ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Από τα επίσηµα Πρακτικά της Ι΄, 29 Ιουλίου 2010,
Συνεδρίασης του Τµήµατος ∆ιακοπής των Εργασιών
της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω
σχέδιο νόµου:

Πρωτ.
Αριθ.
∆ιεκπ.

∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη
Άρθρο 1
Το άρθρο 1 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1
Γενικές Αρχές
Η διαχείριση των δηµόσιων οικονοµικών στο πλαίσιο
της Γενικής Κυβέρνησης διέπεται από τις ακόλουθες γενικές αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης:
(α) Αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης.
Σύµφωνα µε την αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής
διαχείρισης, η διαχείριση της περιουσίας και των υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, περιλαµβανοµένων των φυσικών πόρων και των δηµοσιονοµικών κινδύνων της χώρας, πρέπει να διενεργείται µε
σωφροσύνη και µε γνώµονα την εξασφάλιση της δηµοσιονοµικής βιωσιµότητας.
Ειδικότερα, η αρχή αυτή εξειδικεύεται:
(αα) στην αρχή της οικονοµικότητας, σύµφωνα µε την
οποία τα µέσα που χρησιµοποιούνται για την υλοποίηση
των κυβερνητικών πολιτικών πρέπει να διατίθενται έγκαιρα, στην ενδεδειγµένη ποιότητα και ποσότητα και
στην καλύτερη τιµή µε την χρήση των αναγκαίων µόνο
διοικητικών πόρων,
(ββ) στην αρχή της αποδοτικότητας, σύµφωνα µε την
οποία οφείλεται η τήρηση της βέλτιστης δυνατής σχέσης µεταξύ των χρησιµοποιούµενων µέσων και των επιτυγχανόµενων αποτελεσµάτων και
(γγ) στην αρχή της αποτελεσµατικότητας, σύµφωνα
µε την οποία ελέγχεται η επίτευξη των συγκεκριµένων
αντικειµενικών στόχων και των αποτελεσµάτων που έχουν εκ των προτέρων οριστεί.
(β) Αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας.

Σύµφωνα µε την αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας, η Κυβέρνηση είναι υπεύθυνη και λογοδοτεί
στη Βουλή για τη διαχείριση των δηµόσιων οικονοµικών
της Γενικής Κυβέρνησης. Όλοι οι λειτουργοί που συµµετέχουν στη δηµόσια διαχείριση σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, ασκούν τις αρµοδιότητές τους, όπως
αυτές προσδιορίζονται στον παρόντα νόµο, µε σκοπό τη
διασφάλιση της σταθερότητας και της αειφορίας των οικονοµικών της Γενικής Κυβέρνησης.
(γ) Αρχή της διαφάνειας.
Σύµφωνα µε την αρχή της διαφάνειας όλοι οι λειτουργοί και οι φορείς που διαχειρίζονται πόρους της Γενικής
Κυβέρνησης έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν την
έγκαιρη πληροφόρηση, οικονοµικής ή άλλης φύσης, που
σχετίζεται µε τη διαχείριση της δηµοσιονοµικής πολιτικής, ώστε να καθίσταται εφικτός ο αποτελεσµατικός δηµόσιος έλεγχος της άσκησης δηµοσιονοµικής πολιτικής
και της οικονοµικής κατάστασης του δηµοσίου εκτός και
αν η δηµοσιοποίησή της θα έβλαπτε ουσιωδώς την εθνική ασφάλεια, άµυνα ή τις διεθνείς σχέσεις της Ελλάδας.
(δ) Αρχή της ειλικρίνειας.
Σύµφωνα µε την αρχή της ειλικρίνειας, κάθε οικονοµική και δηµοσιονοµική πρόβλεψη που παρέχεται σε οποιαδήποτε έγγραφα ή εκθέσεις που καταρτίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, πρέπει να στηρίζεται, στο βαθµό που είναι ευλόγως και πρακτικώς δυνατό, σε πραγµατικά στοιχεία που αποτυπώνονται σε όλες τις αποφάσεις που έχει ανακοινώσει η Κυβέρνηση,
καθώς και σε όλες τις λοιπές περιστάσεις που ενδέχεται
να έχουν ουσιαστικές δηµοσιονοµικές επιπτώσεις.»
Άρθρο 2
Μετά το άρθρο 1 του ν. 2362/1995 προστίθενται άρθρα
1Α και 1Β ως εξής:
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«Άρθρο 1Α
Γενικές Αρχές των ∆ηµοσιονοµικών Κανόνων
1. Για τη διατήρηση και ενίσχυση της δηµοσιονοµικής
σταθερότητας, θεσπίζονται γενικές αρχές που διέπουν
τους δηµοσιονοµικούς κανόνες, οι οποίοι αφορούν:
(α) τον έλεγχο της πορείας του ∆ηµόσιου Χρέους,
(β) το κατ΄ ελάχιστο αποδεκτό όριο πρωτογενούς πλεονάσµατος,
(γ) το κατ΄ ελάχιστο αποδεκτό όριο εσόδων ως ποσοστό του ΑΕΠ,
(δ) τον τρόπο και τη διαδικασία αναπροσαρµογής των
δαπανών, ανάλογα µε την πορεία των εσόδων.
2.Οι αρχές αυτές είναι:
(α) της συνολικής περιεκτικότητας, σύµφωνα µε την
οποία οι δηµοσιονοµικοί κανόνες αφορούν στο σύνολο
της Γενικής Κυβέρνησης,
(β) της µεσοπρόθεσµης διάρκειας, σύµφωνα µε την οποία οι δηµοσιονοµικοί κανόνες λαµβάνουν υπόψη µια
µεσοπρόθεσµη διάρκεια µε στόχο τη ρύθµιση των επόµενων τουλάχιστον ετών,
(γ) της διαφάνειας, µε την οποία προσδιορίζονται εκ
των προτέρων ποσοτικοί στόχοι για µια συγκεκριµένη
περίοδο,
(δ) της ανεξάρτητης αξιολόγησης, σύµφωνα µε την οποία το Γραφείο Προϋπολογισµού της Βουλής πραγµατοποιεί έλεγχο συµµόρφωσης ως προς την εφαρµογή
των δηµοσιονοµικών κανόνων,
(ε) της σταθερής διάρκειας, σύµφωνα µε την οποία οι
δηµοσιονοµικοί κανόνες εφαρµόζονται τουλάχιστον για
πέντε έτη,
(στ) της ευελιξίας, σύµφωνα µε την οποία οι δηµοσιονοµικοί κανόνες λειτουργούν ως αυτόµατοι σταθεροποιητές,
(ζ) της προσωρινής αναστολής των δηµοσιονοµικών
κανόνων, σύµφωνα µε την οποία κατά τη διάρκεια έκτακτων οικονοµικών συνθηκών ή εθνικής κρίσης επιτρέπεται η προσωρινή αναστολή των δηµοσιονοµικών κανόνων και προβλέπονται διαδικασίες επαναφοράς της δηµοσιονοµικής πολιτικής στους στόχους της, µόλις οι
συνθήκες σταθεροποιηθούν.»
«Άρθρο 1Β
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου, οι κατωτέρω
όροι έχουν την ακόλουθη έννοια:
1. ∆ηµόσιος τοµέας: περιλαµβάνει την Γενική Κυβέρνηση και τις δηµόσιες επιχειρήσεις κατά την έννοια των
παραγράφων 1, 2 και 3, καθώς και τους δηµόσιους οργανισµούς κατά την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου
1 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄).
2. Γενική Κυβέρνηση: περιλαµβάνει την Κεντρική Κυβέρνηση, τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
πρώτου και δεύτερου βαθµού (ΟΤΑ) και τους Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ), σύµφωνα µε τα
κριτήρια του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Λογαριασµών (ΕΣΟΛ).
3. Κεντρική Κυβέρνηση: περιλαµβάνει την Κεντρική ∆ιοίκηση και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, καθώς
και τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ελέγχονται
και χρηµατοδοτούνται κυρίως από την Κεντρική ∆ιοίκηση, εκτός ΟΤΑ και ΟΚΑ.

4. Κεντρική ∆ιοίκηση ή ∆ηµόσιο ή Κράτος: περιλαµβάνει την Προεδρία της ∆ηµοκρατίας, τα Υπουργεία και τις
Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις, καθώς και τις Ανεξάρτητες
Αρχές.
5. Οργανισµοί Κοινωνικής Ασφάλισης: περιλαµβάνουν
τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και τα νοσοκοµεία
που είναι νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου.
6. Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης: περιλαµβάνουν
τους ∆ήµους και τις Περιφέρειες.
7. Κρατικός Προϋπολογισµός: είναι ο προϋπολογισµός
της Κεντρικής ∆ιοίκησης.»
Άρθρο 3
Το άρθρο 2 του ν. 2362/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Υπουργός Οικονοµικών
Ο Υπουργός Οικονοµικών έχει την εξουσία και την αρµοδιότητα άσκησης της γενικής διοίκησης των δηµόσιων
οικονοµικών της Κεντρικής ∆ιοίκησης, καθώς και του συντονισµού και της εποπτείας των οικονοµικών της Γενικής Κυβέρνησης. Ειδικότερα, ο Υπουργός Οικονοµικών
έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες:
1. Υποβάλλει κάθε οικονοµικό έτος στη Βουλή το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής και
τυχόν επικαιροποίησή του.
2. Υποβάλλει κάθε οικονοµικό έτος στη Βουλή προσχέδιο και σχέδιο του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισµού, καθώς και τον Απολογισµό, Ισολογισµό και λοιπές
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.
3. Εποπτεύει την κατάρτιση και εκτέλεση των ετήσιων
προϋπολογισµών και την κατάρτιση των δηµοσιονοµικών
εκθέσεων απολογισµού των φορέων που ανήκουν στη
Γενική Κυβέρνηση.
4. Συναρτά τις προτάσεις του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισµού και των ετήσιων προϋπολογισµών για τη
λοιπή Γενική Κυβέρνηση και τις υποβάλλει στη Βουλή.
5. Υποβάλλει έκθεση στη Βουλή για τις δηµοσιονοµικές εξελίξεις της Γενικής Κυβέρνησης, την οποία και αναρτά στο διαδίκτυο.
6. Υπογράφει για λογαριασµό του Ελληνικού ∆ηµοσίου δανειακές συµβάσεις, περιλαµβανοµένου του προσδιορισµού των εφαρµοστέων όρων και προϋποθέσεων,
καταρτίζει τη στρατηγική διαχείρισης του δηµόσιου χρέους, εγκρίνει προτάσεις για την έκδοση εγγυήσεων και
άλλων ενδεχόµενων υποχρεώσεων για λογαριασµό του
Ελληνικού ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
7. Ασκεί εποπτεία και έλεγχο στη διαχείριση των προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισµούς σύµφωνα µε τις
διατάξεις που τα διέπουν.
8. Καθορίζει τα πρότυπα, τους κανονισµούς και τις διαδικασίες που διέπουν την οικονοµική διαχείριση του δηµόσιου τοµέα και
9. Έχει την ευθύνη για την ορθότητα και ακρίβεια των
πληροφοριών και στοιχείων όλων των εγγράφων του
προϋπολογισµού και των οικονοµικών και απολογιστικών εκθέσεων της Γενικής Κυβέρνησης, από κοινού µε
τους συναρµόδιους υπουργούς και τους επικεφαλής όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.»
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Άρθρο 4
Το άρθρο 3 του ν. 2362/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, για την εφαρµογή
του νόµου αυτού, έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες:
1. Καταρτίζει Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής
Στρατηγικής για κάθε οικονοµικό έτος και τυχόν επικαιροποιήσεών του.
2. Γνωστοποιεί, κάθε έτος, µε εγκύκλιό του σε όλους
τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης το χρονοδιάγραµµα για την κατάρτιση του προϋπολογισµού του επόµενου οικονοµικού έτους.
3. Καταρτίζει το σχέδιο του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισµού, που περιλαµβάνει επιµέρους προτάσεις για
τις πιστώσεις των φορέων.
4. Καταρτίζει προτάσεις για συµπληρωµατικούς προϋπολογισµούς.
5. Καταρτίζει τον Απολογισµό και Ισολογισµό του Κράτους, καθώς και τις λοιπές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Κεντρικής ∆ιοίκησης.
6. ∆ιαχειρίζεται τη δηµόσια περιουσία, παρακολουθεί
τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της Κεντρικής ∆ιοίκησης, συντονίζει τις χρηµατικές εκροές από τον κεντρικό λογαριασµό του δηµοσίου, προγραµµατίζει την τήρηση των αναγκαίων χρηµατικών αποθεµάτων
για την πληρωµή των δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισµού και διαχειρίζεται τα διαθέσιµα του δηµοσίου.
7. Παρακολουθεί την εκτέλεση του ετήσιου προϋπολογισµού των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.
8. Συµπράττει υποχρεωτικά στην έκδοση κανονιστικών
πράξεων που προκαλούν δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισµού ή Προϋπολογισµού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.
9. Καταρτίζει µηνιαίες, τριµηνιαίες και εξαµηνιαίες εκθέσεις για την εκτέλεση των ετήσιων Προϋπολογισµών
των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.
10. Αναπτύσσει και θέτει σε λειτουργία Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής
Γενικής Κυβέρνησης.
11. ∆ιαχειρίζεται το λογιστικό σύστηµα της Γενικής
Κυβέρνησης, σύµφωνα µε το εκδιδόµενο κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 110 του ν. 2362/1995 του παρόντος
νόµου, προεδρικό διάταγµα.
12. ∆ιευθύνει και διαχειρίζεται το συγκεντρωτικό σύστηµα πληρωµών και τον Ενιαίο Λογαριασµό Θησαυροφυλακίου, καθώς και το συγκεντρωτικό σύστηµα ταµειακής διαχείρισης του ελληνικού κράτους.
Εγκρίνει το άνοιγµα τραπεζικών λογαριασµών από φορείς του προϋπολογισµού, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει ο παρών νόµος.
13. Ασκεί απολογιστικό έλεγχο στην οικονοµική διαχείριση των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (πρώτου
και δεύτερου βαθµού), καθώς και των επιχειρήσεων και
οργανισµών τους.
14. Ασκεί έλεγχο στην οικονοµική διαχείριση των δηµόσιων επιχειρήσεων και δηµόσιων οργανισµών, των
λοιπών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο ∆ηµόσιο, σε Ν.Π.∆.∆. ή επιχορηγούνται ή χρηµατοδοτούνται µε οποιονδήποτε τρόπο από τον Κρατικό Προϋπο-

λογισµό σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του προϋπολογισµού τους ή από τον προϋπολογισµό φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισµούς ή είναι δηµόσιες επιχειρήσεις κατά την έννοια
των παραγράφων 1, 2, 3, καθώς και δηµόσιοι οργανισµοί
κατά την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του
ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄), χωρίς να ισχύουν οι εξαιρέσεις
του άρθρου 19 του ίδιου νόµου. Ο έλεγχος αυτός πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το ν. 3492/2006 (ΦΕΚ 210 Α΄).
15. Ασκεί έλεγχο στη διαχείριση των προγραµµάτων
που χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισµούς σύµφωνα µε τις διατάξεις
που τα διέπουν.
16. Συγκεντρώνει τις απαραίτητες πληροφορίες για
την άσκηση των αρµοδιοτήτων του, από οποιονδήποτε
φορέα, οργανισµό ή ίδρυµα του δηµοσίου, οι οποίοι υποχρεούνται στην παροχή αυτών.
17. Εκδίδει οδηγίες και εγκυκλίους σχετικά µε την διαδικασία του προϋπολογισµού και της δηµόσιας οικονοµικής διαχείρισης.»
Άρθρο 5
Μετά το άρθρο 3 του ν. 2362/1995 προστίθενται άρθρα
3Α και 3Β ως εξής:
«Άρθρο 3Α
Αρµόδιοι Υπουργοί και επικεφαλής λοιπών φορέων της
Γενικής Κυβέρνησης
Κάθε αρµόδιος Υπουργός και επικεφαλής των λοιπών
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης έχει τις ακόλουθες δηµοσιονοµικές αρµοδιότητες και ευθύνες:
1. ∆ιαχειρίζεται και εκτελεί τον προϋπολογισµό του
φορέα του, σύµφωνα µε τις διατάξεις και τις αρχές του
παρόντος νόµου.
2. Καταρτίζει και παρουσιάζει σχέδιο του ετήσιου προϋπολογισµού του, σύµφωνα µε τα ανώτατα όρια και τους
στόχους που ορίζονται στο Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής και την επικαιροποίησή του.
3. Εκτελεί τον προϋπολογισµό του εντός των ορίων
των πιστώσεων που τίθενται από τον ετήσιο προϋπολογισµό και των ορίων ποσοστών διάθεσης που θέτει ο Υπουργός Οικονοµικών.
4. Παρακολουθεί και κατευθύνει τους φορείς που εποπτεύει για την κατάρτιση του προϋπολογισµού τους εντός των ορίων του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής και την ορθή εκτέλεσή τους.
5. ∆ιαχειρίζεται τα δηµόσια περιουσιακά στοιχεία και
πόρους, σύµφωνα µε τις αρχές και τις διατάξεις που διαλαµβάνονται στον παρόντα νόµο και τις εκδιδόµενες
κατ’ εξουσιοδότησή του, κανονιστικές πράξεις.
6. Εκπονεί και υποβάλλει εκθέσεις εκτέλεσης προϋπολογισµού του φορέα του και των εποπτευόµενων φορέων του, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, τις εκδιδόµενες
κατ’ εξουσιοδότησή του, κανονιστικές πράξεις, καθώς
και τις οδηγίες και εντός του χρονικού πλαισίου που θέτει το Υπουργείο Οικονοµικών.
7. Εκπονεί και υποβάλλει χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
του φορέα του και των εποπτευόµενων φορέων του και
εκθέσεις σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, τις εκδιδόµενες κατ’ εξουσιοδότησή του, κανονιστικές πράξεις, καθώς και τις οδηγίες και εντός του χρονικού πλαισίου που
θέτει το Υπουργείο Οικονοµικών.
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«Άρθρο 3Β
Προϊστάµενος Οικονοµικών Υπηρεσιών Υπουργείων
και λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
1. Στις οικονοµικές υπηρεσίες κάθε φορέα της Γενικής
Κυβέρνησης τοποθετείται προϊστάµενος, του οποίου τα
προσόντα είναι ανάλογα µε τη θέση και την ευθύνη που
αυτή συνεπάγεται. Τα προσόντα και η διαδικασία επιλογής καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται
µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών και
των καθ’ ύλην αρµόδιων Υπουργών και κατά παρέκκλιση
των κείµενων διατάξεων.
2. Ο Προϊστάµενος Οικονοµικών Υπηρεσιών είναι υπεύθυνος για την διασφάλιση της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης του φορέα του και των χρηµατοδοτούµενων από αυτόν φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και εποπτεύει τις διαδικασίες που αφορούν στον προϋπολογισµό και τη λογιστική αποτύπωση των δραστηριοτήτων
του φορέα του, σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες οδηγίες
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Ειδικότερα µεριµνά για:
(α) την παροχή έγκαιρων και αξιόπιστων πληροφοριών
σχετικά µε τον προϋπολογισµό του οικείου φορέα προς
τον επικεφαλής του τελευταίου, τον επικεφαλής του φορέα από τον οποίο ενδεχοµένως χρηµατοδοτείται, τον
Υπουργό Οικονοµικών, τη Βουλή και την κοινή γνώµη µέσω του τύπου ή του διαδικτύου,
(β) τη διασφάλιση της πιστής τήρησης των ανωτάτων
ορίων του προϋπολογισµού του φορέα του και της ανάληψης δεσµεύσεων από τον φορέα αυτό και τους εποπτευόµενους φορείς του, για τη διενέργεια δαπανών µόνον εφόσον υπάρχει αντίστοιχη πίστωση στον οικείο
προϋπολογισµό,
(γ) τη διαχείριση και αξιοποίηση των πόρων του φορέα
του και των εποπτευόµενων από αυτόν φορέων, σύµφωνα µε τις αρχές του παρόντος νόµου,
(δ) την τήρηση των υποχρεωτικών οδηγών, οδηγιών
και εγκυκλίων που εκδίδει το Υπουργείο Οικονοµικών και
το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και
(ε) τη διαβίβαση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
των δηµοσιονοµικών στοιχείων του φορέα του, σύµφωνα µε τις κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος νόµου, κανονιστικές πράξεις.
3. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Προϊστάµενος λάβει
εντολή από οποιαδήποτε αρµόδια αρχή να προβεί σε ενέργεια, η οποία θα έχει ως αποτέλεσµα την ανάληψη υποχρέωσης ή εκτέλεσης δαπάνης που υπερβαίνει τα τιθέµενα όρια ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια σχετικά µε τα
οριζόµενα στις προηγούµενες παραγράφους, οφείλει αµέσως να αρνηθεί και να ενηµερώσει εγγράφως την εν
λόγω αρχή.
Αν η αρµόδια αρχή επιµείνει στην εκτέλεση της εντολής της, οφείλει να την επαναλάβει εγγράφως µε ταυτόχρονη κοινοποίησή της στον Πρόεδρο της Βουλής, στον
Γενικό Επίτροπο Επικρατείας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο
και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Στην περίπτωση αυτή την ευθύνη ως προς τη νοµιµότητα της ενέργειας φέρει πλέον ο εντολέας.
4. Η παράβαση των οριζοµένων στις παραγράφους 2
και 3 του παρόντος άρθρου, από τον Προϊστάµενο των
Οικονοµικών Υπηρεσιών συνιστά πειθαρχικό αδίκηµα
σύµφωνα µε το άρθρο 106 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄)
και επισύρει την πειθαρχική ποινή της περίπτωσης ε΄

της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του ίδιου νόµου. Οι
διατάξεις του άρθρου 104 του παραπάνω νόµου, για τη
δυνητική θέση σε αργία, εφαρµόζονται και στην προκειµένη περίπτωση, ο δε αρµόδιος υπουργός ή ο επικεφαλής του φορέα αναστέλλει υποχρεωτικά την άσκηση
των καθηκόντων του Προϊσταµένου, εφαρµοζοµένης κατά τα λοιπά της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου. Επίσης
ο Προϊστάµενος ευθύνεται και για κάθε ζηµία που προξένησε στον οικείο φορέα από δόλο ή βαριά αµέλεια.»
Άρθρο 6
Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 4 του ν. 2362/1995 όπως
προστέθηκε µε το άρθρο 10 του ν. 2452/1996 (ΦΕΚ 283
Α΄) καταργείται.
Άρθρο 7
Το άρθρο 5 του ν. 2362/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5
Γενικές αρχές που διέπουν την κατάρτιση
του προϋπολογισµού
Οι ετήσιοι προϋπολογισµοί των φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης διέπονται από τις ακόλουθες αρχές:
1. Αρχή της ετήσιας διάρκειας.
Σύµφωνα µε την αρχή της ετήσιας διάρκειας, οι δηµοσιονοµικές πράξεις του προϋπολογισµού αναφέρονται
σε ένα οικονοµικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου
και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου του ίδιου ηµερολογιακού
έτους.
2. Αρχές της ενότητας και της καθολικότητας.
(α) Σύµφωνα µε την αρχή της ενότητας όλα τα δηµόσια έσοδα και τα έξοδα εγγράφονται σε έναν ενιαίο προϋπολογισµό.
(β) Σύµφωνα µε την αρχή της καθολικότητας, όλα τα
δηµόσια έσοδα και έξοδα εµφανίζονται στον προϋπολογισµό. Στον προϋπολογισµό περιλαµβάνονται και τα αποθεµατικά, καθώς και οι εγγυήσεις του δηµοσίου και
των οιονεί χρηµατοοικονοµικών δραστηριοτήτων. Η εφαρµογή της αρχής κατά την κατάρτιση και έγκριση του
προϋπολογισµού, συνεπάγεται την τήρηση δύο κανόνων: (αα) του µη ειδικού προορισµού των εσόδων και
(ββ) του µη συµψηφισµού εσόδων – εξόδων. Οι εξαιρέσεις από τον τελευταίο κανόνα επιτρέπονται µετά από
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και γνώµη της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, υπό την προϋπόθεση ότι θεµελιώνονται σε λόγους αυστηρά λογιστικής
τακτοποίησης κατά τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.
(γ) Κατά τις αρχές αυτές κανένα έσοδο και καµία δαπάνη δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί εάν δεν αντιστοιχεί σε Κωδικό Αριθµό Εσόδων/Εξόδων (ΚΑΕ) του προϋπολογισµού (αρχή ενότητας) καµία δαπάνη δεν µπορεί
να αποτελέσει το αντικείµενο ανάληψης ή εντολής πέραν των εγκεκριµένων πιστώσεων (αρχή καθολικότητας).
3. Αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισµού και της
ειδικότητας των πιστώσεων.
(α) Σύµφωνα µε την αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισµού τα δηµόσια έσοδα και έξοδα του προϋπολογισµού προσδιορίζονται µε ορισµένη εκ των προτέρων αναλυτική κωδική κατάταξη, που ορίζεται µε σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και η οποία επικαιρο-
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ποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα.
(β) Σύµφωνα µε την αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων απαγορεύεται η χρήση πίστωσης για την ικανοποίηση διαφορετικής ανάγκης από αυτή που αναγράφεται
στον προϋπολογισµό.
4. Αρχή της ειλικρίνειας και της ακριβείας του προϋπολογισµού.
Σύµφωνα µε την αρχή της ειλικρίνειας και της ακριβείας του προϋπολογισµού κάθε πρόβλεψη εσόδων και εξόδων που περιέχεται στον προϋπολογισµό πρέπει να είναι
ειλικρινής και ακριβής στο µέτρο του εφικτού και να µην
υπερεκτιµά ή υποτιµά τα πραγµατικά στοιχεία στα οποία
βασίζονται οι προβλέψεις, καθώς και να είναι σύµφωνη
µε τις λοιπές εκτιµήσεις της Κυβέρνησης.»
Άρθρο 8
Το άρθρο 6 του ν. 2362/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 6
Έγγραφα τεκµηρίωσης του ετήσιου Κρατικού
Προϋπολογισµού και των συναρτώµενων
προϋπολογισµών της Γενικής Κυβέρνησης
Η τεκµηρίωση του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισµού
και των συναρτώµενων προϋπολογισµών της Γενικής
Κυβέρνησης, περιλαµβάνει τα εξής:
1. Ετήσιος Κρατικός Προϋπολογισµός. Είναι ο νόµος
στον οποίο προσδιορίζονται τα δηµόσια έσοδα και καθορίζονται τα όρια των εξόδων του Κράτους, καθώς και οι
πηγές χρηµατοδότησης ενός εκάστου οικονοµικού έτους.
2. Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής. Tο Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής ή το επικαιροποιηµένο Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής που ψηφίζεται από τη Βουλή, περιλαµβάνει τις µεσοπρόθεσµες δηµοσιονοµικές επιδιώξεις και στόχους για τα γενικά αποτελέσµατα και
τις προβλέψεις για το έτος που αφορά και τα τρία επόµενα έτη, σύνοψη των κύριων µέτρων πολιτικής που εξετάζονται για τον ετήσιο προϋπολογισµό και δήλωση ως
προς τις κυριότερες πηγές κινδύνων για την δηµοσιονοµική θέση της Γενικής Κυβέρνησης. Το περιεχόµενό του
καθορίζεται στο άρθρο 6Α του παρόντος νόµου.
3. Ετήσιος Κοινωνικός Προϋπολογισµός. Ο ετήσιος
Κοινωνικός Προϋπολογισµός περιέχει προβλέψεις για
το αντίστοιχο οικονοµικό έτος των εσόδων, δαπανών,
πλεονασµάτων/ελλειµµάτων και ισολογισµών του ενοποιηµένου συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης και καθενός από τα µεγάλα ταµεία και τις οµάδες νοσοκοµείων
ως εξής:
(α) Ακαθάριστα έσοδα επιµερισµένα σε ίδια έσοδα και
χρηµατοδοτήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισµό.
(β) Ακαθάριστες δαπάνες κατά κύρια οικονοµική κατηγορία.
(γ) Συνολικό πλεόνασµα ή έλλειµµα.
(δ) Πηγές χρηµατοδότησης.
(ε) Ισολογισµός χρηµατοοικονοµικού ενεργητικού και
παθητικού και
(στ) Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων.
4. Ενοποιηµένοι Ετήσιοι Προϋπολογισµοί της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Οι ενοποιηµένοι ετήσιοι προϋπολογισµοί
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης περιέχουν προβλέψεις για το
αντίστοιχο οικονοµικό έτος των εσόδων, δαπανών, πλεο-

νασµάτων/ελλειµµάτων και ισολογισµών του ενοποιηµένου τοµέα τοπικής αυτοδιοίκησης και για κάθε ενοποίηση, ως εξής:
(α) Ακαθάριστα έσοδα επιµερισµένα σε ίδια έσοδα και
σε άµεσες χρηµατοδοτήσεις και αποδόσεις κεντρικών
αυτοτελών πόρων (ΚΑΠ).
(β) Ακαθάριστες δαπάνες κατά κύρια οικονοµική κατηγορία.
(γ) Συνολικό πλεόνασµα ή έλλειµµα.
(δ) Πηγές χρηµατοδότησης.
(ε) Ισολογισµός χρηµατοοικονοµικού ενεργητικού και
παθητικού και
(στ) Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης των Ενοποιηµένων Ετήσιων Προϋπολογισµών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το ειδικότερο περιεχόµενό τους, καθώς και
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
5. Ενοποιηµένοι Ετήσιοι Προϋπολογισµοί των λοιπών
Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Οι ενοποιηµένοι ετήσιοι προϋπολογισµοί των λοιπών Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης περιλαµβάνουν προβλέψεις για όλα τα νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου που συνιστούν µέρος της Γενικής Κυβέρνησης και δεν καλύπτονται από τον Κρατικό,
τον Κοινωνικό ή τον Ενοποιηµένο Ετήσιο Προϋπολογισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως εξής:
(α) Ακαθάριστα έξοδα και έσοδα.
(β) Συνολικό πλεόνασµα ή έλλειµµα.
(γ) Πηγές χρηµατοδότησης.
(δ) Ισολογισµός χρηµατοοικονοµικού ενεργητικού και
παθητικού και
(ε) Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων.»
Άρθρο 9
Μετά το άρθρο 6 του ν. 2362/1995 προστίθενται άρθρα
6Α, 6Β, 6Γ, 6∆ και 6Ε, ως εξής:
«Άρθρο 6Α
Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής
Το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής περιέχει, τουλάχιστον:
(α) Τους µεσοπρόθεσµους στόχους για τη Γενική Κυβέρνηση και τους επί µέρους φορείς της. Οι στόχοι αυτοί
πρέπει να είναι συγκεκριµένοι, χρονικά προσδιορισµένοι, περιεκτικοί και να καταρτίζονται ακολουθώντας την
ίδια λογιστική βάση µε του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισµού.
(β) Την περιγραφή και αξιολόγηση των µακροοικονοµικών εξελίξεων και προοπτικών, συµπεριλαµβανοµένων
των αποτελεσµάτων για τα δύο προηγούµενα έτη και
των προβλέψεων για το τρέχον έτος, το έτος προϋπολογισµού και τα επόµενα τρία έτη των κύριων µακροοικονοµικών δεικτών. Επίσης, στους δείκτες αυτούς συµπεριλαµβάνεται το ΑΕΠ και οι κύριες συνιστώσες του, ο δείκτης τιµών καταναλωτή, η απασχόληση και η ανεργία και
το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.
(γ) Την περιγραφή και αξιολόγηση των δηµοσιονοµικών εξελίξεων και προβλέψεων, συµπεριλαµβανοµένων
των αποτελεσµάτων για τα προηγούµενα δύο έτη και
των προβλέψεων για το τρέχον έτος, το έτος προϋπολογισµού και τα επόµενα τρία έτη, στις οποίες περιλαµβά-
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νονται:
(αα) σύγκριση των προϋπολογισθέντων κατανοµών και
αποτελεσµάτων, για το τρέχον έτος και τα προηγούµενα
δύο οικονοµικά έτη, συµπεριλαµβανοµένων των εσόδων,
των εξόδων, του υπολοίπου, της χρηµατοδότησης και
του χρέους,
(ββ) πρόβλεψη των εσόδων, των εξόδων, του ελλείµµατος και χρέους της Γενικής Κυβέρνησης χωρίς να ληφθούν υπόψη τα κύρια µέτρα πολιτικής που προγραµµατίζει η Κυβέρνηση στον ετήσιο προϋπολογισµό,
(γγ) κατάσταση όλων των κύριων µέτρων πολιτικής
που προγραµµατίζει να εισάγει η Κυβέρνηση στον επόµενο προϋπολογισµό και εκτίµηση του µεµονωµένου και
συλλογικού αντίκτυπού τους επί του ελλείµµατος και
χρέους της Γενικής Κυβέρνησης,
(δδ) πρόβλεψη των εσόδων, των εξόδων, του ελλείµµατος και του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης λαµβανοµένων υπόψη των κύριων µέτρων πολιτικής που προγραµµατίζει η κυβέρνηση στον ετήσιο προϋπολογισµό.
(δ) Την κατάσταση όλων των υποκείµενων κύριων παραδοχών των οικονοµικών και δηµοσιονοµικών προβλέψεων, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται:
(αα) ελαστικότητες και ποσοστά συµµόρφωσης για τις
κύριες πηγές των εσόδων της Γενικής Κυβέρνησης,
(ββ) παραδοχές για τον αριθµό των εργαζόµενων στο
∆ηµόσιο, όσων δικαιούνται παροχών και όσων λαµβάνουν σύνταξη και την τιµαριθµοποίηση των µισθών, συντάξεων, παροχών, αγορών αγαθών και υπηρεσιών και εξόδων επενδύσεων,
(γγ) επιτόκια για τις υφιστάµενες και τις νέες υποχρεώσεις της κυβέρνησης.
(ε) Την κατάσταση των κύριων πηγών κινδύνου για τις
δηµοσιονοµικές προβλέψεις και του εκτιµώµενου αντίκτυπου των παρακάτω:
(αα) της ανάλυσης της ευαισθησίας των δηµοσιονοµικών στόχων της Κυβέρνησης και άλλων συνόλων στις
µεταβολές των κύριων οικονοµικών παραδοχών των
προβλέψεων και
(ββ) της εκτίµησης του δηµοσιονοµικού αντίκτυπου
των κύριων πηγών δηµοσιονοµικού κινδύνου συµπεριλαµβανοµένων των εγγυήσεων του ∆ηµοσίου και άλλων
ενδεχόµενων υποχρεώσεων.
(στ) Το στόχο για το χρηµατικό υπόλοιπο της Γενικής
Κυβέρνησης µε κωδικοποίηση σε ειδικές κατηγορίες
στόχων χρηµατικού υπολοίπου για τον Κρατικό Προϋπολογισµό, τον Κοινωνικό Προϋπολογισµό και τον ενοποιηµένο προϋπολογισµό των τοπικών αυτοδιοικήσεων για
το έτος προϋπολογισµού και τα επόµενα τρία έτη.
(ζ) Το συνολικό ανώτατο όριο δαπανών για τον Κρατικό Προϋπολογισµό που παρατίθεται στο άρθρο 6Ε του
παρόντος νόµου, που καλύπτει το οικονοµικό έτος του
προϋπολογισµού και τα τρία επόµενα οικονοµικά έτη.
(η) Το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆απανών για τον Κρατικό Προϋπολογισµό που περιέχει:
(αα) εκτιµήσεις τακτικών δαπανών και δαπανών για επενδύσεις για κάθε Υπουργείο, για το έτος προϋπολογισµού και τα τρία επόµενα έτη που συνάδουν µε το συνολικό ανώτατο όριο δαπανών,
(ββ) εκτιµήσεις του ύψους των µεταβιβάσεων από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό στην τοπική αυτοδιοίκηση, τους
οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και τα νοσοκοµεία
(και σε άλλο φορέα κατά περίπτωση) για το έτος προϋπολογισµού και τα τρία επόµενα έτη,
(γγ) περιθώριο προγραµµατισµού για την κάλυψη του

κόστους µελλοντικών πολιτικών και σφαλµάτων στις
προβλέψεις δαπανών για τα τρία έτη µετά το οικονοµικό
έτος, ύψους όχι µικρότερου του 1 και όχι µεγαλύτερου
του 2 τοις εκατό των δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισµού ενός δεδοµένου οικονοµικού έτους.
(θ) Τις εκτιµήσεις ακαθάριστων εξόδων, εσόδων, και
ελλείµµατος ή πλεονάσµατος του Κοινωνικού Προϋπολογισµού του έτους του προϋπολογισµού και των τριών
επόµενων ετών, ταξινοµηµένες επί τη βάσει του σχεδίου
του κύριου ασφαλιστικού φορέα και της οµαδοποίησης
των νοσοκοµείων που είναι συµβατές µε το στόχο που αναφέρεται στην περίπτωση (γ).
(ι) Τις εκτιµήσεις ακαθάριστων εξόδων, εσόδων, και
ελλείµµατος ή πλεονάσµατος των ενοποιηµένων προϋπολογισµών της τοπικής αυτοδιοίκησης για το έτος προϋπολογισµού και τα επόµενα τρία έτη που είναι συµβατές µε το στόχο που αναφέρεται στην περίπτωση (γ).
(κ) Τη ∆ιαβεβαίωση ότι η λογιστική απεικόνιση των δηµοσιονοµικών δεικτών, στόχων και προβλέψεων µαζί µε
την εναρµόνιση των κύριων δηµοσιονοµικών συνόλων
της Γενικής Κυβέρνησης, βασίζονται σε έννοιες και ταξινοµήσεις του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Λογαριασµών
του 1995 (ESA 95).
(λ) Τη ∆ήλωση συµµόρφωσης των προβλέψεων και
στόχων του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής
Στρατηγικής µε τις αρχές και διαδικασίες που παρατίθενται σε αυτόν τον νόµο.
Άρθρο 6Β
Ψήφιση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής
Στρατηγικής
1. Το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής συντάσσεται µε την καθοδήγηση και εποπτεία
του Υπουργού Οικονοµικών και υποβάλλεται στο Υπουργικό Συµβούλιο για έγκριση το αργότερο µέχρι 15 Απριλίου. Μετά την έγκρισή του από το Υπουργικό Συµβούλιο, ο Υπουργός Οικονοµικών το καταθέτει στη Βουλή
για ψήφιση το αργότερο µέχρι 15 Μαΐου.
2. Η Βουλή επισκοπεί, συζητεί και ψηφίζει το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής. Ειδικότερα, αξιολογεί αν η κατάρτισή του έγινε σύµφωνα µε
τις δηµοσιονοµικές αρχές και ρυθµίσεις που ορίζονται από τον παρόντα νόµο και εγκρίνει τους µεσοπρόθεσµους
στόχους για τα ελλείµµατα της Γενικής Κυβέρνησης, του
Κρατικού Προϋπολογισµού, του Κοινωνικού Προϋπολογισµού και των ενοποιηµένων προϋπολογισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης, καθώς και το συνολικό και τα ανά φορέα
της Κεντρικής ∆ιοίκησης ανώτατα όρια για το έτος που
αφορά ο Κρατικός Προϋπολογισµός.
Άρθρο 6Γ
Επικαιροποίηση του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής
1. Ο Υπουργός Οικονοµικών εντός του Σεπτεµβρίου
κάθε έτους, εφόσον από την ψήφιση του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής έχουν µεταβληθεί ουσιώδη στοιχεία των εκτιµήσεων και προβλέψεων αυτού, τα οποία επιδρούν στην κατάρτιση του
προς κατάθεση προϋπολογισµού, υποβάλλει στη Βουλή
προς ψήφιση επικαιροποιηµένο Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής κατά τη διαδικασία του
προηγούµενου άρθρου. Η ψήφιση από τη Βουλή πρέπει
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να έχει ολοκληρωθεί εντός δέκα (10) ηµερών από την
κατάθεσή του.
2. Η Επικαιροποίηση του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής περιέχει, τουλάχιστον την
επικαιροποίηση των εκτιµήσεων και προβλέψεων που
περιέχονται στο Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής κάθε οικονοµικού έτους, στις οποίες
γίνεται αναφορά στο άρθρο 6Α του παρόντος νόµου.
Άρθρο 6∆
Συµµόρφωση των ετήσιων προϋπολογισµών µε το
Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής
1. Ο ετήσιος Κρατικός Προϋπολογισµός, ο Κοινωνικός
Προϋπολογισµός, ο ενοποιηµένος ετήσιος προϋπολογισµός τοπικής αυτοδιοίκησης, οι προσαρτηµένοι στον
Κρατικό Προϋπολογισµό, προϋπολογισµοί άλλων φορέων και κάθε άλλος ετήσιος προϋπολογισµός που αποτελεί µέρος του ετήσιου προϋπολογισµού της Γενικής Κυβέρνησης µε τα προσαρτήµατά του, καταρτίζεται, εγκρίνεται και εκτελείται σε απόλυτη συµµόρφωση προς τους
δηµοσιονοµικούς στόχους και τις προβλέψεις που αναφέρονται στο Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής
Στρατηγικής και στις ενδεχόµενες επικαιροποιήσεις του,
σύµφωνα και µε τις οδηγίες και εγκυκλίους του Υπουργού Οικονοµικών.
2. Στην έννοια της παραπάνω συµµόρφωσης περιλαµβάνεται και η υποχρέωση κάθε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης να µην λαµβάνει ή υιοθετεί απόφαση ή ενέργεια που παραβιάζει αρχές και διαδικασίες που τίθενται
µε τον παρόντα νόµο αλλά και τις δηµοσιονοµικές επιδιώξεις, τα ανώτατα όρια και τους στόχους, που ορίζονται στο εφαρµοστέο Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής. Η παραβίαση της υποχρέωσης αυτής συνεπάγεται για τους φορείς της Κεντρικής ∆ιοίκησης ισόποση µείωση των επί µέρους ανωτάτων ορίων
δαπανών τους του επόµενου προϋπολογισµού. Σε περίπτωση παραβίασης της παραπάνω υποχρέωσης από
τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, ο Υπουργός Οικονοµικών αξιολογεί την αναγκαιότητα της παραβίασης αυτής και εφόσον διαπιστώσει ότι οι εν λόγω φορείς µπορούσαν να ενεργήσουν διαφορετικά τηρώντας
τις υποχρεώσεις τους, προβαίνει σε ισόποση µείωση των
επιχορηγήσεων ή µεταφορών πιστώσεων προς αυτούς
από τον επόµενο Κρατικό Προϋπολογισµό.
Άρθρο 6Ε
Κατάρτιση και περιεχόµενο του ετήσιου
Κρατικού Προϋπολογισµού
1. Η κατάρτιση του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισµού
γίνεται µε τη µέθοδο του καθορισµού εκ των προτέρων
ανώτατων δεσµευτικών ορίων δαπανών ανά φορέα της
Κεντρικής ∆ιοίκησης, εντός των οποίων και µόνο κατανέµονται οι δαπάνες των επί µέρους υποκείµενων φορέων.
2. Στον ετήσιο Κρατικό Προϋπολογισµό περιλαµβάνονται τουλάχιστον:
(α) οι προβλέψεις εσόδων και εξόδων για το οικονοµικό έτος,
(β) τα συνολικά ανώτατα όρια δαπανών για τον ετήσιο
Κρατικό Προϋπολογισµό, όπως αυτά ορίζονται στο Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής και
καλύπτουν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) των δαπανών
του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισµού. Από το όριο αυ-

τό εξαιρούνται οι δαπάνες εξυπηρέτησης του δηµόσιου
χρέους (χρεολύσια και τόκοι),
(γ)τα ετήσια ανώτατα όρια δαπανών ανά φορέα Κεντρικής ∆ιοίκησης και ανά µείζονα κατηγορία δαπανών,
(δ) το ύψος αποθεµατικού,
(ε) η χρήση ενδεχόµενου πλεονάσµατος,
(στ) το µέγιστο ύψος δανεισµού για το οποίο η Βουλή
θα εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονοµικών να αναλάβει εκ µέρους του ∆ηµοσίου,
(ζ) η µεταφορά πόρων οποιουδήποτε είδους, όπως επιδοτήσεις και χρηµατοδότηση προγραµµάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, αυτόνοµων φορέων και ειδικών ταµείων, νοµικών προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου περιλαµβανοµένων κρατικών και δηµοτικών επιχειρήσεων, καθώς και µη κυβερνητικών φορέων, ιδρυµάτων ή
ιδιωτών,
(η) οι εγγυήσεις του ∆ηµοσίου που πρόκειται να δοθούν κατά τη διάρκεια του έτους,
(θ) κατάσταση του ανεξόφλητου χρέους, εγγυήσεων
και των δανειακών πράξεων της Γενικής Κυβέρνησης,
(ι) το µέγιστο ύψος δανεισµού που ο Υπουργός Οικονοµικών δύναται να εγκρίνει για τους λοιπούς φορείς
της Γενικής Κυβέρνησης, περιλαµβανοµένης της τοπικής
αυτοδιοίκησης και των κρατικών επιχειρήσεων, κατά τη
διάρκεια του οικονοµικού έτους.
3. Όλες οι δηµόσιες οικονοµικές συναλλαγές της Γενικής Κυβέρνησης, τόσο ως προς τα έσοδα όσο και ως
προς τις δαπάνες, διαρθρώνονται και ταξινοµούνται
στην ίδια κατηγορία τόσο για τον προϋπολογισµό όσο
και για τη λογιστική απεικόνιση. Οι ταξινοµήσεις αυτές
σχεδιάζονται σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα και διαρθρώνονται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η περιεκτική παρουσίαση στον ετήσιο Κρατικό Προϋπολογισµό
όλων των εσόδων και δαπανών και όλων των πιστώσεων
που εγκρίνονται από την Βουλή.
4. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται: (α) η διαδικασία και το χρονοδιάγραµµα κατάρτισης του Κρατικού Προϋπολογισµού και του προϋπολογισµού των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, πλην
των ενοποιηµένων ετήσιων προϋπολογισµών της τοπικής αυτοδιοίκησης, (β) τα αρµόδια όργανα και η διαδικασία των πιστώσεων σε αναλυτικό επίπεδο, (γ) οι µείζονες κατηγορίες δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισµού, (δ) η ταξινόµηση των εσόδων και δαπανών των
προϋπολογισµών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
και (ε) κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»
Άρθρο 10
Η παράγραφος 5 του άρθρου 7 του ν. 2362/1995 αναριθµείται σε 8 και προστίθενται νέοι παράγραφοι 5, 6 και
7 ως εξής:
«5. Για τις πραγµατοποιούµενες πληρωµές του Π∆Ε τα
προβλεπόµενα δικαιολογητικά υποβάλλονται για εκκαθάριση στις αρµόδιες υπηρεσίες και έκδοση των κατά
νόµο συµψηφιστικών χρηµατικών ενταλµάτων, το αργότερο εντός δύο µηνών από την πραγµατοποίηση των
πληρωµών αυτών. Ειδικά για τις πληρωµές που πραγµατοποιούνται κατά το µήνα ∆εκέµβριο η προθεσµία αυτή
συντοµεύεται στον ένα µήνα.
6. Τα ανωτέρω χρηµατικά εντάλµατα εκδίδονται από
τις αρµόδιες υπηρεσίες το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου
του έτους που έπεται του έτους στο οποίο έγιναν οι πλη-
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ρωµές και καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία µε ηµεροµηνία 31 ∆εκεµβρίου του έτους πραγµατοποίησης των
σχετικών πληρωµών που τακτοποιούνται µε αυτά.
7. Οι διαχειριστές των έργων του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων ευθύνονται κατά τις διατάξεις περί υπολόγων χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής και περί δηµοσίων υπολόγων.»
Άρθρο 11
Το άρθρο 8 του ν. 2362/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 8
Ψήφιση του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισµού
1. Προσχέδιο του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισµού
κατατίθεται από τον Υπουργό Οικονοµικών στην αρµόδια κοινοβουλευτική επιτροπή την πρώτη ∆ευτέρα του
Οκτωβρίου πριν την έναρξη του οικονοµικού έτους που
αφορά και το οποίο συζητείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό της Βουλής.
2. Ο Υπουργός Οικονοµικών, λαµβάνοντας υπόψη τις
παρατηρήσεις της αρµόδιας επιτροπής, εισάγει σχέδιο
του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισµού στη Βουλή σαράντα τουλάχιστον ηµέρες πριν αρχίσει το οικονοµικό έτος που αφορά και το οποίο ψηφίζεται κατά την τακτική
ετήσια σύνοδο αυτής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον
Κανονισµό της Βουλής.
3. Το σχέδιο του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισµού
κατά την κατάθεσή του στη Βουλή συνοδεύεται από:
(α) Τις συνόψεις των προϋπολογισµών των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, τις αναλυτικές εκθέσεις
των Γενικών ∆ιευθυντών κατά τα άρθρα 10 και 13 του
παρόντος νόµου, καθώς και από έκθεση του Γενικού ∆ιευθυντή ∆ηµόσιας Περιουσίας, στην οποία αποτυπώνονται τα αποτελέσµατα αξιοποίησης της περιουσίας του
∆ηµοσίου.
(β) ∆ήλωση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία
διαβεβαιώνει ότι οι ετήσιοι προϋπολογισµοί της Γενικής
Κυβέρνησης βρίσκονται σε συµµόρφωση µε το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής ή την
τυχόν επικαιροποίησή του για το αντίστοιχο οικονοµικό
έτος. Ειδικότερα µε αυτή τη δήλωση συµµόρφωσης
προσδιορίζεται κατά πόσο η κατάρτιση του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισµού, του Κοινωνικού Προϋπολογισµού και του προϋπολογισµού τοπικής αυτοδιοίκησης είναι σύµφωνη µε το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής ή την τυχόν επικαιροποίησή του, που
εγκρίθηκε για το αντίστοιχο οικονοµικό έτος. Σε περίπτωση που ο Υπουργός Οικονοµικών αδυνατεί να υπογράψει δήλωση συµµόρφωσης σύµφωνα µε τους παραπάνω όρους, δηλώνει εγγράφως τις τυχόν αποκλίσεις
των προϋπολογισµών της Γενικής Κυβέρνησης από το
Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής ή
την τυχόν επικαιροποίησή του, αιτιολογώντας αυτές λεπτοµερώς, καθώς και τους τρόπους που προβλέπονται
για την διόρθωση αυτών των αποκλίσεων.
(γ) ∆ήλωση περί του συνολικού ανεξόφλητου δηµόσιου χρέους, περιλαµβανοµένων των κρατικών εγγυήσεων, των ποσών των ανεξόφλητων τρεχουσών δανειακών
δεσµεύσεων, καθώς και των συµµετοχών της Γενικής
Κυβέρνησης σε µετοχικά κεφάλαια.
(δ) Περίληψη πράξεων και υπολοίπων χρηµατοοικονοµικής φύσης ή σχετικών µε τα έσοδα και τα έξοδα κάθε

ειδικού κονδυλίου, µε επισήµανση των πόρων που µεταφέρονται από τον ετήσιο Κρατικό Προϋπολογισµό.
(ε) Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία απαιτείται κατά την
κρίση του Υπουργού Οικονοµικών, προκειµένου να ικανοποιηθεί η διαφάνεια και η δηµόσια κατανόηση του
προϋπολογισµού.
(στ) ∆ήλωση του Υπουργού Οικονοµικών που επιβεβαιώνει ότι όλες οι προβλέψεις που έχουν περιληφθεί
στην πρόταση σχεδίου του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισµού και των σχετικών εγγράφων ανταποκρίνονται,
στο βαθµό που είναι ευλόγως και πρακτικώς δυνατό, σε
πραγµατικά στοιχεία και κόστη όλων των δηλούµενων
πολιτικών της Κυβέρνησης και όλων των άλλων περιστάσεων που ενδέχεται να επηρεάσουν τις δηµοσιονοµικές
προοπτικές.
4. Μετά την ψήφιση του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισµού οι πιστώσεις που αφορούν στις δαπάνες ανά φορέα Κεντρικής ∆ιοίκησης και µείζονες οικονοµικές κατηγορίες είναι δεσµευτικές. Οι ανωτέρω πιστώσεις συνιστούν τα µέγιστα κονδύλια για το έτος που αφορά ο
προϋπολογισµός και δεν µεταφέρονται σε επόµενο οικονοµικό έτος. Με εξαίρεση τις ρυθµίσεις της παραγράφου
4 του άρθρου 8Α και 15 του παρόντος νόµου, καµία άλλη
δαπάνη δεν µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο δέσµευσης ή να καταβληθεί πέραν των ποσών που έχουν εγγραφεί γι’ αυτή στον ετήσιο προϋπολογισµό ή στους
σχετικούς συµπληρωµατικούς προϋπολογισµούς.»
Άρθρο 12
Μετά το άρθρο 8 του ν. 2362/1995 προστίθενται άρθρα
8Α και 8Β ως εξής:
«Άρθρο 8Α
Ψήφιση Συµπληρωµατικών Προϋπολογισµών
1. Ο Υπουργός Οικονοµικών µπορεί να υποβάλει στη
Βουλή, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του οικονοµικού
έτους, πρόταση τροποποίησης των πιστώσεων του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισµού, µε συµπληρωµατικό
προϋπολογισµό.
2. Ο Υπουργός Οικονοµικών υποχρεούται να υποβάλει
συµπληρωµατικό προϋπολογισµό στη Βουλή εντός του
οικονοµικού έτους, πέραν των περιπτώσεων της παραγράφου 7 του άρθρου 15 και της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του παρόντος νόµου, που απαιτούν συµπληρωµατικό προϋπολογισµό και εφόσον συντρέχει και µία
από τις παρακάτω περιπτώσεις:
(α) αν η τριµηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισµού, που υποβάλλεται στη Βουλή από τον Υπουργό Οικονοµικών, καταδεικνύει ότι η Κεντρική ∆ιοίκηση ενδέχεται να υπερβεί το συνολικό ανώτατο όριο δαπανών
που εγκρίθηκε από τη Βουλή για το εν λόγω οικονοµικό
έτος,
(β) αν το αποθεµατικό του προϋπολογισµού έχει δεσµευθεί στο σύνολό του και θα απαιτηθούν πρόσθετοι
πόροι για την κάλυψη απρόσµενων δαπανών πριν από το
τέλος του οικονοµικού έτους,
(γ) αν για την κάλυψη των πρόσθετων δαπανών δεν είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν άλλες µεταφορές ή
ανακατανοµές µε την εφαρµογή των κανόνων µεταφοράς πιστώσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 15 του παρόντος νόµου,
δ) αν έχουν υπάρξει µείζονες αλλαγές στη σύνθεση
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του προϋπολογισµού ακόµα και αν δεν έχει µεταβληθεί
το συνολικό ύψος των δαπανών.
3. Η κατάρτιση, έγκριση και εκτέλεση συµπληρωµατικού προϋπολογισµού διέπεται από τις ίδιες αρχές και
τους ίδιους κανόνες που εφαρµόζονται κατά την έγκριση και εκτέλεση του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισµού,
όπως ορίζονται στον παρόντα νόµο.
4. Κατ’ εξαίρεση των παραπάνω παραγράφων, ο Υπουργός Οικονοµικών δύναται να εγκρίνει δαπάνες που
υπερβαίνουν τα ποσά των πιστώσεων για την εξυπηρέτηση δανείων, υποχρεώσεων που απορρέουν από διεθνείς συνθήκες και δαπάνες που χρηµατοδοτούνται από
τον προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και
άλλες δαπάνες που προκύπτουν εκτάκτως και δηµιουργούν υποχρεώσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντός
εξήντα (60) ηµερών από την ηµεροµηνία της έγκρισης
των δαπανών του προηγούµενου εδαφίου, ο Υπουργός
Οικονοµικών υποβάλει στη Βουλή έκθεση για τις εγκριθείσες δαπάνες.
Άρθρο 8Β
Γραφείο Προϋπολογισµού στη Βουλή
Στο πλαίσιο των γενικών αρχών της δηµοσιονοµικής
διαχείρισης που τίθενται µε τον παρόντα νόµο, το Υπουργείο Οικονοµικών και τα λοιπά υπουργεία και φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, υποχρεούνται να παρέχουν τις αιτούµενες πληροφορίες στο Γραφείο Προϋπολογισµού, που ιδρύθηκε στη Βουλή µε τροποποίηση του
Κανονισµού της, για την ενηµέρωσή της και την υποβοήθηση του έργου της.»
Άρθρο 13
Το άρθρο 9 του ν. 2362/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Αν δεν είναι δυνατή η ψήφιση του προϋπολογισµού, επειδή έληξε η περίοδος της Βουλής, τότε παρατείνεται για τέσσερις (4) µήνες η ισχύς του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους που έληξε ή λήγει, µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του
Υπουργικού Συµβουλίου.
2. Κατά την περίοδο της προσωρινής διαχείρισης των
εσόδων και εξόδων σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, δεν επιτρέπεται η πραγµατοποίηση δαπανών
σχετικών µε τη σύσταση ή επέκταση δηµοσίων υπηρεσιών.»
Άρθρο 14
Το άρθρο 10 του ν. 2362/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 10
'Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισµού
1. Έσοδα του προϋπολογισµού είναι τα ποσά που βεβαιώνονται κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους, στο
οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισµός, ανεξάρτητα από
τη χρονική περίοδο από την οποία προέρχονται, όπως επίσης και τα βεβαιωθέντα έσοδα του προϋπολογισµού
του προηγούµενου οικονοµικού έτους, που δεν έχουν εισπραχθεί.
2. Τα έσοδα του προϋπολογισµού που έχουν βεβαιωθεί και δεν έχουν εισπραχθεί µέχρι τη λήξη του οικονοµικού έτους, διαγράφονται από το οικονοµικό έτος στο ο-

ποίο έχουν βεβαιωθεί και επαναβεβαιώνονται ως έσοδα
του Προϋπολογισµού του επόµενου οικονοµικού έτους.
3. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου κάθε έτους συντάσσεται
έκθεση από τους Γενικούς ∆ιευθυντές Φορολογίας και
Φορολογικών Ελέγχων και Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., επί της
πορείας των δηµοσίων εσόδων, της δραστηριότητας των
αρµόδιων υπηρεσιών και των αποτελεσµάτων του ελέγχου για την περιστολή της φοροδιαφυγής και του λαθρεµπορίου κατά το χρόνο που πέρασε, η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονοµικών.
Η έκθεση αυτή περιλαµβάνει το σχετικό νοµοθετικό
έργο, επιπλέον δε στατιστικά στοιχεία σχετικά µε την επιβολή προστίµων επί παραβάσεων φορολογικής και τελωνειακής νοµοθεσίας, καθώς και πίνακες παραβατών.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται
κάθε σχετική µε το θέµα λεπτοµέρεια.»
Άρθρο 15
Η παράγραφος 4 του άρθρου 13 του ν. 2362/1995 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4. Μέχρι τέλους Οκτωβρίου κάθε έτους υποβάλλονται στον Υπουργό Οικονοµικών, από τους καθ’ ύλην αρµόδιους Γενικούς ∆ιευθυντές του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους, εκθέσεις επί της πορείας των κρατικών δαπανών και των αποτελεσµάτων του δηµοσιονοµικού ελέγχου του προηγούµενου οικονοµικού έτους. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται κάθε σχετική µε το θέµα λεπτοµέρεια.»
Άρθρο 16
Ο τίτλος και οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 14 του
ν. 2362/1995 αντικαθίστανται και προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
« Άρθρο 14
Τακτοποιητικές λογιστικές εγγραφές
προϋπολογισµού του Γραφείου Συµψηφισµών
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους µετά τη λήξη
του οικονοµικού έτους
1. Το Γραφείο Συµψηφισµών του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους δύναται να διενεργεί τακτοποιητικές λογιστικές εγγραφές, για την εµφάνιση εσόδων και εξόδων
του Προϋπολογισµού µέχρι τρεις (3) µήνες µετά τη λήξη
του οικονοµικού έτους µε ηµεροµηνία 31 ∆εκεµβρίου,
για τις εισπράξεις και πληρωµές που πραγµατοποιήθηκαν µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου.
2. Οι πράξεις, που εκδίδονται για την εφαρµογή των
διατάξεων του παρόντος άρθρου, φέρουν τρέχουσα ηµεροµηνία και εµφανίζονται στις 31 ∆εκεµβρίου του έτους στο οποίο αναφέρεται ο Προϋπολογισµός.
3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται από το τρέχον οικονοµικό έτος 2010.»
Άρθρο 17
Το άρθρο 15 του ν. 2362/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 15
Ειδικότητα Πιστώσεων - Αυξοµειώσεις - Μεταφορές
1. Πίστωση είναι το ποσό που αναγράφεται στον Προ-
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ϋπολογισµό για την αντιµετώπιση συγκεκριµένης δαπάνης, όπως αυτή προσδιορίζεται στο πλέον αναλυτικό επίπεδο της ταξινόµησης των δαπανών του Κρατικού
Προϋπολογισµού.
2. Οι πιστώσεις του Προϋπολογισµού χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την αντιµετώπιση των δαπανών
του φορέα της Κεντρικής ∆ιοίκησης για τις οποίες προβλέφθηκαν (αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων).
3. Με αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου κύριου
διατάκτη είναι δυνατή η µεταφορά πιστώσεων εντός των
µειζόνων κατηγοριών δαπανών του Προϋπολογισµού
του, χωρίς να µεταβληθούν τα ανώτατα όρια αυτών.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα από αιτιολογηµένη πρόταση του αρµόδιου διατάκτη, δύναται να γίνονται µεταφορές µεταξύ µείζονων κατηγοριών δαπανών εντός των προϋπολογισµών των φορέων
της Κεντρικής ∆ιοίκησης υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν ποσοστό 10% της αρχικής πίστωσης.
5. Με απόφαση του κύριου διατάκτη του προϋπολογισµού των υπουργείων είναι δυνατή η µεταφορά πιστώσεων στους προϋπολογισµούς των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων και στους προϋπολογισµούς των περιφερειακών υπηρεσιών του, για την κάλυψη αντίστοιχων µε τις
πιστώσεις που µειώνονται, δραστηριοτήτων.
6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως δύναται να ορίζονται πιστώσεις που δεν είναι δεκτικές αυξοµειώσεων.
7. Για µεταφορά πιστώσεων από φορέα σε άλλο φορέα Κεντρικής ∆ιοίκησης, για οποιαδήποτε µεταφορά πίστωσης µεταξύ µειζόνων κατηγοριών δαπανών του ίδιου
φορέα που υπερβαίνει ποσοστό 10% της αρχικής πίστωσης της κατηγορίας προέλευσης, για µεταφορές από άλλες κατηγορίες δαπανών σε δαπάνες µισθοδοσίας καθώς και για µεταφορές από κεφαλαιουχικές δαπάνες σε
άλλες κατηγορίες δαπανών, απαιτείται η έγκριση της
Βουλής κατά τη διαδικασία του συµπληρωµατικού προϋπολογισµού του άρθρου 8Α του παρόντος νόµου.
8. Ο Υπουργός Οικονοµικών υποβάλλει κάθε τρίµηνο
στην Βουλή έκθεση στην οποία παρουσιάζει λεπτοµερή
αθροιστικά στοιχεία σχετικά µε τις µεταφορές πιστώσεων του προϋπολογισµού που εγκρίθηκαν σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος νόµου.
9. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύναται
να καθορίζονται λεπτοµέρειες εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
10. Η παραβίαση των διατάξεων του άρθρου αυτού συνεπάγεται για τους φορείς της Κεντρικής ∆ιοίκησης, ισόποση µείωση των επί µέρους ανώτατων ορίων δαπανών
τους του επόµενου οικονοµικού έτους.
Άρθρο 18
Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 17 του ν. 2362/1995,
µετά τις λέξεις «µε τα έσοδα» προστίθεται η λέξη «του
προϋπολογισµού» και το στοιχείο α) αντικαθίσταται ως
εξής: «α) από εισπράξεις ποσών από επιστροφή αδιάθετων υπολοίπων χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής
και ποσών που έχουν πληρωθεί αχρεωστήτως για την
αύξηση των αντίστοιχων πιστώσεων του οικονοµικού έτους, κατά το οποίο πραγµατοποιείται το έσοδο.»
Άρθρο 19
Το άρθρο 18 του ν. 2362/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 18
Αποθεµατικό Κρατικού Προϋπολογισµού
1. Στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Οικονοµικών
εγγράφεται ειδική πίστωση ως αποθεµατικό, ποσού όχι
µικρότερου του 1 και όχι µεγαλύτερου του 3 τοις εκατό
των συνολικών δαπανών του ετησίου Κρατικού Προϋπολογισµού, εξαιρουµένων των τοκοχρεολυσίων.
2. Το αποθεµατικό χρησιµοποιείται αποκλειστικά για
την κάλυψη σηµαντικών, άµεσων, αναπόφευκτων και επειγουσών δαπανών, η πρόβλεψη των οποίων δεν ήταν
εφικτή κατά το χρόνο της έγκρισης του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισµού ή των συµπληρωµατικών προϋπολογισµών.
3. Η χορήγηση πίστωσης από το αποθεµατικό πραγµατοποιείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µετά
από αιτιολογηµένη πρόταση του αρµόδιου διατάκτη
στην οποία βεβαιώνονται: (α) οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία τη χρήση της πίστωσης του αποθεµατικού, (β) η
αδυναµία αντιµετώπισης της ανάγκης µε τον περιορισµό
άλλων δαπανών του εκτελούµενου προϋπολογισµού του
και (γ) τεκµηριωµένη έκθεση για την εξάντληση των δυνατοτήτων ανακατανοµών πιστώσεων.
4. Για την παρακολούθηση του αποθεµατικού ο Υπουργός Οικονοµικών παρουσιάζει κάθε τρίµηνο στη Βουλή
κατάσταση µε τους φορείς της Κεντρικής ∆ιοίκησης που
ενισχύθηκαν από το αποθεµατικό, τους λόγους που οδήγησαν στην ενίσχυση αυτή, τον τρόπο µε τον οποίο οι
σχετικές δαπάνες συµµορφώνονται µε τα κριτήρια χρήσης που ορίζει ο παρών νόµος, καθώς και το εναποµένον
υπόλοιπο του αποθεµατικού.
5. Το χορηγούµενο από το αποθεµατικό ποσό χρησιµοποιείται αποκλειστικά από τον διατάκτη του φορέα στο
τρέχον έτος του προϋπολογισµού του. Το ποσό αυτό δεν
συνυπολογίζεται για τον καθορισµό των ανώτατων ορίων δαπανών του φορέα τα επόµενα έτη.
6. Από τις εγκεκριµένες πιστώσεις του προϋπολογισµού ενός φορέα της Κεντρικής ∆ιοίκησης, ο Υπουργός
Οικονοµικών δύναται να µεταφέρει σε ειδικό κωδικό, µέρος αυτών που δεν υπερβαίνει το 5% του συνολικού
προϋπολογισµού του, εξαιρουµένων των πιστώσεων µισθοδοσίας. Οι πιστώσεις αυτές χρησιµοποιούνται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µετά από πρόταση
του αρµόδιου διατάκτη για την αντιµετώπιση δαπανών
που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν, περιλαµβανοµένων και των οικείων ενδεχόµενων υποχρεώσεων.
Το αναπόδοτο ποσό δαπανών ταυτοποιείται εντός του
ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισµού και του συµπληρωµατικού προϋπολογισµού για το αντίστοιχο οικονοµικό
έτος και χρησιµοποιείται κατόπιν απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών και του αρµόδιου Υπουργού.»
Άρθρο 20
Το άρθρο 20 του ν. 2362/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 20
∆ιατάκτης
1. ∆ιατάκτης είναι ο Υπουργός ή το προβλεπόµενο από τις οργανωτικές διατάξεις όργανο του φορέα της Γενικής Κυβέρνησης είτε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς όργανο, το οποίο αναλαµβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού του φορέα του
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και προσδιορίζει τις απαιτήσεις σε βάρος του.
Κύριος διατάκτης είναι ο διατάκτης, που αναλαµβάνει
υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων, οι οποίες τίθενται στη διάθεσή του απευθείας από τον προϋπολογισµό
του φορέα του.
∆ευτερεύων διατάκτης είναι ο διατάκτης, που αναλαµβάνει υποχρεώσεις σε βάρος πιστώσεων, οι οποίες τίθενται στη διάθεσή του κατ’ εντολή του κύριου διατάκτη.
2. Τα καθήκοντα του διατάκτη είναι ασυµβίβαστα µε τα
καθήκοντα του δηµοσίου υπολόγου. Αν αναµιχθεί στα
καθήκοντα του τελευταίου, ευθύνεται ως δηµόσιος υπόλογος.
3. Ο διατάκτης οφείλει να λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα για την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισµού του φορέα του.
4. Αν ο διατάκτης διαπιστώσει ότι η ανάληψη υποχρέωσης στην οποία προτίθεται να προβεί, στοιχειοθετεί
σύγκρουση συµφερόντων οφείλει να απόσχει από αυτήν
και να το αναφέρει στην αρµόδια αρχή και στον Υπουργό
Οικονοµικών. Σε κάθε περίπτωση, σύγκρουση συµφερόντων και παραβίαση της αρχής της αµεροληψίας στοιχειοθετείται όταν: (α) η ικανοποίηση προσωπικού του συµφέροντος συνδέεται µε την ανάληψη της υποχρέωσης,
(β) είναι σύζυγος ή συγγενής εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας, κατευθείαν γραµµή απεριορίστως, εκ πλαγίου µέχρι
και τέταρτου βαθµού µε κάποιον από τους ενδιαφεροµένους ή (γ) έχει ιδιαίτερο δεσµό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα µε τους ενδιαφεροµένους. Παραβιάσεις των
παραπάνω υποχρεώσεων του διατάκτη συνιστούν πειθαρχικά αδικήµατα τιµωρούµενα µε τις πειθαρχικές ποινές του άρθρου 109 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄).
Αν διατάκτης είναι υπουργός και διαπιστώσει σύγκρουση συµφερόντων στο πρόσωπό του κατά την παραπάνω έννοια, οφείλει να απόσχει από την ανάληψη υποχρέωσης και να εξουσιοδοτήσει σχετικά, τον Υφυπουργό ή τον Γενικό Γραµµατέα του υπουργείου του.»
Άρθρο 21
Το άρθρο 21 του ν. 2362/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 21
Ανάληψη υποχρεώσεων
1. Ανάληψη υποχρέωσης είναι η διοικητική πράξη µε
την οποία γεννάται ή βεβαιώνεται υποχρέωση του ∆ηµοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης έναντι τρίτων (νοµική δέσµευση).
2. Πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης του ∆ηµοσίου και των λοιπών φορέων της
Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του αρµόδιου διατάκτη ή του κατά νόµο εξουσιοδοτηµένου οργάνου, µε την οποία δεσµεύεται η αναγκαία πίστωση (δηµοσιονοµική δέσµευση).
3. Για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται ότι θα βαρύνουν είτε τµηµατικά είτε εξ ολοκλήρου τα επόµενα οικονοµικά έτη του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής συµπεριλαµβανοµένων
και των µισθώσεων ακινήτων, απαιτείται προηγούµενη έγκριση του Υπουργού Οικονοµικών για τους φορείς της
Κεντρικής ∆ιοίκησης και του εποπτεύοντος Υπουργού
για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Το συνολικό ποσό και η διάρκεια της επιβάρυνσης αναφέρονται: (α) στη διοικητική πράξη ανάληψης της υποχρέω-

σης και (β) στο διαπιστωτικό έγγραφο της αρµόδιας οικονοµικής υπηρεσίας του φορέα που εξετάζει τη νοµιµότητα και κανονικότητα της δαπάνης.
4. Κάθε απόφαση δηµοσιονοµικής δέσµευσης κατά
την έννοια των προηγούµενων παραγράφων, καθ’ υπέρβαση των εγγεγραµµένων πιστώσεων και των ποσοστών
διάθεσης του προϋπολογισµού του φορέα, κατά παράβαση των διαδικασιών που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 8Α του παρόντος νόµου, είναι αυτοδίκαια και απολύτως άκυρη και ο διατάκτης του φορέα ευθύνεται ατοµικά για τη ζηµία του φορέα.
5. Η πράξη ανάληψης υποχρέωσης καταχωρίζεται αµέσως από την οικεία οικονοµική υπηρεσία στα λογιστικά βιβλία του φορέα και κοινοποιείται στις αρµόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και του Ελεγκτικού Συνεδρίου για αντίστοιχες εγγραφές. Με την
καταχώρισή της στα λογιστικά βιβλία δεσµεύεται ισόποση πίστωση µέχρι την πραγµατοποίηση και εξόφληση
της σχετικής δαπάνης. Για την ανάκληση και διαγραφή
της από τα λογιστικά βιβλία του φορέα απαιτείται αιτιολογηµένη αντίστοιχη πράξη του αρµόδιου διατάκτη, η οποία κοινοποιείται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για αντίστοιχη διαγραφή.
6. Καµία διοικητική πράξη που προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης δεν εκτελείται, εάν δεν βεβαιώνεται από την αρµόδια οικονοµική υπηρεσία του φορέα η δέσµευση στα οικεία λογιστικά βιβλία αντίστοιχης πίστωσης.
7. Για τις δαπάνες πάγιου χαρακτήρα (ηλεκτρική ενέργεια, ύδρευση, επικοινωνίες κ.λπ.) ή δαπάνες για τις οποίες ως εκ της φύσεώς τους δεν είναι δυνατή η τήρηση
της ανωτέρω διαδικασίας (νοσήλια, έξοδα κηδείας, συναλλαγµατικές διαφορές, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κ.λπ.), δεσµεύεται η απαραίτητη πίστωση αµέσως
µε την παραλαβή του σχετικού λογαριασµού ή σχετικής
ειδοποίησης ή µε την µε οποιονδήποτε τρόπο γνωστοποίηση του ύψους και του χρόνου εξόφλησής τους.
8. Με την έναρξη κάθε οικονοµικού έτους και πριν από
την ανάληψη οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης, µεταφέρονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα και δεσµεύονται
πιστώσεις ισόποσες µε το ανεξόφλητο µέρος των αναλήψεων υποχρεώσεων του προηγούµενου οικονοµικού
έτους και του ύψους των εγκρίσεων αναλήψεων υποχρεώσεων σε βάρος του προϋπολογισµού του τρέχοντος έτους που παρασχέθηκαν τα προηγούµενα έτη. Οι
πράξεις αυτές γνωστοποιούνται στις αρµόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και του Ελεγκτικού Συνεδρίου για αντίστοιχες εγγραφές. Νέες υποχρεώσεις αναλαµβάνονται σε βάρος του εναποµένοντος
υπολοίπου µετά τις κατά τα ανωτέρω δεσµεύσεις πιστώσεων.
9. Οι δαπάνες αποδοχών, συντάξεων, εξυπηρέτησης
του δηµόσιου χρέους και οι δαπάνες του άρθρου 37 του
παρόντος νόµου αναλαµβάνονται για ολόκληρο το ετήσιο ποσό από την έναρξη του οικονοµικού έτους.
10. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται αναλόγως και επί των δαπανών των Ενόπλων ∆υνάµεων.
11. Οι αρµόδιες υπηρεσίες για την εκκαθάριση και ενταλµατοποίηση των δαπανών οφείλουν να ελέγχουν
την τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας και να µην προβαίνουν σε εκκαθάριση και ενταλµατοποίηση αυτών, εφόσον δεν πληρούν τις τιθέµενες προϋποθέσεις. Για καταβολή δαπανών καθ’ υπέρβαση των εγκεκριµένων πιστώσεων ο φορέας της Γενικής Κυβέρνησης ευθύνεται µόνο
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βάσει των διατάξεων περί αδικαιολόγητου πλουτισµού.»
Άρθρο 22
Το άρθρο 22 του ν. 2362/1995 τροποποιείται ως εξής:
1. Στην παράγραφο 1 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Οι επιστροφές δηµοσίων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα δεν αποτελούν δηµόσια δαπάνη.»
2. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Ως δηµόσιες δαπάνες αναγνωρίζονται όσες προβλέπονται από διάταξη τυπικού νόµου ή κανονιστικής διοικητικής πράξης. Κατ’ εξαίρεση αναγνωρίζονται ως δηµόσιες δαπάνες και όσες δεν προβλέπονται ρητά από
διάταξη νόµου αλλά εξυπηρετούν αιτιολογηµένα τους
σκοπούς των φορέων της Κεντρικής ∆ιοίκησης.»
3. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3
αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«Η παράλειψη σύµπραξης αποτελεί µη τήρηση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας και συνεπάγεται τη µη δηµοσίευση της κανονιστικής διοικητικής πράξης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου, αποστέλλεται στο Εθνικό Τυπογραφείο, µέχρι 31 ∆εκεµβρίου κάθε έτους, από τη ∆ιεύθυνση Προϋπολογισµού του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, κατάλογος των φορέων που θα επιχορηγηθούν από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, κατά το αµέσως επόµενο οικονοµικό έτος.»
4. Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4. Οι δαπάνες δηµοσίων σχέσεων που πραγµατοποιούνται για την εξυπηρέτηση των σκοπών των φορέων
της Κεντρικής ∆ιοίκησης βαρύνουν ειδική πίστωση του
προϋπολογισµού τους, µε επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που αφορούν στο Υπουργείο Εξωτερικών.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται
οι κατηγορίες δαπανών δηµοσίων σχέσεων, το ανώτατο
όριο αυτών, καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή της διάταξης αυτής.»
Άρθρο 23
Μετά το άρθρο 22 του ν. 2362/1995 προστίθεται άρθρο
22Α ως εξής:
«Άρθρο 22Α
∆ιαδικασίες Ελέγχου Ανάληψης Υποχρεώσεων
1. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι διαδικασίες
ελέγχου όλων των αναλήψεων υποχρεώσεων κατά την
εκτέλεση του προϋπολογισµού της Γενικής Κυβέρνησης.
2. Στο προεδρικό διάταγµα της προηγούµενης παραγράφου περιλαµβάνεται: (α) σαφής ορισµός της ανάληψης υποχρεώσεων και των κατηγοριών τους, (β) διαδικασίες των αρµόδιων φορέων της Κεντρικής ∆ιοίκησης και
άλλων φορέων για να αναλαµβάνουν υποχρεώσεις που
αφορούν στον προϋπολογισµό ενός έτους ή πολλών ετών, (γ) διαδικασίες για την ανάληψη υποχρεώσεων δαπανών σε έργα της Ε.Ε. και άλλων διεθνών υποχρεώσεων, (δ) κατώτατο όριο για την προέγκριση της ανάληψης
δέσµευσης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, (ε)
µητρώο ανάληψης υποχρεώσεων και άλλα αντίστοιχα έντυπα για την καταγραφή, τον έλεγχο και την αναφορά
των εκκρεµών υποχρεώσεων και των οφειλών σε µηνι-

αία βάση, (στ) διαδικασίες για τη µεταφορά στο τέλος
του έτους των εκκρεµών υποχρεώσεων και οφειλών, στο
επόµενο οικονοµικό έτος και την εκκαθάρισή τους, (ζ)
κυρώσεις για µη συµµόρφωση και (η) κάθε άλλη λεπτοµέρεια σχετική µε τη διαδικασία ελέγχου ανάληψης υποχρεώσεων.
3. Οι Προϊστάµενοι των Οικονοµικών Υπηρεσιών όλων
των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης πρέπει να διασφαλίζουν ότι: (α) οι υποχρεώσεις που εγκρίνονται και εγγράφονται υπόκεινται στη διαθεσιµότητα επαρκούς υπολοίπου µη ανειληµµένων δεσµεύσεων και πιστώσεων
του προϋπολογισµού στον κωδικό αριθµό που χρεώνονται, (β) όλες οι πολυετείς υποχρεώσεις του προϋπολογισµού απαιτούν την προηγούµενη έγκριση του Υπουργού Οικονοµικών για τους φορείς της Κεντρικής ∆ιοίκησης και του εποπτεύοντος Υπουργού για τους λοιπούς
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, (γ) τα τιµολόγια για τα
αγαθά και τις υπηρεσίες πληρώνονται εγκαίρως, (δ) δεν
συσσωρεύονται ληξιπρόθεσµες οφειλές και (ε) όλες οι
εκκρεµείς υποχρεώσεις και τα απλήρωτα τιµολόγια στο
τέλος του έτους θα µεταφέρονται στο επόµενο οικονοµικό έτος και θα εκκαθαρίζονται µε ιεραρχηµένο τρόπο.
4. Η λογιστική καταγραφή των υποχρεώσεων του ∆ηµοσίου έναντι των τρίτων πραγµατοποιείται σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου
76Β του παρόντος νόµου, προεδρικό διάταγµα.»
Άρθρο 24
Το άρθρο 24 του ν. 2362/1995 τροποποιείται ως εξής:
1. Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Στις Υπηρεσίες ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου και στο
Ειδικό Λογιστήριο στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας διενεργείται ετήσια τακτική και έκτακτη επιθεώρηση από οικονοµικούς επιθεωρητές, οι οποίοι και συντάσσουν σχετικές εκθέσεις, καθώς και τις εκθέσεις αξιολόγησης των
προϊσταµένων τους.»
2. Οι παράγραφοι 2 και 3 καταργούνται.
3. Η παράγραφος 4 αναριθµείται σε 2 και αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Εφόσον κατά την επιθεώρηση διαπιστωθούν αξιόποινες πράξεις ή παραλείψεις, η σχετική έκθεση αποστέλλεται στον Εισαγγελέα.»
Άρθρο 25
Μετά το άρθρο 25 του ν. 2362/1995 προστίθεται άρθρο
25Α ως εξής:
«Άρθρο 25Α
Εσωτερικός Έλεγχος
Σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης διενεργείται εσωτερικός έλεγχος, όπως η έννοια αυτού
προσδιορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν.
3492/2006 (ΦΕΚ 210 A΄), ο οποίος ανατίθεται στις συνιστώµενες από το άρθρο 12 του ίδιου νόµου Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου, µε τη συνολική καθοδήγηση και επίβλεψη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.»
Άρθρο 26
Το άρθρο 26 του ν. 2362/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
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«Άρθρο 26
Έλεγχος, εκκαθάριση και εντολή πληρωµής
των δαπανών του ∆ηµοσίου
1. Οι δαπάνες του ∆ηµοσίου ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και εντέλλονται από τις Υπηρεσίες ∆ηµοσιονοµικού
Ελέγχου, βάσει νόµιµων δικαιολογητικών που αποστέλλονται από τους ∆ιατάκτες και τα οποία αποδεικνύουν
την απαίτηση κατά του ∆ηµοσίου.
Τα απαιτούµενα κατά κατηγορία δαπάνης δικαιολογητικά καθορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Ο έλεγχος επί των ανωτέρω δαπανών συνίσταται σε
έλεγχο νοµιµότητας και κανονικότητας αυτών.
Νόµιµη είναι η δαπάνη εφόσον: α) προβλέπεται από
διάταξη τυπικού νόµου ή κανονιστικής διοικητικής πράξης ή εξυπηρετεί τους σκοπούς του οικείου φορέα και β)
υπάρχει εγγεγραµµένη στον Προϋπολογισµό σχετική πίστωση.
Κανονική είναι η δαπάνη, που έχει νόµιµα αναληφθεί,
επισυνάπτονται τα νόµιµα δικαιολογητικά και η σχετική
απαίτηση δεν έχει υποπέσει σε παραγραφή.
Κατά τον ασκούµενο από τις Υπηρεσίες ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου έλεγχο εξετάζονται και τα παρεµπιπτόντως αναφυόµενα ζητήµατα.
3. Τον έλεγχο ακολουθεί η πράξη εκκαθάρισης, µε την
οποία προσδιορίζονται τα δικαιώµατα των πιστωτών του
∆ηµοσίου και εκδίδεται τίτλος πληρωµής.
4. Η εκκαθάριση και εντολή πληρωµής των δαπανών
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας ενεργείται σύµφωνα µε
τη νοµοθεσία που το διέπει.
5. Εάν, κατά την άσκηση του ελέγχου γεννηθούν βάσιµες αµφιβολίες ως προς το ουσιαστικό µέρος της δαπάνης, η Υπηρεσία αναφέρει την περίπτωση στον Υπουργό
Οικονοµικών και τον ∆ιατάκτη. Επί όλων των δαπανών
του ∆ηµοσίου καθώς και επί των δαπανών λοιπών φορέων που ελέγχονται και εκκαθαρίζονται από τις Υπηρεσίες ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου, δύναται να ασκείται και
επιτόπιος έλεγχος που διατάσσεται από τον Υπουργό
Οικονοµικών ή εξουσιοδοτηµένο όργανό του µε µέριµνα
της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους.
Η άσκηση, του κατά το προηγούµενο εδάφιο, ελέγχου
δεν αναστέλλει την πληρωµή των συγκεκριµένων δαπανών, εκτός αν δοθεί αντίθετη εντολή του Υπουργού Οικονοµικών µε αιτιολογηµένη απόφασή του.
Τα αρµόδια για τον επί τόπου έλεγχο όργανα δύνανται
για ζητήµατα τεχνικής φύσης να ζητούν τη συνδροµή και
τη γνώµη υπαλλήλων του ∆ηµοσίου ή υπαλλήλων του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα της οικείας ειδικότητας ή εµπειρίας, οι οποίοι δεν έχουν λάβει µέρος µε οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία πραγµατοποίησης της δαπάνης. Στους υπαλλήλους αυτούς, που τίθενται υποχρεωτικά στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων από τις υπηρεσίες που ανήκουν, δύναται να καταβάλλεται αποζηµίωση, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Εφόσον κατά τον διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστωθούν αξιόποινες πράξεις ή παραλείψεις, η σχετική έκθεση αποστέλλεται στον Εισαγγελέα από τον διατάξαντα
τον έλεγχο και εφόσον διαπιστωθεί έλλειµµα, η σχετική
έκθεση διαβιβάζεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
6. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση του Υπουργού Οικονοµικών, καθορίζονται τα

όργανα και ο τρόπος άσκησης του επί τόπου ελέγχου, το
περιεχόµενό του, η διαδικασία διάθεσης των εξειδικευµένων υπαλλήλων για τη συνδροµή των ελεγκτικών οργάνων, ο χρόνος απασχόλησης αυτών, οι διαδικασίες και
τα αρµόδια όργανα για τον καταλογισµό των αχρεωστήτως λαβόντων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
7. Με όµοιο προεδρικό διάταγµα καθορίζονται:
(α) η διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης και εντολής
πληρωµής των δαπανών του ∆ηµοσίου, τα αρµόδια όργανα ανάλογα µε το ύψος ή τη φύση της δαπάνης, η ευθύνη αυτών, ο τύπος των ενταλµάτων, τα τηρούµενα βιβλία και στοιχεία, ως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια,
(β) οι σταθερές και διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα
δαπάνες, που εξαιρούνται από την άσκηση ελέγχου των
Υπηρεσιών ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου και πληρώνονται
µε άλλους τίτλους πληρωµής, υποκείµενες στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.»
Άρθρο 27
Το άρθρο 27 του ν. 2362/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 27
Έλεγχος ∆απανών και Εσόδων
από το Ελεγκτικό Συνέδριο
1. Όλες οι δαπάνες του ∆ηµοσίου, των Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (πρώτου και δεύτερου βαθµού)
και των λοιπών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου,
καθώς και τα έσοδα αυτών, υπόκεινται σε έλεγχο από το
Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τις διατάξεις που το
διέπουν και τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα.
2. Ο ασκούµενος από το Ελεγκτικό Συνέδριο προληπτικός έλεγχος διενεργείται σύµφωνα µε τις παραπάνω
διατάξεις, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 17 του άρθρου 282 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87
Α΄), και πραγµατοποιείται σε δαπάνες, το κατώτατο ύψος των οποίων προσδιορίζεται µε προεδρικό διάταγµα,
που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών
και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, ύστερα από τη σύµφωνη γνώµη της Ολοµέλειας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.»
Άρθρο 28
1. Στο άρθρο 28 του ν. 2362/1995 ο τίτλος αντικαθίσταται ως εξής: «Εντολή πληρωµής των δαπανών του
∆ηµοσίου» και προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. α) Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών επιτρέπεται η έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων (Χ.Ε.) για
την:
(αα) Τακτοποίηση λογιστικών εκκρεµοτήτων που χρονίζουν στις ∆.Ο.Υ..
(ββ) Τακτοποίηση εκκρεµοτήτων στο χρηµατικό υπόλοιπο των ∆.Ο.Υ., συνεπεία κατασχέσεων τρίτων και λοιπών περιπτώσεων.
(γγ) Απόδοση ποσών σε δικαιούχους, η οποία δεν ολοκληρώθηκε µε ευθύνη των ∆.Ο.Υ., επιφυλασσοµένων
των διατάξεων των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 34.
(δδ) Τακτοποίηση πραγµατοποιηθεισών κατασχέσεων
σε βάρος λογαριασµών του Ελληνικού ∆ηµοσίου.
Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζονται ο ειδικός φορέας
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και ο ΚΑΕ τους οποίους βαρύνει η δαπάνη, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
β) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται η διαδικασία εφαρµογής των ρυθµίσεων της παρούσας παραγράφου.»
2. Επίσης, στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Ειδικά για το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, το τακτικό
χρηµατικό ένταλµα εκδίδεται στο όνοµα του δικαιούχου
ή της αρµόδιας Μονάδας για την πληρωµή εκκαθαρισµένων απαιτήσεων κατά του ∆ηµοσίου.»
Άρθρο 29
Στο άρθρο 32 του ν. 2362/1995 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Η λογιστική καταγραφή των οίκοθεν εξοφλήσεων
των χρηµατικών ενταλµάτων ή άλλων τίτλων πληρωµής
στη ∆ιπλογραφική Λογιστική Τροποποιηµένης Ταµειακής
Βάσης, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
εκδιδόµενο κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 76Β του παρόντος νόµου, προεδρικό διάταγµα.»
Άρθρο 30
1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 38 του ν. 2362/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Τα χρηµατικά εντάλµατα προπληρωµής εκδίδονται,
µε απόφαση του αρµόδιου διατάκτη, µέχρι τις 30 Νοεµβρίου κάθε έτους.»
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 40 του ν. 2362/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο υπόλογος µπορεί να πραγµατοποιεί πληρωµές
σε βάρος του προϊόντος χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής (ΧΕΠ) έως την ηµεροµηνία απόδοσης λογαριασµού και σε καµία περίπτωση πέραν της 31ης ∆εκεµβρίου του έτους κατά το οποίο εκδόθηκε το χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής.
Τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο κατατίθεται στην οικεία
∆.Ο.Υ. εντός της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου.»
Άρθρο 31
Το άρθρο 41 του ν. 2362/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 41
Απόδοση λογαριασµού χρηµατικών
ενταλµάτων προπληρωµής
1. Η προθεσµία απόδοσης λογαριασµού δεν µπορεί να
ορισθεί πέραν του ενός (1) µηνός από τη λήξη του οικονοµικού έτους κατά το οποίο εκδόθηκε το χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής.
Τα δικαιολογητικά για την τακτοποίηση του ΧΕΠ διαβιβάζονται από την αρµόδια υπηρεσία του διατάκτη στην
αρµόδια προς εκκαθάριση υπηρεσία εντός ενός (1) µηνός από τη λήξη της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου. Κατά τη διαβίβαση των δικαιολογητικών συντάσσεται ειδικό έντυπο για τη λογιστική καταγραφή.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται
ο τύπος του ειδικού αυτού εντύπου και ρυθµίζεται κάθε
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων
του προηγούµενου εδαφίου.

2. Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα
από πρόταση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να προβλέπονται εξαιρέσεις από τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 40 και στο πρώτο εδάφιο της προηγούµενης παραγράφου.
3. Σε περίπτωση αντικειµενικής αδυναµίας απόδοσης
λογαριασµού, η οποία διαπιστώνεται µετά από έρευνα
αρµόδιου επιθεωρητή, που ορίζεται από τον Υπουργό Οικονοµικών, ύστερα από πρόταση της Υπηρεσίας ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου, η πορισµατική έκθεση δύναται να
αποτελέσει παραστατικό δικαιολόγησης της δαπάνης εν
όλω ή εν µέρει για την τακτοποίηση του οικείου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής.»
Άρθρο 32
Το άρθρο 42 του ν. 2362/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 42
Χρηµατικά εντάλµατα προπληρωµής
δηµοσίων επενδύσεων
Επιτρέπεται η έκδοση ενταλµάτων προπληρωµής µέχρι την 31η Μαρτίου του επόµενου έτους για την εµφάνιση ως εξόδων του προϋπολογισµού, πληρωµών του
προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων που έγιναν µέχρι
την 31η ∆εκεµβρίου.
Η προθεσµία απόδοσης λογαριασµού των ενταλµάτων
αυτών µπορεί να ορίζεται µέχρι 31 Μαΐου του ίδιου έτους και παρατείνεται για τις δαπάνες εξωτερικού, σύµφωνα µε το προεδρικό διάταγµα του άρθρου 41 του παρόντος νόµου.
Τα ανωτέρω εντάλµατα φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης
την τρέχουσα ηµεροµηνία και εµφανίζονται την 31η ∆εκεµβρίου του έτους πραγµατοποίησης των πληρωµών.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις
των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του παρόντος νόµου.»
Άρθρο 33
Η παράγραφος 5 του άρθρου 46 του ν. 2362/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Οι προκαταβολές του παρόντος άρθρου χορηγούνται µε χρηµατικά εντάλµατα που εκδίδονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους υπό το λογαριασµό «Πάγιες Προκαταβολές.»
Άρθρο 34
Το άρθρο 53 του ν. 2362/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 53
Εµφάνιση προκαταβολών και δανείων
Οι προκαταβολές και τα δάνεια που χορηγούνται από
την Κεντρική ∆ιοίκηση εµφανίζονται σε λογαριασµούς
του λογιστικού σχεδίου που εισάγεται µε το εκδιδόµενο
κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 76Β του παρόντος νόµου προεδρικό διάταγµα, που τηρούνται από το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους.
Η αρµοδιότητα της χορήγησης αυτών ανήκει στον
Υπουργό Οικονοµικών.»
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Άρθρο 35
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 54 του ν. 2362/1995
προστίθεται στοιχείο στ΄ ως εξής:
«στ) ∆ιαχειριστές έργων του προγράµµατος δηµοσίων
επενδύσεων.»
Άρθρο 36
Η παράγραφος 1 του άρθρου 60 του ν. 2362/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι λογαριασµοί του ∆ηµοσίου διακρίνονται σε:
α) λογαριασµούς του λογιστικού σχεδίου της Κεντρικής ∆ιοίκησης που εισάγεται, µε το εκδιδόµενο κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 76Β του παρόντος νόµου
προεδρικό διάταγµα και παρουσιάζουν το σύνολο των
χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών του Κράτους,
β) λογαριασµούς εκτέλεσης του προϋπολογισµού
(ΚΑΕ εσόδων και εξόδων) και
γ) τραπεζικούς λογαριασµούς που συνιστώνται µε
πράξη του Υπουργού Οικονοµικών.»
Άρθρο 37
Μετά το άρθρο 63 προστίθεται άρθρο 63Α ως εξής:
«Άρθρο 63Α
Τακτοποίηση Λογαριασµών
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών τακτοποιούνται οι διαφορές που προκύπτουν στους λογαριασµούς της δηµόσιας ληψοδοσίας κατά την απογραφή
στο νέο Λογιστικό Σχέδιο, καθώς και οι χρονίζουσες ατακτοποίητες πληρωµές.»
Άρθρο 38
Το άρθρο 64 του ν. 2362/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 64
∆άνεια - Τίτλοι
1. Ο κρατικός δανεισµός σχεδιάζεται, εγκρίνεται και υλοποιείται υπό τους περιορισµούς που προβλέπει το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής. Κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους, το επίπεδο του
νέου καθαρού κρατικού δανεισµού ορίζεται και εγκρίνεται εντός του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισµού και η
εκτέλεσή του αναφέρεται στις εκθέσεις εκτέλεσης του
προϋπολογισµού. Εάν απαιτηθεί επιπλέον καθαρός δανεισµός κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους που θα
υπερβαίνει το 10% του ετήσιου καθαρού δανεισµού, ακόµη και αν πρόκειται για δάνεια µε ευνοϊκό επιτόκιο, τα
οποία δεν είχαν προβλεφθεί στον ετήσιο Κρατικό Προϋπολογισµό, ο Υπουργός Οικονοµικών ζητεί έγκριση από
τη Βουλή µε συµπληρωµατικό προϋπολογισµό πριν την
υπογραφή της νέας δανειακής σύµβασης.
Όλες οι δανειακές συµβάσεις για τη χρηµατοδότηση
του Κρατικού Προϋπολογισµού υπογράφονται από τον
Υπουργό Οικονοµικών εκ µέρους της Κυβέρνησης (µε εξαίρεση κρατικών τίτλων που διαχειρίζεται η Τράπεζα
της Ελλάδος µε την καθοδήγηση και σε διαβούλευση µε
το Υπουργείο Οικονοµικών).
Κανένα κρατικό δάνειο δεν είναι έγκυρο χωρίς την υ-

πογραφή του Υπουργού Οικονοµικών. Με αποφάσεις του
Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να µεταβιβαστεί η αρµοδιότητα σύναψης δανειακών συµβάσεων, καθώς και έκδοσης τίτλων του Ελληνικού ∆ηµοσίου και παραγώγων
στον Οργανισµό ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Χρέους
(Ο∆∆ΗΧ). Ο Ο∆∆ΗΧ υποβάλλει στον Υπουργό Οικονοµικών, το πρώτο τρίµηνο κάθε έτους, απολογιστική έκθεση, την οποία ο Υπουργός Οικονοµικών καταθέτει στη
Βουλή για ενηµέρωση.
2. Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τηρούνται λογαριασµοί των υποχρεώσεων της Κεντρικής ∆ιοίκησης
που προέρχονται από δάνεια και εγγυήσεις και εντάσσονται στους λογαριασµούς λογιστικής του κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 76Β του παρόντος νόµου προεδρικού διατάγµατος.
3. Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τηρούνται λογαριασµοί των υποχρεώσεων της Κεντρικής ∆ιοίκησης
που προέρχονται από δάνεια, τίτλους και παράγωγα. Οι
λογαριασµοί αυτοί τηρούνται για κάθε σύµβαση χωριστά. Από τους λογαριασµούς αυτούς πρέπει να προκύπτει:
(α) Η χρονολογία της συνοµολόγησης ή έκδοσης, η ηµεροµηνία από την οποία υπολογίζεται ο τόκος και η ηµεροµηνία λήξης.
(β) Το νόµισµα και το επιτόκιο της υποχρέωσης.
(γ) Το ύψος του αρχικού κεφαλαίου και οι µεταβολές
αυτού λόγω µετατροπής, εξόφλησης, εξαγοράς ή ρύθµισης, καθώς και κάθε πληρωµή ή είσπραξη που αφορά το
συγκεκριµένο λογαριασµό.
4. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε:
(α) τη σύναψη των δηµόσιων δανείων, τίτλων και παραγώγων, (β) τις δαπάνες γενικά συνοµολόγησης ή έκδοσης των δανείων, τίτλων και παραγώγων, (γ) την προµήθεια κάθε είδους υλικού απαραίτητου για τη σύναψη
και εξυπηρέτηση των δανείων, τίτλων και παραγώγων,
(δ) τη διαχείριση των δανείων, τίτλων και παραγώγων,
(ε) τη διαχείριση δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών ή
παροχής υπηρεσιών µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου και
τρίτων, (ζ) την πραγµατοποίηση και εξυπηρέτηση των
δανείων, τίτλων και παραγώγων, καθώς και τον τρόπο
τακτοποίησης των εξόδων που πραγµατοποιούνται για
τη σύναψη και εξυπηρέτησή τους, (στ) κάθε άλλο θέµα
σχετικό µε τα δάνεια, τίτλους, παράγωγα του ∆ηµοσίου.
5. Με τις αποφάσεις αυτές µπορεί να ορίζεται η πραγµατοποίηση των ανωτέρω δαπανών της παραγράφου 4
κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος νόµου.
6. Οι δαπάνες και τα έσοδα του παρόντος άρθρου εµφανίζονται στους λογαριασµούς του προϋπολογισµού
(ΚΑΕ εσόδων και εξόδων) και καταγράφονται στους κατάλληλους λογαριασµούς λογιστικής του κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 76Β του παρόντος νόµου προεδρικού διατάγµατος.»
Άρθρο 39
Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 65 του ν.
2362/1995 αναριθµούνται σε 2, 3, 4, 5 και 6 αντιστοίχως
και προστίθεται παράγραφος 1 ως εξής:
«1. Το Υπουργείο Οικονοµικών είναι αποκλειστικά αρµόδιο για την παροχή εγγυήσεων για λογαριασµό του
∆ηµοσίου. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν.
3723/2008 (ΦΕΚ 250 Α΄), το Υπουργείο Οικονοµικών δεν
παρέχει εγγυήσεις του ∆ηµοσίου για την κάλυψη υπο-
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χρεώσεων επιχειρήσεων του ∆ηµοσίου ή ιδιωτικών επιχειρήσεων που είναι εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά.»

«Άρθρο 75
Περιεχόµενο Λοιπών Χρηµατοοικονοµικών
Καταστάσεων

Άρθρο 40

1. Εκτός από τον Απολογισµό και τον Ισολογισµό καταρτίζονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και οι
παρακάτω χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις:
(α) Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Επίδοσης, µε την
οποία παρέχονται πληροφορίες για τις πηγές εσόδων της
Κεντρικής ∆ιοίκησης αλλά και τον τρόπο που διαχειρίστηκε τα έξοδά του. Εκτός από τους σκοπούς λογοδοσίας, η κατάσταση αυτή χρησιµοποιείται και για την πρόβλεψη της ικανότητας δηµιουργίας χρηµατικών διαθεσίµων.
(β) Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Πολιτών,
µε την οποία πληροφορούνται οι χρήστες για τη συνολική µεταβολή της Καθαρής Θέσης Πολιτών, παρουσιάζοντας ξεχωριστά τη µεταβολή της Καθαρής Θέσης Πολιτών που προέρχεται από την Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Επίδοσης από τις µεταβολές αυτού που καταλογίσθηκαν απευθείας στην Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης.
(γ) Κατάσταση Ταµειακών Ροών, µε την οποία παρέχονται πληροφορίες για τις ταµειακές εισροές, τα στοιχεία
για χάρη των οποίων έγιναν πληρωµές και το υπόλοιπο
των χρηµατικών διαθεσίµων στο τέλος του οικονοµικού
έτους. Η Κατάσταση Ταµειακών Ροών επιτρέπει στους
χρήστες να εξακριβώσουν τον τρόπο µε τον οποίο αντλήθηκαν χρηµατικά διαθέσιµα που χρηµατοδότησαν
τις δραστηριότητές της Κεντρικής ∆ιοίκησης, καθώς και
τον τρόπο µε τον οποίο αυτά χρησιµοποιήθηκαν.
(δ) Προσάρτηµα, µε το οποίο παρέχονται όλες οι επιπλέον πληροφορίες που απαιτούνται για την κατανόηση
των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων της Κεντρικής
∆ιοίκησης.
2. Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του παρόντος
άρθρου καταρτίζονται σύµφωνα µε τα άρθρα 76Α και
76Β του παρόντος νόµου που κατατίθενται στη Βουλή
µαζί µε τον Ισολογισµό της Κεντρικής ∆ιοίκησης.»

Ο τίτλος του ∆ωδέκατου Κεφαλαίου και το άρθρο 72
του ν. 2362/1995 αντικαθίστανται ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆Ω∆ΕΚΑΤΟ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ∆ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Άρθρο 72
Έννοια και Κατάρτιση Απολογισµού
1. Απολογισµός είναι ο νόµος στον οποίο εµφανίζονται τα αποτελέσµατα της εκτέλεσης του Προϋπολογισµού του Κράτους κάθε οικονοµικού έτους, καθώς και οι υπερβάσεις πιστώσεων που σηµειώθηκαν κατά το ίδιο έτος.
2. Ο Απολογισµός καταρτίζεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, µε βάση τα στοιχεία που υποβάλλουν σε αυτό οι αρµόδιες υπηρεσίες, αφού ληφθούν υπόψη και οι αναγγελθείσες, µέχρι τέλους Ιουνίου του έτους κατά το οποίο καταρτίζεται ο Απολογισµός, µεταβολές που έχει επιφέρει το Ελεγκτικό Συνέδριο στις διαχειριστικές πράξεις των υπολόγων.»
Άρθρο 41
Το άρθρο 74 του ν. 2362/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 74
Έννοια – Κατάρτιση - Περιεχόµενο Ισολογισµού
(Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης)
Κεντρικής ∆ιοίκησης
1. Ισολογισµός (Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης) είναι ο νόµος στον οποίο εµφανίζεται µε διαφάνεια
και αξιοπιστία µία σαφής εικόνα της χρηµατοοικονοµικής
θέσης της Κεντρικής ∆ιοίκησης.
2. Ο Ισολογισµός καταρτίζεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, βάσει των στοιχείων που υποβάλλουν
σε αυτό οι αρµόδιες υπηρεσίες, αφού ληφθούν υπόψη
και οι αναγγελθείσες, µέχρι τέλους Ιουνίου του έτους
κατά το οποίο καταρτίζεται, µεταβολές που έχει επιφέρει το Ελεγκτικό Συνέδριο στις διαχειριστικές πράξεις
των υπολόγων.
3. Ο Ισολογισµός (Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής
Θέσης) παρέχει πληροφορίες για τη σύνθεση του ενεργητικού και του παθητικού, καθώς και για το ύψος και την
δοµή του καθαρού ενεργητικού του ∆ηµοσίου. Οι πληροφορίες αυτές, εκτός από τις ανάγκες της λογοδοσίας,
βοηθούν τους χρήστες να εκτιµήσουν την ικανότητα του
∆ηµοσίου να αντιµετωπίσει τις υποχρεώσεις του αλλά
και να προβλέψουν τόσο τις µελλοντικές δανειακές ανάγκες του ∆ηµοσίου, όσο και την ικανότητα του ∆ηµοσίου να αντλήσει τα απαραίτητα δανειακά κεφάλαια.
4. Για την κατάρτιση του Ισολογισµού εφαρµόζονται οι
διατάξεις των άρθρων 76Α και 76Β του παρόντος νόµου.»
Άρθρο 42
Το άρθρο 75 του ν. 2362/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 43
Το άρθρο 76 του ν. 2362/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 76
Έλεγχος Απολογισµού και Ισολογισµού
(Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης) και λοιπών
Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων της
Κεντρικής ∆ιοίκησης από το Ελεγκτικό Συνέδριο
και υποβολή αυτών στη Βουλή
1. Μέχρι το τέλος Ιουλίου ο Απολογισµός και ο Ισολογισµός (Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης) και λοιπές Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της Κεντρικής ∆ιοίκησης αποστέλλονται από τον Υπουργό Οικονοµικών
στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο, µετά τη διαπίστωση
της ορθότητάς τους, τους επιστρέφει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, µέσα σε δύο (2) µήνες από την ηµέρα αποστολής µαζί µε τη σχετική ∆ιαδήλωση αυτού.
2. Ο Απολογισµός και ο Ισολογισµός (Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης) και οι λοιπές Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της Κεντρικής ∆ιοίκησης µαζί µε την
∆ιαδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εισάγονται από
τον Υπουργό Οικονοµικών για κύρωση στη Βουλή, το αργότερο µέχρι τέλους Νοεµβρίου και πάντως πριν από
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την κατάθεση στη Βουλή του προϋπολογισµού για το
νέο έτος.
Επί της ∆ιαδήλωσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Υπουργός Οικονοµικών, µε έκθεσή του, διατυπώνει απόψεις και σχόλια στις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η έκθεση αυτή συνοδεύει τον Απολογισµό και
τον Ισολογισµό (Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης) και τις λοιπές Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις
της Κεντρικής ∆ιοίκησης µαζί µε τη ∆ιαδήλωση, προς ενηµέρωση της Βουλής.»
Άρθρο 44
Μετά το άρθρο 76 του ν. 2362/1995 προστίθενται άρθρα 76Α και 76Β ως εξής:
«Άρθρο 76Α
Ορισµός ∆ιπλογραφικής Λογιστικής της
Κεντρικής ∆ιοίκησης
1. ∆ιπλογραφική Λογιστική Τροποποιηµένης Ταµειακής Βάσης είναι το λογιστικό σύστηµα το οποίο στηρίζεται στην αρχή του δεδουλευµένου των εσόδων και εξόδων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο εκδιδόµενο κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 76Β του παρόντος νόµου
προεδρικό διάταγµα.
2. Ο Ισολογισµός (Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής
Θέσης), η Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Επίδοσης, η
Κατάσταση Μεταβολής της Καθαρής Θέσης Πολιτών και
η Κατάσταση Ταµειακών Ροών καταρτίζονται σύµφωνα
µε τους κανόνες της ∆ιπλογραφικής Λογιστικής και σύµφωνα µε τις αρχές της Λογιστικής Τροποποιηµένης Ταµειακής Βάσης.
Άρθρο 76Β
Λογιστικό Σχέδιο Κεντρικής ∆ιοίκησης

σύµφωνα µε τις οδηγίες και τις εγκυκλίους που εκδίδονται από το Υπουργείο Οικονοµικών. Η Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεούται να παρέχει τις πληροφορίες που διαθέτει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, µετά από αίτησή του, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και ευθυνών του βάσει του παρόντος νόµου.
2. Κάθε φορέας της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούται
να υποβάλλει µηνιαία έκθεση στο αρµόδιο Υπουργείο µε
τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία δαπανών, εισπράξεων,
χρηµατοδοτήσεων και οφειλών, αποτυπωµένα σε βάση
ταµειακής ροής. Με οδηγίες και εγκυκλίους που εκδίδει
το Υπουργείο Οικονοµικών καθορίζονται ο τρόπος και η
προθεσµία που παρέχονται οι πληροφορίες αυτές στο
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Με βάση τις πληροφορίες αυτές, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους συντάσσει τα εξής:
(α) Ενοποιηµένες µηνιαίες αναφορές για τις δαπάνες,
εισπράξεις, χρηµατοδοτήσεις και οφειλές της Γενικής
Κυβέρνησης. Οι µηνιαίες αυτές αναφορές υποβάλλονται
από τον Υπουργό Οικονοµικών στη Βουλή.
(β) Ενοποιηµένες τριµηνιαίες εκθέσεις για την εκτέλεση των προϋπολογισµών της Γενικής Κυβέρνησης, στις
οποίες συγκρίνονται οι πραγµατικές εισπράξεις εσόδων
και δαπανών µε τις εκτιµήσεις που περιέχονται στα Έγγραφα Ενοποιηµένου Προϋπολογισµού της Γενικής Κυβέρνησης.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται
η µορφή, η προθεσµία και ο τρόπος δηµοσιοποίησης των
προαναφερόµενων αναφορών και εκθέσεων.
3. Η αναφορά των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του
παρόντος άρθρου πραγµατοποιείται µε τη χρήση των ίδιων ακριβώς κατηγοριών εισπράξεων και δαπανών που
προβλέπονται στην κωδικοποίηση του προϋπολογισµού,
που ορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου
6Ε του παρόντος νόµου.»
Άρθρο 46

Το Λογιστικό Σχέδιο της Κεντρικής ∆ιοίκησης καθιερώνεται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Οικονοµικών. Στο Λογιστικό αυτό
Σχέδιο καθορίζονται οι βασικές λογιστικές αρχές που το
διέπουν, το σύστηµα της λογιστικής καταγραφής, οι επί
µέρους λογαριασµοί, η περίοδος τακτοποιητέων λογιστικών εγγραφών, τα τηρούµενα βιβλία, ο τρόπος τήρησης
αυτών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.»
Άρθρο 45
Το άρθρο 78 του ν. 2362/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 78
∆ηµοσιονοµικές εκθέσεις και απολογισµοί
1. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ορίζει, διαχειρίζεται και ρυθµίζει το σύστηµα χρηµατοοικονοµικής αναφοράς της Γενικής Κυβέρνησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου και τις οδηγίες και εγκυκλίους
που εκδίδονται από το Υπουργείο Οικονοµικών. Επίσης,
λαµβάνει τις χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες που αφορούν όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, µέσω του αρµόδιου Υπουργού. Οι αρµόδιοι Υπουργοί παρέχουν εγκαίρως τα αιτούµενα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, µε περιεκτικό
και ακριβή τρόπο, όπως ορίζεται στον παρόντα νόµο και

Το άρθρο 110 του ν. 2362/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 110
Λογιστικό Σχέδιο Γενικής Κυβέρνησης
1. Με το Λογιστικό Σχέδιο της Γενικής Κυβέρνησης επιδιώκεται ο λογιστικός χειρισµός των συναλλαγών της
Γενικής Κυβέρνησης µε οµοιόµορφο τρόπο, η αληθής και
ορθή απεικόνιση της οικονοµικής κατάστασης και της
περιουσιακής διάρθρωσης της Γενικής Κυβέρνησης, η
ορθή εκτίµηση της πιστοληπτικής ικανότητάς της, η διευκόλυνση των συναλλασσοµένων µε αυτή, η άντληση αξιόπιστων πληροφοριών κάθε φύσης για αξιοποίηση, τόσο από τις διάφορες υπηρεσίες όσο και από τους διεθνείς οργανισµούς, η απλούστευση και διευκόλυνση των
κάθε µορφής ελέγχων, η αύξηση της παραγωγικότητας
και η σύνδεση αυτού µε το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο του
ιδιωτικού τοµέα.
2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού Οικονοµικών, καθορίζονται οι βασικές αρχές του Λογιστικού Σχεδίου της Γενικής Κυβέρνησης και
το περιεχόµενό του. Με το ίδιο προεδρικό διάταγµα καθορίζονται, µέσα στα πλαίσια του Γενικού Λογιστικού
Σχεδιασµού της Γενικής Κυβέρνησης, οι επί µέρους λογαριασµοί, τα τηρούµενα βιβλία και ο τρόπος τήρησης
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αυτών και κάθε άλλη λεπτοµέρεια.
3. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της
προηγούµενης παραγράφου εξακολουθεί να ισχύει η εφαρµογή του διπλογραφικού συστήµατος, στη σύνταξη
του Ισολογισµού, του Απολογισµού, των οικονοµικών
καταστάσεων και στο σχεδιασµό γενικά της λογιστικής
της Γενικής Κυβέρνησης, που καταρτίσθηκε µε:
α) το π.δ. 80/1997 (ΦΕΚ 68 Α΄) «Ορισµός του περιεχοµένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρµογής του
Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης», όπως ισχύει, για τους Οργανισµούς
Κοινωνικής Ασφάλισης,
β) το π.δ. 205/1998 (ΦΕΚ 163 Α΄) «Περί ορισµού του
περιεχοµένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρµογής
του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Νοµικών Προσώπων
∆ηµοσίου ∆ικαίου», όπως ισχύει, για τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου,
γ) το π.δ. 146/2003 (ΦΕΚ 122 Α΄) «Περί ορισµού του
περιεχοµένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρµογής
του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου ∆ηµοσίων Μονάδων
Υγείας» και το ν. 3697/2008 (ΦΕΚ 194 Α΄) σχετικά µε την
«Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν,
για τα δηµόσια νοσοκοµεία,
δ) το π.δ. 315/1999 (ΦΕΚ 302 Α΄) « Περί του ορισµού
του περιεχοµένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρµογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθµού)», όπως ισχύει, για τους ∆ήµους και τις Κοινότητες.»
Άρθρο 47
Κάθε διάταξη της κείµενης νοµοθεσίας που ρυθµίζει
διαφορετικά τα ζητήµατα που ρυθµίζονται µε τον παρόντα νόµο καταργείται από την έναρξη ισχύος του, κατά
τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 52 αυτού.
Άρθρο 48
1. Η ∆ιυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων
(∆.Ε.Α.) δύναται να αποφασίζει την αξιοποίηση, συµπεριλαµβανοµένης και της µεταβίβασης, περιουσιακών
στοιχείων του ∆ηµοσίου, εφαρµοζοµένων αναλογικά
των διατάξεων του ν. 3049/2002. Επίσης, το ∆ηµόσιο,
µετά από σχετική απόφαση της ∆.Ε.Α., δύναται να ιδρύει ηµεδαπές εταιρίες είτε ως µόνος µέτοχος ή εταίρος
είτε από κοινού µε οποιαδήποτε νοµικά πρόσωπα, οι οποίες θα δύνανται να προβαίνουν στην απόκτηση περιουσιακών στοιχείων του ∆ηµοσίου. Στην έννοια του περιουσιακού στοιχείου περιλαµβάνονται ιδίως κινητά ή ακίνητα πράγµατα, κάθε είδους εµπράγµατα, ενοχικά ή εν
γένει περιουσιακής φύσεως δικαιώµατα, δικαιώµατα διαχείρισης και εκµετάλλευσης, κεκτηµένα οικονοµικά συµφέροντα, άυλα δικαιώµατα, όπως ενδεικτικά βιοµηχανικής ιδιοκτησίας και πνευµατικά δικαιώµατα.
2. Ως εποπτεύων Υπουργός, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3049/2002, νοείται ο Υπουργός στην αρµοδιότητα του οποίου υπάγεται το προς
αξιοποίηση περιουσιακό στοιχείο του ∆ηµοσίου. Η
∆.Ε.Α. ή η Ειδική Γραµµατεία Αποκρατικοποιήσεων
(Ε.Γ.Α.) του άρθρου 3 του ν. 3049/2002 δύναται να ζητά
από το εν λόγω αρµόδιο Υπουργείο έκθεση, στην οποία
παρουσιάζονται λεπτοµερώς στοιχεία για τα ανωτέρω

περιουσιακά στοιχεία.
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των προεδρικών
διαταγµάτων 59/2007 (ΦΕΚ 63 Α΄) και 60/2007 (ΦΕΚ 64
Α΄), η ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση των σχετικών µε
την υλοποίηση της απόφασης της ∆ΕΑ και την αξιοποίηση του περιουσιακού στοιχείου, συµβάσεων και κάθε είδους πράξεων διέπονται από τις διατάξεις του ν.
3049/2002 και συµπληρωµατικά από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή
ειδικής νοµοθετικής διάταξης, περιλαµβανοµένων και
των διατάξεων περί εκποίησης, µίσθωσης και εκµίσθωσης ακινήτων από το ∆ηµόσιο και των διατάξεων περί εµπορικών µισθώσεων. Η παρ. 1 του άρθρου 29 του ν.
2789/2000 (ΦΕΚ 21 Α΄) και η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.
3049/2002 εφαρµόζονται στις συµβάσεις αυτές.
4. Η ∆ιυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων
(∆.Ε.Α.) του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 3049/2002 (ΦΕΚ 212
Α΄), ως ισχύει, µετονοµάζεται σε ∆ιυπουργική Επιτροπή
Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (∆.Ε.Α.Α.). Η
Ειδική Γραµµατεία Αποκρατικοποιήσεων (Ε.Γ.Α.) του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 3049/2002 (ΦΕΚ 212 Α΄), ως ισχύει,
µετονοµάζεται σε Ειδική Γραµµατεία Αναδιαρθρώσεων
και Αποκρατικοποιήσεων (Ε.Γ.Α.Α.).»
Άρθρο 49
1. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄) προστίθεται εδάφιο
ως ακολούθως:
«Ειδικά για έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες και εφόσον το υφιστάµενο προσωπικό που ασκεί τα συγκεκριµένα υπηρεσιακά καθήκοντα δεν επαρκεί, επιτρέπεται η υπέρβαση των είκοσι (20) ηµερών που προβλέπεται στο
προηγούµενο εδάφιο, µε κοινή απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού. Στην απόφαση αυτή προσδιορίζονται οι ειδικότητες
και τα συγκεκριµένα υπηρεσιακά καθήκοντα στα οποία
αφορά η υπέρβαση καθώς και ο µέγιστος επιτρεπόµενος
αριθµός ηµερών αυτής.»
2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010
(ΦΕΚ 40 Α΄) µετά τις λέξεις «και στον πρόεδρο
Ν.Π.∆.∆.» προστίθενται οι λέξεις «καθώς και στον Γενικό
∆ιευθυντή του Οργανισµού ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Χρέους (Ο.∆.∆Η.Χ.)».
Η προσθήκη ισχύει από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του ν. 3833/2010.
3. Η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν.
3156/2003 (ΦΕΚ 157 Α΄) εφαρµόζεται και προκειµένου
για υπαλλήλους που αποσπώνται στα πολιτικά γραφεία
του Πρωθυπουργού, των Αντιπροέδρων, των µελών της
Κυβέρνησης και της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης.
4. Στο άρθρο 4 του ν. 3717/2008 (ΦΕΚ 239 Α΄) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Η καταβολή του εφάπαξ ποσού κοινωνικής ενίσχυσης στους δικαιούχους του άρθρου αυτού µπορεί να γίνει εν όλω ή εν µέρει µε την έκδοση οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται το ύψος των οµολόγων που θα εκδοθούν, οι όροι και η διαδικασία έκδοσής τους.»
5. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου εβδόµου του ν. 3845/2010 αντικαθίστανται από τότε που ίσχυσαν, ως ακολούθως:
«Οι διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου πέ-
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µπτου του ν. 3845/2010 ισχύουν από 1.10.2010.»
Άρθρο 50
1. Στο Υπουργείο Οικονοµικών – Γ.Λ.Κ. και στη Γενική
Γραµµατεία ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής συνιστάται ∆ιεύθυνση ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης µε αρµοδιότητα τη
συγκέντρωση, παρακολούθηση, έλεγχο, αξιολόγηση, επεξεργασία και κατάρτιση των δηµοσιονοµικών στοιχείων και αναφορών τόσο της Κεντρικής Κυβέρνησης, όσο
και της Γενικής Κυβέρνησης και των επί µέρους φορέων
αυτής, καθώς και το σχεδιασµό και εφαρµογή όλων των
απαραίτητων δηµοσιονοµικών και άλλων εφαρµογών και
µεταρρυθµίσεων για τις οποίες αρµόδιο, κατά τον παρόντα νόµο, είναι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και όσων απορρέουν από το ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α΄). Στην
αρµοδιότητά της επίσης υπάγεται η συγκέντρωση, ενηµέρωση και πρόταση µηχανογραφικών λύσεων για βελτίωση της επεξεργασίας των στοιχείων της Γενικής Κυβέρνησης και των δηµοσιονοµικών και στατιστικών αναφορών της Κεντρικής και Γενικής Κυβέρνησης, καθώς
και η συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ∆ιεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο και άλλους διεθνείς οργανισµούς
για τους οποίους αποτελεί το συνδετικό κρίκο.
2. Η ∆ιεύθυνση ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης διαρθρώνεται στα τµήµατα: α) Τµήµα Α΄ – Γενικής Κυβέρνησης,
β) Τµήµα Β΄ – ∆ηµοσιονοµικών Εφαρµογών και γ) Τµήµα
Γ΄– Στατιστικής Επεξεργασίας, των οποίων οι αρµοδιότητες είναι οι ακόλουθες:
Α. ΤΜΗΜΑ Α΄ – ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
1. Συγκέντρωση, έλεγχος, παρακολούθηση και αξιολόγηση των στοιχείων Προϋπολογισµού και χρηµατοδότησης των αναγκών της Γενικής Κυβέρνησης.
2. Κατάρτιση Μεσοπρόθεσµου ∆ηµοσιονοµικού Προγράµµατος της Γενικής Κυβέρνησης και µέριµνα για την
ανταλλαγή αξιόπιστης πληροφόρησης µεταξύ των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονοµικών.
3. Συγκέντρωση στοιχείων και αναφορών από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών ή άλλων φορέων
για την κατάρτιση και παρακολούθηση των αναφορών
που απαιτούνται στα πλαίσια του ν. 3845/2010 και της
Γενικής Κυβέρνησης.
4. Προσδιορισµός ανώτατων ορίων του Μεσοπρόθεσµου ∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου Στρατηγικής για κάθε Υπουργείο, και ανώτατων ορίων των κατηγοριών των δαπανών, καθώς και προετοιµασία της διαδικασίας κατάρτισης του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισµού σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο άρθρο 6Ε του παρόντος.
5. Παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και κατάρτιση των µηνιαίων, τριµηνιαίων και εξαµηνιαίων εκθέσεων
καν αναφορών.
6. ∆ιαχείριση δηµόσιων πόρων, παρακολούθηση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και δηµοσιονοµικών
κινδύνων.
Β. ΤΜΗΜΑ Β΄ - ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
1. Παροχή της απαραίτητης τεχνοκρατικής βοήθειας
στην πολιτική ηγεσία για το σχεδιασµό και εφαρµογή
της δηµοσιονοµικής πολιτικής.

2. Ανάλυση σηµαντικών δηµοσιονοµικών κινδύνων και
τη δυνατότητα χρήσης δηµοσιονοµικών εργαλείων εφαρµογής δηµοσιονοµικών κανόνων γενικά.
3. Παρακολούθηση των υποχρεώσεων των φορέων
της Γενικής Κυβέρνησης.
4. Χρήση δηµοσιονοµικών κανόνων στην εκτέλεση του
ενοποιηµένου Προϋπολογισµού της Γενικής Κυβέρνησης
και των προϋπολογισµών των επί µέρους φορέων αυτής.
5. Εφαρµογή όλων των απαραίτητων µεταρρυθµίσεων
δοµικού δηµοσιονοµικού χαρακτήρα, αναµόρφωση των
δοµών των δηµοσιονοµικών αναφορών και του τρόπου
της πληροφόρησης.
Γ. ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών δεδοµένων για το σύνολο των αναγκών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και παρακολούθηση των κινδύνων που
απορρέουν από αυτά.
2. ∆ιαχείριση στατιστικών δεδοµένων και αναφορών
για τις ανάγκες της EUROSTAT, της ∆ιαδικασίας του Υπερβολικού Ελλείµµατος (EDP) και της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
3. ∆ιαχείριση των σχέσεων µε την Ελληνική Στατιστική Αρχή, τις αντίστοιχες Στατιστικές Αρχές άλλων χωρών, όπου αυτό απαιτείται, και µε τη EUROSTAT.
4. Μέριµνα και συµµετοχή σε οµάδες εργασίας που αφορούν τις αρµοδιότητες του τµήµατος και αναφέρονται
στην επεξεργασία των στατιστικών δεδοµένων.
5. Κατάρτιση επίσηµων αναφορών για τα στοιχεία του
Ελληνικού ∆ηµοσίου, Κεντρικής και Γενικής Κυβέρνησης
και µέριµνα για την προετοιµασία αυτών.
Η αρµοδιότητα της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης για συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, το
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και άλλους διεθνείς οργανισµούς ασκείται από τα τµήµατα αυτής κατά το λόγο της
αρµοδιότητας του καθενός από αυτά.
3. Η ∆ιεύθυνση στελεχώνεται µε προσωπικό του
Γ.Λ.Κ.. Προϊστάµενοι της ∆ιεύθυνσης και των τµηµάτων
επιλέγονται υπάλληλοι από το µόνιµο προσωπικό του
κλάδου ΠΕ ∆ηµοσιονοµικών, από το ειδικό επιστηµονικό
προσωπικό όλων των ειδικοτήτων ή προσωπικό ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου ειδικοτήτων αντίστοιχων µε
τον κλάδο ΠΕ ∆ηµοσιονοµικών. Ειδικά για το Τµήµα Γ΄
µπορεί να προΐσταται και το µόνιµο και το αορίστου χρόνου προσωπικό κλάδου ή ειδικότητας Πληροφορικής.
Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος για την επιλογή στη θέση Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης ή Τµήµατος
οι υποψήφιοι:
α) απαιτείται να έχουν διανύσει πέντε έτη υπηρεσίας
στο βαθµό Α΄ για τη θέση Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης και τρία έτη στο βαθµό Α΄ για τη θέση προϊσταµένου
τµήµατος,
β) τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 85 του ν. 3528/
2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε
µε το άρθρο πρώτο του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄), εφαρµόζονται και για το επιστηµονικό προσωπικό και το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Κατά την
πρώτη εφαρµογή του παρόντος για επιλογή των προϊσταµένων της ∆ιεύθυνσης και των Τµηµάτων αυτής από
το τακτικό προσωπικό και το ειδικό επιστηµονικό προσωπικό και το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου τα κριτήρια του
χρόνου υπηρεσίας σε θέση προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή
ενδιάµεσου (µεταξύ ∆/νσης και Τµήµατος) επιπέδου και
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του χρόνου υπηρεσίας σε θέση προϊσταµένου Τµήµατος
ή αυτοτελούς γραφείου, που προβλέπονται στα εδάφια
τρίτο και τέταρτο της περίπτωσης β΄ του άρθρου 85 του
ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), δεν λαµβάνονται υπόψη. Επίσης, κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, τα αιρετά
τακτικά µέλη του υπηρεσιακού συµβουλίου ορίζονται ένα από το τακτικό προσωπικό και ένα από το προσωπικό
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, µε τα αντίστοιχα αναπληρωµατικά µέλη.
Άρθρο 51
1. Οι εκδοθησόµενες από τη δηµοσίευση του παρόντος µε τη διαδικασία του Οργανισµού Μεσολάβησης και
∆ιαιτησίας (ΟΜΕ∆) διαιτητικές αποφάσεις, προς επίλυση
συλλογικών διαφορών, δεν ισχύουν και δεν παράγουν
κανένα νοµικό αποτέλεσµα, εφόσον χορηγούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο µισθολογικές αυξήσεις για το 2010 και
το πρώτο εξάµηνο του 2011. Επίσης δεν ισχύουν και δεν
παράγουν κανένα νοµικό αποτέλεσµα, εφόσον χορηγούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο µισθολογικές αυξήσεις για
το διάστηµα από 1.7.2011 έως 31.12.2012, πέραν των
κατωτέρω:
(α) Από 1ης Ιουλίου 2011, αύξηση των κατώτατων ορίων µισθών και ηµεροµισθίων, όπως αυτά έχουν διαµορφωθεί στις 31.12.2009 µε βάση την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών
2008-2009, κατά ποσοστό ίσο µε το ποσοστό της ετήσιας µεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισµού για το έτος 2010,

(β) Από 1ης Ιουλίου 2012, αύξηση των κατώτατων ορίων µισθών και ηµεροµισθίων, όπως αυτά έχουν διαµορφωθεί την 1η Ιουλίου 2011 µε βάση την περίπτωση (α)
κατά ποσοστό ίσο µε το ποσοστό της ετήσιας µεταβολής
του ευρωπαϊκού πληθωρισµού για το έτος 2011.
Για τους σκοπούς εφαρµογής της παρούσας παραγράφου, ως «ευρωπαϊκός πληθωρισµός» λαµβάνεται το ποσοστό µέσης ετήσιας µεταβολής έναντι του προηγούµενου έτους του Εναρµονισµένου ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (Harmonised index of consumer prices) της Ευρωζώνης
(Euro area) όπως αυτός ανακοινώνεται από την Eurostat.
Τα ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισµό των αυξήσεων γράφονται µε δύο (2) δεκαδικά ψηφία και στρογγυλοποιούνται στο επόµενο εκατοστό, εάν το χιλιοστό είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε (5).
2. Οι διαιτητικές αποφάσεις που εκδόθηκαν µετά την
ηµεροµηνία ισχύος του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α΄) και χορηγούν καθ' οιονδήποτε τρόπο µισθολογικές αυξήσεις,
πέραν αυτών που προβλέπονται στην προηγούµενη παράγραφο, υπόκεινται σε έφεση εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος εκ µέρους των
µερών που συµµετείχαν στη σχετική συλλογική διαφορά
ή εκ µέρους του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ενώπιον των διαιτητών του ΟΜΕ∆ µε τριµελή
σύνθεση, η οποία αναδεικνύεται κατά τις διατάξεις του
ν. 1876/1990.
3. Οι µεσολαβητικές συµφωνίες δεν µπορεί να υπερβαίνουν τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 1 όρια για
την τριετία 2010-2011-2012.
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Άρθρο 52
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 23 και 45 αρχίζει από 30.9.2010.
2. Η ισχύς των διατάξεων: (α) των άρθρων 7, 8, 9, 12,
15 και 26 καθώς και (β) του άρθρου 3Β που προστέθηκε
µε το άρθρο 5 του παρόντος, αρχίζει από 1.1.2011.
3. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 29, 30, 31, 32,

33, 34, 36, 41, 42, 43 και 44, καθώς και κάθε άλλη διάταξη του παρόντος που αφορά στην εφαρµογή της ∆ιπλογραφικής Λογιστικής της Κεντρικής ∆ιοίκησης, αρχίζει
από 1.1.2011.
4. Η ισχύς των λοιπών διατάξεων του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ειδικότερα ορίζεται στις επί µέρους
διατάξεις.
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