
 

   N. 3871/10 (ΦΔΚ 141 Α/17-8-2010) : Γημοζιονομική Γιασείπιζη και Δςθωνη  

 ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: 

 

Άπθπο 1 

Σν άξζξν 1 ηνπ λ. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α΄) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Άπθπο 1  

Γενικέρ Απσέρ 

Η δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ ζην πιαίζην ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

δηέπεηαη απφ ηηο αθφινπζεο γεληθέο αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο: 

(α) Αξρή ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο. 

χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο, ε δηαρείξηζε ηεο 

πεξηνπζίαο θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θηλδχλσλ ηεο 

ρψξαο, πξέπεη λα δηελεξγείηαη κε ζσθξνζχλε θαη κε γλψκνλα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο βησζηκφηεηαο. 

Δηδηθφηεξα, ε αξρή απηή εμεηδηθεχεηαη: 

(αα) ζηελ αξρή ηεο νηθνλνκηθφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα κέζα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ θπβεξλεηηθψλ πνιηηηθψλ πξέπεη λα 

δηαηίζεληαη έγθαηξα, ζηελ ελδεδεηγκέλε πνηφηεηα θαη πνζφηεηα θαη ζηελ θαιχηεξε 

ηηκή κε ηελ ρξήζε ησλ αλαγθαίσλ κφλν δηνηθεηηθψλ πφξσλ, 

(ββ) ζηελ αξρή ηεο απνδνηηθφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νθείιεηαη ε ηήξεζε 

ηεο βέιηηζηεο δπλαηήο ζρέζεο κεηαμχ ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ κέζσλ θαη ησλ 



επηηπγραλφκελσλ απνηειεζκάησλ θαη 

(γγ) ζηελ αξρή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ειέγρεηαη ε 

επίηεπμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ πνπ 

έρνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ νξηζηεί. 

(β) Αξρή ηεο ππεπζπλφηεηαο θαη ηεο ινγνδνζίαο. 

χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ππεπζπλφηεηαο θαη ηεο ινγνδνζίαο, ε Κπβέξλεζε είλαη 

ππεχζπλε θαη ινγνδνηεί ζηε Βνπιή γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ 

ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Όινη νη ιεηηνπξγνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δεκφζηα 

δηαρείξηζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, αζθνχλ ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο, 

φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ παξφληα λφκν, κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο 

ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο αεηθνξίαο ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 

(γ) Αξρή ηεο δηαθάλεηαο. 

χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο δηαθάλεηαο φινη νη ιεηηνπξγνί θαη νη θνξείο πνπ 

δηαρεηξίδνληαη πφξνπο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα 

δηαζθαιίδνπλ ηελ έγθαηξε πιεξνθφξεζε, νηθνλνκηθήο ή άιιεο θχζεο, πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηε δηαρείξηζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο, ψζηε λα θαζίζηαηαη 

εθηθηφο ν απνηειεζκαηηθφο δεκφζηνο έιεγρνο ηεο άζθεζεο δεκνζηνλνκηθήο 

πνιηηηθήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ δεκνζίνπ εθηφο θαη αλ ε 

δεκνζηνπνίεζή ηεο ζα έβιαπηε νπζησδψο ηελ εζληθή αζθάιεηα, άκπλα ή ηηο 

δηεζλείο ζρέζεηο ηεο Διιάδαο. 

(δ) Αξρή ηεο εηιηθξίλεηαο. 

χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο εηιηθξίλεηαο, θάζε νηθνλνκηθή θαη δεκνζηνλνκηθή 

πξφβιεςε πνπ παξέρεηαη ζε νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή εθζέζεηο πνπ θαηαξηίδνληαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, πξέπεη λα ζηεξίδεηαη, ζην βαζκφ 

πνπ είλαη επιφγσο θαη πξαθηηθψο δπλαηφ, ζε πξαγκαηηθά ζηνηρεία πνπ 

απνηππψλνληαη ζε φιεο ηηο απνθάζεηο πνπ έρεη αλαθνηλψζεη ε Κπβέξλεζε, θαζψο 

θαη ζε φιεο ηηο ινηπέο πεξηζηάζεηο πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ νπζηαζηηθέο 

δεκνζηνλνκηθέο επηπηψζεηο.» 

 



Άπθπο 2 

Μεηά ην άξζξν 1 ηνπ λ. 2362/1995 πξνζηίζεληαη άξζξα 1Α θαη 1Β σο εμήο: 

«Άπθπο 1Α  

Γενικέρ Απσέρ ηυν Γημοζιονομικϊν Κανψνυν 

1. Γηα ηε δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο, ζεζπίδνληαη 

γεληθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο, νη νπνίνη αθνξνχλ: 

(α) ηνλ έιεγρν ηεο πνξείαο ηνπ Γεκφζηνπ Υξένπο, 

(β) ην θαη΄ ειάρηζην απνδεθηφ φξην πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο, 

(γ) ην θαη΄ ειάρηζην απνδεθηφ φξην εζφδσλ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, 

(δ) ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία αλαπξνζαξκνγήο ησλ δαπαλψλ, αλάινγα κε ηελ 

πνξεία ησλ εζφδσλ. 

2.Οη αξρέο απηέο είλαη: 

(α) ηεο ζπλνιηθήο πεξηεθηηθφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη δεκνζηνλνκηθνί 

θαλφλεο αθνξνχλ ζην ζχλνιν ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, 

(β) ηεο κεζνπξφζεζκεο δηάξθεηαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη δεκνζηνλνκηθνί 

θαλφλεο ιακβάλνπλ ππφςε κηα κεζνπξφζεζκε δηάξθεηα κε ζηφρν ηε ξχζκηζε ησλ 

επφκελσλ ηνπιάρηζηνλ εηψλ, 

(γ) ηεο δηαθάλεηαο, κε ηελ νπνία πξνζδηνξίδνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ πνζνηηθνί 

ζηφρνη γηα κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, 

(δ) ηεο αλεμάξηεηεο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην Γξαθείν 

Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Βνπιήο πξαγκαηνπνηεί έιεγρν ζπκκφξθσζεο σο πξνο ηελ 

εθαξκνγή ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θαλφλσλ, 

(ε) ηεο ζηαζεξήο δηάξθεηαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη δεκνζηνλνκηθνί θαλφλεο 

εθαξκφδνληαη ηνπιάρηζηνλ γηα πέληε έηε, 



(ζη) ηεο επειημίαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη δεκνζηνλνκηθνί θαλφλεο ιεηηνπξγνχλ 

σο απηφκαηνη ζηαζεξνπνηεηέο, 

(δ) ηεο πξνζσξηλήο αλαζηνιήο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θαλφλσλ, ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία θαηά ηε δηάξθεηα έθηαθησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ή εζληθήο θξίζεο 

επηηξέπεηαη ε πξνζσξηλή αλαζηνιή ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θαλφλσλ θαη 

πξνβιέπνληαη δηαδηθαζίεο επαλαθνξάο ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο ζηνπο 

ζηφρνπο ηεο, κφιηο νη ζπλζήθεο ζηαζεξνπνηεζνχλ.» 

«Άπθπο 1Β  

Οπιζμοί 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ, νη θαησηέξσ φξνη έρνπλ ηελ αθφινπζε 

έλλνηα: 

1. Γεκφζηνο ηνκέαο: πεξηιακβάλεη ηελ Γεληθή Κπβέξλεζε θαη ηηο δεκφζηεο 

επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 3, θαζψο θαη ηνπο 

δεκφζηνπο νξγαληζκνχο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 

3429/2005 (ΦΔΚ 314 Α΄). 

2. Γεληθή Κπβέξλεζε: πεξηιακβάλεη ηελ Κεληξηθή Κπβέξλεζε, ηνπο Οξγαληζκνχο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ (ΟΣΑ) θαη ηνπο Οξγαλη-

ζκνχο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΟΚΑ), ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ Δπξσπατθνχ 

πζηήκαηνο Λνγαξηαζκψλ (ΔΟΛ). 

3.  Κεληξηθή Κπβέξλεζε: πεξηιακβάλεη ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε θαη ηα λνκηθά 

πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, θαζψο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

πνπ ειέγρνληαη θαη ρξεκαηνδνηνχληαη θπξίσο απφ ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε, εθηφο 

ΟΣΑ θαη ΟΚΑ. 

4.  Κεληξηθή Γηνίθεζε ή Γεκφζην ή Κξάηνο: πεξηιακβάλεη ηελ Πξνεδξία ηεο 

Γεκνθξαηίαο, ηα Τπνπξγεία θαη ηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, θαζψο θαη ηηο 

Αλεμάξηεηεο Αξρέο. 

5. Οξγαληζκνί Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο: πεξηιακβάλνπλ ηνπο θνξείο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο θαη ηα λνζνθνκεία πνπ είλαη λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ. 



6. Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο: πεξηιακβάλνπλ ηνπο Γήκνπο θαη ηηο 

Πεξηθέξεηεο. 

7. Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο: είλαη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο.» 

 

Άπθπο 3 

Σν άξζξν 2 ηνπ λ. 2362/1995 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Άπθπο 2  

Τποςπγψρ Οικονομικϊν 

Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ έρεη ηελ εμνπζία θαη ηελ αξκνδηφηεηα άζθεζεο ηεο 

γεληθήο δηνίθεζεο ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, θαζψο θαη 

ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηεο επνπηείαο ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 

Δηδηθφηεξα, ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ έρεη ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο: 

1. Τπνβάιιεη θάζε νηθνλνκηθφ έηνο ζηε Βνπιή ην Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην 

Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο θαη ηπρφλ επηθαηξνπνίεζή ηνπ. 

2.  Τπνβάιιεη θάζε νηθνλνκηθφ έηνο ζηε Βνπιή πξνζρέδην θαη ζρέδην ηνπ εηήζηνπ 

Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, θαζψο θαη ηνλ Απνινγηζκφ, Ιζνινγηζκφ θαη ινηπέο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

3. Δπνπηεχεη ηελ θαηάξηηζε θαη εθηέιεζε ησλ εηήζησλ πξνυπνινγηζκψλ θαη ηελ 

θαηάξηηζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ εθζέζεσλ απνινγηζκνχ ησλ θνξέσλ πνπ 

αλήθνπλ ζηε Γεληθή Κπβέξλεζε. 

4. πλαξηά ηηο πξνηάζεηο ηνπ εηήζηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ εηήζησλ 

πξνυπνινγηζκψλ γηα ηε ινηπή Γεληθή Κπβέξλεζε θαη ηηο ππνβάιιεη ζηε Βνπιή. 

5.  Τπνβάιιεη έθζεζε ζηε Βνπιή γηα ηηο δεκνζηνλνκηθέο εμειίμεηο ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο, ηελ νπνία θαη αλαξηά ζην δηαδίθηπν. 

6. Τπνγξάθεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ δαλεηαθέο ζπκβάζεηο, 



πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ εθαξκνζηέσλ φξσλ θαη 

πξνυπνζέζεσλ, θαηαξηίδεη ηε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, 

εγθξίλεη πξνηάζεηο γηα ηελ έθδνζε εγγπήζεσλ θαη άιισλ ελδερφκελσλ 

ππνρξεψζεσλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

7. Αζθεί επνπηεία θαη έιεγρν ζηε δηαρείξηζε ησλ πξνγξακκάησλ πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ή άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηα δηέπνπλ. 

8.  Καζνξίδεη ηα πξφηππα, ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ δηέπνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη 

9. Έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ νξζφηεηα θαη αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ 

φισλ ησλ εγγξάθσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θαη απνινγηζηη-

θψλ εθζέζεσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, απφ θνηλνχ κε ηνπο ζπλαξκφδηνπο 

ππνπξγνχο θαη ηνπο επηθεθαιήο φισλ ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο.» 

 

Άπθπο 4 

Σν άξζξν 3 ηνπ λ. 2362/1995 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Άπθπο 3  

Γενικψ Λογιζηήπιο ηος Κπάηοςρ 

Σν Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ απηνχ, έρεη ηηο 

παξαθάησ αξκνδηφηεηεο: 

1. Καηαξηίδεη Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο γηα θάζε 

νηθνλνκηθφ έηνο θαη ηπρφλ επηθαηξνπνηήζεψλ ηνπ. 

2. Γλσζηνπνηεί, θάζε έηνο, κε εγθχθιηφ ηνπ ζε φινπο ηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο ην ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

επφκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. 

3.  Καηαξηίδεη ην ζρέδην ηνπ εηήζηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, πνπ 



πεξηιακβάλεη επηκέξνπο πξνηάζεηο γηα ηηο πηζηψζεηο ησλ θνξέσλ. 

4. Καηαξηίδεη πξνηάζεηο γηα ζπκπιεξσκαηηθνχο πξνυπνινγηζκνχο. 

5.  Καηαξηίδεη ηνλ Απνινγηζκφ θαη Ιζνινγηζκφ ηνπ Κξάηνπο, θαζψο θαη ηηο ινηπέο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο. 

6. Γηαρεηξίδεηαη ηε δεκφζηα πεξηνπζία, παξαθνινπζεί ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ 

θαη ηνπ παζεηηθνχ ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, ζπληνλίδεη ηηο ρξεκαηηθέο εθξνέο απφ 

ηνλ θεληξηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ δεκνζίνπ, πξνγξακκαηίδεη ηελ ηήξεζε ησλ 

αλαγθαίσλ ρξεκαηηθψλ απνζεκάησλ γηα ηελ πιεξσκή ησλ δαπαλψλ ηνπ 

Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαη δηαρεηξίδεηαη ηα δηαζέζηκα ηνπ δεκνζίνπ. 

7. Παξαθνινπζεί ηελ εθηέιεζε ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ θνξέσλ ηεο 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 

8. πκπξάηηεη ππνρξεσηηθά ζηελ έθδνζε θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ πνπ πξνθαινχλ 

δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ή Πξνυπνινγηζκνχ θνξέσλ ηεο 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 

9. Καηαξηίδεη κεληαίεο, ηξηκεληαίεο θαη εμακεληαίεο εθζέζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

εηήζησλ Πξνυπνινγηζκψλ ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 

10. Αλαπηχζζεη θαη ζέηεη ζε ιεηηνπξγία Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα 

Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 

11.  Γηαρεηξίδεηαη ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ην 

εθδηδφκελν θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 110 ηνπ λ. 2362/1995 ηνπ παξφληνο 

λφκνπ, πξνεδξηθφ δηάηαγκα. 

12. Γηεπζχλεη θαη δηαρεηξίδεηαη ην ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα πιεξσκψλ θαη ηνλ 

Δληαίν Λνγαξηαζκφ Θεζαπξνθπιαθίνπ, θαζψο θαη ην ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα 

ηακεηαθήο δηαρείξηζεο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. 

Δγθξίλεη ην άλνηγκα ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ απφ θνξείο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, 

ππφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδεη ν παξψλ λφκνο. 

13. Αζθεί απνινγηζηηθφ έιεγρν ζηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ νξγαληζκψλ 



ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ), θαζψο θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ ηνπο. 

14. Αζθεί έιεγρν ζηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

δεκφζησλ νξγαληζκψλ, ησλ ινηπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη 

ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ αλήθνπλ ζην Γεκφζην, ζε 

Ν.Π.Γ.Γ. ή επηρνξεγνχληαη ή ρξεκαηνδνηνχληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν απφ ηνλ 

Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 50% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπο ή απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε ή άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο ή είλαη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ 

έλλνηα ησλ παξαγξάθσλ 1, 2, 3, θαζψο θαη δεκφζηνη νξγαληζκνί θαηά ηελ έλλνηα 

ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3429/2005 (ΦΔΚ 314 Α΄), ρσξίο λα 

ηζρχνπλ νη εμαηξέζεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ ίδηνπ λφκνπ. Ο έιεγρνο απηφο 

πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην λ. 3492/2006 (ΦΔΚ 210 Α΄). 

15. Αζθεί έιεγρν ζηε δηαρείξηζε ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ή άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

πνπ ηα δηέπνπλ. 

16.  πγθεληξψλεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ άζθεζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ, απφ νπνηνλδήπνηε θνξέα, νξγαληζκφ ή ίδξπκα ηνπ δεκνζίνπ, 

νη νπνίνη ππνρξενχληαη ζηελ παξνρή απηψλ. 

17.  Δθδίδεη νδεγίεο θαη εγθπθιίνπο ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο.» 

 

Άπθπο 5 

Μεηά ην άξζξν 3 ηνπ λ. 2362/1995 πξνζηίζεληαη άξζξα 3Α θαη 3Β σο εμήο: 

«Άπθπο 3Α 

Απμψδιοι Τποςπγοί και επικεθαλήρ λοιπϊν θοπέυν ηηρ Γενικήρ 

Κςβέπνηζηρ 

Κάζε αξκφδηνο Τπνπξγφο θαη επηθεθαιήο ησλ ινηπψλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο 



Κπβέξλεζεο έρεη ηηο αθφινπζεο δεκνζηνλνκηθέο αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο: 

1.  Γηαρεηξίδεηαη θαη εθηειεί ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θνξέα ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο θαη ηηο αξρέο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

2.  Καηαξηίδεη θαη παξνπζηάδεη ζρέδην ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ, ζχκθσλα 

κε ηα αλψηαηα φξηα θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ νξίδνληαη ζην Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην 

Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο θαη ηελ επηθαηξνπνίεζή ηνπ. 

3. Δθηειεί ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ εληφο ησλ νξίσλ ησλ πηζηψζεσλ πνπ ηίζεληαη 

απφ ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ θαη ησλ νξίσλ πνζνζηψλ δηάζεζεο πνπ ζέηεη ν 

Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ. 

4. Παξαθνινπζεί θαη θαηεπζχλεη ηνπο θνξείο πνπ επνπηεχεη γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπο εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ 

Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο θαη ηελ νξζή εθηέιεζή ηνπο. 

5. Γηαρεηξίδεηαη ηα δεκφζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη πφξνπο, ζχκθσλα κε ηηο 

αξρέο θαη ηηο δηαηάμεηο πνπ δηαιακβάλνληαη ζηνλ παξφληα λφκν θαη ηηο 

εθδηδφκελεο θαη’ εμνπζηνδφηεζή ηνπ, θαλνληζηηθέο πξάμεηο. 

6.  Δθπνλεί θαη ππνβάιιεη εθζέζεηο εθηέιεζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θνξέα ηνπ θαη 

ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ ηνπ, ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν, ηηο εθδηδφκελεο 

θαη’ εμνπζηνδφηεζή ηνπ, θαλνληζηηθέο πξάμεηο, θαζψο θαη ηηο νδεγίεο θαη εληφο ηνπ 

ρξνληθνχ πιαηζίνπ πνπ ζέηεη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. 

7. Δθπνλεί θαη ππνβάιιεη ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ θνξέα ηνπ θαη ησλ 

επνπηεπφκελσλ θνξέσλ ηνπ θαη εθζέζεηο ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν, ηηο 

εθδηδφκελεο θαη’ εμνπζηνδφηεζή ηνπ, θαλνληζηηθέο πξάμεηο, θαζψο θαη ηηο νδεγίεο 

θαη εληφο ηνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ πνπ ζέηεη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. 

«Άπθπο 3Β  

Πποφζηάμενορ Οικονομικϊν Τπηπεζιϊν Τποςπγείυν και λοιπϊν θοπέυν 

ηηρ Γενικήρ Κςβέπνηζηρ 

1. ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο θάζε θνξέα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ηνπνζεηείηαη 

πξντζηάκελνο, ηνπ νπνίνπ ηα πξνζφληα είλαη αλάινγα κε ηε ζέζε θαη ηελ επζχλε 



πνπ απηή ζπλεπάγεηαη. Σα πξνζφληα θαη ε δηαδηθαζία επηινγήο θαζνξίδνληαη κε 

πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, 

Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη ησλ θαζ’ 

χιελ αξκφδησλ Τπνπξγψλ θαη θαηά παξέθθιηζε ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ. 

2. Ο Πξντζηάκελνο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ δηαζθάιηζε 

ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ θνξέα ηνπ θαη ησλ 

ρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ απηφλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη επνπηεχεη 

ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηε ινγηζηηθή απνηχπσζε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θνξέα ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ 

Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο. 

Δηδηθφηεξα κεξηκλά γηα: 

(α) ηελ παξνρή έγθαηξσλ θαη αμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθείνπ θνξέα πξνο ηνλ επηθεθαιήο ηνπ ηειεπηαίνπ, ηνλ 

επηθεθαιήο ηνπ θνξέα απφ ηνλ νπνίν ελδερνκέλσο ρξεκαηνδνηείηαη, ηνλ 

Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, ηε Βνπιή θαη ηελ θνηλή γλψκε κέζσ ηνπ ηχπνπ ή ηνπ 

δηαδηθηχνπ, 

(β) ηε δηαζθάιηζε ηεο πηζηήο ηήξεζεο ησλ αλσηάησλ νξίσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ θνξέα ηνπ θαη ηεο αλάιεςεο δεζκεχζεσλ απφ ηνλ θνξέα απηφ θαη ηνπο 

επνπηεπφκελνπο θνξείο ηνπ, γηα ηε δηελέξγεηα δαπαλψλ κφλνλ εθφζνλ ππάξρεη 

αληίζηνηρε πίζησζε ζηνλ νηθείν πξνυπνινγηζκφ, 

(γ) ηε δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηνπ θνξέα ηνπ θαη ησλ 

επνπηεπφκελσλ απφ απηφλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ παξφληνο λφκνπ, 

(δ) ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεσηηθψλ νδεγψλ, νδεγηψλ θαη εγθπθιίσλ πνπ εθδίδεη ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο θαη 

(ε) ηε δηαβίβαζε ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ θνξέα ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ παξφληνο 

λφκνπ, θαλνληζηηθέο πξάμεηο. 

3. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Πξντζηάκελνο ιάβεη εληνιή απφ νπνηαδήπνηε 

αξκφδηα αξρή λα πξνβεί ζε ελέξγεηα, ε νπνία ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

αλάιεςε ππνρξέσζεο ή εθηέιεζεο δαπάλεο πνπ ππεξβαίλεη ηα ηηζέκελα φξηα ή 



νπνηαδήπνηε άιιε ελέξγεηα ζρεηηθά κε ηα νξηδφκελα ζηηο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπο, νθείιεη ακέζσο λα αξλεζεί θαη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηελ ελ 

ιφγσ αξρή. 

Αλ ε αξκφδηα αξρή επηκείλεη ζηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο ηεο, νθείιεη λα ηελ 

επαλαιάβεη εγγξάθσο κε ηαπηφρξνλε θνηλνπνίεζή ηεο ζηνλ Πξφεδξν ηεο Βνπιήο, 

ζηνλ Γεληθφ Δπίηξνπν Δπηθξαηείαο, ζην Διεγθηηθφ πλέδξην θαη ζην Γεληθφ 

Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο. 

ηελ πεξίπησζε απηή ηελ επζχλε σο πξνο ηε λνκηκφηεηα ηεο ελέξγεηαο θέξεη 

πιένλ ν εληνιέαο. 

4. Η παξάβαζε ησλ νξηδνκέλσλ ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 

απφ ηνλ Πξντζηάκελν ησλ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ζπληζηά πεηζαξρηθφ αδίθεκα 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 106 ηνπ λ. 3528/2007 (ΦΔΚ 26 Α΄) θαη επηζχξεη ηελ 

πεηζαξρηθή πνηλή ηεο πεξίπησζεο ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ ίδηνπ 

λφκνπ. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ παξαπάλσ λφκνπ, γηα ηε δπλεηηθή ζέζε 

ζε αξγία, εθαξκφδνληαη θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ν δε αξκφδηνο ππνπξγφο 

ή ν επηθεθαιήο ηνπ θνξέα αλαζηέιιεη ππνρξεσηηθά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπ Πξντζηακέλνπ, εθαξκνδνκέλεο θαηά ηα ινηπά ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ ίδηνπ 

άξζξνπ. Δπίζεο ν Πξντζηάκελνο επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ πξνμέλεζε 

ζηνλ νηθείν θνξέα απφ δφιν ή βαξηά ακέιεηα.» 

 

Άπθπο 6 

Σν ηξίην εδάθην ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 2362/1995 φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 10 

ηνπ λ. 2452/1996 (ΦΔΚ 283 Α΄) θαηαξγείηαη. 

Άπθπο 7 

Σν άξζξν 5 ηνπ λ. 2362/1995 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Άπθπο 5  

Γενικέρ απσέρ πος διέποςν ηην καηάπηιζη ηος πποχπολογιζμοω 



Οη εηήζηνη πξνυπνινγηζκνί ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο δηέπνληαη απφ 

ηηο αθφινπζεο αξρέο: 

1. Αξρή ηεο εηήζηαο δηάξθεηαο. 

χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο εηήζηαο δηάξθεηαο, νη δεκνζηνλνκηθέο πξάμεηο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ αλαθέξνληαη ζε έλα νηθνλνκηθφ έηνο πνπ αξρίδεη ηελ 1ε 

Ιαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο. 

2. Αξρέο ηεο ελφηεηαο θαη ηεο θαζνιηθφηεηαο. 

(α) χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ελφηεηαο φια ηα δεκφζηα έζνδα θαη ηα έμνδα 

εγγξάθνληαη ζε έλαλ εληαίν πξνυπνινγηζκφ. 

(β) χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο θαζνιηθφηεηαο, φια ηα δεκφζηα έζνδα θαη έμνδα 

εκθαλίδνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. ηνλ πξνυπνινγηζκφ πεξηιακβάλνληαη θαη ηα 

απνζεκαηηθά, θαζψο θαη νη εγγπήζεηο ηνπ δεκνζίνπ θαη ησλ νηνλεί 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Η εθαξκνγή ηεο αξρήο θαηά ηελ θαηάξηηζε 

θαη έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ζπλεπάγεηαη ηελ ηήξεζε δχν θαλφλσλ: (αα) ηνπ 

κε εηδηθνχ πξννξηζκνχ ησλ εζφδσλ θαη (ββ) ηνπ κε ζπκςεθηζκνχ εζφδσλ – 

εμφδσλ. Οη εμαηξέζεηο απφ ηνλ ηειεπηαίν θαλφλα επηηξέπνληαη κεηά απφ απφθαζε 

ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη γλψκε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζεκειηψλνληαη ζε ιφγνπο απζηεξά ινγηζηηθήο 

ηαθηνπνίεζεο θαηά ηα επξσπατθά θαη δηεζλή πξφηππα. 

(γ) Καηά ηηο αξρέο απηέο θαλέλα έζνδν θαη θακία δαπάλε δελ κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί εάλ δελ αληηζηνηρεί ζε Κσδηθφ Αξηζκφ Δζφδσλ/Δμφδσλ (ΚΑΔ) 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (αξρή ελφηεηαο) θακία δαπάλε δελ κπνξεί λα απνηειέζεη ην 

αληηθείκελν αλάιεςεο ή εληνιήο πέξαλ ησλ εγθεθξηκέλσλ πηζηψζεσλ (αξρή 

θαζνιηθφηεηαο). 

3. Αξρή ηεο εηδίθεπζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηεο εηδηθφηεηαο ησλ πηζηψζεσλ. 

(α) χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο εηδίθεπζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηα δεκφζηα έζνδα 

θαη έμνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξνζδηνξίδνληαη κε νξηζκέλε εθ ησλ πξνηέξσλ 

αλαιπηηθή θσδηθή θαηάηαμε, πνπ νξίδεηαη κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ θαη ε νπνία επηθαηξνπνηείηαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 



(β) χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο εηδηθφηεηαο ησλ πηζηψζεσλ απαγνξεχεηαη ε ρξήζε 

πίζησζεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε δηαθνξεηηθήο αλάγθεο απφ απηή πνπ αλαγξάθεηαη 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. 

4.  Αξρή ηεο εηιηθξίλεηαο θαη ηεο αθξηβείαο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο εηιηθξίλεηαο θαη ηεο αθξηβείαο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

θάζε πξφβιεςε εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ πεξηέρεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πξέπεη 

λα είλαη εηιηθξηλήο θαη αθξηβήο ζην κέηξν ηνπ εθηθηνχ θαη λα κελ ππεξεθηηκά ή 

ππνηηκά ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ζηα νπνία βαζίδνληαη νη πξνβιέςεηο, θαζψο θαη 

λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο ινηπέο εθηηκήζεηο ηεο Κπβέξλεζεο.» 

 

Άπθπο 8 

Σν άξζξν 6 ηνπ λ. 2362/1995 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 

«Άπθπο 6 

Έγγπαθα ηεκμηπίυζηρ ηος εηήζιος Κπαηικοω Πποχπολογιζμοω και ηυν 

ζςναπηϊμενυν πποχπολογιζμϊν ηηρ Γενικήρ Κςβέπνηζηρ 

Η ηεθκεξίσζε ηνπ εηήζηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ ζπλαξηψκελσλ 

πξνυπνινγηζκψλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

1.  Δηήζηνο Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο. 

Δίλαη ν λφκνο ζηνλ νπνίν πξνζδηνξίδνληαη ηα δεκφζηα έζνδα θαη θαζνξίδνληαη ηα 

φξηα ησλ εμφδσλ ηνπ Κξάηνπο, θαζψο θαη νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ελφο εθάζηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο. 

2. Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο.  

Tν Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο ή ην επηθαηξνπνηεκέλν 

Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο πνπ ςεθίδεηαη απφ ηε 



Βνπιή, πεξηιακβάλεη ηηο κεζνπξφζεζκεο δεκνζηνλνκηθέο επηδηψμεηο θαη ζηφρνπο 

γηα ηα γεληθά απνηειέζκαηα θαη ηηο πξνβιέςεηο γηα ην έηνο πνπ αθνξά θαη ηα ηξία 

επφκελα έηε, ζχλνςε ησλ θχξησλ κέηξσλ πνιηηηθήο πνπ εμεηάδνληαη γηα ηνλ 

εηήζην πξνυπνινγηζκφ θαη δήισζε σο πξνο ηηο θπξηφηεξεο πεγέο θηλδχλσλ γηα 

ηελ δεκνζηνλνκηθή ζέζε ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Σν πεξηερφκελφ ηνπ θαζνξίδεηαη 

ζην άξζξν 6Α ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

3.  Δηήζηνο Κνηλσληθφο Πξνυπνινγηζκφο.  

Ο εηήζηνο Κνηλσληθφο Πξνυπνινγηζκφο πεξηέρεη πξνβιέςεηο γηα ην αληίζηνηρν 

νηθνλνκηθφ έηνο ησλ εζφδσλ, δαπαλψλ, πιενλαζκάησλ/ειιεηκκάησλ θαη 

ηζνινγηζκψλ ηνπ ελνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θαζελφο 

απφ ηα κεγάια ηακεία θαη ηηο νκάδεο λνζνθνκείσλ σο εμήο: 

(α) Αθαζάξηζηα έζνδα επηκεξηζκέλα ζε ίδηα έζνδα θαη ρξεκαηνδνηήζεηο απφ ηνλ 

Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ. 

(β) Αθαζάξηζηεο δαπάλεο θαηά θχξηα νηθνλνκηθή θαηεγνξία. 

(γ) πλνιηθφ πιεφλαζκα ή έιιεηκκα. 

(δ) Πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο. 

(ε) Ιζνινγηζκφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ θαη 

(ζη) χλνιν δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ. 

4. Δλνπνηεκέλνη Δηήζηνη Πξνυπνινγηζκνί ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.  

Οη ελνπνηεκέλνη εηήζηνη πξνυπνινγηζκνί ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πεξηέρνπλ 

πξνβιέςεηο γηα ην αληίζηνηρν νηθνλνκηθφ έηνο ησλ εζφδσλ, δαπαλψλ, 

πιενλαζκάησλ/ειιεηκκάησλ θαη ηζνινγηζκψλ ηνπ ελνπνηεκέλνπ ηνκέα ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο θαη γηα θάζε ελνπνίεζε, σο εμήο: 

(α) Αθαζάξηζηα έζνδα επηκεξηζκέλα ζε ίδηα έζνδα θαη ζε άκεζεο ρξεκαηνδνηήζεηο 

θαη απνδφζεηο θεληξηθψλ απηνηειψλ πφξσλ (ΚΑΠ). 

(β) Αθαζάξηζηεο δαπάλεο θαηά θχξηα νηθνλνκηθή θαηεγνξία. 



(γ) πλνιηθφ πιεφλαζκα ή έιιεηκκα. 

(δ) Πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο. 

(ε) Ιζνινγηζκφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ θαη 

(ζη) χλνιν δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ. 

Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ησλ 

Δλνπνηεκέλσλ Δηήζησλ Πξνυπνινγηζκψλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ην 

εηδηθφηεξν πεξηερφκελφ ηνπο, θαζψο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. 

5. Δλνπνηεκέλνη Δηήζηνη Πξνυπνινγηζκνί ησλ ινηπψλ Φνξέσλ ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο.  

Οη ελνπνηεκέλνη εηήζηνη πξνυπνινγηζκνί ησλ ινηπψλ Φνξέσλ ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο πεξηιακβάλνπλ πξνβιέςεηο γηα φια ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ 

δηθαίνπ πνπ ζπληζηνχλ κέξνο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη δελ θαιχπηνληαη απφ 

ηνλ Κξαηηθφ, ηνλ Κνηλσληθφ ή ηνλ Δλνπνηεκέλν Δηήζην Πξνυπνινγηζκφ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, σο εμήο: 

(α) Αθαζάξηζηα έμνδα θαη έζνδα.  

(β) πλνιηθφ πιεφλαζκα ή έιιεηκκα.  

(γ) Πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο. 

(δ) Ιζνινγηζκφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ θαη  

(ε) χλνιν δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ.» 

 

Άπθπο 9 

Μεηά ην άξζξν 6 ηνπ λ. 2362/1995 πξνζηίζεληαη άξζξα 6Α, 6Β, 6Γ, 6Γ θαη 6Δ, σο 

εμήο: 



 

«Άπθπο 6Α  

Μεζοππψθεζμο Πλαίζιο Γημοζιονομικήρ ηπαηηγικήρ 

Σν Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο πεξηέρεη, ηνπιάρηζηνλ: 

(α) Σνπο κεζνπξφζεζκνπο ζηφρνπο γηα ηε Γεληθή Κπβέξλεζε θαη ηνπο επί κέξνπο 

θνξείο ηεο. Οη ζηφρνη απηνί πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλνη, ρξνληθά 

πξνζδηνξηζκέλνη, πεξηεθηηθνί θαη λα θαηαξηίδνληαη αθνινπζψληαο ηελ ίδηα 

ινγηζηηθή βάζε κε ηνπ εηήζηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. 

(β) Σελ πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ θαη 

πξννπηηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηα δχν 

πξνεγνχκελα έηε θαη ησλ πξνβιέςεσλ γηα ην ηξέρνλ έηνο, ην έηνο πξνυ-

πνινγηζκνχ θαη ηα επφκελα ηξία έηε ησλ θχξησλ καθξννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ. 

Δπίζεο, ζηνπο δείθηεο απηνχο ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ΑΔΠ θαη νη θχξηεο 

ζπληζηψζεο ηνπ, ν δείθηεο ηηκψλ θαηαλαισηή, ε απαζρφιεζε θαη ε αλεξγία θαη ην 

ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. 

(γ) Σελ πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ εμειίμεσλ θαη 

πξνβιέςεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηα πξνεγνχκελα 

δχν έηε θαη ησλ πξνβιέςεσλ γηα ην ηξέρνλ έηνο, ην έηνο πξνυπνινγηζκνχ θαη ηα 

επφκελα ηξία έηε, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη: 

(αα) ζχγθξηζε ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ θαηαλνκψλ θαη απνηειεζκάησλ, γηα ην 

ηξέρνλ έηνο θαη ηα πξνεγνχκελα δχν νηθνλνκηθά έηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εζφδσλ, ησλ εμφδσλ, ηνπ ππνινίπνπ, ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηνπ ρξένπο, 

(ββ) πξφβιεςε ησλ εζφδσλ, ησλ εμφδσλ, ηνπ ειιείκκαηνο θαη ρξένπο ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο ρσξίο λα ιεθζνχλ ππφςε ηα θχξηα κέηξα πνιηηηθήο πνπ 

πξνγξακκαηίδεη ε Κπβέξλεζε ζηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ, 

(γγ) θαηάζηαζε φισλ ησλ θχξησλ κέηξσλ πνιηηηθήο πνπ πξνγξακκαηίδεη λα 

εηζάγεη ε Κπβέξλεζε ζηνλ επφκελν πξνυπνινγηζκφ θαη εθηίκεζε ηνπ 

κεκνλσκέλνπ θαη ζπιινγηθνχ αληίθηππνχ ηνπο επί ηνπ ειιείκκαηνο θαη ρξένπο ηεο 



Γεληθήο Κπβέξλεζεο, 

(δδ) πξφβιεςε ησλ εζφδσλ, ησλ εμφδσλ, ηνπ ειιείκκαηνο θαη ηνπ ρξένπο ηεο 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ θχξησλ κέηξσλ πνιηηηθήο πνπ 

πξνγξακκαηίδεη ε θπβέξλεζε ζηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ. 

(δ) Σελ θαηάζηαζε φισλ ησλ ππνθείκελσλ θχξησλ παξαδνρψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαη δεκνζηνλνκηθψλ πξνβιέςεσλ, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

(αα) ειαζηηθφηεηεο θαη πνζνζηά ζπκκφξθσζεο γηα ηηο θχξηεο πεγέο ησλ εζφδσλ 

ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, 

(ββ) παξαδνρέο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδφκελσλ ζην Γεκφζην, φζσλ δηθαηνχληαη 

παξνρψλ θαη φζσλ ιακβάλνπλ ζχληαμε θαη ηελ ηηκαξηζκνπνίεζε ησλ κηζζψλ, 

ζπληάμεσλ, παξνρψλ, αγνξψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη εμφδσλ επελδχζεσλ, 

(γγ) επηηφθηα γηα ηηο πθηζηάκελεο θαη ηηο λέεο ππνρξεψζεηο ηεο θπβέξλεζεο. 

(ε) Σελ θαηάζηαζε ησλ θχξησλ πεγψλ θηλδχλνπ γηα ηηο δεκνζηνλνκηθέο 

πξνβιέςεηο θαη ηνπ εθηηκψκελνπ αληίθηππνπ ησλ παξαθάησ: 

(αα) ηεο αλάιπζεο ηεο επαηζζεζίαο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ ηεο Κπβέξλεζεο 

θαη άιισλ ζπλφισλ ζηηο κεηαβνιέο ησλ θχξησλ νηθνλνκηθψλ παξαδνρψλ ησλ 

πξνβιέςεσλ θαη 

(ββ) ηεο εθηίκεζεο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ αληίθηππνπ ησλ θχξησλ πεγψλ 

δεκνζηνλνκηθνχ θηλδχλνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εγγπήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ 

θαη άιισλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ. 

(ζη) Σν ζηφρν γηα ην ρξεκαηηθφ ππφινηπν ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο κε 

θσδηθνπνίεζε ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο ζηφρσλ ρξεκαηηθνχ ππνινίπνπ γηα ηνλ 

Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, ηνλ Κνηλσληθφ Πξνυπνινγηζκφ θαη ηνλ ελνπνηεκέλν 

πξνυπνινγηζκφ ησλ ηνπηθψλ απηνδηνηθήζεσλ γηα ην έηνο πξνυπνινγηζκνχ θαη ηα 

επφκελα ηξία έηε. 

(δ) Σν ζπλνιηθφ αλψηαην φξην δαπαλψλ γηα ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ πνπ 

παξαηίζεηαη ζην άξζξν 6Δ ηνπ παξφληνο λφκνπ, πνπ θαιχπηεη ην νηθνλνκηθφ έηνο 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηα ηξία επφκελα νηθνλνκηθά έηε. 



(ε) Σν Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γαπαλψλ γηα ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ πνπ 

πεξηέρεη: 

(αα) εθηηκήζεηο ηαθηηθψλ δαπαλψλ θαη δαπαλψλ γηα επελδχζεηο γηα θάζε 

Τπνπξγείν, γηα ην έηνο πξνυπνινγηζκνχ θαη ηα ηξία επφκελα έηε πνπ ζπλάδνπλ 

κε ην ζπλνιηθφ αλψηαην φξην δαπαλψλ, 

(ββ) εθηηκήζεηο ηνπ χςνπο ησλ κεηαβηβάζεσλ απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ 

ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηα 

λνζνθνκεία (θαη ζε άιιν θνξέα θαηά πεξίπησζε) γηα ην έηνο πξνυπνινγηζκνχ θαη 

ηα ηξία επφκελα έηε, 

(γγ) πεξηζψξην πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο κειινληηθψλ 

πνιηηηθψλ θαη ζθαικάησλ ζηηο πξνβιέςεηο δαπαλψλ γηα ηα ηξία έηε κεηά ην 

νηθνλνκηθφ έηνο, χςνπο φρη κηθξφηεξνπ ηνπ 1 θαη φρη κεγαιχηεξνπ ηνπ 2 ηνηο εθαηφ 

ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ελφο δεδνκέλνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. 

(ζ) Σηο εθηηκήζεηο αθαζάξηζησλ εμφδσλ, εζφδσλ, θαη ειιείκκαηνο ή πιενλάζκαηνο 

ηνπ Κνηλσληθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ ηξηψλ 

επφκελσλ εηψλ, ηαμηλνκεκέλεο επί ηε βάζεη ηνπ ζρεδίνπ ηνπ θχξηνπ αζθαιηζηηθνχ 

θνξέα θαη ηεο νκαδνπνίεζεο ησλ λνζνθνκείσλ πνπ είλαη ζπκβαηέο κε ην ζηφρν 

πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε (γ). 

(η) Σηο εθηηκήζεηο αθαζάξηζησλ εμφδσλ, εζφδσλ, θαη ειιείκκαηνο ή πιενλάζκαηνο 

ησλ ελνπνηεκέλσλ πξνυπνινγηζκψλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο γηα ην έηνο 

πξνυπνινγηζκνχ θαη ηα επφκελα ηξία έηε πνπ είλαη ζπκβαηέο κε ην ζηφρν πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε (γ). 

(θ) Σε Γηαβεβαίσζε φηη ε ινγηζηηθή απεηθφληζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ δεηθηψλ, 

ζηφρσλ θαη πξνβιέςεσλ καδί κε ηελ ελαξκφληζε ησλ θχξησλ δεκνζηνλνκηθψλ 

ζπλφισλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, βαζίδνληαη ζε έλλνηεο θαη ηαμηλνκήζεηο ηνπ 

Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Λνγαξηαζκψλ ηνπ 1995 (ESA 95). 

(ι) Σε Γήισζε ζπκκφξθσζεο ησλ πξνβιέςεσλ θαη ζηφρσλ ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ 

Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο κε ηηο αξρέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ 

παξαηίζεληαη ζε απηφλ ηνλ λφκν. 



 

Άπθπο 6Β 

Φήθιζη Μεζοππψθεζμος Πλαιζίος Γημοζιονομικήρ ηπαηηγικήρ 

1. Σν Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο ζπληάζζεηαη κε ηελ 

θαζνδήγεζε θαη επνπηεία ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ππνβάιιεηαη ζην 

Τπνπξγηθφ πκβνχιην γηα έγθξηζε ην αξγφηεξν κέρξη 15 Απξηιίνπ. Μεηά ηελ 

έγθξηζή ηνπ απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ην θαηαζέηεη 

ζηε Βνπιή γηα ςήθηζε ην αξγφηεξν κέρξη 15 Μαΐνπ. 

2. Η Βνπιή επηζθνπεί, ζπδεηεί θαη ςεθίδεη ην Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην 

Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο. Δηδηθφηεξα, αμηνινγεί αλ ε θαηάξηηζή ηνπ έγηλε 

ζχκθσλα κε ηηο δεκνζηνλνκηθέο αξρέο θαη ξπζκίζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ 

παξφληα λφκν θαη εγθξίλεη ηνπο κεζνπξφζεζκνπο ζηφρνπο γηα ηα ειιείκκαηα ηεο 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, ηνπ Κνηλσληθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ ελνπνηεκέλσλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη ην ζπλνιηθφ θαη ηα αλά θνξέα ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο 

αλψηαηα φξηα γηα ην έηνο πνπ αθνξά ν Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο. 

 

Άπθπο 6Γ 

Δπικαιποποίηζη ηος Μεζοππψθεζμος Πλαιζίος Γημοζιονομικήρ 

ηπαηηγικήρ 

1.  Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ εληφο ηνπ επηεκβξίνπ θάζε έηνπο, εθφζνλ απφ ηελ 

ςήθηζε ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο έρνπλ 

κεηαβιεζεί νπζηψδε ζηνηρεία ησλ εθηηκήζεσλ θαη πξνβιέςεσλ απηνχ, ηα νπνία 

επηδξνχλ ζηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνο θαηάζεζε πξνυπνινγηζκνχ, ππνβάιιεη ζηε 

Βνπιή πξνο ςήθηζε επηθαηξνπνηεκέλν Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο 

ηξαηεγηθήο θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ. Η ςήθηζε απφ ηε 

Βνπιή πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζή 

ηνπ. 



2.  Η Δπηθαηξνπνίεζε ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο 

ηξαηεγηθήο πεξηέρεη, ηνπιάρηζηνλ ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ εθηηκήζεσλ θαη 

πξνβιέςεσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο 

ηξαηεγηθήο θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο, ζηηο νπνίεο γίλεηαη αλαθνξά ζην άξζξν 6Α 

ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

 

Άπθπο 6Γ 

ςμμψπθυζη ηυν εηήζιυν πποχπολογιζμϊν με ηο Μεζοππψθεζμο Πλαίζιο 

Γημοζιονομικήρ ηπαηηγικήρ 

1.  Ο εηήζηνο Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο, ν Κνηλσληθφο Πξνυπνινγηζκφο, ν 

ελνπνηεκέλνο εηήζηνο πξνυπνινγηζκφο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, νη πξνζαξηεκέλνη 

ζηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, πξνυπνινγηζκνί άιισλ θνξέσλ θαη θάζε άιινο 

εηήζηνο πξνυπνινγηζκφο πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο κε ηα πξνζαξηήκαηά ηνπ, θαηαξηίδεηαη, εγθξίλεηαη θαη 

εθηειείηαη ζε απφιπηε ζπκκφξθσζε πξνο ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο ζηφρνπο θαη ηηο 

πξνβιέςεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο 

ηξαηεγηθήο θαη ζηηο ελδερφκελεο επηθαηξνπνηήζεηο ηνπ, ζχκθσλα θαη κε ηηο 

νδεγίεο θαη εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. 

2.  ηελ έλλνηα ηεο παξαπάλσ ζπκκφξθσζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε ππνρξέσζε 

θάζε θνξέα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο λα κελ ιακβάλεη ή πηνζεηεί απφθαζε ή 

ελέξγεηα πνπ παξαβηάδεη αξρέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ ηίζεληαη κε ηνλ παξφληα λφκν 

αιιά θαη ηηο δεκνζηνλνκηθέο επηδηψμεηο, ηα αλψηαηα φξηα θαη ηνπο ζηφρνπο, πνπ 

νξίδνληαη ζην εθαξκνζηέν Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο. 

Η παξαβίαζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο ζπλεπάγεηαη γηα ηνπο θνξείο ηεο Κεληξηθήο 

Γηνίθεζεο ηζφπνζε κείσζε ησλ επί κέξνπο αλσηάησλ νξίσλ δαπαλψλ ηνπο ηνπ 

επφκελνπ πξνυπνινγηζκνχ. ε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηεο παξαπάλσ 

ππνρξέσζεο απφ ηνπο ινηπνχο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ν Τπνπξγφο 

Οηθνλνκηθψλ αμηνινγεί ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο παξαβίαζεο απηήο θαη εθφζνλ 

δηαπηζηψζεη φηη νη ελ ιφγσ θνξείο κπνξνχζαλ λα ελεξγήζνπλ δηαθνξεηηθά 

ηεξψληαο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πξνβαίλεη ζε ηζφπνζε κείσζε ησλ 

επηρνξεγήζεσλ ή κεηαθνξψλ πηζηψζεσλ πξνο απηνχο απφ ηνλ επφκελν Κξαηηθφ 



Πξνυπνινγηζκφ. 

 

Άπθπο 6Δ 

Καηάπηιζη και πεπιεσψμενο ηος εηήζιος Κπαηικοω Πποχπολογιζμοω 

1. Η θαηάξηηζε ηνπ εηήζηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ γίλεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ 

θαζνξηζκνχ εθ ησλ πξνηέξσλ αλψηαησλ δεζκεπηηθψλ νξίσλ δαπαλψλ αλά θνξέα 

ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, εληφο ησλ νπνίσλ θαη κφλν θαηαλέκνληαη νη δαπάλεο ησλ 

επί κέξνπο ππνθείκελσλ θνξέσλ. 

2.  ηνλ εηήζην Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ πεξηιακβάλνληαη ηνπιάρηζηνλ: 

(α) νη πξνβιέςεηο εζφδσλ θαη εμφδσλ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο, 

(β) ηα ζπλνιηθά αλψηαηα φξηα δαπαλψλ γηα ηνλ εηήζην Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, 

φπσο απηά νξίδνληαη ζην Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 

θαη θαιχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα δχν ηξίηα (2/3) ησλ δαπαλψλ ηνπ εηήζηνπ Κξαηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ. Απφ ην φξην απηφ εμαηξνχληαη νη δαπάλεο εμππεξέηεζεο ηνπ 

δεκφζηνπ ρξένπο (ρξενιχζηα θαη ηφθνη), 

(γ) ηα εηήζηα αλψηαηα φξηα δαπαλψλ αλά θνξέα Κεληξηθήο Γηνίθεζεο θαη αλά 

κείδνλα θαηεγνξία δαπαλψλ, 

(δ) ην χςνο απνζεκαηηθνχ, 

(ε) ε ρξήζε ελδερφκελνπ πιενλάζκαηνο, 

(ζη) ην κέγηζην χςνο δαλεηζκνχ γηα ην νπνίν ε Βνπιή ζα εμνπζηνδνηήζεη ηνλ 

Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ λα αλαιάβεη εθ κέξνπο ηνπ Γεκνζίνπ, 

(δ) ε κεηαθνξά πφξσλ νπνηνπδήπνηε είδνπο, φπσο επηδνηήζεηο θαη 

ρξεκαηνδφηεζε πξνγξακκάησλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, απηφλνκσλ θνξέσλ 

θαη εηδηθψλ ηακείσλ, λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

πεξηιακβαλνκέλσλ θξαηηθψλ θαη δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη κε 

θπβεξλεηηθψλ θνξέσλ, ηδξπκάησλ ή ηδησηψλ, 



(ε) νη εγγπήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ πνπ πξφθεηηαη λα δνζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

έηνπο, 

(ζ) θαηάζηαζε ηνπ αλεμφθιεηνπ ρξένπο, εγγπήζεσλ θαη ησλ δαλεηαθψλ πξάμεσλ 

ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, 

(η) ην κέγηζην χςνο δαλεηζκνχ πνπ ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ δχλαηαη λα εγθξίλεη 

γηα ηνπο ινηπνχο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο θαη ησλ θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο. 

3. Όιεο νη δεκφζηεο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ηφζν σο 

πξνο ηα έζνδα φζν θαη σο πξνο ηηο δαπάλεο, δηαξζξψλνληαη θαη ηαμηλνκνχληαη 

ζηελ ίδηα θαηεγνξία ηφζν γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ φζν θαη γηα ηε ινγηζηηθή 

απεηθφληζε. Οη ηαμηλνκήζεηο απηέο ζρεδηάδνληαη ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα 

θαη δηαξζξψλνληαη θαηά ηξφπν ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πεξηεθηηθή παξνπζίαζε 

ζηνλ εηήζην Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ φισλ ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ θαη φισλ 

ησλ πηζηψζεσλ πνπ εγθξίλνληαη απφ ηελ Βνπιή. 

4. Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη: (α) ε δηαδηθαζία θαη ην 

ρξνλνδηάγξακκα θαηάξηηζεο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ησλ ινηπψλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, πιελ ησλ 

ελνπνηεκέλσλ εηήζησλ πξνυπνινγηζκψλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, (β) ηα 

αξκφδηα φξγαλα θαη ε δηαδηθαζία ησλ πηζηψζεσλ ζε αλαιπηηθφ επίπεδν, (γ) νη 

κείδνλεο θαηεγνξίεο δαπαλψλ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, (δ) ε ηαμηλφκεζε 

ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο θαη (ε) θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ.» 

 

Άπθπο 10 

Η παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 2362/1995 αλαξηζκείηαη ζε 8 θαη 

πξνζηίζεληαη λένη παξάγξαθνη 5, 6 θαη 7 σο εμήο: 

«5. Γηα ηηο πξαγκαηνπνηνχκελεο πιεξσκέο ηνπ ΠΓΔ ηα πξνβιεπφκελα 



δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη γηα εθθαζάξηζε ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη έθδνζε 

ησλ θαηά λφκν ζπκςεθηζηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ, ην αξγφηεξν εληφο δχν 

κελψλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πιεξσκψλ απηψλ. Δηδηθά γηα ηηο πιεξσκέο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ην κήλα Γεθέκβξην ε πξνζεζκία απηή ζπληνκεχεηαη 

ζηνλ έλα κήλα. 

6. Σα αλσηέξσ ρξεκαηηθά εληάικαηα εθδίδνληαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ην 

αξγφηεξν έσο ηηο 31 Μαξηίνπ ηνπ έηνπο πνπ έπεηαη ηνπ έηνπο ζην νπνίν έγηλαλ νη 

πιεξσκέο θαη θαηαρσξνχληαη ζηα ινγηζηηθά βηβιία κε εκεξνκελία 31 Γεθεκβξίνπ 

ηνπ έηνπο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ πιεξσκψλ πνπ ηαθηνπνηνχληαη κε 

απηά. 

7. Οη δηαρεηξηζηέο ησλ έξγσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζίσλ επελδχζεσλ 

επζχλνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο πεξί ππνιφγσλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ 

πξνπιεξσκήο θαη πεξί δεκνζίσλ ππνιφγσλ.» 

 

Άπθπο 11 

Σν άξζξν 8 ηνπ λ. 2362/1995 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 

«Άπθπο 8  

Φήθιζη ηος εηήζιος Κπαηικοω Πποχπολογιζμοω 

1. Πξνζρέδην ηνπ εηήζηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαηαηίζεηαη απφ ηνλ 

Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ ζηελ αξκφδηα θνηλνβνπιεπηηθή επηηξνπή ηελ πξψηε 

Γεπηέξα ηνπ Οθησβξίνπ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ αθνξά θαη ην 

νπνίν ζπδεηείηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ ηεο Βνπιήο. 

2. Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο παξαηεξήζεηο ηεο αξκφδηαο 

επηηξνπήο, εηζάγεη ζρέδην ηνπ εηήζηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ζηε Βνπιή 

ζαξάληα ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ αξρίζεη ην νηθνλνκηθφ έηνο πνπ αθνξά θαη ην 

νπνίν ςεθίδεηαη θαηά ηελ ηαθηηθή εηήζηα ζχλνδν απηήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζηνλ Καλνληζκφ ηεο Βνπιήο. 



3. Σν ζρέδην ηνπ εηήζηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαηά ηελ θαηάζεζή ηνπ ζηε 

Βνπιή ζπλνδεχεηαη απφ: 

(α) Σηο ζπλφςεηο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ ινηπψλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο, ηηο αλαιπηηθέο εθζέζεηο ησλ Γεληθψλ Γηεπζπληψλ θαηά ηα άξζξα 10 

θαη 13 ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαζψο θαη απφ έθζεζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή 

Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο, ζηελ νπνία απνηππψλνληαη ηα απνηειέζκαηα αμηνπνίεζεο 

ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ. 

(β) Γήισζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, κε ηελ νπνία δηαβεβαηψλεη φηη νη εηήζηνη 

πξνυπνινγηζκνί ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο βξίζθνληαη ζε ζπκκφξθσζε κε ην 

Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο ή ηελ ηπρφλ επηθαηξνπνίεζή 

ηνπ γηα ην αληίζηνηρν νηθνλνκηθφ έηνο. Δηδηθφηεξα κε απηή ηε δήισζε 

ζπκκφξθσζεο πξνζδηνξίδεηαη θαηά πφζν ε θαηάξηηζε ηνπ εηήζηνπ Κξαηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ, ηνπ Κνηλσληθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο είλαη ζχκθσλε κε ην Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην 

Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο ή ηελ ηπρφλ επηθαηξνπνίεζή ηνπ, πνπ εγθξίζεθε γηα 

ην αληίζηνηρν νηθνλνκηθφ έηνο. ε πεξίπησζε πνπ ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ 

αδπλαηεί λα ππνγξάςεη δήισζε ζπκκφξθσζεο ζχκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ 

φξνπο, δειψλεη εγγξάθσο ηηο ηπρφλ απνθιίζεηο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο απφ ην Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο ή ηελ 

ηπρφλ επηθαηξνπνίεζή ηνπ, αηηηνινγψληαο απηέο ιεπηνκεξψο, θαζψο θαη ηνπο 

ηξφπνπο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ δηφξζσζε απηψλ ησλ απνθιίζεσλ. 

(γ) Γήισζε πεξί ηνπ ζπλνιηθνχ αλεμφθιεηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θξαηηθψλ εγγπήζεσλ, ησλ πνζψλ ησλ αλεμφθιεησλ 

ηξερνπζψλ δαλεηαθψλ δεζκεχζεσλ, θαζψο θαη ησλ ζπκκεηνρψλ ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο ζε κεηνρηθά θεθάιαηα. 

(δ) Πεξίιεςε πξάμεσλ θαη ππνινίπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο θχζεο ή ζρεηηθψλ κε 

ηα έζνδα θαη ηα έμνδα θάζε εηδηθνχ θνλδπιίνπ, κε επηζήκαλζε ησλ πφξσλ πνπ 

κεηαθέξνληαη απφ ηνλ εηήζην Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ. 

(ε) Οπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία απαηηείηαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζεί ε δηαθάλεηα θαη ε δεκφζηα θαηαλφεζε 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 



(ζη) Γήισζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πνπ επηβεβαηψλεη φηη φιεο νη 

πξνβιέςεηο πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ πξφηαζε ζρεδίνπ ηνπ εηήζηνπ Κξαηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ αληαπνθξίλνληαη, ζην βαζκφ πνπ 

είλαη επιφγσο θαη πξαθηηθψο δπλαηφ, ζε πξαγκαηηθά ζηνηρεία θαη θφζηε φισλ ησλ 

δεινχκελσλ πνιηηηθψλ ηεο Κπβέξλεζεο θαη φισλ ησλ άιισλ πεξηζηάζεσλ πνπ 

ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηηο δεκνζηνλνκηθέο πξννπηηθέο. 

4. Μεηά ηελ ςήθηζε ηνπ εηήζηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ νη πηζηψζεηο πνπ 

αθνξνχλ ζηηο δαπάλεο αλά θνξέα Κεληξηθήο Γηνίθεζεο θαη κείδνλεο νηθνλνκηθέο 

θαηεγνξίεο είλαη δεζκεπηηθέο. Οη αλσηέξσ πηζηψζεηο ζπληζηνχλ ηα κέγηζηα 

θνλδχιηα γηα ην έηνο πνπ αθνξά ν πξνυπνινγηζκφο θαη δελ κεηαθέξνληαη ζε 

επφκελν νηθνλνκηθφ έηνο. Με εμαίξεζε ηηο ξπζκίζεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ 

άξζξνπ 8Α θαη 15 ηνπ παξφληνο λφκνπ, θακία άιιε δαπάλε δελ κπνξεί λα 

απνηειέζεη αληηθείκελν δέζκεπζεο ή λα θαηαβιεζεί πέξαλ ησλ πνζψλ πνπ έρνπλ 

εγγξαθεί γη’ απηή ζηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ ή ζηνπο ζρεηηθνχο 

ζπκπιεξσκαηηθνχο πξνυπνινγηζκνχο.» 

 

Άπθπο 12 

Μεηά ην άξζξν 8 ηνπ λ. 2362/1995 πξνζηίζεληαη άξζξα 8Α θαη 8Β σο εμήο: 

 

«Άπθπο 8Α  

Φήθιζη ςμπληπυμαηικϊν Πποχπολογιζμϊν 

1. Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ κπνξεί λα ππνβάιεη ζηε Βνπιή, νπνηεδήπνηε θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, πξφηαζε ηξνπνπνίεζεο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ 

εηήζηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, κε ζπκπιεξσκαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 

2. Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζπκπιεξσκαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ ζηε Βνπιή εληφο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, πέξαλ ησλ 

πεξηπηψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 15 θαη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 64 ηνπ παξφληνο λφκνπ, πνπ απαηηνχλ ζπκπιεξσκαηηθφ πξνυπνινγηζκφ 



θαη εθφζνλ ζπληξέρεη θαη κία απφ ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 

(α) αλ ε ηξηκεληαία έθζεζε εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, πνπ ππνβάιιεηαη ζηε 

Βνπιή απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, θαηαδεηθλχεη φηη ε Κεληξηθή Γηνίθεζε 

ελδέρεηαη λα ππεξβεί ην ζπλνιηθφ αλψηαην φξην δαπαλψλ πνπ εγθξίζεθε απφ ηε 

Βνπιή γηα ην ελ ιφγσ νηθνλνκηθφ έηνο, 

(β) αλ ην απνζεκαηηθφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έρεη δεζκεπζεί ζην ζχλνιφ ηνπ θαη ζα 

απαηηεζνχλ πξφζζεηνη πφξνη γηα ηελ θάιπςε απξφζκελσλ δαπαλψλ πξηλ απφ ην 

ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, 

(γ) αλ γηα ηελ θάιπςε ησλ πξφζζεησλ δαπαλψλ δελ είλαη δπλαηφλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ άιιεο κεηαθνξέο ή αλαθαηαλνκέο κε ηελ εθαξκνγή ησλ 

θαλφλσλ κεηαθνξάο πηζηψζεσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 15 ηνπ παξφληνο 

λφκνπ, 

δ) αλ έρνπλ ππάξμεη κείδνλεο αιιαγέο ζηε ζχλζεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αθφκα 

θαη αλ δελ έρεη κεηαβιεζεί ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ δαπαλψλ. 

3. Η θαηάξηηζε, έγθξηζε θαη εθηέιεζε ζπκπιεξσκαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

δηέπεηαη απφ ηηο ίδηεο αξρέο θαη ηνπο ίδηνπο θαλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη θαηά ηελ 

έγθξηζε θαη εθηέιεζε ηνπ εηήζηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, φπσο νξίδνληαη 

ζηνλ παξφληα λφκν. 

4. Καη’ εμαίξεζε ησλ παξαπάλσ παξαγξάθσλ, ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ δχλαηαη 

λα εγθξίλεη δαπάλεο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα πνζά ησλ πηζηψζεσλ γηα ηελ 

εμππεξέηεζε δαλείσλ, ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ δηεζλείο ζπλζήθεο θαη 

δαπάλεο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, θαζψο θαη άιιεο δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ εθηάθησο θαη δεκηνπξγνχλ 

ππνρξεψζεηο πξνο ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Δληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο έγθξηζεο ησλ δαπαλψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ν Τπνπξγφο 

Οηθνλνκηθψλ ππνβάιεη ζηε Βνπιή έθζεζε γηα ηηο εγθξηζείζεο δαπάλεο. 

 

Άπθπο 8Β  

Γπαθείο Πποχπολογιζμοω ζηη Βοςλή 



ην πιαίζην ησλ γεληθψλ αξρψλ ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο πνπ ηίζεληαη κε 

ηνλ παξφληα λφκν, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη ηα ινηπά ππνπξγεία θαη θνξείο 

ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ηηο αηηνχκελεο πιεξνθνξίεο 

ζην Γξαθείν Πξνυπνινγηζκνχ, πνπ ηδξχζεθε ζηε Βνπιή κε ηξνπνπνίεζε ηνπ 

Καλνληζκνχ ηεο, γηα ηελ ελεκέξσζή ηεο θαη ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο.» 

 

Άπθπο 13 

Σν άξζξν 9 ηνπ λ. 2362/1995 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«1. Αλ δελ είλαη δπλαηή ε ςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, επεηδή έιεμε ε πεξίνδνο 

ηεο Βνπιήο, ηφηε παξαηείλεηαη γηα ηέζζεξηο (4) κήλεο ε ηζρχο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ έιεμε ή ιήγεη, κε πξνεδξηθφ 

δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ. 

2. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο πξνζσξηλήο δηαρείξηζεο ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ 

ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, δελ επηηξέπεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε 

δαπαλψλ ζρεηηθψλ κε ηε ζχζηαζε ή επέθηαζε δεκνζίσλ ππεξεζηψλ.» 

 

Άπθπο 14 

Σν άξζξν 10 ηνπ λ. 2362/1995 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 

«Άπθπο 10  

‘Έζοδα Κπαηικοω Πποχπολογιζμοω 

1. Έζνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ είλαη ηα πνζά πνπ βεβαηψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ν πξνυπνινγηζκφο, αλεμάξηεηα απφ 

ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη, φπσο επίζεο θαη ηα βεβαησζέληα 

έζνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, πνπ δελ έρνπλ 

εηζπξαρζεί. 



2. Σα έζνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ έρνπλ βεβαησζεί θαη δελ έρνπλ εηζπξαρζεί 

κέρξη ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, δηαγξάθνληαη απφ ην νηθνλνκηθφ έηνο ζην 

νπνίν έρνπλ βεβαησζεί θαη επαλαβεβαηψλνληαη σο έζνδα ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ επφκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. 

3. Μέρξη ην ηέινο Οθησβξίνπ θάζε έηνπο ζπληάζζεηαη έθζεζε απφ ηνπο Γεληθνχο 

Γηεπζπληέο Φνξνινγίαο θαη Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ θαη Σεισλείσλ θαη Δ.Φ.Κ., επί 

ηεο πνξείαο ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ, ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ αξκφδησλ 

ππεξεζηψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ γηα ηελ πεξηζηνιή ηεο 

θνξνδηαθπγήο θαη ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαηά ην ρξφλν πνπ πέξαζε, ε νπνία 

ππνβάιιεηαη ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ. 

Η έθζεζε απηή πεξηιακβάλεη ην ζρεηηθφ λνκνζεηηθφ έξγν, επηπιένλ δε ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ επί παξαβάζεσλ θνξνινγηθήο θαη 

ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο, θαζψο θαη πίλαθεο παξαβαηψλ. 

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδεηαη θάζε ζρεηηθή κε ην ζέκα 

ιεπηνκέξεηα.» 

 

Άπθπο 15 

Η παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2362/1995 αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: 

«4. Μέρξη ηέινπο Οθησβξίνπ θάζε έηνπο ππνβάιινληαη ζηνλ Τπνπξγφ 

Οηθνλνκηθψλ, απφ ηνπο θαζ’ χιελ αξκφδηνπο Γεληθνχο Γηεπζπληέο ηνπ Γεληθνχ 

Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο, εθζέζεηο επί ηεο πνξείαο ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ θαη 

ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδεηαη θάζε ζρεηηθή κε ην 

ζέκα ιεπηνκέξεηα.» 

 

Άπθπο 16 

Ο ηίηινο θαη νη παξάγξαθνη 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2362/1995 



αληηθαζίζηαληαη θαη πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 4 σο εμήο: 

 

«Άπθπο 14 

Σακηοποιηηικέρ λογιζηικέρ εγγπαθέρ πποχπολογιζμοω ηος Γπαθείος 

ςμτηθιζμϊν Γενικοω Λογιζηηπίος ηος Κπάηοςρ μεηά ηη λήξη ηος 

οικονομικοω έηοςρ 

1. Σν Γξαθείν πκςεθηζκψλ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο δχλαηαη λα 

δηελεξγεί ηαθηνπνηεηηθέο ινγηζηηθέο εγγξαθέο, γηα ηελ εκθάληζε εζφδσλ θαη 

εμφδσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ κέρξη ηξεηο (3) κήλεο κεηά ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο κε εκεξνκελία 31 Γεθεκβξίνπ, γηα ηηο εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ. 

2. Οη πξάμεηο, πνπ εθδίδνληαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ, θέξνπλ ηξέρνπζα εκεξνκελία θαη εκθαλίδνληαη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ 

έηνπο ζην νπνίν αλαθέξεηαη ν Πξνυπνινγηζκφο. 

3. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη απφ ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ 

έηνο 2010.» 

 

Άπθπο 17 

Σν άξζξν 15 ηνπ λ. 2362/1995 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 

«Άπθπο 15  

Διδικψηηηα Πιζηϊζευν - Αςξομειϊζειρ - Μεηαθοπέρ 

1. Πίζησζε είλαη ην πνζφ πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζην πιένλ 

αλαιπηηθφ επίπεδν ηεο ηαμηλφκεζεο ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξαηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ. 



2. Οη πηζηψζεηο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ δαπαλψλ ηνπ θνξέα ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο γηα ηηο νπνίεο 

πξνβιέθζεθαλ (αξρή ηεο εηδηθφηεηαο ησλ πηζηψζεσλ). 

3. Με αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ θχξηνπ δηαηάθηε είλαη δπλαηή ε 

κεηαθνξά πηζηψζεσλ εληφο ησλ κεηδφλσλ θαηεγνξηψλ δαπαλψλ ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ, ρσξίο λα κεηαβιεζνχλ ηα αλψηαηα φξηα απηψλ. 

4.  Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε πξφηαζε 

ηνπ αξκφδηνπ δηαηάθηε, δχλαηαη λα γίλνληαη κεηαθνξέο κεηαμχ κείδνλσλ 

θαηεγνξηψλ δαπαλψλ εληφο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ θνξέσλ ηεο Κεληξηθήο 

Γηνίθεζεο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ππεξβαίλνπλ πνζνζηφ 10% ηεο αξρηθήο 

πίζησζεο. 

5. Με απφθαζε ηνπ θχξηνπ δηαηάθηε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ ππνπξγείσλ είλαη 

δπλαηή ε κεηαθνξά πηζηψζεσλ ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ Απνθεληξσκέλσλ 

Γηνηθήζεσλ θαη ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ ηνπ, γηα 

ηελ θάιπςε αληίζηνηρσλ κε ηηο πηζηψζεηο πνπ κεηψλνληαη, δξαζηεξηνηήησλ. 

6.  Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα 

ηεο Κπβεξλήζεσο δχλαηαη λα νξίδνληαη πηζηψζεηο πνπ δελ είλαη δεθηηθέο 

απμνκεηψζεσλ. 

7. Γηα κεηαθνξά πηζηψζεσλ απφ θνξέα ζε άιιν θνξέα Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, γηα 

νπνηαδήπνηε κεηαθνξά πίζησζεο κεηαμχ κεηδφλσλ θαηεγνξηψλ δαπαλψλ ηνπ 

ίδηνπ θνξέα πνπ ππεξβαίλεη πνζνζηφ 10% ηεο αξρηθήο πίζησζεο ηεο θαηεγνξίαο 

πξνέιεπζεο, γηα κεηαθνξέο απφ άιιεο θαηεγνξίεο δαπαλψλ ζε δαπάλεο 

κηζζνδνζίαο θαζψο θαη γηα κεηαθνξέο απφ θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο ζε άιιεο 

θαηεγνξίεο δαπαλψλ, απαηηείηαη ε έγθξηζε ηεο Βνπιήο θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ 

ζπκπιεξσκαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ άξζξνπ 8Α ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

8. Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ππνβάιιεη θάζε ηξίκελν ζηελ Βνπιή έθζεζε ζηελ 

νπνία παξνπζηάδεη ιεπηνκεξή αζξνηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο κεηαθνξέο 

πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ εγθξίζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο λφκνπ. 

9. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ δχλαηαη λα θαζνξίδνληαη 



ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

10.  Η παξαβίαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ ζπλεπάγεηαη γηα ηνπο θνξείο 

ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, ηζφπνζε κείσζε ησλ επί κέξνπο αλψηαησλ νξίσλ 

δαπαλψλ ηνπο ηνπ επφκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. 

 

Άπθπο 18 

ην πξψην εδάθην ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 2362/1995, κεηά ηηο ιέμεηο «κε ηα έζνδα» 

πξνζηίζεηαη ε ιέμε «ηνπ πξνυπνινγηζκνχ» θαη ην ζηνηρείν α) αληηθαζίζηαηαη σο 

εμήο: «α) απφ εηζπξάμεηο πνζψλ απφ επηζηξνθή αδηάζεησλ ππνινίπσλ 

ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πξνπιεξσκήο θαη πνζψλ πνπ έρνπλ πιεξσζεί 

αρξεσζηήησο γηα ηελ αχμεζε ησλ αληίζηνηρσλ πηζηψζεσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, 

θαηά ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ην έζνδν.» 

 

Άπθπο 19 

Σν άξζξν 18 ηνπ λ. 2362/1995 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 

«Άπθπο 18  

Αποθεμαηικψ Κπαηικοω Πποχπολογιζμοω 

1. ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ εγγξάθεηαη εηδηθή πίζησζε 

σο απνζεκαηηθφ, πνζνχ φρη κηθξφηεξνπ ηνπ 1 θαη φρη κεγαιχηεξνπ ηνπ 3 ηνηο 

εθαηφ ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ ηνπ εηεζίνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, 

εμαηξνπκέλσλ ησλ ηνθνρξενιπζίσλ. 

2. Σν απνζεκαηηθφ ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ θάιπςε ζεκαληηθψλ, 

άκεζσλ, αλαπφθεπθησλ θαη επεηγνπζψλ δαπαλψλ, ε πξφβιεςε ησλ νπνίσλ δελ 

ήηαλ εθηθηή θαηά ην ρξφλν ηεο έγθξηζεο ηνπ εηήζηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ή 

ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ. 



3. Η ρνξήγεζε πίζησζεο απφ ην απνζεκαηηθφ πξαγκαηνπνηείηαη κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε πξφηαζε ηνπ αξκφδηνπ δηαηάθηε 

ζηελ νπνία βεβαηψλνληαη: (α) νη ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αλαγθαία ηε ρξήζε ηεο 

πίζησζεο ηνπ απνζεκαηηθνχ, (β) ε αδπλακία αληηκεηψπηζεο ηεο αλάγθεο κε ηνλ 

πεξηνξηζκφ άιισλ δαπαλψλ ηνπ εθηεινχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θαη (γ) 

ηεθκεξησκέλε έθζεζε γηα ηελ εμάληιεζε ησλ δπλαηνηήησλ αλαθαηαλνκψλ 

πηζηψζεσλ. 

4. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ απνζεκαηηθνχ ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ 

παξνπζηάδεη θάζε ηξίκελν ζηε Βνπιή θαηάζηαζε κε ηνπο θνξείο ηεο Κεληξηθήο 

Γηνίθεζεο πνπ εληζρχζεθαλ απφ ην απνζεκαηηθφ, ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ 

ζηελ ελίζρπζε απηή, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ζρεηηθέο δαπάλεο 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηα θξηηήξηα ρξήζεο πνπ νξίδεη ν παξψλ λφκνο, θαζψο θαη ην 

ελαπνκέλνλ ππφινηπν ηνπ απνζεκαηηθνχ. 

5. Σν ρνξεγνχκελν απφ ην απνζεκαηηθφ πνζφ ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ 

ηνλ δηαηάθηε ηνπ θνξέα ζην ηξέρνλ έηνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ. Σν πνζφ απηφ 

δελ ζπλππνινγίδεηαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αλψηαησλ νξίσλ δαπαλψλ ηνπ θνξέα 

ηα επφκελα έηε. 

6. Απφ ηηο εγθεθξηκέλεο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ελφο θνξέα ηεο 

Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ δχλαηαη λα κεηαθέξεη ζε εηδηθφ 

θσδηθφ, κέξνο απηψλ πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 5% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ, εμαηξνπκέλσλ ησλ πηζηψζεσλ κηζζνδνζίαο. Οη πηζηψζεηο απηέο 

ρξεζηκνπνηνχληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ κεηά απφ πξφηαζε 

ηνπ αξκφδηνπ δηαηάθηε γηα ηελ αληηκεηψπηζε δαπαλψλ πνπ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα 

πξνβιεθζνχλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ νηθείσλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ. 

Σν αλαπφδνην πνζφ δαπαλψλ ηαπηνπνηείηαη εληφο ηνπ εηήζηνπ Κξαηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην αληίζηνηρν 

νηθνλνκηθφ έηνο θαη ρξεζηκνπνηείηαη θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ.» 

 

Άπθπο 20 



Σν άξζξν 20 ηνπ λ. 2362/1995 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 

«Άπθπο 20  

Γιαηάκηηρ 

1.  Γηαηάθηεο είλαη ν Τπνπξγφο ή ην πξνβιεπφκελν απφ ηηο νξγαλσηηθέο δηαηάμεηο 

φξγαλν ηνπ θνξέα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο είηε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ 

απηνχο φξγαλν, ην νπνίν αλαιακβάλεη ππνρξεψζεηο ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θνξέα ηνπ θαη πξνζδηνξίδεη ηηο απαηηήζεηο ζε βάξνο 

ηνπ. 

Κχξηνο δηαηάθηεο είλαη ν δηαηάθηεο, πνπ αλαιακβάλεη ππνρξεψζεηο ζε βάξνο ησλ 

πηζηψζεσλ, νη νπνίεο ηίζεληαη ζηε δηάζεζή ηνπ απεπζείαο απφ ηνλ πξνυπν-

ινγηζκφ ηνπ θνξέα ηνπ. 

Γεπηεξεχσλ δηαηάθηεο είλαη ν δηαηάθηεο, πνπ αλαιακβάλεη ππνρξεψζεηο ζε βάξνο 

πηζηψζεσλ, νη νπνίεο ηίζεληαη ζηε δηάζεζή ηνπ θαη’ εληνιή ηνπ θχξηνπ δηαηάθηε. 

2. Σα θαζήθνληα ηνπ δηαηάθηε είλαη αζπκβίβαζηα κε ηα θαζήθνληα ηνπ δεκνζίνπ 

ππνιφγνπ. Αλ αλακηρζεί ζηα θαζήθνληα ηνπ ηειεπηαίνπ, επζχλεηαη σο δεκφζηνο 

ππφινγνο. 

3.  Ο δηαηάθηεο νθείιεη λα ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ νξζή εθηέιεζε 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θνξέα ηνπ. 

4. Αλ ν δηαηάθηεο δηαπηζηψζεη φηη ε αλάιεςε ππνρξέσζεο ζηελ νπνία πξνηίζεηαη 

λα πξνβεί, ζηνηρεηνζεηεί ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ νθείιεη λα απφζρεη απφ απηήλ 

θαη λα ην αλαθέξεη ζηελ αξκφδηα αξρή θαη ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ. ε θάζε 

πεξίπησζε, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ θαη παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο ακεξνιεςίαο 

ζηνηρεηνζεηείηαη φηαλ: (α) ε ηθαλνπνίεζε πξνζσπηθνχ ηνπ ζπκθέξνληνο ζπλδέεηαη 

κε ηελ αλάιεςε ηεο ππνρξέσζεο, (β) είλαη ζχδπγνο ή ζπγγελήο εμ αίκαηνο ή εμ 

αγρηζηείαο, θαηεπζείαλ γξακκή απεξηνξίζησο, εθ πιαγίνπ κέρξη θαη ηέηαξηνπ 

βαζκνχ κε θάπνηνλ απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ή (γ) έρεη ηδηαίηεξν δεζκφ ή 

ηδηάδνπζα ζρέζε ή ερζξφηεηα κε ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο. Παξαβηάζεηο ησλ 



παξαπάλσ ππνρξεψζεσλ ηνπ δηαηάθηε ζπληζηνχλ πεηζαξρηθά αδηθήκαηα 

ηηκσξνχκελα κε ηηο πεηζαξρηθέο πνηλέο ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ λ. 3528/2007 (ΦΔΚ 

26 Α΄). 

Αλ δηαηάθηεο είλαη ππνπξγφο θαη δηαπηζηψζεη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ζην 

πξφζσπφ ηνπ θαηά ηελ παξαπάλσ έλλνηα, νθείιεη λα απφζρεη απφ ηελ αλάιεςε 

ππνρξέσζεο θαη λα εμνπζηνδνηήζεη ζρεηηθά, ηνλ Τθππνπξγφ ή ηνλ Γεληθφ 

Γξακκαηέα ηνπ ππνπξγείνπ ηνπ.» 

 

Άπθπο 21 

Σν άξζξν 21 ηνπ λ. 2362/1995 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 

«Άπθπο 21  

Ανάλητη ςποσπεϊζευν 

1. Αλάιεςε ππνρξέσζεο είλαη ε δηνηθεηηθή πξάμε κε ηελ νπνία γελλάηαη ή 

βεβαηψλεηαη ππνρξέσζε ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ ινηπψλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο έλαληη ηξίησλ (λνκηθή δέζκεπζε). 

2. Πξηλ απφ θάζε ελέξγεηα γηα ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε δαπάλεο ηνπ Γεκνζίνπ 

θαη ησλ ινηπψλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο απαηηείηαη ζρεηηθή απφθαζε 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ αξκφδηνπ δηαηάθηε ή ηνπ θαηά λφκν 

εμνπζηνδνηεκέλνπ νξγάλνπ, κε ηελ νπνία δεζκεχεηαη ε αλαγθαία πίζησζε 

(δεκνζηνλνκηθή δέζκεπζε). 

3.  Γηα ηελ αλάιεςε ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπεηαη φηη ζα βαξχλνπλ είηε 

ηκεκαηηθά είηε εμ νινθιήξνπ ηα επφκελα νηθνλνκηθά έηε ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ 

Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

κηζζψζεσλ αθηλήησλ, απαηηείηαη πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ γηα ηνπο θνξείο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο θαη ηνπ επνπηεχνληνο 

Τπνπξγνχ γηα ηνπο ινηπνχο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Σν ζπλνιηθφ πνζφ 

θαη ε δηάξθεηα ηεο επηβάξπλζεο αλαθέξνληαη: (α) ζηε δηνηθεηηθή πξάμε αλάιεςεο 



ηεο ππνρξέσζεο θαη (β) ζην δηαπηζησηηθφ έγγξαθν ηεο αξκφδηαο νηθνλνκηθήο 

ππεξεζίαο ηνπ θνξέα πνπ εμεηάδεη ηε λνκηκφηεηα θαη θαλνληθφηεηα ηεο δαπάλεο. 

4. Κάζε απφθαζε δεκνζηνλνκηθήο δέζκεπζεο θαηά ηελ έλλνηα ησλ πξνεγνχκελσλ 

παξαγξάθσλ, θαζ’ ππέξβαζε ησλ εγγεγξακκέλσλ πηζηψζεσλ θαη ησλ πνζνζηψλ 

δηάζεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θνξέα, θαηά παξάβαζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8Α ηνπ παξφληνο λφκνπ, είλαη απηνδίθαηα θαη 

απνιχησο άθπξε θαη ν δηαηάθηεο ηνπ θνξέα επζχλεηαη αηνκηθά γηα ηε δεκία ηνπ 

θνξέα. 

5.  Η πξάμε αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαηαρσξίδεηαη ακέζσο απφ ηελ νηθεία 

νηθνλνκηθή ππεξεζία ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηνπ θνξέα θαη θνηλνπνηείηαη ζηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο θαη ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ γηα αληίζηνηρεο εγγξαθέο. Με ηελ θαηαρψξηζή ηεο ζηα ινγηζηηθά βηβιία 

δεζκεχεηαη ηζφπνζε πίζησζε κέρξη ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη εμφθιεζε ηεο 

ζρεηηθήο δαπάλεο. Γηα ηελ αλάθιεζε θαη δηαγξαθή ηεο απφ ηα ινγηζηηθά βηβιία 

ηνπ θνξέα απαηηείηαη αηηηνινγεκέλε αληίζηνηρε πξάμε ηνπ αξκφδηνπ δηαηάθηε, ε 

νπνία θνηλνπνηείηαη ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο θαη ζην Διεγθηηθφ 

πλέδξην γηα αληίζηνηρε δηαγξαθή. 

6.  Κακία δηνηθεηηθή πξάμε πνπ πξνθαιεί δαπάλε ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο δελ εθηειείηαη, εάλ δελ βεβαηψλεηαη απφ ηελ 

αξκφδηα νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ θνξέα ε δέζκεπζε ζηα νηθεία ινγηζηηθά βηβιία 

αληίζηνηρεο πίζησζεο. 

7. Γηα ηηο δαπάλεο πάγηνπ ραξαθηήξα (ειεθηξηθή ελέξγεηα, χδξεπζε, επηθνηλσλίεο 

θ.ιπ.) ή δαπάλεο γηα ηηο νπνίεο σο εθ ηεο θχζεψο ηνπο δελ είλαη δπλαηή ε ηήξεζε 

ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο (λνζήιηα, έμνδα θεδείαο, ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, 

εθηέιεζε δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ θ.ιπ.), δεζκεχεηαη ε απαξαίηεηε πίζησζε 

ακέζσο κε ηελ παξαιαβή ηνπ ζρεηηθνχ ινγαξηαζκνχ ή ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο ή κε 

ηελ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν γλσζηνπνίεζε ηνπ χςνπο θαη ηνπ ρξφλνπ εμφθιεζήο 

ηνπο. 

8.  Με ηελ έλαξμε θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο θαη πξηλ απφ ηελ αλάιεςε 

νπνηαζδήπνηε λέαο ππνρξέσζεο, κεηαθέξνληαη ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηνπ θνξέα 

θαη δεζκεχνληαη πηζηψζεηο ηζφπνζεο κε ην αλεμφθιεην κέξνο ησλ αλαιήςεσλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο θαη ηνπ χςνπο ησλ 



εγθξίζεσλ αλαιήςεσλ ππνρξεψζεσλ ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

ηξέρνληνο έηνπο πνπ παξαζρέζεθαλ ηα πξνεγνχκελα έηε. Οη πξάμεηο απηέο 

γλσζηνπνηνχληαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο 

θαη ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ γηα αληίζηνηρεο εγγξαθέο. Νέεο ππνρξεψζεηο 

αλαιακβάλνληαη ζε βάξνο ηνπ ελαπνκέλνληνο ππνινίπνπ κεηά ηηο θαηά ηα 

αλσηέξσ δεζκεχζεηο πηζηψζεσλ. 

9. Οη δαπάλεο απνδνρψλ, ζπληάμεσλ, εμππεξέηεζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θαη νη 

δαπάλεο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ παξφληνο λφκνπ αλαιακβάλνληαη γηα νιφθιεξν ην 

εηήζην πνζφ απφ ηελ έλαξμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. 

10. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη επί ησλ 

δαπαλψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. 

11.  Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ εθθαζάξηζε θαη εληαικαηνπνίεζε ησλ 

δαπαλψλ νθείινπλ λα ειέγρνπλ ηελ ηήξεζε ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο θαη λα κελ 

πξνβαίλνπλ ζε εθθαζάξηζε θαη εληαικαηνπνίεζε απηψλ, εθφζνλ δελ πιεξνχλ ηηο 

ηηζέκελεο πξνυπνζέζεηο. Γηα θαηαβνιή δαπαλψλ θαζ’ ππέξβαζε ησλ 

εγθεθξηκέλσλ πηζηψζεσλ ν θνξέαο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο επζχλεηαη κφλν βάζεη 

ησλ δηαηάμεσλ πεξί αδηθαηνιφγεηνπ πινπηηζκνχ.» 

 

Άπθπο 22 

Σν άξζξν 22 ηνπ λ. 2362/1995 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

1.  ηελ παξάγξαθν 1 πξνζηίζεηαη εδάθην σο αθνινχζσο: 

«Οη επηζηξνθέο δεκνζίσλ εζφδσλ πνπ έρνπλ εηζπξαρζεί αρξεψζηεηα δελ 

απνηεινχλ δεκφζηα δαπάλε.» 

2. Η παξάγξαθνο 2 αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: «2. Ωο δεκφζηεο δαπάλεο 

αλαγλσξίδνληαη φζεο πξνβιέπνληαη απφ δηάηαμε ηππηθνχ λφκνπ ή θαλνληζηηθήο 

δηνηθεηηθήο πξάμεο. Καη’ εμαίξεζε αλαγλσξίδνληαη σο δεκφζηεο δαπάλεο θαη φζεο 

δελ πξνβιέπνληαη ξεηά απφ δηάηαμε λφκνπ αιιά εμππεξεηνχλ αηηηνινγεκέλα ηνπο 

ζθνπνχο ησλ θνξέσλ ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο.» 



3. Σν δεχηεξν θαη ην ηξίην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3 αληηθαζίζηαληαη σο 

αθνινχζσο: 

«Η παξάιεηςε ζχκπξαμεο απνηειεί κε ηήξεζε νπζηψδνπο ηχπνπ ηεο δηαδηθαζίαο 

θαη ζπλεπάγεηαη ηε κε δεκνζίεπζε ηεο θαλνληζηηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, απνζηέιιεηαη ζην Δζληθφ 

Σππνγξαθείν, κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο, απφ ηε Γηεχζπλζε 

Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο, θαηάινγνο ησλ θνξέσλ 

πνπ ζα επηρνξεγεζνχλ απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, θαηά ην ακέζσο 

επφκελν νηθνλνκηθφ έηνο.» 

4. Η παξάγξαθνο 4 αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: «4. Οη δαπάλεο δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ ησλ θνξέσλ 

ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο βαξχλνπλ εηδηθή πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, κε 

επηθχιαμε ησλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ. 

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη νη θαηεγνξίεο δαπαλψλ 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ, ην αλψηαην φξην απηψλ, θαζψο θαη θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα 

γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο.» 

 

Άπθπο 23 

Μεηά ην άξζξν 22 ηνπ λ. 2362/1995 πξνζηίζεηαη άξζξν 22Α σο εμήο: 

 

«Άπθπο 22Α  

Γιαδικαζίερ Δλέγσος Ανάλητηρ Τποσπεϊζευν 

1. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

θαζνξίδνληαη νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ φισλ ησλ αλαιήςεσλ ππνρξεψζεσλ θαηά 

ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 



2. ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ πεξηιακβάλεηαη: (α) 

ζαθήο νξηζκφο ηεο αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ θαη ησλ θαηεγνξηψλ ηνπο, (β) 

δηαδηθαζίεο ησλ αξκφδησλ θνξέσλ ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο θαη άιισλ θνξέσλ γηα 

λα αλαιακβάλνπλ ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ελφο έηνπο ή 

πνιιψλ εηψλ, (γ) δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάιεςε ππνρξεψζεσλ δαπαλψλ ζε έξγα 

ηεο Δ.Δ. θαη άιισλ δηεζλψλ ππνρξεψζεσλ, (δ) θαηψηαην φξην γηα ηελ πξνέγθξηζε 

ηεο αλάιεςεο δέζκεπζεο απφ ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο, (ε) κεηξψν 

αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ θαη άιια αληίζηνηρα έληππα γηα ηελ θαηαγξαθή, ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ αλαθνξά ησλ εθθξεκψλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ νθεηιψλ ζε κεληαία 

βάζε, (ζη) δηαδηθαζίεο γηα ηε κεηαθνξά ζην ηέινο ηνπ έηνπο ησλ εθθξεκψλ 

ππνρξεψζεσλ θαη νθεηιψλ, ζην επφκελν νηθνλνκηθφ έηνο θαη ηελ εθθαζάξηζή 

ηνπο, (δ) θπξψζεηο γηα κε ζπκκφξθσζε θαη (ε) θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα ζρεηηθή κε 

ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ. 

3. Οη Πξντζηάκελνη ησλ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ φισλ ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ φηη: (α) νη ππνρξεψζεηο πνπ εγθξίλνληαη θαη 

εγγξάθνληαη ππφθεηληαη ζηε δηαζεζηκφηεηα επαξθνχο ππνινίπνπ κε 

αλεηιεκκέλσλ δεζκεχζεσλ θαη πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζηνλ θσδηθφ 

αξηζκφ πνπ ρξεψλνληαη, (β) φιεο νη πνιπεηείο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

απαηηνχλ ηελ πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ γηα ηνπο θνξείο 

ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο θαη ηνπ επνπηεχνληνο Τπνπξγνχ γηα ηνπο ινηπνχο θνξείο 

ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, (γ) ηα ηηκνιφγηα γηα ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο 

πιεξψλνληαη εγθαίξσο, (δ) δελ ζπζζσξεχνληαη ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο θαη (ε) 

φιεο νη εθθξεκείο ππνρξεψζεηο θαη ηα απιήξσηα ηηκνιφγηα ζην ηέινο ηνπ έηνπο ζα 

κεηαθέξνληαη ζην επφκελν νηθνλνκηθφ έηνο θαη ζα εθθαζαξίδνληαη κε ηεξαξρεκέλν 

ηξφπν. 

4. Η ινγηζηηθή θαηαγξαθή ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ έλαληη ησλ ηξίησλ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 

76Β ηνπ παξφληνο λφκνπ, πξνεδξηθφ δηάηαγκα.» 

 

Άπθπο 24 

Σν άξζξν 24 ηνπ λ. 2362/1995 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:  



1. Η παξάγξαθνο 1 αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:  

«1. ηηο Τπεξεζίεο Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ θαη ζην Δηδηθφ Λνγηζηήξην ζην 

Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο δηελεξγείηαη εηήζηα ηαθηηθή θαη έθηαθηε επηζεψξεζε 

απφ νηθνλνκηθνχο επηζεσξεηέο, νη νπνίνη θαη ζπληάζζνπλ ζρεηηθέο εθζέζεηο, 

θαζψο θαη ηηο εθζέζεηο αμηνιφγεζεο ησλ πξντζηακέλσλ ηνπο.» 

2. Οη παξάγξαθνη 2 θαη 3 θαηαξγνχληαη. 

3.  Η παξάγξαθνο 4 αλαξηζκείηαη ζε 2 θαη αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: 

«2. Δθφζνλ θαηά ηελ επηζεψξεζε δηαπηζησζνχλ αμηφπνηλεο πξάμεηο ή 

παξαιείςεηο, ε ζρεηηθή έθζεζε απνζηέιιεηαη ζηνλ Δηζαγγειέα.» 

 

Άπθπο 25 

Μεηά ην άξζξν 25 ηνπ λ. 2362/1995 πξνζηίζεηαη άξζξν 25Α σο εμήο: 

 

«Άπθπο 25Α  

Δζυηεπικψρ Έλεγσορ 

ε φινπο ηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο δηελεξγείηαη εζσηεξηθφο έιεγρνο, 

φπσο ε έλλνηα απηνχ πξνζδηνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 

3492/2006 (ΦΔΚ 210 A΄), ν νπνίνο αλαηίζεηαη ζηηο ζπληζηψκελεο απφ ην άξζξν 

12 ηνπ ίδηνπ λφκνπ Μνλάδεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, κε ηε ζπλνιηθή θαζνδήγεζε 

θαη επίβιεςε ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο.» 

 

Άπθπο 26 

Σν άξζξν 26 ηνπ λ. 2362/1995 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 



«Άπθπο 26 

Έλεγσορ, εκκαθάπιζη και ενηολή πληπυμήρ ηυν δαπανϊν ηος Γημοζίος 

1. Οη δαπάλεο ηνπ Γεκνζίνπ ειέγρνληαη, εθθαζαξίδνληαη θαη εληέιινληαη απφ ηηο 

Τπεξεζίεο Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ, βάζεη λφκηκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

απνζηέιινληαη απφ ηνπο Γηαηάθηεο θαη ηα νπνία απνδεηθλχνπλ ηελ απαίηεζε θαηά 

ηνπ Γεκνζίνπ. 

Σα απαηηνχκελα θαηά θαηεγνξία δαπάλεο δηθαηνινγεηηθά θαζνξίδνληαη κε 

απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο. 

2. Ο έιεγρνο επί ησλ αλσηέξσ δαπαλψλ ζπλίζηαηαη ζε έιεγρν λνκηκφηεηαο θαη 

θαλνληθφηεηαο απηψλ. 

Νφκηκε είλαη ε δαπάλε εθφζνλ: α) πξνβιέπεηαη απφ δηάηαμε ηππηθνχ λφκνπ ή 

θαλνληζηηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο ή εμππεξεηεί ηνπο ζθνπνχο ηνπ νηθείνπ θνξέα θαη 

β) ππάξρεη εγγεγξακκέλε ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ζρεηηθή πίζησζε. 

Καλνληθή είλαη ε δαπάλε, πνπ έρεη λφκηκα αλαιεθζεί, επηζπλάπηνληαη ηα λφκηκα 

δηθαηνινγεηηθά θαη ε ζρεηηθή απαίηεζε δελ έρεη ππνπέζεη ζε παξαγξαθή. 

Καηά ηνλ αζθνχκελν απφ ηηο Τπεξεζίεο Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ έιεγρν 

εμεηάδνληαη θαη ηα παξεκπηπηφλησο αλαθπφκελα δεηήκαηα. 

3. Σνλ έιεγρν αθνινπζεί ε πξάμε εθθαζάξηζεο, κε ηελ νπνία πξνζδηνξίδνληαη ηα 

δηθαηψκαηα ησλ πηζησηψλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη εθδίδεηαη ηίηινο πιεξσκήο. 

4. Η εθθαζάξηζε θαη εληνιή πιεξσκήο ησλ δαπαλψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο 

Άκπλαο ελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία πνπ ην δηέπεη. 

5. Δάλ, θαηά ηελ άζθεζε ηνπ ειέγρνπ γελλεζνχλ βάζηκεο ακθηβνιίεο σο πξνο ην 

νπζηαζηηθφ κέξνο ηεο δαπάλεο, ε Τπεξεζία αλαθέξεη ηελ πεξίπησζε ζηνλ 

Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνλ Γηαηάθηε. Δπί φισλ ησλ δαπαλψλ ηνπ Γεκνζίνπ 

θαζψο θαη επί ησλ δαπαλψλ ινηπψλ θνξέσλ πνπ ειέγρνληαη θαη εθθαζαξίδνληαη 

απφ ηηο Τπεξεζίεο Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ, δχλαηαη λα αζθείηαη θαη επηηφπηνο 



έιεγρνο πνπ δηαηάζζεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ ή εμνπζηνδνηεκέλν 

φξγαλφ ηνπ κε κέξηκλα ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ 

Κξάηνπο. 

Η άζθεζε, ηνπ θαηά ην πξνεγνχκελν εδάθην, ειέγρνπ δελ αλαζηέιιεη ηελ 

πιεξσκή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δαπαλψλ, εθηφο αλ δνζεί αληίζεηε εληνιή ηνπ 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ. 

Σα αξκφδηα γηα ηνλ επί ηφπνπ έιεγρν φξγαλα δχλαληαη γηα δεηήκαηα ηερληθήο 

θχζεο λα δεηνχλ ηε ζπλδξνκή θαη ηε γλψκε ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ ή 

ππαιιήισλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηεο νηθείαο εηδηθφηεηαο ή εκπεηξίαο, νη 

νπνίνη δελ έρνπλ ιάβεη κέξνο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηε δηαδηθαζία 

πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δαπάλεο. ηνπο ππαιιήινπο απηνχο, πνπ ηίζεληαη 

ππνρξεσηηθά ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ 

αλήθνπλ, δχλαηαη λα θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο. 

Δθφζνλ θαηά ηνλ δηελεξγεζέληα έιεγρν δηαπηζησζνχλ αμηφπνηλεο πξάμεηο ή 

παξαιείςεηο, ε ζρεηηθή έθζεζε απνζηέιιεηαη ζηνλ Δηζαγγειέα απφ ηνλ δηαηάμαληα 

ηνλ έιεγρν θαη εθφζνλ δηαπηζησζεί έιιεηκκα, ε ζρεηηθή έθζεζε δηαβηβάδεηαη ζην 

Διεγθηηθφ πλέδξην. 

6. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ, θαζνξίδνληαη ηα φξγαλα θαη ν ηξφπνο άζθεζεο ηνπ επί ηφπνπ 

ειέγρνπ, ην πεξηερφκελφ ηνπ, ε δηαδηθαζία δηάζεζεο ησλ εμεηδηθεπκέλσλ 

ππαιιήισλ γηα ηε ζπλδξνκή ησλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ, ν ρξφλνο απαζρφιεζεο 

απηψλ, νη δηαδηθαζίεο θαη ηα αξκφδηα φξγαλα γηα ηνλ θαηαινγηζκφ ησλ 

αρξεσζηήησο ιαβφλησλ, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. 

7. Με φκνην πξνεδξηθφ δηάηαγκα θαζνξίδνληαη: 

(α) ε δηαδηθαζία ειέγρνπ, εθθαζάξηζεο θαη εληνιήο πιεξσκήο ησλ δαπαλψλ ηνπ 

Γεκνζίνπ, ηα αξκφδηα φξγαλα αλάινγα κε ην χςνο ή ηε θχζε ηεο δαπάλεο, ε 

επζχλε απηψλ, ν ηχπνο ησλ εληαικάησλ, ηα ηεξνχκελα βηβιία θαη ζηνηρεία, σο θαη 

θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα, 

(β) νη ζηαζεξέο θαη δηαξθνχο ή πεξηνδηθνχ ραξαθηήξα δαπάλεο, πνπ εμαηξνχληαη 



απφ ηελ άζθεζε ειέγρνπ ησλ Τπεξεζηψλ Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ θαη 

πιεξψλνληαη κε άιινπο ηίηινπο πιεξσκήο, ππνθείκελεο ζηνλ θαηαζηαιηηθφ 

έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ.» 

 

Άπθπο 27 

Σν άξζξν 27 ηνπ λ. 2362/1995 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 

«Άπθπο 27 

Έλεγσορ Γαπανϊν και Δζψδυν απψ ηο Δλεγκηικψ ςνέδπιο 

1.  Όιεο νη δαπάλεο ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

(πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ) θαη ησλ ινηπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ 

δηθαίνπ, θαζψο θαη ηα έζνδα απηψλ, ππφθεηληαη ζε έιεγρν απφ ην Διεγθηηθφ 

πλέδξην, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ην δηέπνπλ θαη ηα δηεζλή ειεγθηηθά 

πξφηππα. 

2. Ο αζθνχκελνο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην πξνιεπηηθφο έιεγρνο δηελεξγείηαη 

ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

παξαγξάθνπ 17 ηνπ άξζξνπ 282 ηνπ λ. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α΄), θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε δαπάλεο, ην θαηψηαην χςνο ησλ νπνίσλ πξνζδηνξίδεηαη κε 

πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη 

Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, χζηεξα απφ ηε ζχκθσλε 

γλψκε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ.» 

 

Άπθπο 28 

1. ην άξζξν 28 ηνπ λ. 2362/1995 ν ηίηινο αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Δληνιή 

πιεξσκήο ησλ δαπαλψλ ηνπ Γεκνζίνπ» θαη πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 4 σο εμήο: 

«4. α) Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ επηηξέπεηαη ε έθδνζε 

ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ (Υ.Δ.) γηα ηελ: 



(αα) Σαθηνπνίεζε ινγηζηηθψλ εθθξεκνηήησλ πνπ ρξνλίδνπλ ζηηο Γ.Ο.Τ.. 

(ββ) Σαθηνπνίεζε εθθξεκνηήησλ ζην ρξεκαηηθφ ππφινηπν ησλ Γ.Ο.Τ., ζπλεπεία 

θαηαζρέζεσλ ηξίησλ θαη ινηπψλ πεξηπηψζεσλ. 

(γγ) Απφδνζε πνζψλ ζε δηθαηνχρνπο, ε νπνία δελ νινθιεξψζεθε κε επζχλε ησλ 

Γ.Ο.Τ., επηθπιαζζνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 

34. 

(δδ) Σαθηνπνίεζε πξαγκαηνπνηεζεηζψλ θαηαζρέζεσλ ζε βάξνο ινγαξηαζκψλ ηνπ 

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. 

Με ηηο ίδηεο απνθάζεηο θαζνξίδνληαη ν εηδηθφο θνξέαο θαη ν ΚΑΔ ηνπο νπνίνπο 

βαξχλεη ε δαπάλε, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. 

β) Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία εθαξκνγήο 

ησλ ξπζκίζεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.» 

2. Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ πξνζηίζεηαη 

εδάθην σο αθνινχζσο: 

«Δηδηθά γηα ην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο, ην ηαθηηθφ ρξεκαηηθφ έληαικα εθδίδεηαη 

ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ ή ηεο αξκφδηαο Μνλάδαο γηα ηελ πιεξσκή 

εθθαζαξηζκέλσλ απαηηήζεσλ θαηά ηνπ Γεκνζίνπ.» 

 

Άπθπο 29 

ην άξζξν 32 ηνπ λ. 2362/1995 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 3 σο εμήο: 

«3. Η ινγηζηηθή θαηαγξαθή ησλ νίθνζελ εμνθιήζεσλ ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ 

ή άιισλ ηίηισλ πιεξσκήο ζηε Γηπινγξαθηθή Λνγηζηηθή Σξνπνπνηεκέλεο 

Σακεηαθήο Βάζεο, πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην εθδηδφκελν 

θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 76Β ηνπ παξφληνο λφκνπ, πξνεδξηθφ δηάηαγκα.» 

 



Άπθπο 30 

1.  Η παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 2362/1995 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«4. Σα ρξεκαηηθά εληάικαηα πξνπιεξσκήο εθδίδνληαη, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ 

δηαηάθηε, κέρξη ηηο 30 Ννεκβξίνπ θάζε έηνπο.» 

2.  Η παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ. 2362/1995 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«1. Ο ππφινγνο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί πιεξσκέο ζε βάξνο ηνπ πξντφληνο 

ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο (ΥΔΠ) έσο ηελ εκεξνκελία απφδνζεο 

ινγαξηαζκνχ θαη ζε θακία πεξίπησζε πέξαλ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο θαηά 

ην νπνίν εθδφζεθε ην ρξεκαηηθφ έληαικα πξνπιεξσκήο. 

Σπρφλ αδηάζεην ππφινηπν θαηαηίζεηαη ζηελ νηθεία Γ.Ο.Τ. εληφο ηεο πξνζεζκίαο 

ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ.» 

 

Άπθπο 31 

Σν άξζξν 41 ηνπ λ. 2362/1995 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 

«Άπθπο 41 

Απψδοζη λογαπιαζμοω σπημαηικϊν ενηαλμάηυν πποπληπυμήρ 

1. Η πξνζεζκία απφδνζεο ινγαξηαζκνχ δελ κπνξεί λα νξηζζεί πέξαλ ηνπ ελφο (1) 

κελφο απφ ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο θαηά ην νπνίν εθδφζεθε ην ρξεκαηηθφ 

έληαικα πξνπιεξσκήο. 

Σα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ηνπ ΥΔΠ δηαβηβάδνληαη απφ ηελ αξκφδηα 

ππεξεζία ηνπ δηαηάθηε ζηελ αξκφδηα πξνο εθθαζάξηζε ππεξεζία εληφο ελφο (1) 

κελφο απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ. Καηά ηε 

δηαβίβαζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπληάζζεηαη εηδηθφ έληππν γηα ηε ινγηζηηθή 

θαηαγξαθή. 



Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδεηαη ν ηχπνο ηνπ εηδηθνχ απηνχ 

εληχπνπ θαη ξπζκίδεηαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ. 

2. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, ην νπνίν εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ κπνξεί λα πξνβιέπνληαη εμαηξέζεηο απφ ηα νξηδφκελα 

ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 40 θαη ζην πξψην εδάθην ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ. 

3. ε πεξίπησζε αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο απφδνζεο ινγαξηαζκνχ, ε νπνία 

δηαπηζηψλεηαη κεηά απφ έξεπλα αξκφδηνπ επηζεσξεηή, πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ 

Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο Τπεξεζίαο Γεκνζηνλνκηθνχ 

Διέγρνπ, ε πνξηζκαηηθή έθζεζε δχλαηαη λα απνηειέζεη παξαζηαηηθφ 

δηθαηνιφγεζεο ηεο δαπάλεο ελ φισ ή ελ κέξεη γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ηνπ νηθείνπ 

ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο.» 

 

Άπθπο 32 

Σν άξζξν 42 ηνπ λ. 2362/1995 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 

«Άπθπο 42 

Υπημαηικά ενηάλμαηα πποπληπυμήρ δημοζίυν επενδωζευν 

Δπηηξέπεηαη ε έθδνζε εληαικάησλ πξνπιεξσκήο κέρξη ηελ 31ε Μαξηίνπ ηνπ 

επφκελνπ έηνπο γηα ηελ εκθάληζε σο εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, πιεξσκψλ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζίσλ επελδχζεσλ πνπ έγηλαλ κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ. 

Η πξνζεζκία απφδνζεο ινγαξηαζκνχ ησλ εληαικάησλ απηψλ κπνξεί λα νξίδεηαη 

κέρξη 31 Μαΐνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο θαη παξαηείλεηαη γηα ηηο δαπάλεο εμσηεξηθνχ, 

ζχκθσλα κε ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

Σα αλσηέξσ εληάικαηα θέξνπλ εκεξνκελία έθδνζεο ηελ ηξέρνπζα εκεξνκελία 

θαη εκθαλίδνληαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ πιε-



ξσκψλ. 

Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ησλ δχν ηειεπηαίσλ εδαθίσλ 

ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ παξφληνο λφκνπ.» 

 

Άπθπο 33 

Η παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ. 2362/1995 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«5. Οη πξνθαηαβνιέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ρνξεγνχληαη κε ρξεκαηηθά εληάικαηα 

πνπ εθδίδνληαη απφ ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο ππφ ην ινγαξηαζκφ 

«Πάγηεο Πξνθαηαβνιέο.» 

 

Άπθπο 34 

Σν άξζξν 53 ηνπ λ. 2362/1995 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 

«Άπθπο 53  

Δμθάνιζη πποκαηαβολϊν και δανείυν 

Οη πξνθαηαβνιέο θαη ηα δάλεηα πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε 

εκθαλίδνληαη ζε ινγαξηαζκνχο ηνπ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ πνπ εηζάγεηαη κε ην 

εθδηδφκελν θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 76Β ηνπ παξφληνο λφκνπ πξνεδξηθφ 

δηάηαγκα, πνπ ηεξνχληαη απφ ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο. 

Η αξκνδηφηεηα ηεο ρνξήγεζεο απηψλ αλήθεη ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ.» 

 

Άπθπο 35 

ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ. 2362/1995 πξνζηίζεηαη ζηνηρείν ζη΄ σο 

εμήο: 



«ζη) Γηαρεηξηζηέο έξγσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζίσλ επελδχζεσλ.» 

 

Άπθπο 36 

Η παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ λ. 2362/1995 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«1. Οη ινγαξηαζκνί ηνπ Γεκνζίνπ δηαθξίλνληαη ζε: 

α) ινγαξηαζκνχο ηνπ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο πνπ εηζάγεηαη, 

κε ην εθδηδφκελν θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 76Β ηνπ παξφληνο λφκνπ 

πξνεδξηθφ δηάηαγκα θαη παξνπζηάδνπλ ην ζχλνιν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ζπλαιιαγψλ ηνπ Κξάηνπο, 

β) ινγαξηαζκνχο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (ΚΑΔ εζφδσλ θαη εμφδσλ) θαη 

γ) ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο πνπ ζπληζηψληαη κε πξάμε ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ.» 

 

Άπθπο 37 

Μεηά ην άξζξν 63 πξνζηίζεηαη άξζξν 63Α σο εμήο: 

 

«Άπθπο 63Α  

Σακηοποίηζη Λογαπιαζμϊν 

Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ηαθηνπνηνχληαη νη δηαθνξέο πνπ 

πξνθχπηνπλ ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο δεκφζηαο ιεςνδνζίαο θαηά ηελ απνγξαθή 

ζην λέν Λνγηζηηθφ ρέδην, θαζψο θαη νη ρξνλίδνπζεο αηαθηνπνίεηεο πιεξσκέο.» 

 

Άπθπο 38 



Σν άξζξν 64 ηνπ λ. 2362/1995 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 

«Άπθπο 64  

Γάνεια - Σίηλοι 

1.  Ο θξαηηθφο δαλεηζκφο ζρεδηάδεηαη, εγθξίλεηαη θαη πινπνηείηαη ππφ ηνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ πξνβιέπεη ην Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο 

ηξαηεγηθήο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, ην επίπεδν ηνπ λένπ 

θαζαξνχ θξαηηθνχ δαλεηζκνχ νξίδεηαη θαη εγθξίλεηαη εληφο ηνπ εηήζηνπ Κξαηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ θαη ε εθηέιεζή ηνπ αλαθέξεηαη ζηηο εθζέζεηο εθηέιεζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. Δάλ απαηηεζεί επηπιένλ θαζαξφο δαλεηζκφο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ ζα ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ εηήζηνπ θαζαξνχ 

δαλεηζκνχ, αθφκε θαη αλ πξφθεηηαη γηα δάλεηα κε επλντθφ επηηφθην, ηα νπνία δελ 

είραλ πξνβιεθζεί ζηνλ εηήζην Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ 

δεηεί έγθξηζε απφ ηε Βνπιή κε ζπκπιεξσκαηηθφ πξνυπνινγηζκφ πξηλ ηελ 

ππνγξαθή ηεο λέαο δαλεηαθήο ζχκβαζεο. 

Όιεο νη δαλεηαθέο ζπκβάζεηο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Κξαηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ εθ κέξνπο ηεο 

Κπβέξλεζεο (κε εμαίξεζε θξαηηθψλ ηίηισλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ε Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο κε ηελ θαζνδήγεζε θαη ζε δηαβνχιεπζε κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ). 

Καλέλα θξαηηθφ δάλεην δελ είλαη έγθπξν ρσξίο ηελ ππνγξαθή ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ. Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ κπνξεί λα κεηαβηβαζηεί 

ε αξκνδηφηεηα ζχλαςεο δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ, θαζψο θαη έθδνζεο ηίηισλ ηνπ 

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη παξαγψγσλ ζηνλ Οξγαληζκφ Γηαρείξηζεο Γεκνζίνπ 

Υξένπο (ΟΓΓΗΥ). Ο ΟΓΓΗΥ ππνβάιιεη ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, ην πξψην 

ηξίκελν θάζε έηνπο, απνινγηζηηθή έθζεζε, ηελ νπνία ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ 

θαηαζέηεη ζηε Βνπιή γηα ελεκέξσζε. 

2.  ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο ηεξνχληαη ινγαξηαζκνί ησλ ππνρξεψζεσλ 

ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο πνπ πξνέξρνληαη απφ δάλεηα θαη εγγπήζεηο θαη 

εληάζζνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο ινγηζηηθήο ηνπ θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 



76Β ηνπ παξφληνο λφκνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο. 

3. ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο ηεξνχληαη ινγαξηαζκνί ησλ ππνρξεψζεσλ 

ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο πνπ πξνέξρνληαη απφ δάλεηα, ηίηινπο θαη παξάγσγα. Οη 

ινγαξηαζκνί απηνί ηεξνχληαη γηα θάζε ζχκβαζε ρσξηζηά. Απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο 

απηνχο πξέπεη λα πξνθχπηεη: 

(α) Η ρξνλνινγία ηεο ζπλνκνιφγεζεο ή έθδνζεο, ε εκεξνκελία απφ ηελ νπνία 

ππνινγίδεηαη ν ηφθνο θαη ε εκεξνκελία ιήμεο. 

(β) Σν λφκηζκα θαη ην επηηφθην ηεο ππνρξέσζεο. 

(γ) Σν χςνο ηνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ θαη νη κεηαβνιέο απηνχ ιφγσ κεηαηξνπήο, 

εμφθιεζεο, εμαγνξάο ή ξχζκηζεο, θαζψο θαη θάζε πιεξσκή ή είζπξαμε πνπ 

αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν ινγαξηαζκφ. 

4.  Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ξπζκίδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε: 

(α) ηε ζχλαςε ησλ δεκφζησλ δαλείσλ, ηίηισλ θαη παξαγψγσλ, (β) ηηο δαπάλεο 

γεληθά ζπλνκνιφγεζεο ή έθδνζεο ησλ δαλείσλ, ηίηισλ θαη παξαγψγσλ, (γ) ηελ 

πξνκήζεηα θάζε είδνπο πιηθνχ απαξαίηεηνπ γηα ηε ζχλαςε θαη εμππεξέηεζε ησλ 

δαλείσλ, ηίηισλ θαη παξαγψγσλ, (δ) ηε δηαρείξηζε ησλ δαλείσλ, ηίηισλ θαη 

παξαγψγσλ, (ε) ηε δηαρείξηζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή παξνρήο 

ππεξεζηψλ κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ, (δ) ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

θαη εμππεξέηεζε ησλ δαλείσλ, ηίηισλ θαη παξαγψγσλ, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν 

ηαθηνπνίεζεο ησλ εμφδσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηε ζχλαςε θαη 

εμππεξέηεζή ηνπο, (ζη) θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθφ κε ηα δάλεηα, ηίηινπο, παξάγσγα 

ηνπ Γεκνζίνπ. 

5. Με ηηο απνθάζεηο απηέο κπνξεί λα νξίδεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ησλ αλσηέξσ 

δαπαλψλ ηεο παξαγξάθνπ 4 θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο 

λφκνπ. 

6.  Οη δαπάλεο θαη ηα έζνδα ηνπ παξφληνο άξζξνπ εκθαλίδνληαη ζηνπο 

ινγαξηαζκνχο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (ΚΑΔ εζφδσλ θαη εμφδσλ) θαη θαηαγξάθνληαη 

ζηνπο θαηάιιεινπο ινγαξηαζκνχο ινγηζηηθήο ηνπ θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 

76Β ηνπ παξφληνο λφκνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο.» 



 

Άπθπο 39 

Οη παξάγξαθνη 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ. 2362/1995 αλαξηζκνχληαη ζε 

2, 3, 4, 5 θαη 6 αληηζηνίρσο θαη πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 1 σο εμήο: 

«1. Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ είλαη απνθιεηζηηθά αξκφδην γηα ηελ παξνρή 

εγγπήζεσλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γεκνζίνπ. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 

3723/2008 (ΦΔΚ 250 Α΄), ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ δελ παξέρεη εγγπήζεηο ηνπ 

Γεκνζίνπ γηα ηελ θάιπςε ππνρξεψζεσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ηδησηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζε νξγαλσκέλε αγνξά.» 

 

Άπθπο 40 

Ο ηίηινο ηνπ Γσδέθαηνπ Κεθαιαίνπ θαη ην άξζξν 72 ηνπ λ. 2362/1995 

αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: 

 

 

«ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΧΓΔΚΑΣΟ 

ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ - ΙΟΛΟΓΙΜΟ – ΓΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΟΤ 

ΚΡΑΣΟΤ 

 

Άπθπο 72  

Έννοια και Καηάπηιζη Απολογιζμοω 

1. Απνινγηζκφο είλαη ν λφκνο ζηνλ νπνίν εκθαλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

εθηέιεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Κξάηνπο θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο, θαζψο θαη 

νη ππεξβάζεηο πηζηψζεσλ πνπ ζεκεηψζεθαλ θαηά ην ίδην έηνο. 



2. Ο Απνινγηζκφο θαηαξηίδεηαη απφ ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο, κε βάζε 

ηα ζηνηρεία πνπ ππνβάιινπλ ζε απηφ νη αξκφδηεο ππεξεζίεο, αθνχ ιεθζνχλ 

ππφςε θαη νη αλαγγειζείζεο, κέρξη ηέινπο Ινπλίνπ ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν 

θαηαξηίδεηαη ν Απνινγηζκφο, κεηαβνιέο πνπ έρεη επηθέξεη ην Διεγθηηθφ πλέδξην 

ζηηο δηαρεηξηζηηθέο πξάμεηο ησλ ππνιφγσλ.» 

 

Άπθπο 41 

Σν άξζξν 74 ηνπ λ. 2362/1995 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 

«Άπθπο 74 

Έννοια – Καηάπηιζη - Πεπιεσψμενο Ιζολογιζμοω (Καηάζηαζη 

Υπημαηοοικονομικήρ Θέζηρ) Κενηπικήρ Γιοίκηζηρ 

1. Ιζνινγηζκφο (Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο) είλαη ν λφκνο ζηνλ νπνίν 

εκθαλίδεηαη κε δηαθάλεηα θαη αμηνπηζηία κία ζαθήο εηθφλα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ζέζεο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο. 

2. Ο Ιζνινγηζκφο θαηαξηίδεηαη απφ ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο, βάζεη ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινπλ ζε απηφ νη αξκφδηεο ππεξεζίεο, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε 

θαη νη αλαγγειζείζεο, κέρξη ηέινπο Ινπλίνπ ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν θαηαξηίδεηαη, 

κεηαβνιέο πνπ έρεη επηθέξεη ην Διεγθηηθφ πλέδξην ζηηο δηαρεηξηζηηθέο πξάμεηο 

ησλ ππνιφγσλ. 

3.  Ο Ιζνινγηζκφο (Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο) παξέρεη πιεξνθνξίεο 

γηα ηε ζχλζεζε ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, θαζψο θαη γηα ην χςνο θαη ηελ 

δνκή ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο, εθηφο απφ 

ηηο αλάγθεο ηεο ινγνδνζίαο, βνεζνχλ ηνπο ρξήζηεο λα εθηηκήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα 

ηνπ Γεκνζίνπ λα αληηκεησπίζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αιιά θαη λα πξνβιέςνπλ 

ηφζν ηηο κειινληηθέο δαλεηαθέο αλάγθεο ηνπ Γεκνζίνπ, φζν θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

Γεκνζίνπ λα αληιήζεη ηα απαξαίηεηα δαλεηαθά θεθάιαηα. 



4. Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Ιζνινγηζκνχ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 76Α 

θαη 76Β ηνπ παξφληνο λφκνπ.» 

 

Άπθπο 42 

Σν άξζξν 75 ηνπ λ. 2362/1995 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 

«Άπθπο 75 

Πεπιεσψμενο Λοιπϊν Υπημαηοοικονομικϊν Καηαζηάζευν 

1. Δθηφο απφ ηνλ Απνινγηζκφ θαη ηνλ Ιζνινγηζκφ θαηαξηίδνληαη απφ ην Γεληθφ 

Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο θαη νη παξαθάησ ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο: 

(α) Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Δπίδνζεο, κε ηελ νπνία παξέρνληαη 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο πεγέο εζφδσλ ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο αιιά θαη ηνλ ηξφπν 

πνπ δηαρεηξίζηεθε ηα έμνδά ηνπ. Δθηφο απφ ηνπο ζθνπνχο ινγνδνζίαο, ε 

θαηάζηαζε απηή ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηελ πξφβιεςε ηεο ηθαλφηεηαο 

δεκηνπξγίαο ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ. 

(β) Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ Καζαξήο Θέζεο Πνιηηψλ, κε ηελ νπνία 

πιεξνθνξνχληαη νη ρξήζηεο γηα ηε ζπλνιηθή κεηαβνιή ηεο Καζαξήο Θέζεο 

Πνιηηψλ, παξνπζηάδνληαο μερσξηζηά ηε κεηαβνιή ηεο Καζαξήο Θέζεο Πνιηηψλ 

πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Δπίδνζεο απφ ηηο 

κεηαβνιέο απηνχ πνπ θαηαινγίζζεθαλ απεπζείαο ζηελ Καηάζηαζε 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο. 

(γ) Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ, κε ηελ νπνία παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

ηακεηαθέο εηζξνέο, ηα ζηνηρεία γηα ράξε ησλ νπνίσλ έγηλαλ πιεξσκέο θαη ην 

ππφινηπν ησλ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ ζην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. Η 

Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα εμαθξηβψζνπλ ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληιήζεθαλ ρξεκαηηθά δηαζέζηκα πνπ ρξεκαηνδφηεζαλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηά 



ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

(δ) Πξνζάξηεκα, κε ην νπνίν παξέρνληαη φιεο νη επηπιένλ πιεξνθνξίεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο 

Κεληξηθήο Γηνίθεζεο. 

2. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαηαξηίδνληαη 

ζχκθσλα κε ηα άξζξα 76Α θαη 76Β ηνπ παξφληνο λφκνπ πνπ θαηαηίζεληαη ζηε 

Βνπιή καδί κε ηνλ Ιζνινγηζκφ ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο.» 

 

Άπθπο 43 

Σν άξζξν 76 ηνπ λ. 2362/1995 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 

«Άπθπο 76 

Έλεγσορ Απολογιζμοω και Ιζολογιζμοω (Καηάζηαζη Υπημαηοοικονομικήρ 

Θέζηρ) και λοιπϊν Υπημαηοοικονομικϊν Καηαζηάζευν ηηρ Κενηπικήρ 

Γιοίκηζηρ απψ ηο Δλεγκηικψ ςνέδπιο και ςποβολή αςηϊν ζηη Βοςλή 

1. Μέρξη ην ηέινο Ινπιίνπ ν Απνινγηζκφο θαη ν Ιζνινγηζκφο (Καηάζηαζε 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο) θαη ινηπέο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 

Κεληξηθήο Γηνίθεζεο απνζηέιινληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ ζην Διεγθηηθφ 

πλέδξην, ην νπνίν, κεηά ηε δηαπίζησζε ηεο νξζφηεηάο ηνπο, ηνπο επηζηξέθεη ζην 

Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο, κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ εκέξα απνζηνιήο 

καδί κε ηε ζρεηηθή Γηαδήισζε απηνχ. 

2. Ο Απνινγηζκφο θαη ν Ιζνινγηζκφο (Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο) θαη 

νη ινηπέο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο καδί κε ηελ 

Γηαδήισζε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, εηζάγνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ 

γηα θχξσζε ζηε Βνπιή, ην αξγφηεξν κέρξη ηέινπο Ννεκβξίνπ θαη πάλησο πξηλ 

απφ ηελ θαηάζεζε ζηε Βνπιή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην λέν έηνο. 

Δπί ηεο Γηαδήισζεο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, κε 



έθζεζή ηνπ, δηαηππψλεη απφςεηο θαη ζρφιηα ζηηο παξαηεξήζεηο ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ. Η έθζεζε απηή ζπλνδεχεη ηνλ Απνινγηζκφ θαη ηνλ Ιζνινγηζκφ 

(Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο) θαη ηηο ινηπέο Υξεκαηννηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο καδί κε ηε Γηαδήισζε, πξνο ελεκέξσζε ηεο 

Βνπιήο.» 

 

Άπθπο 44 

Μεηά ην άξζξν 76 ηνπ λ. 2362/1995 πξνζηίζεληαη άξζξα 76Α θαη 76Β σο εμήο: 

 

«Άπθπο 76Α 

Οπιζμψρ Γιπλογπαθικήρ Λογιζηικήρ ηηρ Κενηπικήρ Γιοίκηζηρ 

1. Γηπινγξαθηθή Λνγηζηηθή Σξνπνπνηεκέλεο Σακεηαθήο Βάζεο είλαη ην ινγηζηηθφ 

ζχζηεκα ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή ηνπ δεδνπιεπκέλνπ ησλ εζφδσλ θαη 

εμφδσλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην εθδηδφκελν θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 

76Β ηνπ παξφληνο λφκνπ πξνεδξηθφ δηάηαγκα. 

2.  Ο Ιζνινγηζκφο (Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο), ε Καηάζηαζε 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Δπίδνζεο, ε Καηάζηαζε Μεηαβνιήο ηεο Καζαξήο Θέζεο 

Πνιηηψλ θαη ε Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ θαηαξηίδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλφλεο ηεο Γηπινγξαθηθήο Λνγηζηηθήο θαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο Λνγηζηηθήο 

Σξνπνπνηεκέλεο Σακεηαθήο Βάζεο. 

 

Άπθπο 76Β  

Λογιζηικψ σέδιο Κενηπικήρ Γιοίκηζηρ 

Σν Λνγηζηηθφ ρέδην ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο θαζηεξψλεηαη κε πξνεδξηθφ 

δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. ην Λνγηζηηθφ 

απηφ ρέδην θαζνξίδνληαη νη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ην δηέπνπλ, ην ζχζηεκα 

ηεο ινγηζηηθήο θαηαγξαθήο, νη επί κέξνπο ινγαξηαζκνί, ε πεξίνδνο ηαθηνπνηεηέσλ 



ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ, ηα ηεξνχκελα βηβιία, ν ηξφπνο ηήξεζεο απηψλ θαη θάζε 

άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα.» 

 

Άπθπο 45 

Σν άξζξν 78 ηνπ λ. 2362/1995 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 

«Άπθπο 78  

Γημοζιονομικέρ εκθέζειρ και απολογιζμοί 

1. Σν Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο νξίδεη, δηαρεηξίδεηαη θαη ξπζκίδεη ην ζχζηεκα 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηά-

μεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ηηο νδεγίεο θαη εγθπθιίνπο πνπ εθδίδνληαη απφ ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. Δπίζεο, ιακβάλεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο 

πνπ αθνξνχλ φινπο ηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, κέζσ ηνπ αξκφδηνπ 

Τπνπξγνχ. Οη αξκφδηνη Τπνπξγνί παξέρνπλ εγθαίξσο ηα αηηνχκελα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο, κε πεξηεθηηθφ θαη 

αθξηβή ηξφπν, φπσο νξίδεηαη ζηνλ παξφληα λφκν θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη 

ηηο εγθπθιίνπο πνπ εθδίδνληαη απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. Η Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηεη ζην Γεληθφ 

Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο, κεηά απφ αίηεζή ηνπ, γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ θαη επζπλψλ ηνπ βάζεη ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

2. Κάζε θνξέαο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη κεληαία 

έθζεζε ζην αξκφδην Τπνπξγείν κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δαπαλψλ, 

εηζπξάμεσλ, ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη νθεηιψλ, απνηππσκέλα ζε βάζε ηακεηαθήο 

ξνήο. Με νδεγίεο θαη εγθπθιίνπο πνπ εθδίδεη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 

θαζνξίδνληαη ν ηξφπνο θαη ε πξνζεζκία πνπ παξέρνληαη νη πιεξνθνξίεο απηέο 

ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο. Με βάζε ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, ην Γεληθφ 

Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο ζπληάζζεη ηα εμήο: 

(α) Δλνπνηεκέλεο κεληαίεο αλαθνξέο γηα ηηο δαπάλεο, εηζπξάμεηο, 

ρξεκαηνδνηήζεηο θαη νθεηιέο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Οη κεληαίεο απηέο 



αλαθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ ζηε Βνπιή. 

(β) Δλνπνηεκέλεο ηξηκεληαίεο εθζέζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ ηεο 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ζηηο νπνίεο ζπγθξίλνληαη νη πξαγκαηηθέο εηζπξάμεηο εζφδσλ 

θαη δαπαλψλ κε ηηο εθηηκήζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηα Έγγξαθα Δλνπνηεκέλνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδεηαη ε κνξθή, ε πξνζεζκία θαη ν 

ηξφπνο δεκνζηνπνίεζεο ησλ πξναλαθεξφκελσλ αλαθνξψλ θαη εθζέζεσλ. 

3. Η αλαθνξά ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε ησλ ίδησλ αθξηβψο θαηεγνξηψλ εηζπξάμεσλ θαη 

δαπαλψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ θσδηθνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, πνπ 

νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 6Δ ηνπ παξφληνο λφκνπ.» 

 

Άπθπο 46 

Σν άξζξν 110 ηνπ λ. 2362/1995 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 

«Άπθπο 110  

Λογιζηικψ σέδιο Γενικήρ Κςβέπνηζηρ 

1. Με ην Λνγηζηηθφ ρέδην ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο επηδηψθεηαη ν ινγηζηηθφο 

ρεηξηζκφο ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο κε νκνηφκνξθν ηξφπν, ε 

αιεζήο θαη νξζή απεηθφληζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο πεξηνπζηαθήο 

δηάξζξσζεο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ε νξζή εθηίκεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηάο ηεο, ε δηεπθφιπλζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε απηή, ε άληιεζε 

αμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ θάζε θχζεο γηα αμηνπνίεζε, ηφζν απφ ηηο δηάθνξεο 

ππεξεζίεο φζν θαη απφ ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο, ε απινχζηεπζε θαη 

δηεπθφιπλζε ησλ θάζε κνξθήο ειέγρσλ, ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ε 

ζχλδεζε απηνχ κε ην Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 

2. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ 



Οηθνλνκηθψλ, θαζνξίδνληαη νη βαζηθέο αξρέο ηνπ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ. Με ην ίδην πξνεδξηθφ δηάηαγκα θαζνξίδνληαη, 

κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδηαζκνχ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, νη 

επί κέξνπο ινγαξηαζκνί, ηα ηεξνχκελα βηβιία θαη ν ηξφπνο ηήξεζεο απηψλ θαη 

θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα. 

3. Μέρξη ηελ έθδνζε ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ε εθαξκνγή ηνπ δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο, 

ζηε ζχληαμε ηνπ Ιζνινγηζκνχ, ηνπ Απνινγηζκνχ, ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

θαη ζην ζρεδηαζκφ γεληθά ηεο ινγηζηηθήο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, πνπ 

θαηαξηίζζεθε κε: 

α) ην π.δ. 80/1997 (ΦΔΚ 68 Α΄) «Οξηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ ρξφλνπ 

ελάξμεσο ηεο εθαξκνγήο ηνπ Κιαδηθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ γηα ηνπο Φνξείο 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο», φπσο ηζρχεη, γηα ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο, 

β) ην π.δ. 205/1998 (ΦΔΚ 163 Α΄) «Πεξί νξηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ 

ρξφλνπ ελάξμεσο ηεο εθαξκνγήο ηνπ Κιαδηθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ», φπσο ηζρχεη, γηα ηα Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ 

Γηθαίνπ, 

γ) ην π.δ. 146/2003 (ΦΔΚ 122 Α΄) «Πεξί νξηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ 

ρξφλνπ ελάξμεσο ηεο εθαξκνγήο ηνπ Κιαδηθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ Γεκνζίσλ 

Μνλάδσλ Τγείαο» θαη ην λ. 3697/2008 (ΦΔΚ 194 Α΄) ζρεηηθά κε ηελ «Δλίζρπζε 

ηεο δηαθάλεηαο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, έιεγρνο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ, 

κέηξα θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχνπλ, γηα ηα 

δεκφζηα λνζνθνκεία, 

δ) ην π.δ. 315/1999 (ΦΔΚ 302 Α΄) « Πεξί ηνπ νξηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ 

ρξφλνπ ελάξμεσο ηεο εθαξκνγήο ηνπ Κιαδηθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ (Ο.Σ.Α. Α΄ Βαζκνχ)», φπσο ηζρχεη, γηα ηνπο Γήκνπο θαη ηηο 

Κνηλφηεηεο.» 

 

Άπθπο 47 



Κάζε δηάηαμε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πνπ ξπζκίδεη δηαθνξεηηθά ηα δεηήκαηα πνπ 

ξπζκίδνληαη κε ηνλ παξφληα λφκν θαηαξγείηαη απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ, θαηά ηα 

εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 52 απηνχ. 

 

Άπθπο 48 

1. Η Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή Απνθξαηηθνπνηήζεσλ (Γ.Δ.Α.) δχλαηαη λα απνθαζίδεη 

ηελ αμηνπνίεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο κεηαβίβαζεο, πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ Γεκνζίνπ, εθαξκνδνκέλσλ αλαινγηθά ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 

3049/2002. Δπίζεο, ην Γεκφζην, κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηεο Γ.Δ.Α., δχλαηαη 

λα ηδξχεη εκεδαπέο εηαηξίεο είηε σο κφλνο κέηνρνο ή εηαίξνο είηε απφ θνηλνχ κε 

νπνηαδήπνηε λνκηθά πξφζσπα, νη νπνίεο ζα δχλαληαη λα πξνβαίλνπλ ζηελ 

απφθηεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Γεκνζίνπ. ηελ έλλνηα ηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ πεξηιακβάλνληαη ηδίσο θηλεηά ή αθίλεηα πξάγκαηα, θάζε είδνπο 

εκπξάγκαηα, ελνρηθά ή ελ γέλεη πεξηνπζηαθήο θχζεσο δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα 

δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο, θεθηεκέλα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα, άπια 

δηθαηψκαηα, φπσο ελδεηθηηθά βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο θαη πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα. 

2. Ωο επνπηεχσλ Τπνπξγφο, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 

ηνπ λ. 3049/2002, λνείηαη ν Τπνπξγφο ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ νπνίνπ ππάγεηαη ην 

πξνο αμηνπνίεζε πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηνπ Γεκνζίνπ. Η Γ.Δ.Α. ή ε Δηδηθή 

Γξακκαηεία Απνθξαηηθνπνηήζεσλ (Δ.Γ.Α.) ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3049/2002 δχλαηαη 

λα δεηά απφ ην ελ ιφγσ αξκφδην Τπνπξγείν έθζεζε, ζηελ νπνία παξνπζηάδνληαη 

ιεπηνκεξψο ζηνηρεία γηα ηα αλσηέξσ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

3. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ 59/2007 (ΦΔΚ 

63 Α΄) θαη 60/2007 (ΦΔΚ 64 Α΄), ε αλάζεζε, ζχλαςε θαη εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ 

κε ηελ πινπνίεζε ηεο απφθαζεο ηεο ΓΔΑ θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ, ζπκβάζεσλ θαη θάζε είδνπο πξάμεσλ δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

3049/2002 θαη ζπκπιεξσκαηηθά απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, θαηά 

παξέθθιηζε θάζε άιιεο γεληθήο ή εηδηθήο λνκνζεηηθήο δηάηαμεο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηαηάμεσλ πεξί εθπνίεζεο, κίζζσζεο θαη εθκίζζσζεο 

αθηλήησλ απφ ην Γεκφζην θαη ησλ δηαηάμεσλ πεξί εκπνξηθψλ κηζζψζεσλ. Η παξ. 

1 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 2789/2000 (ΦΔΚ 21 Α΄) θαη ε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 



3049/2002 εθαξκφδνληαη ζηηο ζπκβάζεηο απηέο. 

4.  Η Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή Απνθξαηηθνπνηήζεσλ (Γ.Δ.Α.) ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1 

ηνπ λ. 3049/2002 (ΦΔΚ 212 Α΄), σο ηζρχεη, κεηνλνκάδεηαη ζε Γηππνπξγηθή 

Δπηηξνπή Αλαδηαξζξψζεσλ θαη Απνθξαηηθνπνηήζεσλ (Γ.Δ.Α.Α.). Η Δηδηθή 

Γξακκαηεία Απνθξαηηθνπνηήζεσλ (Δ.Γ.Α.) ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 4 ηνπ λ. 3049/2002 

(ΦΔΚ 212 Α΄), σο ηζρχεη, κεηνλνκάδεηαη ζε Δηδηθή Γξακκαηεία Αλαδηαξζξψζεσλ 

θαη Απνθξαηηθνπνηήζεσλ (Δ.Γ.Α.Α.).» 

 

Άπθπο 49 

1.  Μεηά ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3833/2010 

(ΦΔΚ 40 Α΄) πξνζηίζεηαη εδάθην σο αθνινχζσο: 

«Δηδηθά γηα έθηαθηεο ππεξεζηαθέο αλάγθεο θαη εθφζνλ ην πθηζηάκελν πξνζσπηθφ 

πνπ αζθεί ηα ζπγθεθξηκέλα ππεξεζηαθά θαζήθνληα δελ επαξθεί, επηηξέπεηαη ε 

ππέξβαζε ησλ είθνζη (20) εκεξψλ πνπ πξνβιέπεηαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην, κε 

θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ 

Τπνπξγνχ. ηελ απφθαζε απηή πξνζδηνξίδνληαη νη εηδηθφηεηεο θαη ηα 

ζπγθεθξηκέλα ππεξεζηαθά θαζήθνληα ζηα νπνία αθνξά ε ππέξβαζε θαζψο θαη ν 

κέγηζηνο επηηξεπφκελνο αξηζκφο εκεξψλ απηήο.» 

2. ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3833/2010 (ΦΔΚ 40 Α΄) κεηά ηηο ιέμεηο 

«θαη ζηνλ πξφεδξν Ν.Π.Γ.Γ.» πξνζηίζεληαη νη ιέμεηο «θαζψο θαη ζηνλ Γεληθφ 

Γηεπζπληή ηνπ Οξγαληζκνχ Γηαρείξηζεο Γεκνζίνπ Υξένπο (Ο.Γ.ΓΗ.Υ.)». 

Η πξνζζήθε ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ λ. 3833/2010. 

3.  Η δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 3156/2003 (ΦΔΚ 157 Α΄) 

εθαξκφδεηαη θαη πξνθεηκέλνπ γηα ππαιιήινπο πνπ απνζπψληαη ζηα πνιηηηθά 

γξαθεία ηνπ Πξσζππνπξγνχ, ησλ Αληηπξνέδξσλ, ησλ κειψλ ηεο Κπβέξλεζεο θαη 

ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο ηεο Κπβέξλεζεο. 

4. ην άξζξν 4 ηνπ λ. 3717/2008 (ΦΔΚ 239 Α΄) πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 5 σο 

εμήο: 



«5. Η θαηαβνιή ηνπ εθάπαμ πνζνχ θνηλσληθήο ελίζρπζεο ζηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ 

άξζξνπ απηνχ κπνξεί λα γίλεη ελ φισ ή ελ κέξεη κε ηελ έθδνζε νκνιφγσλ ηνπ 

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδεηαη ην 

χςνο ησλ νκνιφγσλ πνπ ζα εθδνζνχλ, νη φξνη θαη ε δηαδηθαζία έθδνζήο ηνπο.» 

5. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ εβδφκνπ ηνπ λ. 3845/2010 

αληηθαζίζηαληαη απφ ηφηε πνπ ίζρπζαλ, σο αθνινχζσο: 

«Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ πέκπηνπ ηνπ λ. 3845/2010 ηζρχνπλ 

απφ 1.10.2010.» 

 

Άπθπο 50 

1. ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ – Γ.Λ.Κ. θαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία 

Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο ζπληζηάηαη Γηεχζπλζε Γεκνζηνλνκηθήο Γηαρείξηζεο κε 

αξκνδηφηεηα ηε ζπγθέληξσζε, παξαθνινχζεζε, έιεγρν, αμηνιφγεζε, επεμεξγαζία 

θαη θαηάξηηζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη αλαθνξψλ ηφζν ηεο Κεληξηθήο 

Κπβέξλεζεο, φζν θαη ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη ησλ επί κέξνπο θνξέσλ απηήο, 

θαζψο θαη ην ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή φισλ ησλ απαξαίηεησλ δεκνζηνλνκηθψλ 

θαη άιισλ εθαξκνγψλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ γηα ηηο νπνίεο αξκφδην, θαηά ηνλ 

παξφληα λφκν, είλαη ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο θαη φζσλ απνξξένπλ απφ 

ην λ. 3845/2010 (ΦΔΚ 65 Α΄). ηελ αξκνδηφηεηά ηεο επίζεο ππάγεηαη ε 

ζπγθέληξσζε, ελεκέξσζε θαη πξφηαζε κεραλνγξαθηθψλ ιχζεσλ γηα βειηίσζε 

ηεο επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 

θαη ζηαηηζηηθψλ αλαθνξψλ ηεο Κεληξηθήο θαη Γεληθήο Κπβέξλεζεο, θαζψο θαη ε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν θαη άιινπο 

δηεζλείο νξγαληζκνχο γηα ηνπο νπνίνπο απνηειεί ην ζπλδεηηθφ θξίθν. 

2. Η Γηεχζπλζε Γεκνζηνλνκηθήο Γηαρείξηζεο δηαξζξψλεηαη ζηα ηκήκαηα: α) Σκήκα 

Α΄ – Γεληθήο Κπβέξλεζεο, β) Σκήκα Β΄ – Γεκνζηνλνκηθψλ Δθαξκνγψλ θαη γ) 

Σκήκα Γ΄– ηαηηζηηθήο Δπεμεξγαζίαο, ησλ νπνίσλ νη αξκνδηφηεηεο είλαη νη 

αθφινπζεο: 

Α. ΣΜΗΜΑ Α΄ – ΓΔΝΙΚΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ 



1. πγθέληξσζε, έιεγρνο, παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ 

Πξνυπνινγηζκνχ θαη ρξεκαηνδφηεζεο ησλ αλαγθψλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 

2. Καηάξηηζε Μεζνπξφζεζκνπ Γεκνζηνλνκηθνχ Πξνγξάκκαηνο ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο θαη κέξηκλα γηα ηελ αληαιιαγή αμηφπηζηεο πιεξνθφξεζεο κεηαμχ 

ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 

3. πγθέληξσζε ζηνηρείσλ θαη αλαθνξψλ απφ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ ή άιισλ θνξέσλ γηα ηελ θαηάξηηζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ 

αλαθνξψλ πνπ απαηηνχληαη ζηα πιαίζηα ηνπ λ. 3845/2010 θαη ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο. 

4. Πξνζδηνξηζκφο αλψηαησλ νξίσλ ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Γεκνζηνλνκηθνχ 

Πιαηζίνπ ηξαηεγηθήο γηα θάζε Τπνπξγείν, θαη αλψηαησλ νξίσλ ησλ θαηεγνξηψλ 

ησλ δαπαλψλ, θαζψο θαη πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο ηνπ εηήζηνπ 

Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 6Δ ηνπ 

παξφληνο. 

5.  Παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο θαη θαηάξηηζε ησλ κεληαίσλ, ηξηκεληαίσλ θαη εμακεληαίσλ εθζέζεσλ 

θαλ αλαθνξψλ. 

6. Γηαρείξηζε δεκφζησλ πφξσλ, παξαθνινχζεζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη 

παζεηηθνχ θαη δεκνζηνλνκηθψλ θηλδχλσλ. 

Β. ΣΜΗΜΑ Β΄ - ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ 

1. Παξνρή ηεο απαξαίηεηεο ηερλνθξαηηθήο βνήζεηαο ζηελ πνιηηηθή εγεζία γηα ην 

ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο. 

2.  Αλάιπζε ζεκαληηθψλ δεκνζηνλνκηθψλ θηλδχλσλ θαη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο 

δεκνζηνλνκηθψλ εξγαιείσλ εθαξκνγήο δεκνζηνλνκηθψλ θαλφλσλ γεληθά. 

3.  Παξαθνινχζεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 

4. Υξήζε δεκνζηνλνκηθψλ θαλφλσλ ζηελ εθηέιεζε ηνπ ελνπνηεκέλνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ επί 



κέξνπο θνξέσλ απηήο. 

5. Δθαξκνγή φισλ ησλ απαξαίηεησλ κεηαξξπζκίζεσλ δνκηθνχ δεκνζηνλνκηθνχ 

ραξαθηήξα, αλακφξθσζε ησλ δνκψλ ησλ δεκνζηνλνκηθψλ αλαθνξψλ θαη ηνπ 

ηξφπνπ ηεο πιεξνθφξεζεο. 

Γ. ΣΜΗΜΑ Γ΄ - ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ 

1.  πγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ην ζχλνιν ησλ 

αλαγθψλ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο θαη παξαθνινχζεζε ησλ θηλδχλσλ 

πνπ απνξξένπλ απφ απηά. 

2. Γηαρείξηζε ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ θαη αλαθνξψλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

EUROSTAT, ηεο Γηαδηθαζίαο ηνπ Τπεξβνιηθνχ Διιείκκαηνο (EDP) θαη ηεο 

Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο. 

3. Γηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ κε ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, ηηο αληίζηνηρεο 

ηαηηζηηθέο Αξρέο άιισλ ρσξψλ, φπνπ απηφ απαηηείηαη, θαη κε ηε EUROSTAT. 

4.  Μέξηκλα θαη ζπκκεηνρή ζε νκάδεο εξγαζίαο πνπ αθνξνχλ ηηο αξκνδηφηεηεο 

ηνπ ηκήκαηνο θαη αλαθέξνληαη ζηελ επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ. 

5. Καηάξηηζε επίζεκσλ αλαθνξψλ γηα ηα ζηνηρεία ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, 

Κεληξηθήο θαη Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη κέξηκλα γηα ηελ πξνεηνηκαζία απηψλ. 

Η αξκνδηφηεηα ηεο Γηεχζπλζεο Γεκνζηνλνκηθήο Γηαρείξηζεο γηα ζπλεξγαζία κε 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν θαη άιινπο δηεζλείο 

νξγαληζκνχο αζθείηαη απφ ηα ηκήκαηα απηήο θαηά ην ιφγν ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ 

θαζελφο απφ απηά. 

3. Η Γηεχζπλζε ζηειερψλεηαη κε πξνζσπηθφ ηνπ Γ.Λ.Κ.. Πξντζηάκελνη ηεο 

Γηεχζπλζεο θαη ησλ ηκεκάησλ επηιέγνληαη ππάιιεινη απφ ην κφληκν πξνζσπηθφ 

ηνπ θιάδνπ ΠΔ Γεκνζηνλνκηθψλ, απφ ην εηδηθφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ φισλ 

ησλ εηδηθνηήησλ ή πξνζσπηθφ ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ εηδηθνηήησλ 

αληίζηνηρσλ κε ηνλ θιάδν ΠΔ Γεκνζηνλνκηθψλ. Δηδηθά γηα ην Σκήκα Γ΄ κπνξεί λα 

πξνΐζηαηαη θαη ην κφληκν θαη ην ανξίζηνπ ρξφλνπ πξνζσπηθφ θιάδνπ ή 

εηδηθφηεηαο Πιεξνθνξηθήο. Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο γηα ηελ 

επηινγή ζηε ζέζε Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο ή Σκήκαηνο νη ππνςήθηνη: 



α) απαηηείηαη λα έρνπλ δηαλχζεη πέληε έηε ππεξεζίαο ζην βαζκφ Α΄ γηα ηε ζέζε 

Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο θαη ηξία έηε ζην βαζκφ Α΄ γηα ηε ζέζε 

πξντζηακέλνπ ηκήκαηνο, 

β) ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ άξζξνπ 85 ηνπ λ. 3528/ 2007 (ΦΔΚ 26 Α΄), φπσο ην 

άξζξν απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ λ. 3839/2010 (ΦΔΚ 51 Α΄), 

εθαξκφδνληαη θαη γηα ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη ην πξνζσπηθφ ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ. Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο γηα επηινγή 

ησλ πξντζηακέλσλ ηεο Γηεχζπλζεο θαη ησλ Σκεκάησλ απηήο 

απφ ην ηαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη ην εηδηθφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη ην 

πξνζσπηθφ ηδησηηθνχ δηθαίνπ ηα θξηηήξηα ηνπ ρξφλνπ ππεξεζίαο ζε ζέζε 

πξντζηακέλνπ Γηεχζπλζεο ή ελδηάκεζνπ (κεηαμχ Γ/λζεο θαη Σκήκαηνο) επηπέδνπ 

θαη ηνπ ρξφλνπ ππεξεζίαο ζε ζέζε πξντζηακέλνπ Σκήκαηνο ή απηνηεινχο 

γξαθείνπ, πνπ πξνβιέπνληαη ζηα εδάθηα ηξίην θαη ηέηαξην ηεο πεξίπησζεο β΄ ηνπ 

άξζξνπ 85 ηνπ λ. 3528/2007 (ΦΔΚ 26 Α΄), δελ ιακβάλνληαη ππφςε. Δπίζεο, θαηά 

ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο, ηα αηξεηά ηαθηηθά κέιε ηνπ ππεξεζηαθνχ 

ζπκβνπιίνπ νξίδνληαη έλα απφ ην ηαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη έλα απφ ην πξνζσπηθφ 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, κε ηα αληίζηνηρα αλαπιεξσκαηηθά κέιε. 

 

Άπθπο 51 

1.  Οη εθδνζεζφκελεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο κε ηε δηαδηθαζία ηνπ 

Οξγαληζκνχ Μεζνιάβεζεο θαη Γηαηηεζίαο (ΟΜΔΓ) δηαηηεηηθέο απνθάζεηο, πξνο 

επίιπζε ζπιινγηθψλ δηαθνξψλ, δελ ηζρχνπλ θαη δελ παξάγνπλ θαλέλα λνκηθφ 

απνηέιεζκα, εθφζνλ ρνξεγνχλ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν κηζζνινγηθέο απμήζεηο γηα 

ην 2010 θαη ην πξψην εμάκελν ηνπ 2011. Δπίζεο δελ ηζρχνπλ θαη δελ παξάγνπλ 

θαλέλα λνκηθφ απνηέιεζκα, εθφζνλ ρνξεγνχλ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν 

κηζζνινγηθέο απμήζεηο γηα ην δηάζηεκα απφ 1.7.2011 έσο 31.12.2012, πέξαλ ησλ 

θαησηέξσ: 

(α) Απφ 1εο Ινπιίνπ 2011, αχμεζε ησλ θαηψηαησλ νξίσλ κηζζψλ θαη 

εκεξνκηζζίσλ, φπσο απηά έρνπλ δηακνξθσζεί ζηηο 31.12.2009 κε βάζε ηελ 

Δ.Γ...Δ. ησλ εηψλ 2008-2009, θαηά πνζνζηφ ίζν κε ην πνζνζηφ ηεο εηήζηαο 



κεηαβνιήο ηνπ επξσπατθνχ πιεζσξηζκνχ γηα ην έηνο 2010, 

(β) Απφ 1εο Ινπιίνπ 2012, αχμεζε ησλ θαηψηαησλ νξίσλ κηζζψλ θαη 

εκεξνκηζζίσλ, φπσο απηά έρνπλ δηακνξθσζεί ηελ 1ε Ινπιίνπ 2011 κε βάζε ηελ 

πεξίπησζε (α) θαηά πνζνζηφ ίζν κε ην πνζνζηφ ηεο εηήζηαο κεηαβνιήο ηνπ 

επξσπατθνχ πιεζσξηζκνχ γηα ην έηνο 2011. 

Γηα ηνπο ζθνπνχο εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, σο «επξσπατθφο 

πιεζσξηζκφο» ιακβάλεηαη ην πνζνζηφ κέζεο εηήζηαο κεηαβνιήο έλαληη ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο ηνπ Δλαξκνληζκέλνπ Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή 

(Harmonised index of consumer prices) ηεο Δπξσδψλεο (Euro area) φπσο απηφο 

αλαθνηλψλεηαη απφ ηελ Eurostat. Σα πνζά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ππνινγηζκφ 

ησλ απμήζεσλ γξάθνληαη κε δχν (2) δεθαδηθά ςεθία θαη ζηξνγγπινπνηνχληαη ζην 

επφκελν εθαηνζηφ, εάλ ην ρηιηνζηφ είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε (5). 

2. Οη δηαηηεηηθέο απνθάζεηο πνπ εθδφζεθαλ κεηά ηελ εκεξνκελία ηζρχνο ηνπ λ. 

3845/2010 (ΦΔΚ 65 Α΄) θαη ρνξεγνχλ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν κηζζνινγηθέο 

απμήζεηο, πέξαλ απηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, 

ππφθεηληαη ζε έθεζε εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

παξφληνο εθ κέξνπο ησλ κεξψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε ζρεηηθή ζπιινγηθή δηαθνξά 

ή εθ κέξνπο ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ελψπηνλ ησλ 

δηαηηεηψλ ηνπ ΟΜΔΓ κε ηξηκειή ζχλζεζε, ε νπνία αλαδεηθλχεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ λ. 1876/1990. 

3. Οη κεζνιαβεηηθέο ζπκθσλίεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλνπλ ηα θαζνξηδφκελα ζηελ 

παξάγξαθν 1 φξηα γηα ηελ ηξηεηία 2010-2011-2012. 

(Με το άρθρο 1 του Ν. 3899/10, ΦΕΚ-212 Α/17-12-10, ορίζεται ότι : “1. Οι 

πςθμίσειρ τος άπθπος 56 τος ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166 Α΄) και τος άπθπος 51 τος ν. 

3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α΄) εξακολοςθούν να ισσύοςν”).. 

 

Άπθπο 52  

Έναπξη ιζσωορ 

1. Η ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 23 θαη 45 αξρίδεη απφ 30.9.2010. 



2. Η ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ: (α) ησλ άξζξσλ 7, 8, 9, 12, 15 θαη 26 θαζψο θαη (β) ηνπ 

άξζξνπ 3Β πνπ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 5 ηνπ παξφληνο, αξρίδεη απφ 1.1.2011. 

3. Η ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 41, 42, 43 θαη 

44, θαζψο θαη θάζε άιιε δηάηαμε ηνπ παξφληνο πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηεο 

Γηπινγξαθηθήο Λνγηζηηθήο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, αξρίδεη απφ 1.1.2011. 

4.  Η ηζρχο ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ απηνχ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή 

ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, εθηφο αλ εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζηηο επί 

κέξνπο δηαηάμεηο. 

 

Λεπθάδα, 14 Απγνχζηνπ 2010 

 

Θεσξήζεθε θαη ηέζεθε ε Μεγάιε θξαγίδα ηνπ Κξάηνπο 

 

Αζήλα, 16 Απγνχζηνπ 2010 

 

 


