ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. &
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α.
Πληροφορίες: Μ. Γαρίου, Δ. Πολυγένη
τηλ.: 213.136.4816/4409
e-mail: m.gariou@ypes.gr, d.polygeni@ypes.gr

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2019
Αριθμ. Πρωτ.: 89277

ΠΡΟΣ: Τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
του Κράτους
- Γραφεία κ.κ. Συντονιστών

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: «Έλεγχος Ολοκληρωμένων Πλαισίων Δράσης έτους 2020 και υποβολή αυτών
Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ»

στο

ΣΧΕΤ: α) Οι διατάξεις του άρθρου 149 του ν.4270/2014 (Α΄ 143) περί «Αρχών δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις».
β) Η με Α.Π. 34574/05-07-2018 (Β’ 2942 και 3635) κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού διαδικασίας στοχοθεσίας
και υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων.
γ) Η με Α.Π. 8/2019 εγκύκλιος μας περί της υποβολής στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων
ΟΤΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω (α) και (β) σχετικών και στο πλαίσιο εφαρμογής τους, σας επισημαίνουμε τα
εξής:
Α. Έλεγχος Ολοκληρωμένων Πλαισίων Δράσης των φορέων του Υποτομέα των ΟΤΑ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του (α) σχετικού, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις είναι υπεύθυνες για τον
έλεγχο και την έγκριση των Ολοκληρωμένων Πλαισίων Δράσης (ΟΠΔ) όλων των φορέων της χωρικής
αρμοδιότητάς τους που ανήκουν στον υποτομέα των ΟΤΑ της Γενικής Κυβέρνησης. Σημειώνεται δε ότι
η συγκεκριμένη υποχρέωση υφίσταται και για τους πίνακες στοχοθεσίας των Νομικών Προσώπων
Ιδιωτικού Δικαίου ο προϋπολογισμός των οποίων δεν προβλέπεται να ελέγχεται από τις
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την απόφαση του (β) σχετικού, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις πρέπει,
μεταξύ άλλων, να ελέγχουν:
i.

την κατάρτιση των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων των ΟΠΔ σύμφωνα με
τη μεθοδολογία που περιγράφεται στην απόφαση,
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ii.
iii.

την πληρότητα του περιεχομένου του κάθε πίνακα στοχοθεσίας και τη συμφωνία των
στοιχείων του με τον ετήσιο προϋπολογισμό του φορέα,
τη συμφωνία του κάθε πίνακα στοχοθεσίας με τα αρχεία που υποχρεωτικά αναρτώνται από
τους στατιστικούς ανταποκριτές των υπόχρεων φορέων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας.

Ειδικά δε ως προς τελευταίο σημείο, σας επισημαίνουμε ότι η συμφωνία των υποβαλλόμενων στις
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις πινάκων στοχοθεσίας των ΟΠΔ με τα αντίστοιχα αρχεία που
υποβάλλονται στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας θα πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας του
ΥΠΕΣ χρησιμοποιώντας τη διαδρομή https://www.ypes.gr/opd-anazitisi/.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι ο εντοπισμός αποκλίσεων ανάμεσα σε Πίνακα
Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων και σε αρχείο ΟΠΔ που έχει αναρτηθεί στον Κόμβο
Διαλειτουργικότητας καθιστά αδύνατη την επικύρωση του ΟΠΔ.

Β. Υποβολή των εγκεκριμένων ΟΠΔ στο Σύστημα Παρακολούθησης ΠΕΝΠΟ
Οι εγκεκριμένοι πίνακες στοχοθεσίας των Ολοκληρωμένων Πλαισίων Δράσης (ΟΠΔ) των ΟΤΑ θα
υποβάλλονται στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ από τις Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις αποκλειστικά μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΠΔ T.A.» (http://penpo.ypes.gr), η
οποία λειτουργεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και έχει ως σκοπό την οργανωμένη και άμεση
καταγραφή και παρακολούθηση της πορείας ελέγχου νομιμότητας των Προϋπολογισμών και των ΟΠΔ
των φορέων απευθείας από τις αρμόδιες για τον έλεγχο Αρχές. Για το Σύστημα Παρακολούθησης
ΠΕΝΠΟ έχουν δοθεί οδηγίες με το Α.Π. 3186/1-2-2018 έγγραφό μας, το οποίο και επισυνάπτεται.
Στις περιπτώσεις της υποχρεωτικής ή μη αναμόρφωσης των ΟΠΔ και μετά την έγκριση αυτών, θα
πρέπει να υποβάλλεται στο Σύστημα Παρακολούθησης ΠΕΝΠΟ το νέο ΟΠΔ με αντικατάσταση του
αρχείου της αρχικά εγκεκριμένης στοχοθεσίας.
Οι υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής
Πολιτικής παραμένουν στη διάθεσή σας για την παροχή διευκρινίσεων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Συνημμένα:
Το με Α.Π. 3186/1-2-2018 έγγραφό μας.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης
4. Γεν. Δ/ντή Οικονομικών Τ.Α & Αναπτυξιακής Πολιτικής.
5. Δ/νση Οικονομικών Τ.Α.
-Τμήμα Παρακολούθησης & Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων Τ.Α.
-Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης & Προϋπολογισμού Τ.Α.
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