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ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4270 Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν σωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογι στικό και άλλες
διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α'
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική
έννομη τάξη της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης
Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά
πλαίσια των κρατών -μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ Ι_
306/41), καθώς και η συστηματική ένταξη σε ενιαίο κείμενο και,
κατά περίπτωση, η επικαιροποίηση των ισχυουσών αρχών
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και των διατάξεων του
δημόσιου λογιστικού.
Άρθρο 2
Σύσταση και αρμοδιότητες του Ελληνικού Δημοσιονομικού
Συμβουλίου [άρθρα 4 (5) και (6), 5 και 6 της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ]
1. Συνιστάται ανεξάρτητη διοικητική αρχή με την ονομασία
«Ελληνικό
Δημοσιονομικό
Συμβούλιο»
(«Δημοσιονομικό
Συμβούλιο»). Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο απο-λαύβει
λειτουργικής ανεξαρτησίας και δεν υπόκειται σε έλεγχο από
κρατικούς φορείς. Εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από τον
Πρόεδρό του.
2. Η έδρα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου ορίζεται στην
Αθήνα. Για το Δημοσιονομικό Συμβούλιο εφαρμόζεται αναλόγως
το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3051/2002
(Α'220).
3. Ο Πρόεδρος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το
προσωπικό του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, κατά την εκτέλεση
των καθηκόντων τους, δεν λαμβάνουν οδηγίες από οποιονδήποτε
κυβερνητικό φορέα ή άλλον δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό. Ο
Πρόεδρος και τα μέλη του Δημοσιονομικού Συμβουλίου
απολαύουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας.
4. Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο έχει τις αρμοδιότητες των
ανεξαρτήτων φορέων που αναφέρονται στις παραγράφους 1(α)

του άρθρου 2, στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 και στο άρθρο 5
του Κανονισμού (ΕΕ) 473/2013 (ΕΕ Ι_ 140/11), αξιολογεί τις
μακροοικονομικές προβλέψεις με σκοπό την υιοθέτησή τους και
παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς
κανόνες, γνωμοδοτώντας επί αυτής.
Ειδικότερα:
α. Αξιολογεί τις μακροοικονομικές προβλέψεις πάνω στις
οποίες βασίζονται το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής
Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) και το προσχέδιο και το σχέδιο για τον
ετήσιο Κρατικό Προϋπολογισμό, μέσω αξιολογήσεων του βασικού
μακροοικονομικού σεναρίου και των άλλων σεναρίων που
χρησιμοποιούνται.
β. Παρακολουθεί τη συμμόρφωση με:
αα. τους αριθμητικούς δημοσιονομικούς κανόνες που
ενσωματώνονται στο εθνικό πλαίσιο δημοσιονομικής διαχείρισης,
ώστε να επιτευχθεί ο μεσοπρόθεσμος δημοσιονομικός στόχος,
όπως ορίζεται στο άρθρο 2α του Κανονισμού (ΕΚ) 1466/97 (ΕΕ Ι_
209/1), και με
ββ. τους αριθμητικούς δημοσιονομικούς κανόνες, όπως
αναφέρονται στο άρθρο 5 της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ (ΕΕ Ι. 306/41).
γ. Προβαίνει σε αξιολογήσεις σχετικά με την εφαρμογή των
δημοσιονομικών κανόνων, ιδιαίτερα σε σχέση με:
αα. τη διαπιστούμενη σημαντική απόκλιση από το μεσοπρόθεσμο στόχο ή την πορεία προσαρμογής προς αυτόν
σύμφωνα με το άρθρο 6(2) του Κανονισμού (ΕΚ) 1466/97 και τους
λόγους που οδήγησαν στην απόκλιση αυτή,
ββ. την ενεργοποίηση, στις ανωτέρω περιπτώσεις, του
διορθωτικού μηχανισμού που αναφέρεται στον τίτλο ΙΙΙ του
άρθρου τρίτου του ν. 4063/2012 (Α' 71),
γγ. την εξέλιξη της δημοσιονομικής διόρθωσης με βάση το
ψηφισμένο σχέδιο διορθωτικών ενεργειών σύμφωνα με το άρθρο
40, καθώς και
δδ. την οποιαδήποτε εμφάνιση ή εξάλειψη εξαιρετικών
περιστάσεων.
5. Μετά το δεύτερο έτος από τη σύστασή του, επιπρόσθετα
προς τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 4 το
Δημοσιονομικό Συμβούλιο προβαίνει σε:
α. Αξιολογήσεις των μακροοικονομικών προβλέψεων επί των
οποίων βασίζονται το Μ.Π.Δ.Σ., το προσχέδιο και το σχέδιο του
ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΔΗΜΟΣΙΟΙ
ΥΠΟΛΟΓΟΙ
Άρθρο 150
Διακρίσεις και εποπτεία δημοσίων υπολόγων
1. Δημόσιος υπόλογος είναι όποιος διαχειρίζεται, έστω
και χωρίς νόμιμη εξουσιοδότηση, χρήματα, αξίες ή υλικό που ανήκουν στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και
οποιοσδήποτε άλλος θεωρείται από το νόμο δημόσιος
υπόλογος.
2. Οι δημόσιοι υπόλογοι διακρίνονται σε:
α. Υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και
προσωρινών.
β. Διαχειριστές πάγιων προκαταβολών.
γ. Εφοριακούς και τελωνειακούς υπολόγους.
δ. Ειδικούς ταμίες.
ε. Υπολόγους Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α..
στ. Διαχειριστές έργων του προγράμματος δημοσίων
επενδύσεων.
3. Οι δημόσιοι υπόλογοι υπάγονται στον έλεγχο και
εποπτεία:
α. Του Υπουργού Οικονομικών, εξαιρουμένων των υπολόγων
των διαχειρίσεων χρηματικού και υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων
και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, και Προστασίας του Πολίτη
για τους οποίους εφαρμόζονται οι ιδιαίτεροι κανονισμοί που
διέπουν τις διαχειρίσεις αυτές.
β. Του οικείου διατάκτη.
γ. Του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που ασκείται σύμφωνα με τις
διατάξεις που ισχύουν γι' αυτό.
Κατά τον έλεγχο και εποπτεία των υπολόγων των περιπτώσεων
α' και β' της παραγράφου αυτής, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί
Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών.
Άρθρο 151 Ασυμβίβαστα υπολόγων διαχειριστών
χρημάτων αξιών και υλικού
Τα καθήκοντα των διαχειριστών χρημάτων, αξιών και υλικού του
Δημοσίου είναι ασυμβίβαστα με τα καθήκοντα του διατάκτη και
του εκκαθαριστή.
Άρθρο 152
Ελλείμματα και ευθύνες δημοσίων υπολόγων -Καταλογισμοί
1. Έλλειμμα
δημοσίου
υπολόγου
είναι
οποιαδήποτε
έλλειψη χρημάτων, αξιών και υλικού που διαπιστώνεται
με τη νόμιμη διαδικασία στη διαχείρισή του, καθώς και
οποιαδήποτε άλλη κατάσταση διαχείρισης που θεωρείται έλλειμμα από το νόμο.
Ως έλλειμμα θεωρείται και κάθε πληρωμή που:
α. Δεν ανάγεται στην αρμοδιότητα του υπολόγου.
β. Έγινε χωρίς τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις
δικαιολογητικά.
γ. Αφορά δαπάνες για τις οποίες δεν έχουν τηρηθεί οι νόμιμες
διαδικασίες εκ μέρους του υπολόγου.
δ. Έχει γίνει αχρεώστητα από υπαιτιότητα του υπολόγου.
ε. Είναι άσχετη με το σκοπό της διαχείρισης.
2. Οποιοδήποτε έλλειμμα αναπληρώνεται από τον υπόλογο μέσα
σε σαράντα οκτώ (48) ώρες, διαφορετικά αυτός απομακρύνεται
από τη διαχείριση αμέσως και καταλογίζεται με το ποσό του
ελλείμματος που βεβαιώνεται, χωρίς αναβολή, ως δημόσιο έσοδο,
λαμβάνεται δε και κάθε άλλο απαραίτητο μέτρο για την
εξασφάλιση της απαίτησης του Δημοσίου.
Εφόσον συντρέχει περίπτωση δόλου ή βαρείας αμέλειας του
υπολόγου (άπιστη διαχείριση), πέραν των προηγούμενων μέτρων,
ο υπόλογος ευθύνεται και πειθαρχικά.

3. Το έλλειμμα που παρουσιάζουν οι δημόσιοι υπόλογοι
καταλογίζεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση από τους
οικείους διατάκτες που το διαπίστωσαν και τα αρμόδια όργανα για
την επιθεώρηση των υπολόγων, με την επιφύλαξη των διατάξεων
της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού. Σε κάθε περίπτωση
καταλογίζεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο το αργότερο εντός
δέκα (10) ετών από της υποβολής σε αυτό των δικαιολογητικών
απόδοσης λογαριασμού της διαχείρισής τους.
4. Στις περιπτώσεις πληρωμής μη νόμιμων δαπανών
καταλογίζεται:
α. στα υπηρεσιακά όργανα που από δόλο ή βαρεία αμέλεια
έχουν εκδώσει παράνομες διοικητικές πράξεις ή έχουν συμπράξει
στη μη τήρηση των νόμιμων διαδικασιών πραγματοποίησης της
δαπάνης και
β. στους λαβόντες, εφόσον υπέχουν ευθύνη για τη μη τήρηση
των ανωτέρω διαδικασιών.
Στους λαβόντες καταλογίζεται και σε κάθε περίπτωση
αχρεώστητης πληρωμής.
5. Αν το έλλειμμα δεν οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια του
υπολόγου, το αρμόδιο σύμφωνα με την παράγραφο 3 για τον
καταλογισμό όργανο μπορεί να εγκρίνει την τμηματική καταβολή
μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, χωρίς προσαύξηση
εκπρόθεσμης καταβολής.
6. Επί μη νόμιμων πληρωμών, το έλλειμμα καταλογίζεται εις
ολόκληρον και στους λαβόντες, τα ποσά δε που καταβάλλονται
στο Δημόσιο από τον καταλογισθέντα υπόλογο βεβαιώνονται
υπέρ αυτού, με αίτησή του, σε βάρος του λαβόντος και
εισπράττονται κατά τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων
εσόδων.
7. Ελλείψεις χαρτοσήμου, ενσήμων γενικά και κάθε αντικειμένου,
βάσει του οποίου εισπράττεται τέλος ή δικαίωμα, καταλογίζονται
σε χρήμα και στην τιμή διάθεσης που ορίζεται από τις σχετικές
διατάξεις.
8. Έλλειψη κάθε είδους υλικού καταλογίζεται σε χρήμα, με βάση
την τρέχουσα τιμή κατά το χρόνο του καταλογισμού. Η τιμή αυτή
προσδιορίζεται από τριμελή επιτροπή που συνιστάται από τον
οικείο διατάκτη.
9. Απαγορεύεται η ανάμειξη στη διαχείριση του υπολόγου
χρημάτων ξένων προς αυτή και για κάθε χρηματικό πλεόνασμα,
που εμφανίζεται στη διαχείριση, συνιστάται δημόσια
παρακαταθήκη μέχρι να αποδειχθεί η αιτία αυτού.
10. Οι υπόλογοι είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια
των δημόσιων χρημάτων, ενσήμων, αξιών και υλικού
γενικά που κρατούν στη διαχείρισή τους, οφείλουν να
τηρούν τους οικείους κανονισμούς ασφαλείας κατά την
αποστολή και παραλαβή αυτών και ευθύνονται για κάθε
ζημία που υφίσταται το Δημόσιο από τη μη τήρηση των
ανωτέρω κανονισμών.
11. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και
στην περίπτωση απώλειας ή φθοράς τίτλων και απαιτήσεων του
Δημοσίου, εφόσον αυτή έχει προκαλέσει ζημία στο Δημόσιο και
δεν οφείλεται σε ανωτέρα βία ή απρόβλεπτα γεγονότα.
12. Οι καταλογιζόμενοι κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού
μπορούν να προσβάλουν την καταλογιστική πράξη ενώπιον του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες
διατάξεις.
Οι καταλογιζόμενοι μπορούν, επίσης, μέσα σε προθεσμία έξι (6)
μηνών από την κοινοποίηση της καταλογι-στικής πράξης, να
ασκήσουν και αίτηση αναθεώρησης ενώπιον του οργάνου που την
έχει εκδώσει.
Λόγοι αναθεώρησης είναι οι ίδιοι για τους οποίους επιτρέπεται
αναθεώρηση πράξεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τις
σχετικές ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 153 Βιβλία δημοσίων
υπολόγων
Τα τηρούμενα από τους υπολόγους διαχειριστικά και λογιστικά
βιβλία, καθώς και ο τρόπος τήρησης και θεώρησης αυτών,
ορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του
αρμόδιου Υπουργού.
Προκειμένου για τους υπολόγους διαχειριστές αρμοδιότητας
των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, πλην των Δημοσίων
Στρατιωτικών Ταμείων, καθώς και του Υπουργείου Δημόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, τα ανωτέρω θέματα
ρυθμίζονται με αποφάσεις των αρμόδιων Υπουργών.
Άρθρο 154 Ετήσιο κλείσιμο διαχειριστικών βιβλίων
1. Όλα γενικά τα βιβλία των υπολόγων διαχειριστών του Δημοσίου
και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και των
νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, εφόσον επιχορηγούνται ή
χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο ή από την ΕυρωπαϊκήΈνωση,
κλείνονται την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, συντάσσονται δε
πρωτόκολλα για τα εμφανιζόμενα στα βιβλία σύνολα χρέωσης,
πίστωσης και για το υπόλοιπο της διαχείρισης.
2. Η θεώρηση του κλεισίματος των βιβλίων των ανωτέρω
διαχειρίσεων ενεργείται:
α. για τις διαχειρίσεις που υπάγονται στα Υπουργεία Εθνικής
Άμυνας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη από
αξιωματικούς που ορίζονται με διαταγές των αρμόδιων
Υπουργείων, και
β. για τις υπόλοιπες διαχειρίσεις, από τους προϊσταμένους των
υπολόγων διαχειριστών.
Σε περίπτωση σύμπτωσης του προσώπου του προϊσταμένου και
του υπολόγου, η θεώρηση ενεργείται από υπάλληλο που ορίζεται
από την αμέσως προϊστάμενη αυτού αρχή.
3. Ο τρόπος κλεισίματος και θεώρησης των βιβλίων και οι
λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
4. Ειδικά για το, κατά την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, κλείσιμο
βιβλίων των διαχειρίσεων υλικού και εφοδίων των Ενόπλων
Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και
του Λιμενικού Σώματος, εφαρμόζονται τα οριζόμενα από τη
νομοθεσία για την οικονομική μέριμνα αυτών.
Άρθρο 155 Λογοδοσία δημοσίων υπολόγων στο
Ελεγκτικό Συνέδριο
1. Εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους ή από
την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της δια-χείρισής τους, οι
δημόσιοι υπόλογοι αποδίδουν λογαριασμό στο Ελεγκτικό
Συνέδριο, με την επιφύλαξη της ισχύος ειδικών διατάξεων.
2. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει τους λογαριασμούς των
υπολόγων που είναι υπόχρεοι σε λογοδοσία σε αυτό και
αποφαίνεται για την ορθότητα ή μη αυτών.
Οι σχετικές με τον ανωτέρω έλεγχο πράξεις ή αποφάσεις του
Ελεγκτικού Συνεδρίου υπόκεινται στα προβλεπόμενα από τον
οργανισμό αυτού ένδικα μέσα.

