- Τη διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων, την τήρηση των περί αναλήψεων 
υποχρεώσεων διατάξεων, καθώς και την τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων για 
δαπάνες που αφορούν στις Π.Ε. Δωδεκανήσου.  

- Τον έλεγχο, εκκαθάριση και έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών των Π.Ε. 
Δωδεκανήσου, την καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων και την τήρηση του 
μητρώου αυτών. 

- Την τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής των Π.Ε. 
Δωδεκανήσου και την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών 
για την επίσχεση των δαπανών δημοσίων υπολόγων των Π.Ε. Δωδεκανήσου που 
καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού καθώς και την εισήγηση στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο για τον καταλογισμό υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 

- Την τήρηση των λογιστικών βιβλίων. 

- Τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Π.Ε. Δωδεκανήσου, 
την εφαρμογή κατάλληλων ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας σχετικά με τα έσοδα, τις 
δαπάνες, τις προμήθειες και τα περιουσιακά στοιχεία των Π.Ε. Δωδεκανήσου. 

β. Το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας είναι αρμόδιο για τη διενέργεια πληρωμών και 
την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για κάθε είδους δαπάνη των 
Π.Ε. Δωδεκανήσου, καθώς και για την ενημέρωση των αντίστοιχων βιβλίων. 

γ. Το Τμήμα Προσόδων και Περιουσίας είναι αρμόδιο ιδίως για τη μελέτη και 
αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων από τις 



 

7 

 

Περιφερειακές Ενότητες Δωδεκανήσου. Επιμελείται για τον έλεγχο και τη βεβαίωση 
των εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, έσοδα από ακίνητα και άλλες 
πηγές και παρακολουθεί την απόδοσή τους. Επιμελείται των φορολογικών 
διαφορών, καθώς και της διαγραφής και επιστροφής εσόδων. Προστατεύει και 
διαχειρίζεται την περιουσία και τηρεί τα προβλεπόμενα με το αντικείμενό του αρχεία 
και βιβλία. 

δ. Το Τμήμα Προμηθειών είναι αρμόδιο  ιδίως για την κατάρτιση και 
παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας και 
τη διενέργεια διαγωνισμών και αναθέσεων προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών, 
που αφορούν τις Περιφερειακές Ενότητες Δωδεκανήσου. Το τμήμα αυτό διεξάγει τη 
διαδικασία εξεύρεσης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, στην περίπτωση πρόθεσης της 
περιφέρειας να συνομολογήσει δάνειο, μεριμνά για τη στέγαση και μεταστέγαση των 
υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Δωδεκανήσου και την εξασφάλιση όλων 
των απαραίτητων λειτουργικών υποδομών τους, συμπεριλαμβανομένων των 
μισθώσεων, τηρεί αποθήκη προμηθευομένων ειδών και υλικών και μεριμνά για την 
εκποίηση άχρηστων και ακατάλληλων υλικών και εξοπλισμού, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία. 

ε. Το Τμήμα Μισθοδοσίας είναι αρμόδιο ιδίως, για την εκκαθάριση της μισθοδοσίας 
και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Δωδεκανήσου, ανεξαρτήτως σχέσεως εργασίας, την τήρηση του μητρώου του πάσης 
φύσεως προσωπικού και την υποβολή της  μηνιαίας δήλωσης στη μηχανογραφική 
εφαρμογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων 
Το Τμήμα Μισθοδοσίας μεριμνά για την απόδοση των ασφαλιστικών κρατήσεων, 
τηρεί σχετικά αρχεία και εκδίδει κάθε μορφής βεβαίωση μισθοδοσίας και 
μισθοδοτικών καταστάσεων και συντάσσει τα δικαιολογητικά συνταξιοδότησης. 

 

Το άρθρο 51 του Οργανισμού – Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων και 
συγκεκριμένα η ενότητα Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
αντικαθίσταται ως εξής : 

 

Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

1.Στις Διευθύνσεις  Διοίκησης Κυκλάδων και Δωδεκανήσου προΐσταται υπάλληλος 
του κλάδου ΠΕ και/ή Οικονομικού, ΠΕ Μηχανικών Διοίκησης ή ΤΕ Διοικητικού-
Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

α. Στα Τμήματα Προσωπικού προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ και/ή 
Οικονομικού, ΠΕ Μηχανικών Διοίκησης ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης 
Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εν ελλείψει ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 

β. Στα Τμήματα Συλλογικών Οργάνων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ και/ή 
Οικονομικού, ΠΕ Μηχανικών Διοίκησης ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης 
Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εν ελλείψει ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 

γ. Στο Τμήμα Μελέτης και Τεκμηρίωσης Διοικητικών Διαδικασιών προΐσταται 
υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων. 

δ. Στα Τμήματα Γραμματείας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού και/ή 
Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και εν ελλείψει ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Πληροφορικής. 
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ε. Στα Τμήματα Διοικητικής Υποστήριξης και Οικονομικού των Περιφερειακών 
Ενοτήτων  προΐσταται υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού και/ή Οικονομικού ή ΤΕ 
Διοικητικού-Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εν 
ελλείψει ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Πληροφορικής. 

στ. Στα Γραφεία Εκλογών προΐσταται υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού και/ή Οικονομικού ή 
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εν 
ελλείψει ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Πληροφορικής. 

2.Στις Διευθύνσεις  Οικονομικού Κυκλάδων και Δωδεκανήσου προΐσταται υπάλληλος 
του κλάδου ΠΕ Διοικητικού και/ή Οικονομικού, ΠΕ Μηχανικών Διοίκησης, ΠΕ 
Πληροφορικής, ΠΕ Περιφερειακής Ανάπτυξης ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΤΕ 
Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΤΕ Πληροφορικής. 

α. Στα Τμήματα Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών και Οικονομικής 
Διαχείρισης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού και/ή Οικονομικού, ΠΕ 
Μηχανικών Διοίκησης, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Περιφερειακής Ανάπτυξης ή ΤΕ 
Διοικητικού-Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΤΕ 
Πληροφορικής. 

β. Στα Τμήματα Προσόδων και Περιουσίας ΠΕ Διοικητικού και/ή Οικονομικού, ΠΕ 
Μηχανικών Διοίκησης, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Περιφερειακής Ανάπτυξης ή ΤΕ 
Διοικητικού-Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΤΕ 
Πληροφορικής και εν ελλείψει ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Πληροφορικής. 

γ. Στα Τμήματα Προμηθειών προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού και/ή 
Οικονομικού, ΠΕ Μηχανικών Διοίκησης, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΤΕ Μηχανικών, ΤΕ Πληροφορικής και εν ελλείψει ΔΕ 
Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Πληροφορικής. 

δ. Στα Τμήματα Ταμειακής Υπηρεσίας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ 
Διοικητικού και/ή Οικονομικού, ΠΕ Μηχανικών Διοίκησης, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ 
Περιφερειακής Ανάπτυξης ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΤΕ Πληροφορικής και εν ελλείψει ΔΕ Διοικητικών 
Γραμματέων, ΔΕ Πληροφορικής. 

ε. Στα Τμήματα Μισθοδοσίας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού και/ή 
Οικονομικού, ΠΕ Μηχανικών Διοίκησης, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Περιφερειακής 
Ανάπτυξης ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, ΤΕ Πληροφορικής και εν ελλείψει ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ 
Πληροφορικής. 

3. Στις  Διευθύνσεις Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κυκλάδων και 
Δωδεκανήσου προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ 
Πληροφορικής. 

Στα Τμήματα και στα Γραφεία των Διευθύνσεων   προΐσταται υπάλληλος του κλάδου 
ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής και εν ελλείψει ΔΕ Πληροφορικής. 

 

 

 

 


