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ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΠΡΟΝΟΔΙ ΠΔΡΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΤΘΤΝΗ 

ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ 

 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 

 

ΜΔΡΟ Ι 

ΔΙΑΓΩΓΙΚΔ  ΓΙΑΣΑΞΔΙ  

ΚΑΙ ΑΡΥΔ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

 

1. πλνπηηθφο ηίηινο. 

2. Δξκελεία. 

3. Πεδίν εθαξκνγήο. 

4. θνπφο θαη αξρέο δηαρείξηζεο ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ.  

5. πκκφξθσζε κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην χκθσλν ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο. 

6. Οηθνλνκηθφ έηνο. 

7. Δηήζηα παξνπζίαζε πξνυπνινγηζκψλ. 

8. Βαζηθή αξρή παξνπζίαζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. 

 

ΜΔΡΟ ΙI 

ΘΔΜΙΚΔ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ 

 

 9. Θεζκηθέο αξκνδηφηεηεο. 

 10. Αξκνδηφηεηεο Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ. 

 11. Αξκνδηφηεηεο Τπνπξγνχ. 

 12. Αξκνδηφηεηεο πξντζηάκελσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. 

 13. Αξκνδηφηεηεο Διέγρνληνο Λεηηνπξγνχ. 

 14. Αξκνδηφηεηεο θαη εμνπζίεο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηή. 

 15. Αξκνδηφηεηεο ηνπ Πξντζηάκελνπ Γξαθείνπ Γηαρείξηζεο Γεκφζηνπ Υξένπο. 

 16. Αξκνδηφηεηεο ηνπ Γεληθνχ Διεγθηή. 

 17. Αξκνδηφηεηεο ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ. 
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ΜΔΡΟ ΙIΙ 
ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

 

 18. χζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ πκβνπιίνπ. 

 19. Αξκνδηφηεηεο ηνπ πκβνπιίνπ. 

 20. χλζεζε ηνπ πκβνπιίνπ. 

 21. Δπηιεμηκφηεηα. 

 22. Αλεμαξηεζία ηνπ πκβνπιίνπ. 

 23. Απνκάθξπλζε κειψλ. 

 24. Οηθεηνζειήο παξαίηεζε κέινπο. 

 25. πλεδξίεο θαη απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ. 

 26. Πξνζσπηθφ ηνπ πκβνπιίνπ. 

 27. Τπνρξεψζεηο ησλ κειψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ. 

 28. χγθξνπζε ζπκθεξφλησλ. 

 29. Απαγφξεπζε δεκνζηνπνίεζεο εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ. 

 30. Απαίηεζε πιεξνθνξηψλ. 

31. Δλεκέξσζε ηεο Βνπιήο θαη ζπκκεηνρή ζε Κνηλνβνπιεπηηθέο Δπηηξνπέο ηεο Βνπιήο. 

32. Υξεκαηνδφηεζε θαη έιεγρνο ησλ ινγαξηαζκψλ. 

33. Δηήζηεο εθζέζεηο. 

34. Γεκνζίεπζε ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ. 

35. Δηνηκαζία ηεο Δαξηλήο Έθζεζεο. 

36. Γεκνζίεπζε λνκνζρεδίνπ Πξνυπνινγηζκνχ θαη άιισλ εγγξάθσλ. 

37. Δηνηκαζία Φζηλνπσξηλήο Έθζεζεο. 

38. ηαηηζηηθά ζηνηρεία. 

39. Λνγνδνζία. 

40. Γεκνζηνλνκηθνί θαλφλεο. 

 

ΜΔΡΟ IV 

ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ  

 

41. Καλφλαο γηα ηε δεκνζηνλνκηθή ζέζε. 

42. Καλφλαο δηνξζσηηθήο πξνζαξκνγήο. 

43. Καλφλαο Γεκφζηνπ Υξένπο. 

44. Δλεξγνπνίεζε ηνπ κεραληζκνχ απηφκαηεο δηφξζσζεο. 

45. Πξφγξακκα εμπγίαλζεο. 

46. Παξαθνινχζεζε θαη αλαζηνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο εμπγίαλζεο. 

47. Μαθξννηθνλνκηθέο θαη δεκνζηνλνκηθέο πξνβιέςεηο. 

48. ηξαηεγηθφ Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο. 

49. Δθαξκνγή ησλ αλψηαησλ νξνθψλ ζηα πιαίζηα ηνπ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο. 

50. Δηνηκαζία ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο. 

51. Σξνπνπνηήζεηο ζην ηξαηεγηθφ Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο απφ λέα θπβέξλεζε. 

52. Δγθχθιηνο πξνυπνινγηζκνχ. 
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ΜΔΡΟ V 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΑΙ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟ  

ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ - ΔΣΟΙΜΑΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΡΙΗ 

 

 53. Πξφηαζε Πξνυπνινγηζκνχ. 

54.  πκκφξθσζε ηεο πξφηαζεο πξνυπνινγηζκνχ κε ηε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή. 

55. Τπνβνιή θαη δεκνζίεπζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. 

56. Ο πεξί Πξνυπνινγηζκνχ Νφκνο. 

57. Με Πξνβιεπφκελεο Γαπάλεο θαη Απνζεκαηηθφ. 

58. Γηαρείξηζε δεκνζηνλνκηθψλ θηλδχλσλ. 

 

ΜΔΡΟ VI 

ΤΛΟΠΟΙΗΗ  ΣΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

 

 59. Τινπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

60. Πξνγξακκαηηζκφο πινπνίεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ππνβνιή εθζέζεσλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο. 

 61. Έθζεζε πξνφδνπ απφ ηνλ Τπνπξγφ γηα ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά. 

 62. Δμακεληαία δεκνζηνλνκηθή αμηνιφγεζε. 

 63. Μεηαθνξά πηζηψζεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ ίδηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. 

 64. Μεηαθνξά πηζηψζεσλ κεηαμχ νηθνλνκηθψλ εηψλ. 

65. Ννκνζρέδηα ζπκπιεξσκαηηθνχ ή/θαη ηξνπνπνηεηηθνχ πεξί Πξνυπνινγηζκνχ Νφκνπ. 

 

ΜΔΡΟ VII 

ΔΛΔΓΥΟ ΓΔΜΔΤΔΩΝ 

 

66. Δξκελεία φξσλ Μέξνπο VII. 

67. Δηήζηεο δεζκεχζεηο. 

68. Πνιπεηείο δεζκεχζεηο. 

69. Λεηηνπξγφο Διέγρνπ Γεζκεχζεσλ. 

70. Λνγηζηηθφ ζχζηεκα θαη έιεγρνο δεζκεχζεσλ. 

71. Πηζηψζεηο πκπιεξσκαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. 

 

ΜΔΡΟ VIII 

ΔΟΓΑ ΣΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

72. Έζνδα πξνυπνινγηζκνχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. 

73. Έζνδα απφ πδξνγνλάλζξαθεο. 

74. χζηαζε θαη ζηφρνη Δζληθνχ Σακείνπ Δπελδχζεσλ. 
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ΜΔΡΟ IX 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΡΔΤΣΩΝ ΓΙΑΘΔΙΜΩΝ,  

ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΩΝ, ΔΓΓΤΗΔΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΑΔΩΝ 

 

75. Σξαπεδηθά θαη δηαρείξηζε ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ ηεο Γεκνθξαηίαο. 

75Α. Δληαίνο θπβεξλεηηθφο ινγαξηαζκφο απφ ην Γεληθφ Λνγηζηή. 

76. Παξνρή πξνθαηαβνιψλ θαη εγγπήζεσλ. 

77. Γεκφζηεο πκβάζεηο. 

ΜΔΡΟ X 

ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ, ΚΑΣΑΣΑΔΙ,  

ΣΑΣΙΣΙΚΔ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟ 

 

78. Σειηθφο Απνινγηζκφο θαη Γεκνζηνλνκηθή Έθζεζε. 

79. Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 80. πζηήκαηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη Δζσηεξηθφο Έιεγρνο. 

81. Δμσηεξηθφο Έιεγρνο θαη δηθαίσκα γηα πξφζβαζε ζηα ινγηζηηθά βηβιία απφ ην Γεληθφ Διεγθηή. 

 

ΜΔΡΟ XI 

ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  

ΣΩΝ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 

 

82. Βαζηθέο αξρέο θαη εξκελεία. 

83. Δθαξκνγή ησλ άξζξσλ 84 έσο 88. 

84. Πξνεπηινγή έξγσλ. 

85. Αμηνιφγεζε έξγνπ. 

86. Δπηινγή έξγνπ. 

87. Τινπνίεζε έξγνπ. 

88. Παξαθνινχζεζε έξγσλ θαη ηξνπνπνηήζεηο ζηα ζπκβφιαηα. 

89. Καηεπζπληήξηεο γξακκέο. 

 

ΜΔΡΟ XII 

ΑΡΥΔ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ 

 

90. Αξκνδηφηεηεο Τπνπξγνχ. 

91. Καλφλεο αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ Αξρψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

92.  Καλφλεο ζχκθσλα κε ην ηξαηεγηθφ Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο. 

93. Δηνηκαζία θαη ππνβνιή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δήκνπ θαη θνηλφηεηαο. 

94. Τινπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ. 

95. Κπξψζεηο. 
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ΜΔΡΟ XIIΙ 

ΟΝΣΟΣΗΣΔ ΓΔΝΙΚΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ,  

ΚΡΑΣΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ 

 

96. Αξκνδηφηεηεο Τπνπξγνχ θαη ζχζηαζε λέσλ νληνηήησλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 

97. Γαλεηζκφο νληνηήησλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 

98. Καλφλεο ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο. 

99. Δηνηκαζία θαη ππνβνιή πξνυπνινγηζκνχ.  

100. Τινπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νληνηήησλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 

101. Κπξψζεηο. 

102. Οηθνλνκηθφ έηνο γηα νληφηεηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 

103. Γαλεηζκφο θξαηηθψλ νξγαληζκψλ. 

104. Δηνηκαζία θαη ππνβνιή πξνυπνινγηζκνχ θξαηηθνχ νξγαληζκνχ. 

105. Τινπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θξαηηθνχ νξγαληζκνχ. 

106. Δηαηξηθή δηαθπβέξλεζε θαη νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

107. ηξαηεγηθφ ζρέδην. 

108. Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε. 

109. Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

ΜΔΡΟ XIV 

ΚΤΡΩΔΙ ΚΑΙ ΑΓΙΚΗΜΑΣΑ 

 

110. Κπξψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. 

111. Αδηθήκαηα. 

 

ΜΔΡΟ XV 

ΠΟΙΚΙΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

 

112. Δμνπζία έθδνζεο Καλνληζκψλ. 

113. Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο άιισλ λφκσλ. 

 

ΜΔΡΟ XVI 

ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

 

114. Καηάξγεζε. 

115. Πξνζσξηλέο δηαηάμεηο γηα ην Δζληθφ Σακείν Δπελδχζεσλ. 

116. Πξνζσξηλέο δηαηάμεηο γηα ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα θαη ηνλ έιεγρν δεζκεχζεσλ. 

117. Πξνζσξηλέο δηαηάμεηο γηα ηελ εθαξκνγή θαη ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

118. Πξνζσξηλέο δηαηάμεηο γηα ηελ εθαξκνγή νξηζκέλσλ εδαθίσλ ησλ άξζξσλ 60, 79, 94, 100 θαη 105. 

119. Έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 
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Πξννίκην. ΔΠΔΙΓΗ βάζεη ηνπ  Άξζξνπ 167 ηνπ πληάγκαηνο, ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ κεξηκλά γηα 

ηε ζχληαμε πιήξνπο πξνυπνινγηζκνχ γηα θάζε νηθνλνκηθφ έηνο, ν νπνίνο κεηά απφ ηελ 
έγθξηζή ηνπ απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην θαηαηίζεηαη ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ γηα 
ζπδήηεζε, έγθξηζε θαη ςήθηζή ηνπ ζε λφκν, 

  
 ΚΑΙ ΔΠΔΙΓΗ ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία είλαη δεζκεπκέλε βάζεη ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εηδηθφηεξα απφ ηε 
ζπκκεηνρή ηεο ζηελ Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, λα 
ππνβάιιεη θάζε ρξφλν Πξφγξακκα ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο ζηελ Δπξσπατθή 
Δπηηξνπή, βάζεη ησλ πξνλνηψλ ηνπ πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο, 

  
 ΚΑΙ ΔΠΔΙΓΗ πξνθχπηεη ε αλάγθε γηα ηζρπξφηεξε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε θαη πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ λα αλαπηπρζεί αθφκα ζηελφηεξνο ζπληνληζκφο ησλ 
νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ ζηε δψλε ηνπ επξψ, 

  
 ΚΑΙ ΔΠΔΙΓΗ ε αλάγθε ησλ θπβεξλήζεσλ λα δηαηεξνχλ πγηή θαη βηψζηκα νηθνλνκηθά θαη λα 

πξνιακβάλνπλ ηε δεκηνπξγία ππεξβνιηθψλ ειιεηκκάησλ ζηε Γεληθή Κπβέξλεζε είλαη 
νπζηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ζηε δψλε ηνπ επξψ ζην ζχλνιφ 
ηεο θαη ζπλεπψο απαηηεί ηελ θαζηέξσζε ζπγθεθξηκέλσλ θαλφλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ελφο «θαλφλα ηζνζθέιηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ» θαη δηφξζσζεο απνθιίζεσλ φηαλ 
πξνθχπηνπλ, 

  
 ΚΑΙ ΔΠΔΙΓΗ πξνθχπηεη ε αλάγθε λα δηαζθαιηζηεί φηη ην έιιεηκκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

δελ ππεξβαίλεη ην ηξία επί ηνηο εθαηφλ (3%) ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο ζε ηηκέο 
αγνξάο θαη φηη ην ρξένο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο δελ ππεξβαίλεη ή αθνινπζεί επαξθψο 
πησηηθή πνξεία πξνο ην εμήληα επί ηνηο εθαηφλ (60%) ηνπ  Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ 
Πξντφληνο ζε ηηκέο αγνξάο, 

  
 ΚΑΙ ΔΠΔΙΓΗ νη αξρεγνί ησλ θξαηψλ κειψλ ή θπβεξλήζεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο δψλεο 

ηνπ επξψ ζπκθψλεζαλ ζηηο 9 Γεθεκβξίνπ 2011 ζε κηα εληζρπκέλε αξρηηεθηνληθή γηα ηελ 
νηθνλνκηθή θαη λνκηζκαηηθή έλσζε, πνπ ζα έρεη σο βάζε ζπλζήθεο πνπ απνηεινχλ ην 
ζεκέιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζα δηεπθνιχλεη ηελ πινπνίεζε κέηξσλ πνπ 
ιακβάλνληαη βάζεη ησλ Άξζξσλ 121, 126 θαη 136 ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο,  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα Έβδνκν 
29.06.2012. 

ΚΑΙ ΔΠΔΙΓΗ ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία είλαη ζπκβαιιφκελν κέξνο ηεο πλζήθεο γηα ηε 
ηαζεξφηεηα, ην πληνληζκφ θαη ηε Γηαθπβέξλεζε ζηελ Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή 
Έλσζε κεηαμχ ηνπ Βαζηιείνπ ηνπ Βειγίνπ, ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Βνπιγαξίαο, ηνπ Βαζηιείνπ 
ηεο Γαλίαο, ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο 
Δζζνλίαο, ηεο Ιξιαλδίαο, ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Ιζπαλίαο, ηεο 
Γαιιηθήο Γεκνθξαηίαο, ηεο Ιηαιηθήο Γεκνθξαηίαο, ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ηεο 
Γεκνθξαηίαο ηεο Λεηηνλίαο, ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Ληζνπαλίαο, ηνπ Μεγάινπ Γνπθάηνπ ηνπ 
Λνπμεκβνχξγνπ, ηεο Οπγγαξίαο, ηεο Μάιηαο, ηνπ Βαζηιείνπ ησλ Κάησ Υσξψλ, ηεο 
Γεκνθξαηίαο ηεο Απζηξίαο, ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Πνισλίαο, ηεο Πνξηνγαιηθήο 
Γεκνθξαηίαο, ηεο Ρνπκαλίαο, ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο ινβελίαο, ηεο ινβαθηθήο 
Γεκνθξαηίαο, ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Φηλιαλδίαο θαη ηνπ Βαζηιείνπ ηεο νπεδίαο, ε νπνία 
ππνγξάθεθε ζηηο Βξπμέιιεο ζηηο 2 Μαξηίνπ 2012, θαη επηθπξψζεθε ζηηο 20 Απξηιίνπ 2012, 
κε ηελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ Αξ. 73.4.70, ε νπνία ζπκθσλία 
δεκνζηεχζεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, 

  
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
ΔΔ: L 306, 
23.11.2011, 
ζ. 41. 

ΚΑΙ ΔΠΔΙΓΗ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ Άξζξνπ 169 ηνπ πληάγκαηνο  ζπλζήθεο, 
ζπκβάζεηο θαη ζπκθσλίεο πνπ ζπλνκνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ελ ιφγσ 
άξζξνπ έρνπλ απφ ηελ εκέξα δεκνζίεπζήο ηνπο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Γεκνθξαηίαο απμεκέλε ηζρχ έλαληη νπνηνπδήπνηε εκεδαπνχ λφκνπ, ππφ ηνλ φξν φηη απηέο  

                                                                                                                                                                         Ν. 20(Ι)/2014 

Ο περί ηης Δημοζιονομικής Εσθύνης και ηοσ Δημοζιονομικού Πλαιζίοσ Νόμος ηοσ 2014 εκδίδεηαι με 
δημοζίεσζη ζηην Επίζημη Εθημερίδα ηης Κσπριακής Δημοκραηίας ζύμθωνα με ηο Άρθρο 52 ηοσ 
σνηάγμαηος. 

 
Αξηζκφο 20(Ι) ηνπ 2014 

 
ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΠΡΟΝΟΔΙ ΠΔΡΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΤΘΤΝΗ 

ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ 
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νη ζπλζήθεο, νη ζπκβάζεηο θαη νη ζπκθσλίεο εθαξκφδνληαη αληίζηνηρα θαη απφ ην 
αληηζπκβαιιφκελν κέξνο, 

  
 ΚΑΙ ΔΠΔΙΓΗ ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία νθείιεη λα κεηαθέξεη ζηελ εζληθή έλλνκε ηάμε ηελ 

Οδεγία 2011/85/ΔΔ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 8
εο Ννεκβξίνπ 2011 ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο γηα 

ηα δεκνζηνλνκηθά πιαίζηα ησλ θξαηψλ κειψλ, φπσο απηή εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη. 

  
     Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 
  
 ΜΔΡΟ Ι - ΔΙΑΓΩΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΚΑΙ ΑΡΥΔ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 
  
πλνπηηθφο  
ηίηινο. 

1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί ηεο Γεκνζηνλνκηθήο Δπζχλεο θαη ηνπ 
Γεκνζηνλνκηθνχ Πιαηζίνπ Νφκνο ηνπ 2014.  

  
Δξκελεία.     2.-(1) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Νφκνπ -  
  
 «αξκφδηνο ππνπξγφο» ζε ζρέζε κε νληφηεηα Γεληθήο Κπβέξλεζεο, θξαηηθφ νξγαληζκφ ή 

θξαηηθή επηρείξεζε ζεκαίλεη – 
  
 (α)    ηνλ ππνπξγφ, ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο κε βάζε λφκν γηα ηελ επίβιεςε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ νληφηεηαο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ή θξαηηθνχ νξγαληζκνχ· ή  
 
(β)    ηνλ Τπνπξγφ, αλ δελ ππάξρεη άιινο ππνπξγφο πνπ είλαη ππεχζπλνο ζχκθσλα κε 

λφκν γηα επίβιεςε ησλ δξαζηεξηνηήησλ νληφηεηαο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ή θξαηηθνχ 
νξγαληζκνχ· ή 

 
(γ) ηνλ ππνπξγφ, ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ είλαη εγγεγξακκέλεο νη κεηνρέο θξαηηθήο 

επηρείξεζεο·  
  
 «δαπάλεο» ζεκαίλεη φια ηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ πιεξψλνληαη απφ ηε Γεκνθξαηία ή ζην 

φλνκα ηεο Γεκνθξαηίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ή νπνηνδήπνηε άιιν πνζφ 
θαζνξηζηεί απφ ην Γεληθφ Λνγηζηή· 

  
 «δεκνζηνλνκηθνί θαλφλεο» ζεκαίλεη ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 40∙ 
  
 «Γσδεθαηεκφξην» ζεκαίλεη ηελ εμνπζηνδφηεζε ελέξγεηαο νπνηαζδήπνηε απαηηνχκελεο 

δαπάλεο, ζε πεξίπησζε κε έγθαηξεο ςήθηζεο ηνπ πεξί Πξνυπνινγηζκνχ Νφκνπ, δπλάκεη 
ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 168 ηνπ πληάγκαηνο· 

  
 «εγθχθιηνο πξνυπνινγηζκνχ» ζεκαίλεη ηελ εγθχθιην ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 52∙ 
  
 «Δαξηλή Έθζεζε» ζεκαίλεη ηελ έθζεζε πνπ εθπνλείηαη θαηά ην κήλα Απξίιην· 
  
 «Δηδηθέο Πεξηζηάζεηο» ζεκαίλεη- 
   
 (α) ηελ πεξίπησζε αζπλήζηζηνπ γεγνλφηνο, ην νπνίν – 
   
  (i)   εθθεχγεη ηνπ ειέγρνπ ηεο Γεκνθξαηίαο θαη 

(ii)  έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηε δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Γεληθήο 
Κπβέξλεζεο, ή 

    
  (β) πεξηφδνπο ζνβαξήο νηθνλνκηθήο χθεζεο, φπσο νη πεξίνδνη απηνί εξκελεχνληαη ζην 

χκθσλν ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο· 
  
 «Δηδηθφ Έληαικα Πιεξσκήο» ζεκαίλεη ηε κεηαθνξά πηζηψζεσλ κεηαμχ άξζξσλ δαπαλψλ 

ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ κε ηελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Τπνπξγνχ· 
  
 «Διέγρσλ Λεηηνπξγφο» ζεκαίλεη ηνλ Διέγρνληα Λεηηνπξγφ, νη αξκνδηφηεηεο ηνπ νπνίνπ 

θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 13· 
  
 «Δκπηζηεπηηθέο Πιεξνθνξίεο» ζεκαίλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ην πκβνχιην ιακβάλεη θαη 

ρεηξίδεηαη απφ άιια αξκφδηα φξγαλα ή ππεξεζίεο ζηα πιαίζηα ηεο άζθεζεο ησλ 
αξκνδηνηήησλ ηνπ·  
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 «Έζνδα» ζεκαίλεη φια ηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ εηζπξάηηνληαη απφ ηε Γεκνθξαηία ή ζην 
φλνκα ηεο Γεκνθξαηίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ή νπνηνδήπνηε άιιν πνζφ 
θαζνξηζηεί απφ ην Γεληθφ Λνγηζηή ζηε βάζε ηεο εθάζηνηε Λνγηζηηθήο Πνιηηηθήο, φπσο απηή 
θαζνξίδεηαη ζηνλ πεξί ηεο Γηαρείξηζεο ησλ Δζφδσλ θαη Γαπαλψλ θαη ηνπ Λνγηζηηθνχ ηεο 
Γεκνθξαηίαο Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 

  
 «ΔΟΛ 95» ζεκαίλεη ην Δπξσπατθφ χζηεκα Οινθιεξσκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Λνγαξηαζκψλ 

ηνπ 1995· 
  

 
114(Ι) ηνπ 2003. 

«εζσηεξηθφο έιεγρνο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ, απφ ηνλ πεξί 
Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

  
 «εηήζην δηαξζξσηηθφ ηζνδχγην ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο» ζε ζρέζε κε έλα έηνο ζεκαίλεη ην 

έιιεηκκα ή ην πιεφλαζκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο γηα ην έηνο, θπθιηθά πξνζαξκνζκέλν 
εμαηξνπκέλσλ νπνησλδήπνηε πξνζσξηλψλ παξαγφλησλ, εθπεθξαζκέλν σο πνζνζηφ ηνπ 
Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο ζε ηηκέο αγνξάο∙ 

  
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.: L145, 
10.6.2009, 
ζ. 1. 

«Καλνληζκφο (ΔΚ) 479/2009» ζεκαίλεη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 479/2009 ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 25

εο Μαΐνπ 2009 γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξσηνθφιινπ ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ηνπ 
ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο ην νπνίν πξνζαξηάηαη ζηε ζπλζήθε γηα ηελ ίδξπζε ηεο 
Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

  
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.: L 209,  
2.8.1997, 
ζ. 1. 

«Καλνληζκφο (ΔΚ) 1466/97» ζεκαίλεη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1466/97 ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 7

εο Ινπιίνπ 1997 γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επνπηείαο ηεο δεκνζηνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη 
ηελ επνπηεία θαη ην ζπληνληζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ, φπσο απηφο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

  
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.: L 209,  
2.8.1997, 
ζ. 6. 

«Καλνληζκφο (ΔΚ) 1467/97» ζεκαίλεη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1467/97 ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 7

εο Ινπιίνπ 1997 γηα ηελ επηηάρπλζε θαη ηε δηαζαθήληζε ηεο εθαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο 
ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε ηειεπηαία κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 
1177/2011 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2011 
θαη φπσο απηφο πεξαηηέξσ εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

  
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.: L 310,  
30.11.1996, 
ζ. 1 

«Καλνληζκφο (ΔΚ) 2223/96» ζεκαίλεη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 2223/96 ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 25εο Ινπλίνπ 1996 πεξί ηνπ επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο εζληθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ 
ινγαξηαζκψλ ηεο Κνηλφηεηαο, φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε ηειεπηαία κε ηνλ Καλνληζκφ 
(ΔΔ) αξηζ. 715/2010 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 10

εο Απγνχζηνπ 2010 θαη φπσο πεξαηηέξσ 
εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη∙ 

  
 

166(Ι) ηνπ 2003 
34(Ι) ηνπ 2007 
86(Ι) ηνπ 2013 

103(Ι) ηνπ 2013. 

«Κεληξηθή Σξάπεδα» ζεκαίλεη ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ, πνπ έρεη ηδξπζεί δπλάκεη 
ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ πεξί Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, θαη’ επηηαγή ησλ άξζξσλ 118 έσο 121 ηνπ πληάγκαηνο 
ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο∙ 

  
 «θξαηηθή επηρείξεζε» ζεκαίλεη εηαηξεία, ζσκαηείν ή ίδξπκα, ζην νπνίν ε Γεκνθξαηία 

δχλαηαη λα αζθεί απνθαζηζηηθή επηξξνή, κε εμαίξεζε ηηο εηζεγκέλεο εηαηξείεο ζε 
νξγαλσκέλε αγνξά, ε νπνία απνθαζηζηηθή απηή επηξξνή εθ κέξνπο ηεο Γεκνθξαηίαο 
ηεθκαίξεηαη, φηαλ ε Γεκνθξαηία άκεζα ή έκκεζα - 

   
 (α)  θαηέρεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ εθδνκέλνπ θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο· ή 
   
 (β)  δηαζέηεη ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ςήθσλ, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζηνπο ηίηινπο πνπ έρεη 

εθδψζεη ε επηρείξεζε· ή 
   
 (γ)  δχλαηαη λα δηνξίδεη πεξηζζφηεξα απφ ηα κηζά κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 

επνπηηθνχ νξγάλνπ ηεο επηρείξεζεο∙   
  
 «θξαηηθφο νξγαληζκφο» ζεκαίλεη Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκφζηνπ Γηθαίνπ, ζπκπεξη-

ιακβαλνκέλσλ ησλ Ρπζκηζηηθψλ Δπνπηηθψλ Αξρψλ, εθηφο απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, ηηο 
Αξρέο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ηηο νληφηεηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο∙ 

  
 «κεζνπξφζεζκνο δεκνζηνλνκηθφο ζηφρνο» ζεκαίλεη ην κεζνπξφζεζκν δεκνζηνλνκηθφ 

ζηφρν, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1466/ 97∙ 
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 «κεραληζκφο  απηφκαηεο  δηφξζσζεο»  ζεκαίλεη  ην  κεραληζκφ  πνπ θαζνξίδεηαη ζην 

άξζξν 44· 
 

 «Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» ζεκαίλεη Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ή 
άιιν νξγαληζκφ δεκνζίνπ δηθαίνπ, πνπ ηδξχζεθε πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ, δπλάκεη 
λφκνπ θαη ζην νπνίν ε Γεκνθξαηία αζθεί άκεζα ή έκκεζα θαζνξηζηηθή επηξξνή, 
δηνξίδνληαο πεξηζζφηεξα απφ ηα κηζά κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ 
νξγάλνπ ηνπ· 

  
 «λνκνζεζία δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ» πεξηιακβάλεη – 

   
11(I) ηνπ 2006 

    39(I) ηνπ 2011 
175(I) ηνπ 2011 

112(Ι) ηνπ 2012. 
 

(α) ηνλ πεξί ηνπ πληνληζκνχ ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο πκβάζεσλ, Πξνκεζεηψλ, 
Έξγσλ θαη Τπεξεζηψλ ζηνπο Σνκείο ηνπ Ύδαηνο, ηεο Δλέξγεηαο, ησλ Μεηαθνξψλ 
θαη ησλ Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκν, φπσο απηφο 
εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη∙ 

   
12(I) ηνπ 2006 
91(I) ηνπ 2010 

     40(I) ηνπ 2011 
    176(I) ηνπ 2011 

112(I) ηνπ 2012. 

(β)    ηνλ πεξί ηνπ πληνληζκνχ ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Γεκφζησλ πκβάζεσλ, 
Πξνκεζεηψλ, Έξγσλ θαη Τπεξεζηψλ θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκν, φπσο απηφο 
εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη∙  

   
 (γ)     νπνηνδήπνηε άιιν ζρεηηθφ κε ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο λφκν ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο· 
   
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.: L 306,  
23.11.2011, 
ζ. 41. 

«Οδεγία 2011/85/ΔΔ» ζεκαίλεη ηελ Οδεγία 2011/85/ΔΔ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 8
εο Ννεκβξίνπ 

2011 ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο γηα ηα δεκνζηνλνκηθά πιαίζηα ησλ θξαηψλ κειψλ, φπσο 
απηή εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

  
 «νηθνλνκηθφο θνξέαο» ζεκαίλεη ηα ππνπξγεία, ηα ηκήκαηα, ηνπο θνξείο ζπληαγκαηηθψλ 

εμνπζηψλ θαη ππεξεζηψλ θαη ηα αλεμάξηεηα γξαθεία, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ 
Πξνυπνινγηζκφ ηεο Γεκνθξαηίαο· 
 

 «νληφηεηα Γεληθήο Κπβέξλεζεο» ζεκαίλεη ηακείν, Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ πνπ 
πεξηιακβάλεηαη ζηελ Κεληξηθή Κπβέξλεζε ή άιιε νληφηεηα, ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζηε 
Γεληθή Κπβέξλεζε, εθηφο απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη ηηο Αξρέο Σνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο· 
 

 «πξντζηάκελνο νηθνλνκηθνχ θνξέα» ζεκαίλεη ηνλ ππνπξγφ, ζηηο πεξηπηψζεηο ππνπξγείσλ 
θαη ηκεκάησλ ηνπο, ηνλ επηθεθαιήο ππεξεζίαο ζηηο πεξηπηψζεηο ζπληαγκαηηθψλ 
ππεξεζηψλ θαη αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ θαη ηνπο γεληθνχο δηεπζπληέο ή ηνλ 
Αξρηπξσηνθνιιεηή  ή πξφζσπν ζε παξφκνηα ζέζε ζηηο πεξηπηψζεηο ζπληαγκαηηθψλ 
εμνπζηψλ· 
 

 «Πξσηφθνιιν (Αξ. 12)» ζεκαίλεη ην Πξσηφθνιιν (Αξ. 12) γηα ηε δηαδηθαζία ππεξβνιηθνχ 
ειιείκκαηνο πξνζαξηεκέλν ζηε πλζήθε γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο∙ 
 

 «ηξαηεγηθφ Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο» ζεκαίλεη ην ηξαηεγηθφ Πιαίζην 
Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο, ην νπνίν εγθξίλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 48∙ 
 

 «πκβνχιην» ζεκαίλεη ην Γεκνζηνλνκηθφ πκβνχιην, ην νπνίν ηδξχεηαη ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ  εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 18∙  
 

 «χκθσλν ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο» ζεκαίλεη ην χκθσλν ηαζεξφηεηαο θαη 
Αλάπηπμεο φπσο νξίδεηαη απφ ην ςήθηζκα ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηεο 17

εο Ινπλίνπ 
1997 ζην χκθσλν ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο θαη ηνπο Καλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο θαη άιιεο λνκηθέο πξάμεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην Πξσηφθνιιν (Αξ. 12) θαζψο 
θαη ηα Άξζξα 121, 126 θαη 136 ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
ζηνλ ηνκέα ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ∙  
 

 «ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ» ζεκαίλεη φιεο ηηο δηαδηθαζίεο, πξαθηηθέο θαη πνιηηηθέο, πνπ 
εθαξκφδεη νηθνλνκηθφο θνξέαο, κε επζχλε ηνπ πξντζηάκελνχ ηνπ, έηζη ψζηε λα επηηχρεη 
ηνπο ζηφρνπο ηνπ· 
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 «ρεηηθή πγθαηάζεζε» ζεκαίλεη ηε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε 
δεκνζίεπζε πιεξνθνξηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο απφ απηφ θαη, ζηελ 
πεξίπησζε πιεξνθνξηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο απφ άιιν φξγαλν, εθηφο 
απφ ην πκβνχιην, ηε γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ αξκφδηνπ απηνχ νξγάλνπ· 

  
 «ηκήκα» ζεκαίλεη ηκήκα, ππεξεζία, ή γξαθείν πνπ ππάγεηαη ζε ππνπξγείν∙ 

 
 «Τπνπξγφο» ζεκαίλεη ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ∙  
  
 «Φζηλνπσξηλή Έθζεζε» ζεκαίλεη ηελ έθζεζε πνπ εθπνλείηαη απφ ην πκβνχιην, θαηά ην 

κήλα Οθηψβξην. 
 

     (2) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, νη νξηζκνί «ρξένο Γεληθήο Κπβέξλεζεο», 
«έιιεηκκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο», «πιεφλαζκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο» έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ 
απνδίδεηαη ζε απηνχο απφ ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 479/2009· 

  
    (3) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, «Γεληθή Κπβέξλεζε», «Κεληξηθή 

Κπβέξλεζε», «Αξρέο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο», «Σακεία Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ», 
«Τπνηνκείο» θαη «Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ» εξκελεχνληαη ζχκθσλα κε ην ΔΟΛ 95. 

  
 
 

111 ηνπ 1985 
1 ηνπ 1986 
8 ηνπ 1986 

25 ηνπ 1986 
39 ηνπ 1986 
50 ηνπ 1986 

114 ηνπ 1986 
121 ηνπ 1986 
149 ηνπ 1986 

14 ηνπ 1987 
63 ηνπ 1987 

165 ηνπ 1987 
320 ηνπ 1987 

39 ηνπ 1988 
204 ηνπ 1988 
119 ηνπ 1990 
143 ηνπ 1991 
190 ηνπ 1991 
223 ηνπ 1991 

40(Ι) ηνπ 1992 
54(Ι) ηνπ 1992 
87(Ι) ηνπ 1992 
23(Ι) ηνπ 1994 
37(Ι) ηνπ 1995 

8(Ι) ηνπ 1996 
65(Ι) ηνπ 1996 
85(Ι) ηνπ 1996 
20(Ι) ηνπ 1997 

112(Ι) ηνπ 2001 
127(Ι) ηνπ 2001 
128(Ι) ηνπ 2001 
139(Ι) ηνπ 2001 
153(Ι) ηνπ 2001 

23(Ι) ηνπ 2002 
227(Ι) ηνπ 2002 

47(Ι) ηνπ 2003 
236(Ι) ηνπ 2004 

53(Ι) ηνπ 2005 
86(Ι) ηνπ 2005 

118(Ι) ηνπ 2005 
127(Ι) ηνπ 2005 
137(Ι) ηνπ 2006 
157(Ι) ηνπ 2006 

25(Ι) ηνπ 2007 
147(Ι) ηνπ 2007 

   (4)  Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζε «δήκν», 
«θνηλφηεηα», ζε «ζπκβνχιην» απηψλ θαη ζε «Έπαξρν» έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζε 
απηνχο ζηνλ πεξί Γήκσλ Νφκν θαη ζηνλ πεξί Κνηλνηήησλ Νφκν, φπσο απηνί εθάζηνηε 
ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη.   
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153(Ι) ηνπ 2007 

19(Ι) ηνπ 2008 
73(Ι) ηνπ 2008 
51(Ι) ηνπ 2009 
97(Ι) ηνπ 2009 
48(Ι) ηνπ 2010 

121(Ι) ηνπ 2010 
30(Ι) ηνπ 2011 

137(Ι) ηνπ 2011 
217(Ι) ηνπ 2012 

95(Ι) ηνπ 2013 
143(Ι) ηνπ 2013. 

86(Ι) ηνπ 1999 
51(Ι) ηνπ 2000 

5(Ι) ηνπ 2001 
131(Ι) ηνπ 2001 
199(Ι) ηνπ 2002 
228(Ι) ηνπ 2002 

52(Ι) ηνπ 2005 
128(Ι) ηνπ 2005 
148(Ι) ηνπ 2006 
156(Ι) ηνπ 2006 

27(Ι) ηνπ 2007 
154(Ι) ηνπ 2007 
166(Ι) ηνπ 2007 

2(Ι) ηνπ 2009 
50(Ι) ηνπ 2009 
98(Ι) ηνπ 2009 
47(Ι) ηνπ 2010 

120(Ι) ηνπ 2010 
29(Ι) ηνπ 2011 

136(Ι) ηνπ 2011 
218(Ι) ηνπ 2012 

94(Ι) ηνπ 2013 
142(Ι) ηνπ 2013 

172(Ι) ηνπ 2013. 
  
    (5) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζε 

«Πξνυπνινγηζκφ» ή «πεξί Πξνυπνινγηζκνχ Νφκν» ινγίδεηαη φηη αλαθέξεηαη ζηνλ 
εθάζηνηε Πξνυπνινγηζκφ ή ζηνλ πεξί Πξνυπνινγηζκνχ Νφκν θαη ζε Σξνπνπνηεηηθφ ή 
πκπιεξσκαηηθφ απηνχ.  

  
Πεδίν εθαξκνγήο. 3. Ο παξψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζε φιε ηε δεκφζηα ππεξεζία, νπνηαδήπνηε άιια 

ηκήκαηα, γξαθεία ππεξεζίεο, ηακεία θαη νληφηεηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη άιιεο 
νληφηεηεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θξαηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ησλ θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ, 
φπσο θαζνξίδνληαη ζηνλ παξφληα Νφκν θαη ζε φινπο ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο θαη 
άιινπο ιεηηνπξγνχο θαη ππαιιήινπο ζε απηέο ηηο νληφηεηεο κε ηελ επζχλε είζπξαμεο, 
ρξεζηκνπνίεζεο ή  δηαρείξηζεο δεκφζησλ πφξσλ, εζφδσλ ή ρξεκάησλ θαη νπνησλδήπνηε 
άιισλ πξνζψπσλ, φπσο θαζνξίδνληαη ζηνλ παξφληα Νφκν∙ 

  
θνπφο θαη αξρέο 
δηαρείξηζεο ησλ 
δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ. 

     4.-(1) Η δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ πεξηιακβάλεη -   
 

  
  (α)   ηε δηακφξθσζε, έγθξηζε, παξνπζίαζε θαη πινπνίεζε ηνπ ηξαηεγηθνχ 

Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο, ηνπ πεξί Πξνυπνινγηζκνχ Νφκνπ θαη 
ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Γεκνζηνλνκηθνχ Πιαηζίνπ ζηε βάζε ησλ αξρψλ ηεο 
βησζηκφηεηαο, ζχλεζεο, ζηαζεξφηεηαο, ζπλέπεηαο θαη δηαθάλεηαο: 

   
    Ννείηαη φηη –  
    
   (i) «αξρή βησζηκφηεηαο» ζεκαίλεη ηε δηαζθάιηζε φηη νη δαπάλεο, ν 

δαλεηζκφο θαη ην ρξένο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο είλαη δηαρεηξίζηκα, 
βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα θαη δελ επηβάιιεηαη άδηθν 
βάξνο ζηηο κειινληηθέο γεληέο· 

(ii) «αξρή ζχλεζεο» ζεκαίλεη ηελ επίηεπμε ηεο θαηάιιειεο ηζνξξνπίαο 
κεηαμχ εζφδσλ θαη δαπαλψλ· 
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(iii) «αξρή ζηαζεξφηεηαο» ζεκαίλεη ηε δηακφξθσζε θαη παξνπζίαζε 

ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο κε ηξφπν πνπ λα απνθεχγνληαη νη 
απφηνκεο δηαθπκάλζεηο ησλ καθξννηθνλνκηθψλ θαη 
δεκνζηνλνκηθψλ πξννπηηθψλ· 

(iv) «αξρή ζπλέπεηαο» ζεκαίλεη ηελ απνθπγή νπνησλδήπνηε 
απξφβιεπησλ θαη αλεπηζχκεησλ δηαθπκάλζεσλ θαη απνθιίζεσλ 
απφ ηηο πξνβιέςεηο ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ, φπσο θαζνξίδνληαη 
ζην ηξαηεγηθφ Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο, ζηνλ 
Πξνυπνινγηζκφ θαη ζην Μεζνπξφζεζκν Γεκνζηνλνκηθφ Πιαίζην· 

(v) «αξρή δηαθάλεηαο» ζεκαίλεη ηνλ θαζνξηζκφ κεηξήζηκσλ, 
ζπγθεθξηκέλσλ θαη ζαθψο πξνζδηνξηζκέλσλ ζηφρσλ πνπ 
επηηξέπνπλ θαη δηεπθνιχλνπλ ηε δεκφζηα εθηίκεζε ησλ 
δεκνζηνλνκηθψλ ζπλζεθψλ· 

   
  (β)      ηνλ έιεγρν ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ∙ 
   
  (γ)      ηε δηαρείξηζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θαη ησλ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ∙ 
   
  (δ)      ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα θαη ηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ∙ θαη 
   
  (ε)  ηελ εηνηκαζία θαη ηνλ έιεγρν ησλ ηειηθψλ ινγαξηαζκψλ θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.   
  
 
 
 

195(Ι) ηνπ 2012 
162(Ι) ηνπ 2013. 

    (2) Η δηαρείξηζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θαη ησλ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ πνπ αλαθέξνληαη 
ζηελ παξάγξαθν (γ) ηνπ εδαθίνπ (1), δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί ηεο 
Γηαρείξηζεο ηνπ  Γεκφζηνπ Υξένπο Νφκνπ θαη ηνπ πεξί ηεο Γηαρείξηζεο ησλ Δζφδσλ θαη 
Γαπαλψλ θαη ηνπ Λνγηζηηθνχ ηεο Γεκνθξαηίαο Νφκνπ, φπσο απηνί εθάζηνηε 
ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη.   

  
    (3) Σα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (δ)  ηνπ 

εδαθίνπ (1) έρνπλ ην ζθνπφ πνπ θαζνξίδεηαη ζηνλ πεξί ηεο Γηαρείξηζεο ησλ Δζφδσλ θαη 
Γαπαλψλ θαη ηνπ Λνγηζηηθνχ ηεο Γεκνθξαηίαο Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη 
ή αληηθαζίζηαηαη.   

  
πκκφξθσζε κε ηηο 
ππνρξεψζεηο πνπ 
απνξξένπλ απφ ην 
χκθσλν ηαζεξφηεηαο 
θαη Αλάπηπμεο. 

5. Η Κπβέξλεζε δηαζθαιίδεη φηη ε δηακφξθσζε, ε εθηέιεζε θαη ε παξνπζίαζε ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, ηεο πνιηηηθήο ησλ 
κηζζψλ θαη ησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζπλάδεη κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 
απνξξένπλ απφ ηηο λνκνζεζίεο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 
ηδηαίηεξα ηνπ πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο, φπνπ εθαξκφδεηαη ή/θαη άιισλ 
δηεζλψλ ζπκθσληψλ. 

  
Οηθνλνκηθφ έηνο. 6. Σν νηθνλνκηθφ έηνο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ 

πληάγκαηνο, αξρίδεη ηελ 1
ε Ιαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31

ε  Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο. 
 

Δηήζηα παξνπζίαζε 
πξνυπνινγηζκψλ. 

7. Οη πξνυπνινγηζκνί ησλ νληνηήησλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

θαη ησλ Αξρψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαηαξηίδνληαη πάλσ ζε εηήζηα βάζε, αιιά δελ 
απνθιείεηαη- 

   
  (α)   ε εηνηκαζία ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ζηα πιαίζηα ηνπ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ 

Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο, φπσο θαζνξίδεηαη ζηνλ παξφληα Νφκν· 
   
  (β) ε πινπνίεζε πκπιεξσκαηηθνχ ή Σξνπνπνηεηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ· 
   
  (γ)  ε κεηαθνξά πηζηψζεσλ, ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Νφκν ή νπνηνδήπνηε 

άιιν λφκν· ή 
   
  (δ)   ε παξνπζίαζε ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ησλ πηζηψζεσλ δαπαλψλ ζε 

πνιπεηή βάζε. 
   
Βαζηθή αξρή 
παξνπζίαζεο ηνπ 
Πξνυπνινγηζκνχ. 
 

8.-(1)  Βαζηθή αξρή παξνπζίαζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ είλαη φηη ηα ζπλνιηθά έζνδα θαη 

νη ζπλνιηθέο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη ζην ζχλνιφ ηνπο ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ, ζηε βάζε 
ηακεηαθψλ ξνψλ, ρσξίο νπνηαδήπνηε αθαίξεζε. 
 
     (2) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (1), ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ απφ θφξνπο 
πνπ θαηαρσξνχληαη είλαη ίζν κε ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ αλακέλεηαη λα εηζπξαρζεί, κεηά ηελ 
αθαίξεζε ηπρφλ θνξνινγηθψλ δαπαλψλ, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο θνξνινγηθέο 
εθπηψζεηο. 
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 ΜΔΡΟ ΙΙ – ΘΔΜΙΚΔ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ 

ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ 
  

Θεζκηθέο αξκνδηφηεηεο. 
 
 

9. Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 54, 58, 61, 116, 117, 127 θαη 128 ηνπ 

πληάγκαηνο θαη νπνησλδήπνηε ζρεηηθψλ λφκσλ, νη αξκνδηφηεηεο γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηνλ 
έιεγρν ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαλέκνληαη ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Νφκν-  
 
(α) ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην∙  
 
(β) ζηνλ Τπνπξγφ∙ 
 
(γ) ζην πκβνχιην∙ 
 
(δ) ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ∙ 
 
(ε) ζην Γεληθφ Διεγθηή∙  
 
(ζη) ζην Γεληθφ Λνγηζηή∙ 
 
(δ) ζηνλ Έθνξν Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ∙ 
 
(ε) ζηνπο πξντζηάκελνπο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ· θαη 
 
(ζ) ζηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Γξαθείνπ Γηαρείξηζεο Γεκφζηνπ Υξένπο. 

  
Αξκνδηφηεηεο 
Τπνπξγηθνχ  
πκβνπιίνπ. 

10. Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ πληάγκαηνο, ην Τπνπξγηθφ 

πκβνχιην-  

   
  (α)   δηακνξθψλεη ηε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο, ζχκθσλα κε ην 
κεζνπξφζεζκν δεκνζηνλνκηθφ πιαίζην· 

 
(β)  εγθξίλεη ηνλ Πξνυπνινγηζκφ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπκκφξθσζε κε 

ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο θαη ηε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή, πνπ 
ππνβάιιεηαη ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 167 ηνπ πληάγκαηνο· 

 
(γ)   εγθξίλεη ηνπο πξνυπνινγηζκνχο άιισλ νληνηήησλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζε 

άιιεο ζρεηηθέο λνκνζεζίεο, γηα δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο κε ηνπο 
δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο θαη ηε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή· 

 
(δ)  παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ κέζσ ηεο εηνηκαζίαο 

θαη ππνβνιήο έθζεζεο πξνφδνπ γηα ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά, ζχκθσλα κε ην 
εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 61 γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο επίηεπμεο ησλ 
δεκνζηνλνκηθψλ θαλφλσλ θαη ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο· 

 
(ε)  εγθξίλεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ θαιχπηνπλ φινπο ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ 
θαιχπηνπλ ηε Γεληθή Κπβέξλεζε θαη ππνβάιινληαη ζηε Βνπιή ησλ 
Αληηπξνζψπσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 79, ζηε βάζε ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ 
θαη ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, πνπ πηνζεηεί ν Γεληθφο Λνγηζηήο· 

 
(ζη)  εγθξίλεη ηε Γεκνζηνλνκηθή Έθζεζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 78· θαη 
 
(δ)  δηαζθαιίδεη ηελ νξζή δηαρείξηζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, ζχκθσλα κε ηνπο 

δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο θαη ηελ πνιηηηθή, κέζσ ηεο έγθξηζεο-  
   
  (i) ηεο κεζνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο δεκφζηνπ ρξένπο· θαη 

 
(ii) ηνπ επηζπκεηνχ χςνπο απνζέκαηνο ξεπζηφηεηαο θαη νπνησλ-

δήπνηε άιισλ ζεκάησλ πξνβιέπνληαη ζηνλ πεξί ηεο Γηαρείξηζεο 
Γεκφζηνπ Υξένπο Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζρεηηθφ λφκν. 
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Αξκνδηφηεηεο  
Τπνπξγνχ. 

   11.-(1)  Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 167 ηνπ πληάγκαηνο, ν Τπνπξγφο  – 

  (α)  εηνηκάδεη θαη παξνπζηάδεη ηε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ηεο Γεληθήο 
Κπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ην ηξαηεγηθφ Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο 
Πνιηηηθήο· 

 
(β)  κεξηκλά γηα ηελ εηνηκαζία ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, ζχκθσλα κε ην 

Μεζνπξφζεζκν Γεκνζηνλνκηθφ Πιαίζην θαη ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο 
θαλφλεο θαη πνιηηηθή·  

 
(γ)  εγθξίλεη ηνπο πξνυπνινγηζκνχο άιισλ νληνηήησλ, φπσο θαζνξίδεηαη 

ζηνλ παξφληα Νφκν ή νπνηνδήπνηε άιιν λφκν γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε 
ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο θαη πνιηηηθή· 

 
(δ)  εηνηκάδεη καθξννηθνλνκηθέο θαη δεκνζηνλνκηθέο πξνβιέςεηο, ρσξίο 

επεξεαζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ πκβνπιίνπ· 
 
(ε)  αμηνινγεί θαη εγθξίλεη ηα έξγα, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζην εδάθην (1) 

ηνπ άξζξνπ  82, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη 
νπνηνπδήπνηε άιινπ λφκνπ· 

 
(ζη)  ππνγξάθεη ηα Δηδηθά Δληάικαηα Πιεξσκήο· 
 
(δ)   παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ 

νληνηήησλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη ησλ θξαηηθψλ νξγαληζκψλ γηα λα 
δηαζθαιίδεηαη ε επίηεπμε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θαλφλσλ θαη πνιηηηθήο· 

 
(ε)   εηνηκάδεη εμακεληαία θαη ππνβάιιεη ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην  θαη ζηε 

Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ έθζεζε πξνφδνπ γηα ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά, 
φζνλ αθνξά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 61·      

 
(ζ)   επηβιέπεη ηε δηαρείξηζε ησλ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ ηεο Γεκνθξαηίαο· 
 
(η)  εγθξίλεη ηελ επελδπηηθή πνιηηηθή ησλ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ ηεο 

Γεκνθξαηίαο θαη επνπηεχεη ηελ εθαξκνγή ηεο· 
 
(ηα)  δηακνξθψλεη θαη αζθεί πνιηηηθή, γηα ην δαλεηζκφ θαη ηελ παξνρή 

εγγπήζεσλ θαη πξνθαηαβνιψλ εθ κέξνπο ηεο Γεκνθξαηίαο, ζχκθσλα κε 
ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο θαη πνιηηηθή·  

 
(ηβ)  παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο θηλδχλνπο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ δηάθνξεο πεγέο, κέζσ ηεο εηνηκαζίαο έθζεζεο 
δεκνζηνλνκηθψλ θηλδχλσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1) 
ηνπ άξζξνπ 58·  

 
(ηγ)  εγθξίλεη ηελ πνιηηηθή ρξεκαηνδφηεζεο ησλ Αξρψλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη 
νπνηνπδήπνηε άιινπ λφκνπ, ζχκθσλα κε ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο 
θαλφλεο θαη πνιηηηθή· 

 
(ηδ)  δηακνξθψλεη ηελ πνιηηηθή θηήζεο, δηαρείξηζεο θαη δηάζεζεο ηεο αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο, θπζηθψλ πφξσλ θαη άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο 
Γεκνθξαηίαο, θαζψο θαη άιισλ δηθαησκάησλ ζε θξαηηθέο επηρεηξήζεηο 
ηεο Γεκνθξαηίαο, εθηφο εάλ νη αξκνδηφηεηεο απηέο αλαηίζεληαη ζχκθσλα  
κε άιιν λφκν ζε άιιν ππνπξγείν, ππεξεζία, γξαθείν ή θνξέα·  

 
(ηε)  δηαρεηξίδεηαη ηνπο θνξνινγηθνχο λφκνπο θαη ηηο δηεζλείο ζπκθσλίεο θαη 

δηακνξθψλεη ηε θνξνινγηθή πνιηηηθή· 
 
(ηζη)  θαζνξίδεη ή εγθξίλεη ην χςνο ησλ ηειψλ, ρξεψζεσλ, πξνζηίκσλ θαη  

άιισλ παξφκνησλ ρξεψζεσλ πνπ επηβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο δπλάκεη λφκσλ ή θαλνληζκψλ· 

 
(ηδ)  παξαθνινπζεί, αμηνινγεί θαη ηξνπνπνηεί ηηο δηαδηθαζίεο είζπξαμεο ησλ 

εζφδσλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο·  
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91(Ι) ηνπ 2004 
208(Ι) ηνπ 2004 
245(Ι) ηνπ 2004 
262(Ι) ηνπ 2004 
126(Ι) ηνπ 2005 

65(Ι) ηνπ 2006 
144(Ι) ηνπ 2006 

6(Ι) ηνπ 2007 
61(Ι) ηνπ 2007 

139(Ι) ηνπ 2007 
140(Ι) ηνπ 2007 
156(Ι) ηνπ 2007 

22(Ι) ηνπ 2008 
39(Ι) ηνπ 2008 
64(Ι) ηνπ 2008 
91(Ι) ηνπ 2008 

119(Ι) ηνπ 2009 
30(Ι) ηνπ 2010 

51Α(Ι) ηνπ 2010 
119(Ι) ηνπ 2010 
169(Ι) ηνπ 2012 
186(Ι) ηνπ 2012 

25(Ι) ηνπ 2013 
42(Ι) ηνπ 2013 
84(Ι) ηνπ 2013  

110(Ι) ηνπ 2013. 
94(Ι) ηνπ 2004 

265(Ι) ηνπ 2004 
9(Ι) ηνπ 2011. 

 
 

 
(ηε)  εθαξκφδεη ηνλ πεξί Φφξσλ Καηαλάισζεο Νφκν, ηνλ πεξί Σεισλεηαθνχ 

Κψδηθα Νφκν θαη ηνλ πεξί Δηδηθψλ Φφξσλ Νφκν, φπσο απηνί εθάζηνηε 
ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη, θαη ηηο ζρεηηθέο δηεζλείο ζπκθσλίεο 
θαη δηακνξθψλεη ηελ πνιηηηθή ησλ δαζκψλ θαη εηδηθψλ θφξσλ· θαη 

   
  (ηζ)  αζθεί νπνηαδήπνηε άιια θαζήθνληα ηνπ αλαηίζεληαη απφ άιινπο λφκνπο 

ή είλαη ζπλαθή κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ.    
  
     (2) Γηα ηνπο ζθνπνχο άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ζχκθσλα κε ην εδάθην (1), ν 

Τπνπξγφο δχλαηαη λα δεηά θάζε αλαγθαία πιεξνθνξία θαη εθζέζεηο απφ νπνηαδήπνηε 
δηεχζπλζε, ηκήκα, ππεξεζία ή αλεμάξηεην γξαθείν πνπ είλαη θάησ απφ ηελ αξκνδηφηεηά 
ηνπ θαη απφ ην Γεληθφ Λνγηζηή. 

  
 
 
 
 

15(I) ηνπ 2000. 

    (3) Γηα ηνπο ζθνπνχο άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ζχκθσλα κε ην εδάθην (1), ν 
Τπνπξγφο επνπηεχεη ηηο εξγαζίεο θαη δχλαηαη λα δψζεη νδεγίεο πξνο νπνηαδήπνηε 
δηεχζπλζε, ηκήκα, ππεξεζία ή αλεμάξηεην γξαθείν πνπ είλαη θάησ απφ ηελ αξκνδηφηεηά 
ηνπ, εθηφο απφ ηε ηαηηζηηθή Τπεξεζία, ζε ζρέζε κε ηα ζέκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 
παξάγξαθν (α) ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ πεξί ηαηηζηηθήο Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 

  
    (4) Ο Τπνπξγφο δχλαηαη λα αλαζέηεη ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην εδάθην (1) ζε νπνηαδήπνηε δηεχζπλζε, ηκήκα, ππεξεζία ή αλεμάξηεην 
γξαθείν πνπ είλαη θάησ απφ ηελ αξκνδηφηεηά ηνπ θαη ζην Γεληθφ Λνγηζηή ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ λφκνπ. 

  
    (5) Γηα ηνπο ζθνπνχο άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

εδαθίνπ (1), ν Τπνπξγφο δχλαηαη λα δεηά θάζε αλαγθαία πιεξνθνξία θαη εθζέζεηο απφ – 
  
  (α)    νπνηαδήπνηε νληφηεηα Γεληθήο Κπβέξλεζεο, νπνηνδήπνηε θξαηηθφ 

νξγαληζκφ θαη θξαηηθή επηρείξεζε· θαη 
   
  (β)   θάζε άιιν πξφζσπν πνπ ιακβάλεη ρνξεγία, πξνθαηαβνιή ή εγγχεζε απφ 

ηε Γεκνθξαηία. 
  
Αξκνδηφηεηεο 
πξντζηάκελσλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. 

12.    Σεξνπκέλσλ  ησλ  ζρεηηθψλ  δηαηάμεσλ  ηνπ  πληάγκαηνο,  γηα  ηνπο  ζθνπνχο  ηνπ 

παξφληνο Νφκνπ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ λφκνπ, νη πξντζηάκελνη ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ,- 

   
  (α)    ζπκκεηέρνπλ ζηελ εηνηκαζία ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο,  κε ηελ 

πξνζθφκηζε πιεξνθνξηψλ, θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο κε ηνλ Τπνπξγφ· 
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(β)  ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαηάξηηζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ κε ηελ ππνβνιή 

εθηηκήζεσλ θαη πξνηάζεσλ θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο κε ηνλ Τπνπξγφ· 
 
(γ)    αμηνινγνχλ ηα έξγα ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ είλαη θάησ απφ ηελ 

αξκνδηφηεηά ηνπο θαη ησλ ηκεκάησλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Νφκν 
θαη νπνηνδήπνηε άιιν λφκν· 

   
  (δ)  επνπηεχνπλ ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ πνπ είλαη θάησ απφ ηελ αξκνδηφηεηά ηνπο, έηζη ψζηε λα 
δηαζθαιίδνπλ φηη ηέηνηα πινπνίεζε – 

   
   (i) εκπίπηεη ζηα πιαίζηα ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο· 

θαη 
 
(ii) δελ απνθιίλεη απφ ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο θαη πνιηηηθή∙ 

   
  (ε)    κεηαθέξνπλ πηζηψζεηο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 63, δηαζθαιίδνληαο ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, ψζηε λα ζπλάδεη κε ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο 
θαλφλεο θαη πνιηηηθή· 

   
  (ζη)   ζπληάζζνπλ θαη ππνβάιινπλ ζηνλ Τπνπξγφ κεληαίεο εθζέζεηο αλαθνξηθά 

κε ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο θαη ησλ ηκεκάησλ ηνπο, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 60· θαη 

   
  (δ)    επνπηεχνπλ ηνπο Διέγρνληεο Λεηηνπξγνχο ησλ ππνπξγείσλ θαη ησλ 

ηκεκάησλ ηνπο θαη δηαζθαιίδνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο γηα ηελ 
εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο. 

  
Αξκνδηφηεηεο  
Διέγρνληνο  
Λεηηνπξγνχ. 

   13.-(1)  Οη Διέγρνληεο Λεηηνπξγνί νξίδνληαη  ζηνλ εθάζηνηε πεξί Πξνυπνινγηζκνχ Νφκν.  

  
      (2) Ο Διέγρσλ Λεηηνπξγφο – 
   
  (α)    εθηειεί ηα θαζήθνληα πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ πεξί ηεο Γηαρείξηζεο ησλ 

Δζφδσλ θαη Γαπαλψλ θαη ηνπ Λνγηζηηθνχ ηεο Γεκνθξαηίαο Νφκν, φπσο 
απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, θαη νπνηαδήπνηε άιια 
θαζήθνληα ηνπ αλαηίζεληαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα· 

   
  (β) κεξηκλά γηα ηελ έγθαηξε είζπξαμε ησλ εζφδσλ ηνπ ππνπξγείνπ ηνπ θαη 

ησλ ηκεκάησλ ηνπ, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη 
νπνηνπδήπνηε άιινπ λφκνπ∙ 

   
  (γ)    ζπκβνπιεχεη ηνπο πξντζηάκελνπο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζε ζέκαηα 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ππνβάιιεη πξνηάζεηο γηα ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ηνπ θαη γηα ην ρεηξηζκφ νπνησλδήπνηε άιισλ ζεκάησλ 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ηνπ∙ 

  
    (3) Σν πξνζσπηθφ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν ζε νηθνλνκηθνχο 

θνξείο, παξέρεη νπνηαδήπνηε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε ηνπ δεηεζεί θαη ιακβάλεη 
νπνηεζδήπνηε νδεγίεο απφ ηνλ πξντζηάκελν θαη ηνλ Διέγρνληα Λεηηνπξγφ ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα, ζε ζρέζε κε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζέκαηα πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε 
ησλ θαζεθφλησλ ηνπ:             

  
  Ννείηαη φηη, απηφ δελ εκπνδίδεη ην πξνζσπηθφ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ πνπ είλαη 

ηνπνζεηεκέλν ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα αθνινπζεί ηηο ινγηζηηθέο νδεγίεο, ηηο 
εγθπθιίνπο θαη ηα πξφηππα πνπ θαζνξίδεη ν Γεληθφο Λνγηζηήο. 

  
Αξκνδηφηεηεο  
θαη εμνπζίεο  
ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηή. 
 
 
 
 

   14.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ 

πληάγκαηνο, ν Γεληθφο Λνγηζηήο δηεπζχλεη θαη επηβιέπεη φιεο ηηο ινγηζηηθέο εξγαζίεο, ηηο 
ζρεηηθέο κε ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηα άιια ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ νπνίσλ ε 
δηαρείξηζε γίλεηαη απφ ηε Γεκνθξαηία θαη πξνο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλαιήθζεθαλ απφ ηε 
Γεκνθξαηία ή γηα ινγαξηαζκφ ηεο θαη δέρεηαη θαη δηελεξγεί νπνηαδήπνηε πιεξσκή 
ρξεκάησλ ηεο Γεκνθξαηίαο. 
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     (2) Γηα εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ, δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (1), ν Γεληθφο 
Λνγηζηήο εθηειεί ηέηνηα θαζήθνληα, φπσο θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 
Νφκνπ θαη ηνπ πεξί ηεο Γηαρείξηζεο ησλ Δζφδσλ θαη Γαπαλψλ θαη ηνπ Λνγηζηηθνχ ηεο 
Γεκνθξαηίαο Νφκνπ, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη θαη 
νπνηνδήπνηε άιιν λφκν. 

  
Αξκνδηφηεηεο ηνπ 
Πξντζηάκελνπ Γξαθείνπ 
Γηαρείξηζεο Γεκφζηνπ 
Υξένπο. 

15. Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Γξαθείνπ Γηαρείξηζεο Γεκφζηνπ Υξένπο, κε ηελ επίβιεςε ηνπ 

Τπνπξγνχ, αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί ηεο Γηαρείξηζεο 
Γεκφζηνπ Υξένπο Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 
 

  
Αξκνδηφηεηεο  
ηνπ Γεληθνχ Διεγθηή. 

16. Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 116 ηνπ πληάγκαηνο, 

ν Γεληθφο Διεγθηήο ειέγρεη θαη επηζεσξεί φινπο ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο Γεκνθξαηίαο θαη 
αζθεί θάζε άιιε εμνπζία θαη εθηειεί θάζε άιιε ππεξεζία ή θαζήθνλ, φπσο θαζνξίδεηαη απφ 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 

  
Αξκνδηφηεηεο  
ηεο Βνπιήο ησλ 
Αληηπξνζψπσλ. 

17. Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 81 θαη ηνπ 

άξζξνπ 167 ηνπ πληάγκαηνο- 

   
  (α)  ςεθίδεη ηνλ Πξνυπνινγηζκφ, πξηλ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο, θαη εγθξίλεη ηνπο ηειηθνχο ινγαξηαζκνχο ηεο 
Γεκνθξαηίαο θαη  

 
(β)    εγθξίλεη ηελ παξνρή εγγπήζεσλ απφ ηε Γεκνθξαηία, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ πεξί ηεο Γηαρείξηζεο ησλ Δζφδσλ θαη Γαπαλψλ θαη ηνπ 
Λνγηζηηθνχ ηεο Γεκνθξαηίαο Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη 
ή αληηθαζίζηαηαη θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ ζρεηηθνχ λφκνπ. 

   
 ΜΔΡΟ III - ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 
  
χζηαζε θαη ιεηηνπξγία 
ηνπ πκβνπιίνπ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   18.-(1)  πζηήλεηαη  αλεμάξηεην Γεκνζηνλνκηθφ πκβνχιην, πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη 

σο «ην πκβνχιην», ην νπνίν είλαη ην αξκφδην φξγαλν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ 
πνπ ηνπ αλαηίζεληαη ή ηνπ επηβάιινληαη απφ ηηο αθφινπζεο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 
 
     (2) Σν πκβνχιην είλαη λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ζπλερή δηαδνρή θαη 
θνηλή ζθξαγίδα θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ, έρεη ην 
δηθαίσκα λα απνθηά, θαηέρεη θαη δηαζέηεη πεξηνπζία, λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο, λα ελάγεη θαη 
λα ελάγεηαη θαη λα πξνβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε ελέξγεηα απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
θαζεθφλησλ ηνπ. 
     
     (3) Σα κέιε θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ πκβνπιίνπ, θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ 
ηνπο, δελ ιακβάλνπλ νδεγίεο απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν ή νξγαληζκφ, 
πεξηιακβαλνκέλσλ αιιά φρη κφλν ησλ κειψλ ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, ηνπ 
Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ θαη θνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο 
θαη θαλέλα ηέηνην πξφζσπν δελ παξεκβαίλεη, κε ζθνπφ ηνλ επεξεαζκφ ηεο αλεμαξηεζίαο 
ηνπ πκβνπιίνπ.   
 
     (4) Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ην πκβνχιην δχλαηαη λα ζπλάπηεη 
ζπκθσλίεο κε ζεζκηθά θαη άιια φξγαλα. 
 

Αξκνδηφηεηεο   
ηνπ πκβνπιίνπ. 

   19. Γηα ζθνπνχο δηαρείξηζεο ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ, ην πκβνχιην έρεη ηελ 

επζχλε- 
   
  (α) λα παξέρεη εθ ησλ πξνηέξσλ αμηνιφγεζε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ θαη 

δεκνζηνλνκηθψλ πξνβιέςεσλ ηεο Κπβέξλεζεο πνπ εηνηκάδνληαη ζηα 
πιαίζηα θαηάξηηζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ 
Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο, κε ζθνπφ ηελ πηνζέηεζή ηνπο∙ 

   
  (β) λα παξαθνινπζεί ηε ζπκκφξθσζε κε ηνπο αξηζκεηηθνχο δεκνζηνλνκηθνχο 

θαλφλεο, φπσο θαζνξίδνληαη ζην Άξζξν 5 ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ θαη ηελ 
ελζσκάησζε ηνπ κεζνπξφζεζκνπ δεκνζηνλνκηθνχ ζηφρνπ, ζηε δηαδηθαζία 
θαηάξηηζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, φπσο θαζνξίδεηαη ζην Άξζξν 2α ηνπ 
Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1466/97∙  
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  (γ)  λα παξέρεη εθ ησλ πξνηέξσλ θαη εθ ησλ πζηέξσλ δεκφζηα αμηνιφγεζε ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο∙ 
   
  (δ) λα παξέρεη εθηηκήζεηο, νη νπνίεο δεκνζηνπνηνχληαη, ζε ζρέζε κε ηνπο 

αξηζκεηηθνχο δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο, πνπ αθνξνχλ, κεηαμχ άιισλ - 
    
   (i) ηελ εκθάληζε ζπλζεθψλ πνπ νδεγνχλ ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ 

απηφκαηνπ κεραληζκνχ δηφξζσζεο, γηα πεξηπηψζεηο πνπ 
παξαηεξείηαη ζεκαληηθή απφθιηζε απφ ην κεζνπξφζεζκν 
δεκνζηνλνκηθφ ζηφρν ή ηελ πνξεία πξνζαξκνγήο πξνο απηφλ, 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ Άξζξνπ 6 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 
1466/97, 

(ii) ην θαηά πφζν ε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή ζπλάδεη κε ηνπο 
εζληθνχο θαλφλεο θαη ζρεδηαζκνχο, 

(iii) ηελ εκθάληζε ή ηνλ ηεξκαηηζκφ νησλδήπνηε Δηδηθψλ Πεξηζηάζεσλ, 
(iv) ηελ πξφνδν ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν πξνζαξκνγήο γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θαλφλσλ, ζχκθσλα 
κε ηνλ απηφκαην κεραληζκφ δηφξζσζεο· 

   
  (ε) λα εθηειεί νπνηαδήπνηε άιια ζπλαθή θαζήθνληα ζηνλ ηνκέα ησλ δεκφζησλ 

νηθνλνκηθψλ, ηα νπνία ηνπ αλαηίζεληαη ζηα πιαίζηα ηνπ ζρεηηθνχ δηθαίνπ ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο ή γηα ζθνπνχο ζπκκφξθσζεο κε νπνηνδήπνηε άιιν 
ζρεηηθφ λφκν, λννπκέλνπ φηη απηφ ιακβάλεη επηπιένλ, αλάινγε 
ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, πξνθεηκέλνπ λα 
εθπιεξψζεη ηα θαζήθνληα απηά. 

  
χλζεζε  
ηνπ πκβνπιίνπ. 
 
 
 
 

20.-(1) Σν πκβνχιην απαξηίδεηαη απφ ηξία (3) κέιε, πνπ δηνξίδνληαη απφ ην Τπνπξγηθφ 

πκβνχιην, θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο κε ηελ Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ θαη 
Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, έλα (1) εθ ησλ νπνίσλ εθηειεί ρξέε 
Πξνέδξνπ, ζηε βάζε πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη κε αληηκηζζία, φπσο απηή θαζνξίδεηαη 
απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην.  
 
     (2) Η ζεηεία ηνπ κέινπο πνπ δηνξίδεηαη σο Πξφεδξνο είλαη γηα έμη (6) έηε απφ ηελ 
εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ελψ γηα ηα ππφινηπα δχν (2) κέιε, ε 
ζεηεία ηνπο είλαη ζηε βάζε κεξηθήο απαζρφιεζεο γηα πέληε (5) θαη ηέζζεξα (4) έηε, 
αληίζηνηρα: 
 
     Ννείηαη φηη, ε ζεηεία ησλ δχν (2) κειψλ απνθαζίδεηαη θαηφπηλ θιήξσζεο κεηαμχ ηνπο: 
 
     Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη ηα δχν (2) απηά κέιε ακείβνληαη θαηά ζπλεδξίαζε (on horarium), 
φπσο θαζνξίδεηαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην. 
 
    (3) ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο νπνηνπδήπνηε απφ ηα ηξία (3) κέιε ηνπ 
πκβνπιίνπ, ιφγσ ζαλάηνπ ή παξαίηεζεο ή απνκάθξπλζεο απφ ηα θαζήθνληά ηνπ, ε 
ζεηεία ηνπ λένπ κέινπο είλαη γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ κέινπο πνπ αληηθαζηζηά. 
 
     (4) Όηαλ ε ζεηεία νπνηνπδήπνηε απφ ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ιήμεη, ε δηαδηθαζία 
αλαλέσζεο ηεο ζεηείαο ηνπ κέινπο ή ν δηνξηζκφο λένπ κέινπο νινθιεξψλεηαη πξηλ απφ ηε 
ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ πθηζηάκελνπ κέινπο. 
 
     (5) Σα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ δχλαληαη λα δηνξίδνληαη ην κέγηζην γηα δχν (2) 
ζπλερφκελεο ζεηείεο.  
 

      (6) ε πεξίπησζε θέλσζεο ζέζεσο ζην πκβνχιην ιφγσ ζαλάηνπ ή απνκάθξπλζεο 
κέινπο ηνπ, ε θελή απηή ζέζε πιεξψλεηαη, ην αξγφηεξν, εληφο ελφο (1) κελφο. 

  
Δπηιεμηκφηεηα.     21.-(1) Οπδείο δηνξίδεηαη σο κέινο ηνπ πκβνπιίνπ, εθηφο εάλ είλαη πνιίηεο ηεο 

Γεκνθξαηίαο ή πνιίηεο νπνηνπδήπνηε άιινπ θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 
πξφζσπν αθέξαην, κε καθξά εκπεηξία θαη πςειφ αθαδεκατθφ ππφβαζξν ζηα δεκφζηα 
νηθνλνκηθά θαη ζηελ νηθνλνκία: 
 
 Ννείηαη φηη, πξφζσπν δε δχλαηαη λα είλαη επηιέμηκν γηα κέινο ηνπ πκβνπιίνπ, εάλ- 

  
  (α)    έρεη θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζνβαξήο κνξθήο πνπ ελέρεη έιιεηςε 

ηηκηφηεηαο ή εζηθή αηζρξφηεηα, 
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  (β)  έρεη θεξπρζεί ζε πηψρεπζε, εθφζνλ δελ έρεη απνθαηαζηαζεί ή ηειεί ππφ 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή βξίζθεηαη ζε ζπκβηβαζκφ κε ηνπο πηζησηέο ηνπ, 
   
  (γ)  έρεη, ιφγσ πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο, αθπξσζεί ή αλαζηαιεί απφ ηελ 

αξκφδηα αξρή ε άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ ή ηνπ έρεη απαγνξεπζεί 
απφ ην λα είλαη δηνηθεηηθφο ζχκβνπινο ζε νπνηαδήπνηε δεκφζηα ή 
εκπνξηθή νληφηεηα, 

   
  (δ)  είλαη ζχδπγνο, γνλέαο, αδειθφο, αδειθή ή άκεζνο απφγνλνο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπδχγσλ ηνπο, ελφο κέινπο ηνπ πκβνπιίνπ. 
  

      (2) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (1), θαλέλα πξφζσπν δε δηνξίδεηαη σο 
κέινο ηνπ πκβνπιίνπ, ελψ είλαη κέινο ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, ππνπξγφο, 
δεκφζηνο ππάιιεινο ή νπνηνζδήπνηε άιινο αμησκαηνχρνο ή ππάιιεινο νξγαληζκνχ πνπ 
ππάγεηαη ζηε Γεληθή Κπβέξλεζε. 

  
      (3)  Οη δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (2) δελ εθαξκφδνληαη ζηελ πεξίπησζε εξγνδνηνχκελνπ 

πξνζψπνπ ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ησλ θξαηηθψλ παλεπηζηεκίσλ ή άιινπ νξγαληζκνχ κε 
ζεζκηθή αλεμαξηεζία, κε εμαίξεζε ην δηνξηζκφ κέινπο σο Πξνέδξνπ. 

  
Αλεμαξηεζία ηνπ 
πκβνπιίνπ. 

22.  Σν πκβνχιην δε δεηά νχηε δέρεηαη νδεγίεο απφ ηελ Κεληξηθή Κπβέξλεζε ή άιινπο 

νξγαληζκνχο θαηά ηελ ελάζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 
 

Απνκάθξπλζε  
κειψλ. 

    23.-(1)  Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα απνκαθξχλεη κέινο ηνπ πκβνπιίνπ απφ ηα 

θαζήθνληά ηνπ, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ, κφλν φηαλ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ 
παξαγξάθσλ (α) ή (β) ηνπ εδαθίνπ (2).  
 

       (2) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (3), ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα 
απνκαθξχλεη κέινο ηνπ πκβνπιίνπ, απφ ηα θαζήθνληά ηνπ, κφλν φηαλ ην κέινο - 
 

  (α)  δελ είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηα θαζήθνληά απηά, ιφγσ πλεπκαηηθήο ή 
ζσκαηηθήο αλαπεξίαο πνπ δηαξθεί γηα πεξηζζφηεξν απφ ηξεηο (3) κήλεο, ή 

   
  (β)  παξαιείςεη λα αζθήζεη ηα θαζήθνληά ηνπ γηα ζπλερφκελε πεξίνδν άλσ 

ησλ ηξηψλ (3) κελψλ, ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ πκβνπιίνπ ή δελ πιεξνί πιένλ 
ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 

   
      (3) Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην δηνξίδεη εηδηθή επηηξνπή απνηεινχκελε απφ ηξία (3) κέιε 

πνπ έρνπλ λνκηθή θαηάξηηζε γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ εδαθίνπ (2), ηα νπνία αθνχ δψζνπλ ηελ 
επθαηξία ζην κέινο ηνπ πκβνπιίνπ λα αθνπζηεί, θξίλνπλ θαηά πφζν απηφ εκπίπηεη ζηα 
πιαίζηα ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ (α) ή (β) ηνπ εδαθίνπ (2).  

  
      (4) Μέινο ηνπ πκβνπιίνπ πνπ απνκαθξχλεηαη απφ ηα θαζήθνληά ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (2), δχλαηαη λα πξνζθχγεη ζην Αλψηαην Γηθαζηήξην θαηά ηεο 
απφθαζεο απηήο. 
 

Οηθεηνζειήο  
παξαίηεζε  
κέινπο. 

24.  Μέινο ηνπ πκβνπιίνπ πνπ πξνηίζεηαη λα παξαηηεζεί απφ ηα θαζήθνληά ηνπ, νθείιεη 

λα δψζεη γξαπηή πξνεηδνπνίεζε πξνο ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην θαη ην πκβνχιην, φρη 
κηθξφηεξε απφ έλα (1) κήλα, πξηλ απφ ηελ πξνβιεπφκελε εκεξνκελία ηεο παξαίηεζεο: 

  
     Ννείηαη φηη, κέινο ηνπ πκβνπιίνπ πνπ παξαηηείηαη νθείιεη θαη κεηά ηελ παχζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ λα κελ απνθαιχπηεη πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο πεξηήιζαλ ζε γλψζε ηνπ 
θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη νη νπνίεο θαιχπηνληαη απφ ην επαγγεικαηηθφ 
απφξξεην. 

  
πλεδξίεο θαη  
απνθάζεηο  
ηνπ πκβνπιίνπ. 

25.-(1)  Γχν (2) κέιε ηνπ πκβνπιίνπ απνηεινχλ απαξηία γηα ζπλεδξίαζε ηνπ 

πκβνπιίνπ. 

  
      (2)  Όηαλ ν Πξφεδξνο είλαη απψλ, ηα άιια κέιε απνθαζίδνπλ κεηαμχ ηνπο ζηε 

ζπλεδξίαζε γηα ην πνηνο ζα είλαη ν Πξνεδξεχσλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε. 
  
      (3) Ο Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ θαιεί ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ζε ζπλεδξίαζε κία 

θνξά ην κήλα θαη νπνηεδήπνηε παξίζηαηαη αλάγθε θαηά ηνλ ηξφπν πνπ θαζνξίδεηαη ζηνπο 
εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο ηνπ πκβνπιίνπ. 
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      (4) Οη απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ιακβάλνληαη νκφθσλα κεηαμχ ησλ κειψλ πνπ 
παξεπξίζθνληαη ζηε ζπλεδξίαζε. 

  
      (5) Σα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεξνχληαη απφ ην πξνζσπηθφ 

ηνπ. 
  
       (6) Οη δηαδηθαζίεο γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ θαζνξίδνληαη κε εζσηεξηθνχο 

θαλνληζκνχο ηνπ πκβνπιίνπ. 
  
Πξνζσπηθφ ηνπ 
πκβνπιίνπ. 

26.-(1)  Σν πξνζσπηθφ ηνπ πκβνπιίνπ απνηειείηαη απφ νιηγάξηζκν πξνζσπηθφ, ην 

νπνίν δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ ηξία (3) νχηε κεγαιχηεξν απφ έμη (6) άηνκα. 
  
      (2) Σν πξνζσπηθφ βνεζά ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπο θαη εθηειεί θαζήθνληα, φπσο απηά θαζνξίδνληαη απφ ην πκβνχιην κε εζσηεξηθνχο 
θαλνληζκνχο. 

  
      (3) Σν πκβνχιην έρεη ηελ εμνπζία λα επηιέγεη ην πξνζσπηθφ ηνπ- 

 
  (α)  κέζσ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ, θαη 
   
  (β)  κε βάζε ηελ αμία, ηηο ηθαλφηεηεο, ηελ εκπεηξία θαη ηελ  αθεξαηφηεηα. 
  
      (4) Σν πκβνχιην δχλαηαη λα ζηειερψλεηαη κε ηνπνζέηεζε ή απφζπαζε πξνζσπηθνχ 

απφ ηε Γεκφζηα Τπεξεζία. 
  

      (5) Η νξγαλσηηθή δνκή, νη εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο θαη θαλνληζκνί ιεηηνπξγίαο ηνπ 
πκβνπιίνπ, ν αξηζκφο, ν ηίηινο, νη κηζζνινγηθέο θιίκαθεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 
πκβνπιίνπ, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιια ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο φξνπο ππεξεζίαο θαη 
αμηνιφγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαζνξίδνληαη κε θαλνληζκνχο πνπ εθδίδνληαη απφ ην 
Τπνπξγηθφ πκβνχιην. 
 

 
 
 

1 ηνπ 1990 
71 ηνπ 1991 

211 ηνπ 1991 
27(Ι) ηνπ 1994 
83(Ι) ηνπ 1995 
60(Ι) ηνπ 1996 

109(Ι) ηνπ 1996 
69(Ι) ηνπ 2000 

156(Ι) ηνπ 2000 
4(Ι) ηνπ 2001 

94(Ι) ηνπ 2003 
128(Ι) ηνπ 2003 
183(Ι) ηνπ 2003 

31(Ι) ηνπ 2004 
218(Ι) ηνπ 2004 

68(Ι) ηνπ 2005 
79(Ι) ηνπ 2005 

105(Ι) ηνπ 2005 
96(Ι) ηνπ 2006 

107(Ι) ηνπ 2008 
137(Ι) ηνπ 2009 
194(Ι) ηνπ 2011 

78(Ι) ηνπ 2013 
7(Ι) ηνπ 2014. 

     (6) Γηα νηηδήπνηε άιιν αθνξά ην πξνζσπηθφ πνπ δελ πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (5) θαη 
κέρξη εηδηθήο ξχζκηζεο απφ ην πκβνχιην κε εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο ή κε νπνηνδήπνηε 
άιιν ηξφπν, εθαξκφδνληαη θαηά ην δπλαηφ, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, νη εθάζηνηε 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ ζηε Γεκφζηα Τπεξεζία δπλάκεη ηνπ πεξί Γεκφζηαο 
Τπεξεζίαο Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 

  
Τπνρξεψζεηο  
ησλ κειψλ θαη  
ηνπ πξνζσπηθνχ  
ηνπ πκβνπιίνπ. 

27.-(1) Σα κέιε θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ πκβνπιίνπ δελ ιακβάλνπλ νχηε δέρνληαη απφ 

νπνηαδήπνηε πεγή, εθηφο ηνπ πκβνπιίνπ, επίδνκα, ακνηβή ή δψξα πνπ ππεξβαίλνπλ έλα 
ζχλεζεο ή ακειεηέν πνζφ, είηε νηθνλνκηθά ή κε νηθνλνκηθά, ησλ νπνίσλ νη απνδεκηψζεηο, 
ακνηβέο, νη απνδνρέο ή ηα δψξα ζπλδένληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν κε ηηο δξαζηεξηφηεηέο 
ηνπο ζην πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ. 
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      (2) Σα κέιε θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ πκβνπιίνπ δε ρξεζηκνπνηνχλ εκπηζηεπηηθέο 

πιεξνθνξίεο ζηηο νπνίεο έρνπλ πξφζβαζε, πξνθεηκέλνπ λα δηεμάγνπλ ηδησηηθέο 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο, είηε άκεζα είηε έκκεζα κέζσ ηξίησλ. 

  
      (3) Κάζε κέινο ηνπ πκβνπιίνπ εηήζηα θαη κέρξη ηέινο Ιαλνπαξίνπ απνθαιχπηεη ζην 

αθέξαην, ζεκαληηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζπκθέξνληα, ηα νπνία ην ίδην ή νπνηνδήπνηε άιιν 
πξφζσπν κε ην νπνίν έρεη νηθνγελεηαθέο, επαγγεικαηηθέο ή άιιεο νηθνλνκηθέο ζπλδέζεηο,  
κπνξεί λα έρεη άκεζα ή έκκεζα, ζχκθσλα κε ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο ηνπ 
πκβνπιίνπ. 

  
      (4) Κάζε θνξά πνπ θάπνην ζέκα ηίζεηαη ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ θαη θάπνην κέινο 

έρεη άκεζν ή έκκεζν ζπκθέξνλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (3), ην ελ ιφγσ κέινο 
γλσζηνπνηεί ην ζπκθέξνλ ηνπ, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο, εθφζνλ δελ πξέπεη λα 
ζπκκεηέρεη ζηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην κέινο ινγίδεηαη 
γηα ζθνπνχο απαξηίαο. 

  
      (5)  Οπνηνδήπνηε πξφζσπν παξαβηάδεη ηηο δηαηάμεηο ησλ εδαθίσλ (1) έσο (4) είλαη 

έλνρν αδηθήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ 
ππεξβαίλεη ηηο δέθα ρηιηάδεο επξψ (€10.000). 

  
χγθξνπζε 
ζπκθεξφλησλ. 

28.-(1) Σα κέιε θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ πκβνπιίνπ απνθεχγνπλ θάζε θαηάζηαζε πνπ 

ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ, ε νπνία πξνθχπηεη φηαλ ηα κέιε ή ην 
πξνζσπηθφ έρνπλ ηδησηηθά ή πξνζσπηθά ζπκθέξνληα, ηα νπνία επεξεάδνπλ ή θαίλεηαη λα 
επεξεάδνπλ ηελ ακεξφιεπηε θαη αληηθεηκεληθή άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

  
      (2) ηα πξνζσπηθά ζπκθέξνληα πνπ πξνβιέπνληαη ζην εδάθην (1) πεξηιακβάλεηαη θαη 

θάζε δπλεηηθφ φθεινο γηα ην ίδην ην κέινο, ηε ζχδπγφ ηνπ, γνλέα, αδειθφ, αδειθή, ή άκεζν 
απφγνλν, θαζψο θαη ησλ ζπδχγσλ ηνπο. 

  
Απαγφξεπζε 
δεκνζηνπνίεζεο 
εκπηζηεπηηθψλ 
πιεξνθνξηψλ. 

29.-(1) Μέινο ή πξνζσπηθφ ηνπ πκβνπιίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ πνπ 

θαηείραλ παιαηφηεξα ηε ζέζε απηή, απαγνξεχεηαη λα απνθαιχπηεη εκπηζηεπηηθέο 
πιεξνθνξίεο πνπ θαηέρεη θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ρσξίο ηε ζρεηηθή 
ζπγθαηάζεζε ηνπ πκβνπιίνπ ή ζρεηηθή απαίηεζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 
Νφκνπ. 

  
      (2) Πξφζσπν ην νπνίν παξαβηάδεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1) είλαη έλνρν 

αδηθήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ 
ππεξβαίλεη ην έλα (1) έηνο ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο δέθα ρηιηάδεο επξψ 
(€10.000) ή θαη ζηηο δχν απηέο πνηλέο: 

  
        Ννείηαη φηη, είλαη δπλαηή ε αληαιιαγή εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ κε ηε ηαηηζηηθή 

Τπεξεζία, ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, ηα ηξηηνβάζκηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, ηελ Διεγθηηθή 
Τπεξεζία, ην Γεληθφ Λνγηζηήξην, ηελ Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ην Τπνπξγείν  
Οηθνλνκηθψλ, ζηα πιαίζηα  εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ πκβνπιίνπ. 

   
Απαίηεζε  
πιεξνθνξηψλ. 

30.-(1)  Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 29, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπ, ην πκβνχιην δχλαηαη λα δεηά φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο απφ νπνηνδήπνηε 
θνξέα Γεληθήο Κπβέξλεζεο ή νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν πνπ ιακβάλεη επηρνξήγεζε, 
δάλεην ή εγγχεζε απφ ην Κξάηνο. 

  
      (2) Οη βαζηθέο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζην πκβνχιην είλαη- 
  
  (i) ην ηξαηεγηθφ Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο ηεο Κπβέξλεζεο, 

(ii) ην πξνζρέδην ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ 
Γεκνζηνλνκηθνχ Πιαηζίνπ, 

(iii) ην Δπεμεγεκαηηθφ Τπφκλεκα ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, 
(iv) ηζηνξηθά ζηνηρεία θαη πξνβιέςεηο γηα ηνπο Δζληθνχο Λνγαξηαζκνχο, 
(v) ηζηνξηθά ζηνηρεία θαη πξνβιέςεηο  γηα ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο, 
(vi)  νπνηεζδήπνηε άιιεο πιεξνθνξίεο δεηεζνχλ.  

   
      (3) Πξφζσπν ην νπνίν δε ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1) είλαη έλνρν 

αδηθήκαηνο θαη ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ 
ππεξβαίλεη ην έλα (1) έηνο ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο δέθα ρηιηάδεο επξψ 
(€10.000) ή θαη ζηηο δχν απηέο πνηλέο. 
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Δλεκέξσζε ηεο Βνπιήο 
θαη ζπκκεηνρή ζε 
Κνηλνβνπιεπηηθέο 
Δπηηξνπέο ηεο Βνπιήο. 

31. Σν πκβνχιην δχλαηαη λα εκθαλίδεηαη ελψπηνλ ησλ Κνηλνβνπιεπηηθψλ Δπηηξνπψλ 
ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, ζε ζρέζε κε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 
πκβνπιίνπ. 

  
Υξεκαηνδφηεζε θαη 
έιεγρνο ησλ 
ινγαξηαζκψλ. 

32.-(1)  Οη δαπάλεο ηνπ πκβνπιίνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηεο 

Γεκνθξαηίαο. 

  
      (2) Καηά ηελ έγθξηζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ πνπ ππνβάιιεηαη ζηε Βνπιή ησλ 

Αληηπξνζψπσλ, ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην  δηαζθαιίδεη φηη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ 
πκβνπιίνπ αληηθαηνπηξίδεη επαξθψο ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο πφξνπο πνπ πξνηείλεη ν 
Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ, φπσο απηφ πξνβιέπεηαη ζην εηήζην πξφγξακκα γηα ηελ 
εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ πκβνπιίνπ.  

  
       (3) Σν πκβνχιην εηνηκάδεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηηο ππνβάιιεη γηα έιεγρν 

ζην  Γεληθφ Διεγθηή.   
  
Δηήζηεο εθζέζεηο. 33.  Σν πκβνχιην ππνβάιιεη, εθηφο απφ ηελ ππνβνιή ησλ εθζέζεσλ ζε άιια ηκήκαηα, 

ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, κεηά ηε ιήμε θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο, εηήζηα έθζεζε ζρεηηθά κε ηηο 
δξαζηεξηφηεηέο ηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ θαη 
ηαπηφρξνλα ηε δεκνζηεχεη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. 

  
Γεκνζίεπζε  
ζηνηρείσλ θαη 
πιεξνθνξηψλ. 

34. Ο Τπνπξγφο πξνβαίλεη ζηε δεκνζίεπζε ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ κέρξη ηε δέθαηε 

πέκπηε (15
ε
) κέξα ηνπ κελφο Απξίιηνπ έθαζηνπ έηνπο - 

   
  (α)  ην ηξαηεγηθφ Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο  πνπ εγθξίζεθε απφ ην 

Τπνπξγηθφ πκβνχιην, 
   
  (β)  ηηο κεζνδνινγίεο, ππνζέζεηο θαη παξακέηξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο 

καθξννηθνλνκηθέο θαη δεκνζηνλνκηθέο πξνβιέςεηο ηνπ ηξαηεγηθνχ 
Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο, θαη 

   
  (γ)  πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη δπλάκεη ησλ ζρεηηθψλ 

δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ γηα λα αξζνχλ νη αληηθάζεηο ζηηο 
καθξννηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο, θαηά πεξίπησζε. 

  
Δηνηκαζία  
ηεο Δαξηλήο  
Έθζεζεο. 

35.-(1) Σν πκβνχιην, κέρξη ην ηέινο ηνπ κελφο Απξηιίνπ έθαζηνπ έηνπο, πξνβαίλεη ζε 

δεκνζίεπζε ηεο Δαξηλήο Έθζεζεο πνπ πεξηιακβάλεη - 

  
  (α)  αμηνιφγεζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνεγνχκελνπ 

έηνπο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο αξηζκεηηθνχο δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο θαη 
ηα αλψηαηα φξηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην ηξαηεγηθφ Πιαίζην 
Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, 

   
  (β)  αμηνιφγεζε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ θαη δεκνζηνλνκηθψλ πξνβιέςεσλ, 

δπλάκεη ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ, 
   
  (γ)   αμηνιφγεζε ησλ αλψηαησλ νξίσλ θαη ησλ κέηξσλ πνιηηηθήο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην ηξέρνλ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο 
Πνιηηηθήο, θαη 

   
  (δ)   αμηνιφγεζε, δπλάκεη ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ,  

αλαθνξηθά κε ηελ πξφνδν ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν πξνζαξκνγήο πξνο 
ηε δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θαλφλσλ ζηα πιαίζηα 
ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ απηφκαηνπ κεραληζκνχ δηφξζσζεο. 

  
      (2) Ο Τπνπξγφο θνηλνπνηεί ζην πκβνχιην δχν (2) εβδνκάδεο πξηλ απφ ηε 

δεκνζίεπζε ησλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν, ηα ζηνηρεία θαη ηηο 
ππνζέζεηο ησλ καθξννηθνλνκηθψλ θαη δεκνζηνλνκηθψλ πξνβιέςεσλ πνπ ζηεξίδνπλ ην 
ηξαηεγηθφ Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο θαη ην πκβνχιην παξέρεη εθηίκεζε ησλ 
καθξννηθνλνκηθψλ πξνβιέςεσλ κε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ Τπνπξγφ εληφο πέληε (5) 
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο:  
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   Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ην πκβνχιην δε ζπκθσλεί κε ηηο ελ ιφγσ 
καθξννηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο, ελεκεξψλεη ηνλ Τπνπξγφ, ν νπνίνο ζπγθαιεί εληφο πέληε 
(5) εκεξψλ επηηξνπή ζπλδηαιιαγήο, απνηεινχκελε απφ ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ θαη 
εθπξνζψπνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη εάλ, εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηε 
ζχγθιεζε ηεο επηηξνπήο ζπλδηαιιαγήο, ην πκβνχιην δελ είλαη αθφκε ζε ζέζε λα 
ππνζηεξίμεη ηηο καθξννηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο, ηφηε ν Τπνπξγφο αλαθνηλψλεη δεκφζηα ηε 
ζέζε ηνπ, αηηηνινγψληαο ηε κε ζηήξημή ηνπο. 

  
Γεκνζίεπζε 
λνκνζρεδίνπ 
Πξνυπνινγηζκνχ θαη 
άιισλ εγγξάθσλ. 

36. Ο Τπνπξγφο πξνβαίλεη ζηε δεκνζίεπζε ησλ αθφινπζσλ εγγξάθσλ κέρξη ηελ 

ηξηαθνζηή (30ή
) εκέξα ηνπ κελφο επηεκβξίνπ έθαζηνπ έηνπο- 

  
  (α)  ηνπ λνκνζρεδίνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ 

Γεκνζηνλνκηθνχ Πιαηζίνπ, 
   
  (β)  ηνπ Δπεμεγεκαηηθνχ Τπνκλήκαηνο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, 
   
  (γ)  ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ θαη πξνβιέςεσλ γηα ηνπο Δζληθνχο Λνγαξηαζκνχο, θαη 
   
  (δ)  ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ θαη πξνβιέςεσλ  γηα ηνπο Λνγαξηαζκνχο ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο. 
  
Δηνηκαζία  
Φζηλνπσξηλήο  
Έθζεζεο. 

37.-(1)  Σν πκβνχιην, κέρξη ην ηέινο ηνπ κελφο Οθησβξίνπ έθαζηνπ έηνπο, πξνβαίλεη ζε 

δεκνζίεπζε ηεο Φζηλνπσξηλήο Έθζεζεο, πνπ πεξηιακβάλεη - 

  
  (α)  αμηνιφγεζε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ θαη δεκνζηνλνκηθψλ πξνβιέςεσλ, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ,  
 

  (β)  αμηνιφγεζε, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ, αλαθνξηθά κε 
ηελ πξφνδν ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν πξνζαξκνγήο πξνο ηε δηαζθάιηζε 
ηεο ηήξεζεο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θαλφλσλ, ζηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο 
ηνπ απηφκαηνπ κεραληζκνχ δηφξζσζεο,  

 
  (γ)  αμηνιφγεζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο ηεο Κπβέξλεζεο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κέηξσλ. 
 

      (2) Ο Τπνπξγφο θνηλνπνηεί ζην πκβνχιην δχν (2) εβδνκάδεο πξηλ απφ ηε 
δεκνζίεπζε ησλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν, ηα ζηνηρεία θαη ηηο 
ππνζέζεηο ησλ καθξννηθνλνκηθψλ θαη δεκνζηνλνκηθψλ πξνβιέςεσλ πνπ ζηεξίδνπλ ηνλ 
Πξνυπνινγηζκφ ηνπ θξάηνπο θαη ην πκβνχιην παξέρεη εθηίκεζε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ 
πξνβιέςεσλ, κε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ Τπνπξγφ εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο:  

  
       Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ην πκβνχιην δε ζπκθσλεί κε ηηο καθξννηθνλνκηθέο 

πξνβιέςεηο, ηφηε ελεκεξψλεη ηνλ Τπνπξγφ, ν νπνίνο ζπγθαιεί εληφο πέληε (5) εκεξψλ 
επηηξνπή ζπλδηαιιαγήο, απνηεινχκελε απφ ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ θαη εθπξνζψπνπο 
ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη εάλ, εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηε ζχγθιεζε ηεο 
επηηξνπήο ζπλδηαιιαγήο, ην πκβνχιην δελ είλαη αθφκε ζε ζέζε λα ππνζηεξίμεη ηηο 
καθξννηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο, ηφηε ν Τπνπξγφο αλαθνηλψλεη δεκφζηα ηε ζέζε ηνπ, 
αηηηνινγψληαο ηε κε ζηήξημή ηνπο.  

  
ηαηηζηηθά  
ζηνηρεία. 

38.-(1) Η ηαηηζηηθή Τπεξεζία κεξηκλά γηα ηελ έγθαηξε θαη ηαθηηθή δεκνζίεπζε 

δεκνζηνλνκηθψλ δεδνκέλσλ γηα φινπο ηνπο ππνηνκείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 
  
      (2) Η ηαηηζηηθή Τπεξεζία δεκνζηεχεη - 

 
  (α)  δεκνζηνλνκηθά δεδνκέλα ζε ηακεηαθή βάζε γηα ηελ Κεληξηθή Κπβέξλεζε, 

ηηο Αξρέο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ηα Σακεία Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 
πνπ δεκνζηνπνηνχληαη ζε κεληαία βάζε, πξηλ απφ ην ηέινο ηνπ επφκελνπ 
κήλα, θαη 

   
  (β)  ιεπηνκεξή ζπκθηιησηηθφ πίλαθα, φπνπ παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία 

κεηάβαζεο απφ δεδνκέλα ζε ηακεηαθή βάζε ή ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο απφ ηα 
δεκφζηα ινγηζηηθά ζπζηήκαηα, εάλ ηα δεδνκέλα ζε ηακεηαθή βάζε δελ 
είλαη δηαζέζηκα θαη ηα δεδνκέλα βαζίδνληαη ζην ΔΟΛ 1995. 
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      (3) Ο Τπνπξγφο  δεκνζηεχεη πιεξνθνξίεο, ζε ζρέζε κε φινπο ηνπο ππνηνκείο ηεο 
Γεληθήο Κπβέξλεζεο γηα – 
 

  (α)  ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο κε δπλεηηθά ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηνλ 
Πξνυπνινγηζκφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θξαηηθψλ εγγπήζεσλ, ησλ 
κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ 
απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, θαζψο θαη ην χςνο ηνπ 
αληίθηππνπ, θαη 

   
  (β)    ηε ζπκκεηνρή ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζην θεθάιαην ησλ ηδησηηθψλ θαη 

δεκφζησλ νξγαληζκψλ, φζνλ αθνξά ηα πνζά ηα νπνία είλαη ζεκαληηθά. 
  
      (4) Οη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ δχλαληαη λα 

δηεπθξηληζηνχλ κε εγθχθιην ηνπ Τπνπξγνχ. 
  
Λνγνδνζία. 39.-(1) Σν πκβνχιην ππνβάιιεη ζηελ Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ θαη 

Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ ηηο εθζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα 
άξζξα 33, 35 θαη 37, θαζψο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο εθζέζεηο εθπνλνχληαη ζην πιαίζην ηεο 
εληνιήο ηνπ, γηα ζθνπνχο ελεκέξσζεο. 

  
      (2) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (1), ην πκβνχιην, πέξαλ απφ ηηο 

εθζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην εδάθην (1), δχλαηαη λα εηνηκάδεη θαη λα ππνβάιιεη ζηε 
Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ έθζεζε ζρεηηθά κε ην λνκνζρέδην πνπ ηξνπνπνηεί ή 
ζπκπιεξψλεη ηνλ πεξί Πξνυπνινγηζκνχ Νφκν. 

  
      (3) Οη εθζέζεηο θαη νη ζπζηάζεηο θαζψο θαη ηα δεδνκέλα θαη ε κεζνδνινγία ηνπ 

πκβνπιίνπ δεκνζηνπνηνχληαη θαη  είλαη εχθνια πξνζβάζηκα απφ ην θνηλφ. 
  
 ΜΔΡΟ IV – ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
  
Γεκνζηνλνκηθνί  
θαλφλεο. 

40.  Δπηπξφζζεηα θαη ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο 

λνκνζεζίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη δεκνζηνλνκηθνί θαλφλεο, νη νπνίνη απνηεινχληαη –  
  
  (α)    γηα θάζε νηθνλνκηθφ έηνο απφ – 
    
   (i) ηνλ θαλφλα γηα ηε δεκνζηνλνκηθή ζέζε, φπσο θαζνξίδεηαη ζην 

άξζξν 41, ή 
(ii) ηνλ θαλφλα ηεο δηνξζσηηθήο  πξνζαξκνγήο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην 

άξζξν 42, θαη 
   
  (β)   ηνλ θαλφλα ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 43, 
  
 πξέπεη λα ηεξνχληαη. 
  
Καλφλαο γηα ηε 
δεκνζηνλνκηθή  
ζέζε. 

41.-(1) Ο θαλφλαο γηα ηε δεκνζηνλνκηθή ζέζε πξνβιέπεη φηη ην δηαξζξσηηθφ 

δεκνζηνλνκηθφ ηζνδχγην ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο είλαη ηζνζθειηζκέλν ή πιενλαζκαηηθφ ζε 
κεζνπξφζεζκε βάζε. 

  
      (2) Η απαίηεζε, φπσο πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (1), ζεσξείηαη φηη ηθαλνπνηείηαη εάλ ην 

εηήζην δηαξζξσηηθφ ηζνδχγην ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο βξίζθεηαη ζην κεζνπξφζεζκν 
δεκνζηνλνκηθφ ζηφρν. 

  
      (3) Σα ειάρηζηα φξηα ηνπ κεζνπξφζεζκνπ δεκνζηνλνκηθνχ ζηφρνπ ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο θαζνξίδνληαη σο αθνινχζσο-  
  
  (α)   έιιεηκκα κηζφ ηνηο εθαηφλ (0,5%) ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δζληθνχ Πξντφληνο ζε 

ηξέρνπζεο ηηκέο, ή  
   
  (β)   έιιεηκκα έλα ηνηο εθαηφλ (1%) ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δζληθνχ Πξντφληνο ζε 

ηξέρνπζεο ηηκέο, εάλ –  
    
   (i) ην πνζνζηφ ηνπ ρξένπο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ζε ζρέζε κε ην 

Αθαζάξηζην Δζληθφ Πξντφλ ζε ηξέρνπζεο ηηκέο είλαη ζεκαληηθά πην 
θάησ απφ ην εμήληα ηνηο εθαηφλ (60%) θαη 
 

(ii) ν θίλδπλνο ηεο καθξνρξφληαο βησζηκφηεηαο ησλ δεκφζησλ 
νηθνλνκηθψλ είλαη ρακειφο. 
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      (4) Σν επίπεδν ηνπ κεζνπξφζεζκνπ δεκνζηνλνκηθνχ ζηφρνπ θαζνξίδεηαη ζηνλ 

Πξνυπνινγηζκφ θαη ν Τπνπξγφο επαλεμεηάδεη ην επίπεδν απηφ ηνπιάρηζηνλ θάζε ηξία (3) 
έηε, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ πκθψλνπ 
ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο. 

  
      (5) Σπρφλ πξνζσξηλή απφθιηζε απφ ην κεζνπξφζεζκν δεκνζηνλνκηθφ ζηφρν είλαη 

δπλαηφ λα επηηξαπεί κφλν ζε Δηδηθέο Πεξηζηάζεηο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηή ε 
απφθιηζε δε ζέηεη ζε θίλδπλν ηε βησζηκφηεηα ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ κεζνπξφζεζκα. 

  
Καλφλαο  
δηνξζσηηθήο 
πξνζαξκνγήο. 

42.-(1) Ο θαλφλαο ηεο δηνξζσηηθήο πξνζαξκνγήο ζεκαίλεη φηη ην εηήζην δηαξζξσηηθφ 

ηζνδχγην ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζπγθιίλεη πξνο ην κεζνπξφζεζκν δεκνζηνλνκηθφ ζηφρν, 
ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 
1466/97. 
 
     (2) Καηά ηε δηαπίζησζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηνλ θαλνληζκφ ηεο δηνξζσηηθήο 
πξνζαξκνγήο, ε πξφνδνο πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ κεζνπξφζεζκνπ δεκνζηνλνκηθνχ ζηφρνπ 
αμηνινγείηαη ζηε βάζε ηεο ζπλνιηθήο εθηίκεζεο ηνπ δηαξζξσηηθνχ ηζνδπγίνπ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη αλάιπζεο ησλ δαπαλψλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ κέηξσλ ζην ζθέινο 
ησλ εζφδσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1466/97. 
 
     (3) Σπρφλ πξνζσξηλή απφθιηζε απφ ηνλ θαλφλα δηνξζσηηθήο πξνζαξκνγήο δχλαηαη 
λα επηηξαπεί θάησ απφ ηηο Δηδηθέο Πεξηζηάζεηο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε απφθιηζε απηή 
δε ζέηεη ζε θίλδπλν ηε βησζηκφηεηα ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ κεζνπξφζεζκα.  

  
Καλφλαο  
Γεκφζηνπ   
Υξένπο. 

43. Όηαλ ν ιφγνο ηνπ Γεκφζηνπ Υξένπο πξνο ην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ ζε ηηκέο 

αγνξάο ππεξβαίλεη ην εμήληα ηνηο εθαηφλ (60%), φπσο θαζνξίδεηαη απφ ην Πξσηφθνιιν 
(Αξ. 12), ν ιφγνο απηφο κεηψλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1467/97. 

  
Δλεξγνπνίεζε  
ηνπ κεραληζκνχ 
απηφκαηεο  
δηφξζσζεο. 

44.-(1)  Ο κεραληζκφο απηφκαηεο δηφξζσζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 45 

θαη 46, ελεξγνπνηείηαη απηφκαηα, φηαλ- 

   
  (α)  ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή απεπζχλεη πξνεηδνπνίεζε ζηε Γεκνθξαηία, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 6(2) ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 
1466/97, 

   
  (β)  ν Τπνπξγφο δηαπηζηψλεη, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 6(3) ηνπ Καλνληζκνχ 

(ΔΚ) 1466/97, φηη παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο απνθιίζεηο απφ ην 
κεζνπξφζεζκν δεκνζηνλνκηθφ ζηφρν ή ηελ πνξεία πξνζαξκνγήο πξνο 
απηφλ. 

  
      (2) Όηαλ, θαηά ηε γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο απφ ην 

κεζνπξφζεζκν δεκνζηνλνκηθφ ζηφρν ή ηελ πνξεία πξνζαξκνγήο πξνο απηφλ, ην 
πκβνχιην δχλαηαη λα ζπζηήζεη ζηνλ Τπνπξγφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ κεραληζκνχ 
απηφκαηεο  δηφξζσζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ εδαθίνπ (1) θαη 
εάλ ν Τπνπξγφο δελ αθνινπζήζεη ηελ ελ ιφγσ ζχζηαζε, ν Τπνπξγφο νθείιεη λα πξνβεί 
δεκφζηα ζε πιήξε αηηηνιφγεζε ηεο απφθαζήο ηνπ. 

  
Πξφγξακκα  
εμπγίαλζεο. 

45.-(1)  Όηαλ ν κεραληζκφο απηφκαηεο δηφξζσζεο ελεξγνπνηεζεί, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 44, ν Τπνπξγφο-  
  
  (α)   εληφο ελφο (1) κελφο, ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη, γηα έγθξηζε ζην 

Τπνπξγηθφ πκβνχιην νινθιεξσκέλν πξφγξακκα εμπγίαλζεο ησλ 
δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα θαηαηίζεηαη ππφ κνξθή 
λνκνζρεδίνπ πνπ ηξνπνπνηεί ηνλ πεξί Πξνυπνινγηζκνχ Νφκν ζηε 
Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ γηα ςήθηζε,  

   
  (β) θαζνξίδεη ηε ρξνληθή πεξίνδν ζηελ νπνία νη απνθιίζεηο ζα δηνξζσζνχλ, 
   
  (γ)     θαζνξίδεη ηνπο εηήζηνπο δεκνζηνλνκηθνχο ζηφρνπο πνπ πξέπεη λα 

πιεξνχληαη γηα λα δηνξζσζνχλ νη απνθιίζεηο, θαη 
   
  (δ)      πξνζδηνξίδεη ην κέγεζνο θαη ηα κέηξα ζην ζθέινο ησλ εζφδσλ θαη 

δαπαλψλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ, ψζηε λα δηνξζσζνχλ νη ελ ιφγσ 
απνθιίζεηο. 
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      (2) Σν πξφγξακκα εμπγίαλζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (1) είλαη ζχκθσλν κε - 
  
  (α) ηνπο θαλφλεο ηνπ πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο· 
   
  (β) ηπρφλ ζπζηάζεηο πξνο ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία ζηα πιαίζηα ηνπ 

πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο, ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν 
εμπγίαλζεο θαη ην κέγεζνο ησλ κέηξσλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ζηα 
πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο εμπγίαλζεο· θαη 

   
  (γ) ην ηξέρνλ πξφγξακκα ζηαζεξφηεηαο δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ 

πκβνπιίνπ (ΔΚ) 1466/97. 
  
      (3) Σν πξφγξακκα εμπγίαλζεο θαηαηίζεηαη ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ, δπλάκεη 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (1), κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ πεξί Πξνυπνινγηζκνχ Νφκνπ ή 
ηνπ πκπιεξσκαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. 

  
Παξαθνινχζεζε θαη 
αλαζηνιή ηνπ 
πξνγξάκκαηνο 
εμπγίαλζεο. 

46.-(1) Όηαλ έλα πξφγξακκα εμπγίαλζεο εγθξηζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

45, ην πκβνχιην εηνηκάδεη θαη δεκνζηνπνηεί εμακεληαίεο εθζέζεηο πξνφδνπ γηα ηελ πνξεία 
πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εμπγίαλζεο. 
 
     (2) Οη εθζέζεηο πξνφδνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1), πεξηιακβάλνπλ 
αμηνιφγεζε ηνπ θαηά πφζν ε πξφνδνο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εμπγίαλζεο ζπλάδεη 
κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο εμπγίαλζεο θαη θαηά πφζν νδεγεί ζε δηφξζσζε ησλ 
ζεκαληηθψλ απνθιίζεσλ πνπ έρνπλ δηαπηζησζεί.  
 
     (3) Όηαλ ν Τπνπξγφο δηαπηζηψλεη φηη θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν ηνπ πξνγξάκκαηνο 
εμπγίαλζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 45 έρνπλ πξνθχςεη 
Δηδηθέο Πεξηζηάζεηο, ην πξφγξακκα εμπγίαλζεο παχεη λα ηζρχεη. 

  
      (4) Όηαλ ν Τπνπξγφο έρεη λα ιάβεη απνθάζεηο, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ 

(3), αμηνινγεί ηνπιάρηζηνλ θάζε έμη (6) κήλεο, θαηά πφζν νη Δηδηθέο Πεξηζηάζεηο 
εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη θαη δεκνζηεχεη ηελ αμηνιφγεζή ηνπ απηή.    
 
     (5) Όηαλ ν Τπνπξγφο θξίλεη φηη νη Δηδηθέο Πεξηζηάζεηο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
εδαθίνπ (3), παχνπλ λα πθίζηαληαη, ππνβάιιεη λέν πξφγξακκα εμπγίαλζεο, δπλάκεη ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 45, εθηφο εάλ νη ζπλζήθεο, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ 
ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 44, παχνπλ λα πθίζηαληαη. 
 
     (6) Ο Τπνπξγφο ιακβάλεη ηηο ζπζηάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ, πξηλ απφ ηε ιήςε 
απφθαζεο, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (3) ή (5) ή πξηλ ηε δεκνζίεπζε ηεο 
αμηνιφγεζεο, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (4) θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ 
αθνινπζήζεη ηηο ζπζηάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ, ηφηε  εμεγεί δεκφζηα ηνπο ιφγνπο ηεο 
απφθαζήο ηνπ.   

  
 Άζθεζε δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο 
  
Μαθξννηθνλνκηθέο  
θαη δεκνζηνλνκηθέο 
πξνβιέςεηο. 

47.-(1) Με ηελ επηθχιαμε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, γηα ζθνπνχο απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ν Τπνπξγφο 
εθπνλεί καθξννηθνλνκηθέο θαη δεκνζηνλνκηθέο πξνβιέςεηο, νη νπνίεο- 

   
  (α)  ζπλάδνπλ κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2α ηνπ Άξζξνπ 3 ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1466/97· 
   
  (β)  αλαιχνπλ, ζηα πιαίζηα αλάιπζεο επαηζζεζίαο, ηα κεγέζε ησλ θχξησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ ππφ δηαθνξεηηθέο ππνζέζεηο αλάπηπμεο 
θαη χςνπο επηηνθίσλ, ην εχξνο ησλ νπνίσλ πξέπεη λα ζρεηίδεηαη κε ηελ 
έθηαζε ησλ πξαγκαηηθψλ πξνεγνχκελσλ πξνβιέςεσλ θαη λα 
ιακβάλνληαη ππφςε ζρεηηθά ζελάξηα θηλδχλνπ· θαη 

   
  (γ)  θαιχπηνπλ πιήξσο φινπο ηνπο ππνηνκείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, 

φζνλ αθνξά ηηο δεκνζηνλνκηθέο πξνβιέςεηο. 
   
      (2) Σν πκβνχιην πξνβαίλεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε αμηνινγήζεηο θαηά πφζν 

πθίζηαηαη νπνηαδήπνηε ζπζηεκηθή κεξνιεςία ζηηο καθξννηθνλνκηθέο θαη δεκνζηνλνκηθέο 
πξνβιέςεηο θαηά ην ρξφλν δεκνζίεπζεο απφ ηνλ Τπνπξγφ θαη εάλ πθίζηαηαη, ππνβάιιεη 
εηζεγήζεηο ζηνλ Τπνπξγφ γηα ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο πξνο απνθπγή ηέηνηαο 
κεξνιεςίαο. 
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ηξαηεγηθφ Πιαίζην 
Γεκνζηνλνκηθήο 
Πνιηηηθήο. 

48.-(1)  Ο Τπνπξγφο θαηαξηίδεη θαη ππνβάιιεη εηήζηα ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην γηα 

έγθξηζε, ηξαηεγηθφ Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη - 

   
  (α)   επηζθφπεζε ησλ πξφζθαησλ καθξννηθνλνκηθψλ θαη δεκνζηνλνκηθψλ 

εμειίμεσλ· 
   
  (β)    καθξννηθνλνκηθέο θαη δεκνζηνλνκηθέο πξνβιέςεηο, ζηε βάζε 

ακεηάβιεησλ πνιηηηθψλ γηα θάζε ζεκαληηθή δαπάλε θαη έζνδν ηεο 
Γεληθήο Κπβέξλεζεο γηα ηα επφκελα ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) έηε· 

   
  (γ)    πξνβιέςεηο ησλ βαζηθψλ δεκνζηνλνκηθψλ δεηθηψλ θαη ζηφρσλ γηα ηα 

επφκελα ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) έηε, πεξηιακβαλνκέλσλ δεηθηψλ γηα ην 
δεκνζηνλνκηθφ ηζνδχγην ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ην δεκφζην ρξένο θαη 
ηηο δεκφζηεο δαπάλεο· 

   
  (δ)    αλψηαηεο νξνθέο δαπαλψλ ζε ηέηνην επίπεδν αλάιπζεο, φπσο 

θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ θαη εγθξίλεηαη απφ ην Τπνπξγηθφ 
πκβνχιην γηα ηα επφκελα ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) έηε· 

   
  (ε)    πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πνιηηηθήο γηα δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε 

ηηο αλψηαηεο νξνθέο δαπαλψλ, ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο θαη 
επεμήγεζε ηνπ ηξφπνπ πνπ ε πξνζαξκνγή ζηνπο δεκνζηνλνκηθνχο 
ζηφρνπο επηηπγράλεηαη ζε ζχγθξηζε κε ηηο πξνβιέςεηο πνπ αλαθέξνληαη 
ζηελ ππνπαξάγξαθν (β)· 

   
  (ζη)   πεξηγξαθή ηεο ζπλδπαζκέλεο επίδξαζεο φισλ ησλ ππνηνκέσλ ηεο 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο, εθηφο εθείλσλ ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο ζην 
δεκνζηνλνκηθφ ηζνδχγην θαη δεκφζην ρξένο· 

   
  (δ)  αμηνιφγεζε ηεο καθξνρξφληαο βησζηκφηεηαο ηνπ Γεκφζηνπ Υξένπο θαη 

ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ιακβάλνληαο ππφςε 
ηα κέηξα πνιηηηθήο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (ε)· θαη   

   
  (ε)    νπνηαδήπνηε άιια ζέκαηα θξίλνληαη ζθφπηκα απφ ηνλ Τπνπξγφ. 
   
      (2) Οη αλψηαηεο νξνθέο δαπαλψλ ζηα πιαίζηα ηνπ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ 

Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο ζπλάδνπλ κε ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο. 
  
Δθαξκνγή ησλ  
αλψηαησλ νξνθψλ ζηα 
πιαίζηα ηνπ ηξαηεγηθνχ 
Πιαηζίνπ 
Γεκνζηνλνκηθήο  
Πνιηηηθήο. 
 

49.-(1) Όηαλ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Τπνπξγνχ θαζνξίδεη 

δεζκεπηηθέο αλψηαηεο νξνθέο ζε νπνηνδήπνηε επίπεδν θαη γηα νπνηνδήπνηε έηνο 
πξνζδηνξίδνληάο ηηο ζην ηξαηεγηθφ Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο πνπ έρεη εγθξηζεί 
θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο, νη δεζκεπηηθέο νξνθέο δαπαλψλ ηνπ επφκελνπ 
νηθνλνκηθνχ έηνπο ηεξνχληαη ζηνλ πεξί Πξνυπνινγηζκνχ Νφκν ή ζην πκπιεξσκαηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ ηνπ επφκελνπ έηνπο, φπσο απηέο θαηαηεζνχλ, ππφ ηε κνξθή λνκνζρεδίνπ, 
ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ. 

  
      (2) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1), νπνηαδήπνηε δεζκεπηηθή νξνθή 

δαπαλψλ ελφο νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ αθνξά ην επφκελν νηθνλνκηθφ έηνο, ζηα πιαίζηα ηνπ 
ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο πνπ εγθξίζεθε, παχεη λα έρεη δεζκεπηηθή 
ηζρχ εάλ απηή ε νξνθή έρεη ηξνπνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ 
άξζξνπ 51 ή απφ ηνλ πεξί Πξνυπνινγηζκνχ Νφκν ή νπνηνδήπνηε κεηαγελέζηεξν 
ηξαηεγηθφ Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο.    
 
     (3) Όηαλ ε νξνθή δαπαλψλ ζχκθσλα κε ην ηξαηεγηθφ Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο 
Πνιηηηθήο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (2), ν επφκελνο πεξί 
Πξνυπνινγηζκνχ Νφκνο ή ην ηξαηεγηθφ Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο πεξηιακβάλεη 
επεμήγεζε γηα ηνπο ιφγνπο ηεο ηξνπνπνίεζεο απηήο. 

  
Δηνηκαζία  
ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ 
Γεκνζηνλνκηθήο 
Πνιηηηθήο. 

50.-(1) Ο Τπνπξγφο δχλαηαη λα απαηηεί απφ θάζε νληφηεηα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο λα 

ηνπ ππνβάιιεη θάζε απαξαίηεηε πιεξνθνξία γηα ηελ εηνηκαζία ηνπ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ 
Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο, ζε ηέηνηα εκεξνκελία πνπ απηφο θαζνξίδεη. 
 
     (2) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ εδαθίνπ (1), ν Τπνπξγφο δχλαηαη λα εθδίδεη ζρεηηθή  
εγθχθιην. 
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     (3) Δληφο ηξηψλ (3) εβδνκάδσλ πξηλ απφ ηελ έγθξηζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (4), νη καθξννηθνλνκηθέο θαη δεκνζηνλνκηθέο πξνβιέςεηο 
ελζσκαηψλνληαη ζην ηξαηεγηθφ Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο θαη ππνβάιινληαη ζην 
πκβνχιην γηα επηθχξσζε.  
 
     (4) Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην εγθξίλεη ην ηξαηεγηθφ Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο 
Πνιηηηθήο, κέρξη ηηο 30 Απξηιίνπ θάζε έηνπο, θαη δεκνζηεχεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ ακέζσο 
κεηά ηελ έγθξηζή ηνπ, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 

  
Σξνπνπνηήζεηο  
ζην ηξαηεγηθφ  
Πιαίζην  
Γεκνζηνλνκηθήο  
Πνιηηηθήο απφ λέα 
θπβέξλεζε. 

51.-(1)  ηελ πεξίπησζε εθινγήο λέαο θπβέξλεζεο κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ ηξαηεγηθνχ 

Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο, αιιά πξηλ απφ ηελ έγθξηζε ηνπ πεξί Πξνυπνινγηζκνχ 
Νφκνπ, ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα εγθξίλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηξέρνληνο 
ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ.   

  
      (2) Σν ηξαηεγηθφ Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο, ην νπνίν εγθξίλεηαη ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1) πεξηιακβάλεη πεξηγξαθή ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ζε ζρέζε κε 
ην ηειεπηαίν ηξαηεγηθφ Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο. 
 
     (3) Οη καθξννηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ηξαηεγηθφ Πιαίζην 
Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1) επηθπξψλνληαη απφ 
ην πκβνχιην πξηλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπο. 

  
Δγθχθιηνο 
πξνυπνινγηζκνχ. 

52.-(1) Γηα ππνβνήζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ εηνηκαζία ησλ πξνηάζεψλ ηνπο 

ζηα πιαίζηα θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ν Τπνπξγφο δχλαηαη, καδί κε ην ηξαηεγηθφ 
Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο, λα εθδίδεη εγθχθιην πξνυπνινγηζκνχ, ζηε βάζε ηνπ 
ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο, ζηελ νπνία-  

  
  (α)  θαζνξίδνληαη αλψηαηεο νξνθέο δαπαλψλ, ζε ηέηνην επίπεδν αλάιπζεο, 

φπσο θαζνξίδεηαη απφ απηφλ· 
   
  (β)   δίδνληαη ιεπηνκεξείο νδεγίεο πνιηηηθήο, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη απφ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο, θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνηάζεσλ ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, θαη 

   
  (γ)  θαζνξίδνληαη νπνηαδήπνηε άιια ζέκαηα θξίλνληαη απαξαίηεηα απφ απηφλ. 
   
      (2) Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην εγθξίλεη ηελ εγθχθιην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην έηνο 

αλαθνξάο, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 31
ε Μαΐνπ ηνπ έηνπο πνπ πξνεγείηαη. 

  
 ΜΔΡΟ V  -  ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΑΙ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

– ΔΣΟΙΜΑΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΡΙΗ 
  

Πξφηαζε 
Πξνυπνινγηζκνχ. 

53.-(1) Κάζε νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηεο 

Γεκνθξαηίαο εηνηκάδεη θαη ππνβάιιεη ζηνλ Τπνπξγφ, ζε ηέηνηα εκεξνκελία φπσο ν 
ηειεπηαίνο ήζειε νξίζεη ζηελ εγθχθιην πξνυπνινγηζκνχ ή κε άιιν ηξφπν, πξφηαζε 
Πξνυπνινγηζκνχ, ε νπνία πεξηιακβάλεη –  

   
  (α)  ηα έζνδα θαη ηηο δαπάλεο πνπ είλαη ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπ γηα ηα δχν (2) 

ηνπιάρηζηνλ πξνεγνχκελα νηθνλνκηθά έηε, ζε ηέηνην επίπεδν αλάιπζεο, 
φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ εγθχθιην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ· 

   
  (β)  αλαζεσξεκέλε εθηίκεζε εζφδσλ θαη δαπαλψλ πνπ είλαη ζηελ 

αξκνδηφηεηά ηνπ γηα ην ηξέρνλ έηνο, ζε ηέηνην επίπεδν αλάιπζεο, φπσο 
θαζνξίδεηαη ζηελ εγθχθιην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ· 

   
  (γ)  πξφβιεςε εζφδσλ θαη δαπαλψλ πνπ είλαη ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπ, γηα ηα 

επφκελα ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) νηθνλνκηθά έηε, ζε ηέηνην επίπεδν 
αλάιπζεο, φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ εγθχθιην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ· 

   
  (δ)  κεζνπξφζεζκν ζηξαηεγηθφ ζρέδην, ζην νπνίν αλαιχνληαη νη πξσηαξρηθνί 

ζηφρνη θαη νη ζηξαηεγηθέο γηα επίηεπμή ηνπο, νη νπνίνη πξφθεηηαη λα 
πξνσζεζνχλ κέζσ ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, καδί κε 
θχξηνπο δείθηεο απφδνζεο ζε ηέηνηα κνξθή θαη κε ηέηνην ηξφπν πνπ ν 
Τπνπξγφο ήζειε θαζνξίζεη· 
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  (ε)   κέηξα πνιηηηθήο πνπ απαηηνχληαη γηα λα ηεξεζνχλ νη αλψηαηεο νξνθέο 

θαη άιιεο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ηξαηεγηθφ Πιαίζην 
Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο θαη ζηελ εγθχθιην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ· θαη 

   
  (ζη)  νπνηαδήπνηε άιια ζέκαηα θαζνξίδνληαη ζηελ εγθχθιην ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. 
   
      (2) Η πξφηαζε Πξνυπνινγηζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1) 

εηνηκάδεηαη  ζηε βάζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εγθπθιίνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη 
νπνησλδήπνηε άιισλ νδεγηψλ ηνπ Τπνπξγνχ. 

  
πκκφξθσζε ηεο 
πξφηαζεο 
πξνυπνινγηζκνχ  
κε ηε δεκνζηνλνκηθή 
πνιηηηθή. 

54.-(1) Οη πηζηψζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξφηαζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 53, πξέπεη λα είλαη εληφο ησλ 
πιαηζίσλ ησλ αλψηαησλ νξνθψλ πνπ θαηαγξάθνληαη ζην ηξαηεγηθφ Πιαίζην 
Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο θαη ζηελ εγθχθιην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.   

  

      (2) Όηαλ νπνηαδήπνηε πξφηαζε νηθνλνκηθνχ θνξέα πνπ ππνβάιιεηαη ζηα πιαίζηα ηεο 
θαηάξηηζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ππεξβαίλεη ηηο αλψηαηεο νξνθέο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην 
ηξαηεγηθφ Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο θαη ζηελ εγθχθιην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ν 
Τπνπξγφο  –  

  

  (α)    επηζηξέθεη ηελ πξφηαζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ζηνλ πξντζηάκελν ηνπ ελ 
ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα· ή 

   

  (β)    πξνζαξκφδεη ηελ πξφηαζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 
ψζηε λα είλαη ζχκθσλε κε ην ηξαηεγηθφ Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο 
Πνιηηηθήο θαη ηελ εγθχθιην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

  

      (3) Δπηπξφζζεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (2), ν Τπνπξγφο δχλαηαη λα 
επηζηξέθεη ηελ πξφηαζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ζηνλ αληίζηνηρν νηθνλνκηθφ θνξέα ή λα 
πξνζαξκφδεη ηελ πξφηαζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, εάλ απηφ είλαη 
απαξαίηεην γηα δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο, ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 40 θαη ζχκθσλα κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο 
Δπξσπατθέο Ννκνζεζίεο ή γηα λα δηαζθαιίζεη φηη νη αξρέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 4 
ηθαλνπνηνχληαη. 

  

      (4) Πξηλ ηελ άζθεζε ησλ εμνπζηψλ ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (2) ή 
(3), ν Τπνπξγφο δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δηαβνπιεχζεηο κε ηνλ πξντζηάκελν νηθνλνκηθνχ 
θνξέα.   

  

Τπνβνιή θαη  
δεκνζίεπζε ηνπ 
Πξνυπνινγηζκνχ. 

55.-(1)  Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 81 θαη 167 ηνπ πληάγκαηνο, ν 

Τπνπξγφο, κεηά ηελ έγθξηζε απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, ηνπ λνκνζρεδίνπ ηνπ πεξί 
Πξνυπνινγηζκνχ Νφκνπ, πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην 
εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 56, ππνβάιιεη ην ελ ιφγσ λνκνζρέδην ζηε Βνπιή ησλ 
Αληηπξνζψπσλ γηα ςήθηζε, ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ 
νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ αθνξά. 

      (2) Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην δελ εγθξίλεη ην λνκνζρέδην πνπ πξνβιέπεηαη ζην εδάθην 
(1), εθηφο εάλ απηφ ζπλάδεη κε ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο, πνπ θαζνξίδνληαη ζην 
άξζξν 40 θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο Δπξσπατθέο Ννκνζεζίεο  θαη εάλ 
δηαζθαιίδεηαη φηη νη αξρέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 4 ηθαλνπνηνχληαη. 

  
      (3) Ο Τπνπξγφο δεκνζηεχεη ην λνκνζρέδην πνπ πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (1), ην 

αξγφηεξν κέρξη ηηο 15 Οθησβξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. 
  
Ο πεξί  
Πξνυπνινγηζκνχ  
Νφκνο. 

56.-(1)   Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ν πεξί Πξνυπνινγηζκνχ 

Νφκνο, δχλαηαη λα πξνζδηνξίδεη θαλφλεο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ θαη πεξηιακβάλεη –  

  (α)      θαηάζηαζε ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηεο Γεκνθξαηίαο, θαηά ην ηέινο 
ηνπ ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 167 ηνπ πληάγκαηνο· θαη 
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  (β)    νπνηαδήπνηε άιιε θαηάζηαζε, πίλαθα θαη παξάξηεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηηο πηζηψζεηο, ηα έζνδα, ην ελεξγεηηθφ θαη παζεηηθφ θαη νπνηνπζδήπνηε 
δεκνζηνλνκηθνχο δείθηεο θαη πιεξνθνξίεο ήζειε θαζνξίζεη ν Τπνπξγφο. 

  
      (2) Η θαηάζηαζε ησλ πηζηψζεσλ γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν θαη ζε ηέηνην επίπεδν 

αλάιπζεο, φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ.  
  
      (3) Σν λνκνζρέδην ηνπ πεξί Πξνυπνινγηζκνχ Νφκνπ ζπλνδεχεηαη απφ- 
  
  (α)  επηζθφπεζε ησλ πξφζθαησλ καθξννηθνλνκηθψλ θαη δεκνζηνλνκηθψλ 

εμειίμεσλ· 
   
  (β) ην επίπεδν ηνπ κεζνπξφζεζκνπ δεκνζηνλνκηθνχ ζηφρνπ· 
   
  (γ)  πξνβιέςεηο γηα ηνπ θχξηνπο καθξννηθνλνκηθνχο θαη δεκνζηνλνκηθνχο 

δείθηεο γηα ηα επφκελα ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) έηε, ζηε βάζε ησλ νπνίσλ 
ζηεξίρζεθε ε πξφηαζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 
ζηεξίρζεθαλ νη πξνβιέςεηο· 

   
  (δ)   πεξηγξαθή ησλ νηθνλνκηθψλ θαη δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ πνιηηηθήο θαη 

ηηο ζηξαηεγηθέο επίηεπμήο ηνπο, πνπ πξνηείλνληαη λα πινπνηεζνχλ κέζσ 
ηνπ πεξί Πξνυπνινγηζκνχ Νφκνπ· 

   
  (ε)      πεξηγξαθή ησλ λέσλ βαζηθψλ κέηξσλ πνιηηηθήο θαη έξγσλ πνπ ε 

Κπβέξλεζε ζα πινπνηήζεη γηα ηνπιάρηζηνλ ηα επφκελα ηξία (3) έηε θαη 
ηηο δεκνζηνλνκηθέο ηνπο επηπηψζεηο· 

   
  (ζη)     θαηάζηαζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θηλδχλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην 

(1) ηνπ άξζξνπ 58· θαη 
   
  (δ)       νπνηαδήπνηε άιια ζέκαηα θξίλνληαη ζθφπηκα απφ ηνλ Τπνπξγφ. 
  
      (4)  Σν λνκνζρέδην ηνπ πεξί Πξνυπνινγηζκνχ Νφκνπ βαζίδεηαη ζηηο καθξννηθνλνκηθέο 

πξνβιέςεηο πνπ επηθπξψλνληαη απφ ην πκβνχιην.    
 
     (5)  Οη καθξννηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην λνκνζρέδην ηνπ πεξί 
Πξνυπνινγηζκνχ Νφκνπ, ππνβάιινληαη ζην πκβνχιην γηα επηθχξσζε, ηνπιάρηζηνλ ηξείο 
(3) εβδνκάδεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ ελ ιφγσ λνκνζρεδίνπ ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην γηα 
έγθξηζε.  

  
Με Πξνβιεπφκελεο 
Γαπάλεο θαη 
Απνζεκαηηθφ. 

57.-(1) ηνλ πεξί Πξνυπνινγηζκνχ Νφκν πεξηιακβάλεηαη πξφλνηα γηα αληηκεηψπηζε 

απξφβιεπησλ θαηαζηάζεσλ θαη ζπκβάλησλ θαη ζην κεζνπξφζεζκν δεκνζηνλνκηθφ 
πιαίζην πεξηιακβάλεηαη κε αλάινγν ηξφπν ελδεηθηηθή πξφλνηα γηα ηα επφκελα δχν (2) έηε 
πνπ αλαθέξνληαη σο «Με Πξνβιεπφκελεο Γαπάλεο θαη Απνζεκαηηθφ». 
 
     (2) Οη «Με Πξνβιεπφκελεο Γαπάλεο θαη Απνζεκαηηθφ» πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην 
(1), δελ είλαη κηθξφηεξεο ηνπ ελφο επί ηνηο εθαηφλ (1%) θαη κεγαιχηεξεο ηνπ πέληε επί ηνηο 
εθαηφλ (5%) ησλ ζπλνιηθψλ πηζηψζεσλ ηνπ εηήζηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, εμαηξνπκέλσλ ησλ 
πηζηψζεσλ πνπ ρξεψλνληαη απεπζείαο ζην Πάγην Σακείν ηεο Γεκνθξαηίαο, δπλάκεη ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 166 ηνπ πληάγκαηνο. 

  
      (3) Ο Τπνπξγφο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ ή κεηά απφ αίηεκα πξντζηάκελνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα, δχλαηαη λα θαηαλείκεη κέξνο ηεο πξφλνηαο ηνπ Κεθαιαίνπ «Με Πξνβιεπφκελεο 
Γαπάλεο θαη Απνζεκαηηθφ» ζε νπνηνδήπνηε άξζξν δαπαλψλ, κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ν 
Τπνπξγφο θξίλεη φηη - 

   
  (α)     ηέηνηα θαηαλνκή είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ππνρξεψζεσλ 

ηεο Γεκνθξαηίαο, ζχκθσλα κε λφκν ή ζχκθσλα κε ππνρξεψζεηο σο 
θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο· ή 

   
  (β)       νη πξφζζεηεο  πηζηψζεηο  δε  δχλαληαη  λα  θαιπθζνχλ κε κεηαθνξά 

πηζηψζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 63· 
   
      (4)  Όηαλ ν Τπνπξγφο πξνρσξήζεη ζε κεηαθνξά πηζηψζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (3), ππνβάιιεη, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, ζηε Βνπιή ησλ 
Αληηπξνζψπσλ θαηάζηαζε πνπ εμεγεί ηνπο ιφγνπο πνπ ε κεηαθνξά πηζηψζεσλ είλαη 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (3). 

30



 
  
Γηαρείξηζε 
δεκνζηνλνκηθψλ 
θηλδχλσλ. 

58.-(1)  Ο Τπνπξγφο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επνπηεία ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θηλδχλσλ 

πνπ έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο δεκνζηνλνκηθέο πξννπηηθέο (ζην εμήο 
«δεκνζηνλνκηθνί θίλδπλνη»), αλαγλσξίδνληαο θαη αλαιχνληαο ηέηνηνπο θηλδχλνπο θαη 
εηνηκάδεη θαη ππνβάιιεη έθζεζε δεκνζηνλνκηθψλ θηλδχλσλ καδί κε ηνλ Πξνυπνινγηζκφ θαη 
ηε δεκνζηεχεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 

  
      (2) Γηα ηνπο ζθνπνχο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (1), ν Τπνπξγφο –  
  
  (α)      δχλαηαη λα δεηεί νπνηεζδήπνηε νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνηρεία θαη 

πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε δεκνζηνλνκηθνχο θηλδχλνπο απφ 
νπνηνδήπνηε  νηθνλνκηθφ θνξέα θαη νπνηαδήπνηε άιιε νληφηεηα Γεληθήο 
Κπβέξλεζεο, νπνηνδήπνηε θξαηηθφ νξγαληζκφ, νπνηαδήπνηε θξαηηθή 
επηρείξεζε θαη απφ νπνηνδήπνηε άηνκν ή νληφηεηα ιακβάλεη εγγπήζεηο 
θαη δάλεηα απφ ηε Γεκνθξαηία· θαη  

  
(β)       θαζνξίδεη  ηηο  πιεξνθνξίεο  πνπ ππνβάιινληαη ζηνλ Τπνπξγφ, θαζψο 

θαη ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ηνπο. 
   
      (3) Ο Τπνπξγφο δχλαηαη λα απαηηεί απφ –  
  
  (α)     ην Γεληθφ Λνγηζηή θαη ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Γξαθείνπ Γηαρείξηζεο 

Γεκφζηνπ Υξένπο λα ζπγθεληξψλνπλ θαη λα ηνπ ππνβάιινπλ ζηνηρεία 
θαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο εθθξεκείο εγγπήζεηο θαη δάλεηα ηεο Γεκνθξαηίαο 
πξνο ηξίηνπο· 

   
  (β)  ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Γξαθείνπ Γηαρείξηζεο Γεκφζηνπ Υξένπο, λα ηνπ 

ππνβάιιεη αμηνιφγεζε θηλδχλνπ γηα ηηο εγγπήζεηο θαη δάλεηα ηεο 
Γεκνθξαηίαο πξνο ηξίηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 23 θαη 
24 ηνπ πεξί ηεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο Νφκνπ, φπσο απηφο 
εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη·  

   
  (γ)   ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη ην Γεληθφ Λνγηζηήξην λα ζπγθεληξψλνπλ 

θαη λα ηνπ ππνβάιινπλ, ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε 
εθθξεκείο εγγπήζεηο θαη δάλεηα πνπ παξαρσξνχληαη ή αλαιακβάλνληαη 
απφ ηηο Αξρέο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο· 

   
  (δ) ηνπο  πξντζηάκελνπο  ησλ  νηθνλνκηθψλ  θνξέσλ λα ζπγθεληξψλνπλ θαη 

λα ηνπ ππνβάιινπλ νπνηαδήπνηε ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο 
νληφηεηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ηνπο θξαηηθνχο νξγαληζκνχο θαη γηα ηηο 
θξαηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ηεινχλ ππφ ηελ αξκνδηφηεηά ηνπο· θαη 

   
  (ε)    ην Γηνηθεηή ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο, ηνλ Έθνξν Αζθαιεηψλ θαη ηνλ Έθνξν Σακείσλ 
Πξνλνίαο θαη νπνηαδήπνηε άιιε νληφηεηα ππεχζπλε γηα ηελ επνπηεία 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ ή άιισλ επηρεηξεκαηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ λα ζπγθεληξψλνπλ πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηνπο 
δεκνζηνλνκηθνχο θηλδχλνπο ησλ νληνηήησλ πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ 
ηελ επνπηεία ηνπο θαη λα ηνπ ηα ππνβάιινπλ.  

  
      (4) Οη πιεξνθνξίεο πνπ ππνβάιινληαη ζηνλ Τπνπξγφ, δπλάκεη ησλ εδαθίσλ (2) θαη 

(3), είλαη εκπηζηεπηηθέο. 
  
      (5)  Η θαηάζηαζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θηλδχλσλ πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (1) 

πεξηιακβάλεη -  
  
  (α) αλάιπζε  επαηζζεζίαο  ησλ   καθξννηθνλνκηθψλ  θαη δεκνζηνλνκηθψλ 

πξνβιέςεσλ ζηηο καθξννηθνλνκηθέο πξννπηηθέο θαη ζε κεγάιεο 
δηαθπκάλζεηο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο· 

  
(β)  έθζεζε  ηνπ  θξάηνπο ζε ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο, πεξηιακβαλνκέλσλ 

εγγπήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ δηθαζηηθέο 
απνθάζεηο πνπ είλαη ζε εθθξεκφηεηα,  θαζψο θαη δαλείσλ·    

  
(γ)  δεκνζηνλνκηθνχο θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ρξεκαην-

νηθνλνκηθφ ηνκέα, ηνπο θξαηηθνχο νξγαληζκνχο, ηηο νληφηεηεο Γεληθήο 
Κπβέξλεζεο, ηηο Αξρέο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ηηο θξαηηθέο επη-
ρεηξήζεηο, ηηο ζπκπξάμεηο ηδησηηθνχ-δεκφζηνπ ηνκέα θαη νπνηεζδήπνηε 
άιιεο πεγέο· 
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  (δ)  ηα κέηξα ηεο θπβέξλεζεο γηα δηαρείξηζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θηλδχλσλ· 

θαη 
   
  (ε)   νπνηεζδήπνηε   άιιεο   πιεξνθνξίεο   θξίλεη   ζθφπηκν   λα     πεξηιάβεη 

ν Τπνπξγφο.  
   
      (6) ηελ θαηάζηαζε δεκνζηνλνκηθψλ θηλδχλσλ ιακβάλνληαη ππφςε, ζην κέγηζην 

δπλαηφ βαζκφ, φιεο νη απνθάζεηο ηεο θπβέξλεζεο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο πεξηζηάζεηο 
δχλαηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο δεκνζηνλνκηθέο θαη νηθνλνκηθέο πξννπηηθέο. 

  
 ΜΔΡΟ VI  -  ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 
  
Τινπνίεζε ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ.  
 
 
 

59.-(1)  Ο Πξνυπνινγηζκφο πινπνηείηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ηνπ 

πεξί ηεο Γηαρείξηζεο ησλ Δζφδσλ θαη Γαπαλψλ θαη ηνπ Λνγηζηηθνχ ηεο Γεκνθξαηίαο 
Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, νπνηνπζδήπνηε ζρεηηθνχο 
θαλνληζκνχο, ηελ εγθχθιην πξνυπνινγηζκνχ ή άιιε εγθχθιην πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ 
Τπνπξγφ θαη νπνηεζδήπνηε νδεγίεο εθδίδνληαη απφ ην Γεληθφ Λνγηζηή. 
 
     (2) Ο Τπνπξγφο επνπηεχεη ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ απφ ηνπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη παξνπζηάδεη ηελ πξφνδν πινπνίεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ζην 
Τπνπξγηθφ πκβνχιην θαη ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
παξφληνο Νφκνπ.   
 
     (3) Οη πξντζηάκελνη ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ είλαη ππεχζπλνη γηα ηνλ θαηάιιειν 
πξνγξακκαηηζκφ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, ηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ 
ειέγρνπ θαη ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ Πξνυπνινγηζκφ πνπ βξίζθεηαη θάησ 
απφ ηελ αξκνδηφηεηά ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ηνπ πεξί ηεο 
Γηαρείξηζεο ησλ Δζφδσλ θαη Γαπαλψλ θαη ηνπ Λνγηζηηθνχ ηεο Γεκνθξαηίαο Νφκνπ, φπσο 
απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ λφκνπ. 

  
Πξνγξακκαηηζκφο 
πινπνίεζεο ηνπ 
Πξνυπνινγηζκνχ 
θαη ππνβνιή εθζέζεσλ 
απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο. 

60.-(1) Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ Πξνυπνινγηζκνχ απφ ηε Βνπιή ησλ 

Αληηπξνζψπσλ, ν πξντζηάκελνο θάζε νηθνλνκηθνχ θνξέα  ππνβάιιεη ζηνλ Τπνπξγφ 
πξνβιέςεηο θαηά κήλα γηα ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ξνέο ησλ εζφδσλ θαη ησλ δαπαλψλ ηνπ 
Πξνυπνινγηζκνχ πνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ επζχλε ηνπ γηα ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο, 
κέρξη ην ηέινο Ιαλνπαξίνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. 

  
      (2) Κάζε πξντζηάκελνο νηθνλνκηθνχ θνξέα ππνβάιιεη ζηνλ Τπνπξγφ, ζε εκεξνκελία 

φπσο ήζειε θαζνξίζεη ν Τπνπξγφο, κεληαία έθζεζε πξνυπνινγηζκνχ πνπ πεξηιακβάλεη – 
  
  (α)   επηθαηξνπνηεκέλεο πξνβιέςεηο εζφδσλ θαη δαπαλψλ γηα ην ππφινηπν 

νηθνλνκηθφ έηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1)· 
   
  (β)   ηα πξαγκαηηθά έζνδα θαη ηηο δαπάλεο ησλ πξνεγνχκελσλ κελψλ ηνπ 

ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο, κε κεληαία αλάιπζε θαη 
   
  (γ)  νπνηαδήπνηε άιια ζέκαηα δχλαληαη λα δεηνχληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (3) Ο Τπνπξγφο δχλαηαη λα θαζνξίδεη ηε κνξθή, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο κεζφδνπο γηα 
ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ ππνβνιή ησλ πξνβιέςεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1) θαη 
ηε κεληαία έθζεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, πνπ αλαθέξεηαη  ζην εδάθην (2). 
 
     (4) Ο Τπνπξγφο δχλαηαη, θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο κε ηνλ πξντζηάκελν ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα, λα δεηεί απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα λα θαηαλείκεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θαηά ηξίκελν θαη φηαλ ε θαηαλνκή απηή γίλεη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, 
δελ δχλαηαη λα δαπαλά πεξηζζφηεξα απφ ηελ πξφλνηα πνπ θαηαλέκεηαη κέζα ζην 
αληίζηνηρν ηξίκελν, ρσξίο ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ. 

Έθζεζε πξνφδνπ  
απφ ηνλ Τπνπξγφ  
γηα ηα δεκφζηα 
νηθνλνκηθά. 
 

61.-(1) Ο Τπνπξγφο θαηαξηίδεη θαη ππνβάιιεη ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην θαη ζηε Βνπιή 

ησλ Αληηπξνζψπσλ θαη ηε δεκνζηεχεη, έθζεζε πξνφδνπ γηα ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά, εληφο 
ελφο (1) κελφο απφ ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο ζρεηηθά κε - 

  (α)  ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ πκπιεξσκαηηθψλ 
Πξνυπνινγηζκψλ αλά κήλα· θαη 
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  (β)   ηελ πινπνίεζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ φισλ ησλ άιισλ νληνηήησλ 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο αλά ηξίκελν. 
   
     (2) Γηα ηνπο ζθνπνχο πξνεηνηκαζίαο ηεο έθζεζεο πξνφδνπ γηα ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά, 

ν Τπνπξγφο  δχλαηαη λα δεηά απφ θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα θαη απφ θάζε άιιε νληφηεηα 
Γεληθήο Κπβέξλεζεο λα ππνβάιιεη νπνηαδήπνηε  αλαγθαία πιεξνθνξία. 

  
     (3) Ο Τπνπξγφο, δχλαηαη λα θαζνξίδεη ηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ηεο  έθζεζεο 

πξνφδνπ γηα ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά, θαζψο θαη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο 
έθζεζεο απηήο. 

  
Δμακεληαία 
δεκνζηνλνκηθή 
αμηνιφγεζε. 

62.-(1)  Ο Τπνπξγφο έλα (1) κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ θάζε νηθνλνκηθνχ 

έηνπο εηνηκάδεη θαη ππνβάιιεη ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην εμακεληαία έθζεζε ηεο 
δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο, ε νπνία πεξηέρεη- 

   
  (α)  επηζθφπεζε  ησλ  πξφζθαησλ  καθξννηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ θαη 

επηθαηξνπνηεκέλεο καθξννηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο· 
   
  (β)    επηζθφπεζε  ηεο  πινπνίεζεο  ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ θαη επηζθφπεζε 

ηεο πινπνίεζεο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ άιισλ νληνηήησλ ηεο 
Γεληθήο Κπβέξλεζεο· 

   
  (γ)   πεξηγξαθή ησλ δεκνζηνλνκηθψλ  θηλδχλσλ πνπ δχλαηαη λα επηθέξεη ε 

κε ζπκκφξθσζε κε ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο θαη ην ηξέρνλ 
ηξαηεγηθφ Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο· θαη 

   
  (δ)  αμηνιφγεζε  ησλ  δεκνζηνλνκηθψλ  πνιηηηθψλ πνπ   πεξηιακβάλνληαη 

ζην ηξέρνλ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο θαη ζηνλ 
Πξνυπνινγηζκφ θαη εθφζνλ ρξεηάδεηαη, εηζεγήζεηο  γηα ηξνπνπνίεζε 
ηεο δεκνζηνλνκηθήο  πνιηηηθήο. 

   
      (2) Καηά ηε ζπδήηεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο παξαγξάθνπο (γ) θαη 

(δ) ηνπ εδαθίνπ (1), ν Τπνπξγφο ιακβάλεη ηε γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηελ πεξηιακβάλεη 
ζηελ έθζεζε, θαζψο θαη ηηο ελέξγεηεο ηνπ ζρεηηθά κε ηε γλψκε απηή. 

  
Μεηαθνξά πηζηψζεσλ 
ζηα πιαίζηα ηνπ ίδηνπ 
νηθνλνκηθνχ έηνπο. 

63.-(1)(α) Πηζηψζεηο ελφο άξζξνπ δαπαλψλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ δχλαληαη λα 

κεηαθέξνληαη ζε άιιν άξζξν δαπαλψλ  –  

   
  (i)  κεηά απφ εμνπζηνδφηεζε ηνπ πξντζηάκελνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

εάλ ε κεηαθνξά δελ κεηαβάιιεη ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ δαπαλψλ πνπ 
έρεη εγθξηζεί γηα ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα·  

(ii)   κεηά απφ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Τπνπξγνχ, εάλ ε κεηαθνξά γίλεηαη κεηαμχ 
πηζηψζεσλ δηαθνξεηηθψλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππάγνληαη ζην ίδην 
ππνπξγείν θαη αθνξνχλ ηνλ ίδην ζθνπφ· 

  
 (β) Πηζηψζεηο ελφο άξζξνπ δαπαλψλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ δχλαληαη λα 

κεηαθέξνληαη ζε άιιν άξζξν δαπαλψλ κεηά απφ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Τπνπξγνχ, εάλ ε 
κεηαθνξά γίλεηαη κεηαμχ πηζηψζεσλ δηαθνξεηηθψλ ππνπξγείσλ θαη αθνξνχλ ηνλ ίδην 
ζθνπφ: 

  
  Ννείηαη φηη, νη δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1) εθαξκφδνληαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη– 
   
  (α)  ν Τπνπξγφο ή ν πξντζηάκελνο νηθνλνκηθνχ θνξέα, αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε, δηαζθαιίδεη φηη ε κεηαθνξά πηζηψζεσλ δελ εκπνδίδεη ηελ 
θαηάιιειε πινπνίεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ·  

   
  (β)  ε κεηαθνξά δελ γίλεηαη κεηαμχ θεθαιαηνπρηθψλ θαη ηξερνπζψλ δαπαλψλ 

ή γηα αχμεζε κηζζψλ θαη εκεξνκηζζίσλ, ακνηβψλ, επηδνκάησλ ή 
απνδεκηψζεσλ ή άιισλ δαπαλψλ πξνζσπηθνχ· θαη 

   
  (γ)  νη ζπλνιηθέο πηζηψζεηο ή κέξνο απηψλ πνπ κεηαθέξνληαη δελ 

πξνέξρνληαη απφ εμνηθνλνκήζεηο ησλ απνδνρψλ πξνζσπηθνχ ή άιισλ 
παξνρψλ πξνζσπηθνχ. 
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      (2) Όηαλ πξντζηάκελνο νηθνλνκηθνχ θνξέα πξνβεί ζε κεηαθνξά πηζηψζεσλ, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (i) ηεο παξαγξάθνπ (α) ηνπ εδαθίνπ (1), 
ελεκεξψλεη ηνλ Τπνπξγφ γηα ηε κεηαθνξά απηή, ζε ηέηνηα κνξθή θαη θαηά ηέηνην ηξφπν 
πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ. 
 
     (3) Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ν Τπνπξγφο δχλαηαη λα 
θαζνξίδεη πεξαηηέξσ πξνυπνζέζεηο ή θαλφλεο  γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

  
Μεηαθνξά  
πηζηψζεσλ κεηαμχ 
νηθνλνκηθψλ  
εηψλ. 

64.-(1) Ο Τπνπξγφο δχλαηαη λα επηηξέπεη ηε κεηαθνξά πηζηψζεσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 

ελφο νηθνλνκηθνχ έηνπο ζην επφκελν νηθνλνκηθφ έηνο, κεηά απφ αίηεκα ηνπ πξντζηάκελνπ 
ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη  - 

   
  (α) νη  πηζηψζεηο   είλαη  δηαζέζηκεο  ζην  ηέινο  ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο, ιφγσ 

κε έγθαηξεο πινπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ αλαπηπμηαθψλ δαπαλψλ· θαη 
   
  (β) ην πνζφ ησλ πηζηψζεσλ πνπ δχλαηαη λα κεηαθέξεηαη δελ ππεξβαίλεη ην 

ηξία επί ηνηο εθαηφλ (3%) ηνπ ζπλφινπ ησλ πηζηψζεσλ ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 
φπσο απηφ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ:  

   
        Ννείηαη φηη, ν Τπνπξγφο δχλαηαη λα θαζνξίδεη πεξαηηέξσ πξνυπνζέζεηο 

γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
   
      (2) Μφλν πηζηψζεηο αλαπηπμηαθψλ δαπαλψλ θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο πηζηψζεηο πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ δχλαληαη λα κεηαθέξνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
εδαθίνπ (1). 
 
     (3)  Πηζηψζεηο άιιεο απφ αλαπηπμηαθέο δαπάλεο δχλαληαη λα κεηαθέξνληαη ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1), ζηε βάζε θξηηεξίσλ πνπ θαζνξίδεη ν Τπνπξγφο. 
  
     (4) Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ν Τπνπξγφο δχλαηαη λα 
θαζνξίδεη πεξαηηέξσ πξνυπνζέζεηο ή θαλφλεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

  
Ννκνζρέδηα 
ζπκπιεξσκαηηθνχ ή/θαη 
ηξνπνπνηεηηθνχ 
πεξί Πξνυπνινγηζκνχ 
Νφκνπ. 

65.-(1)  Ννκνζρέδηα ζπκπιεξσκαηηθνχ ή θαη ηξνπνπνηεηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

ππνβάιινληαη ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ γηα ςήθηζε- 

  (α) κφλν κεηά ηελ 15ε Ινπλίνπ ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο· θαη 
   
  (β) φρη πεξηζζφηεξν απφ δχν θνξέο (2), ζηα πιαίζηα ελφο νηθνλνκηθνχ 

έηνπο. 
  
      (2)   Οη δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1) παχνπλ λα ηζρχνπλ, εάλ- 
  
  (α) ν Τπνπξγφο απνθαζίζεη, κε έγθξηζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, φηη 

πθίζηαληαη Δηδηθέο Πεξηζηάζεηο· ή 
   
  (β) έρεη  ππνβιεζεί  ζπκπιεξσκαηηθφο  πξνυπνινγηζκφο  ζηα πιαίζηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο εμπγίαλζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 45. 
  
      (3) Οη δηαηάμεηο ηνπ λνκνζρεδίνπ ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ δε δχλαηαη λα 

απμάλνπλ ηηο νξνθέο πνπ θαζνξίδνληαη ζην ηξέρνλ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο 
Πνιηηηθήο, εθηφο εάλ - 

  
  (α) ν Τπνπξγφο απνθαζίζεη, κε ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, 

φηη πθίζηαληαη Δηδηθέο Πεξηζηάζεηο θαη ε πξνβιεπφκελε αχμεζε ησλ 
δαπαλψλ δε δχλαηαη λα ηθαλνπνηεζεί κέζσ ηεο κεηαθνξάο πηζηψζεσλ, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 63 ή απφ ηελ 
πξφλνηα ηνπ Κεθαιαίνπ «Με Πξνβιεπφκελεο Γαπάλεο θαη 
Απνζεκαηηθφ», φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 57· ή 

   
  (β) ν ζπκπιεξσκαηηθφο πξνυπνινγηζκφο έρεη ππνβιεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο εμπγίαλζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 45. 
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      (4) Ο Τπνπξγφο ιακβάλεη ηηο απφςεηο ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο πνπ 

επηβάιινπλ ηελ ππέξβαζε ησλ νξνθψλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (3), πξηλ απφ ηε 
ιήςε απφθαζεο γηα ππέξβαζε ησλ νξνθψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην ηξαηεγηθφ Πιαίζην 
Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο. 
 
     (5) Ο πξντζηάκελνο νηθνλνκηθνχ θνξέα δχλαηαη λα ππνβάιιεη ζηνλ Τπνπξγφ ζε 
ηέηνηα εκεξνκελία πνπ ν Τπνπξγφο ήζειε απνθαζίζεη, πξφηαζε πκπιεξσκαηηθνχ ή 
Σξνπνπνηεηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, πνπ πεξηιακβάλεη- 

  
  (α) επηθαηξνπνηεκέλεο εθηηκήζεηο εζφδσλ θαη δαπαλψλ πνπ ππνβιήζεθαλ 

ζηελ αξρηθή πξφηαζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 53·  

   
  (β) επεμήγεζε  ησλ ιφγσλ γηα ηνπο νπνίνπο ε  πξφηαζε ηθαλνπνηεί ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (3), ζηελ πεξίπησζε πνπ  ε πξφηαζε απμάλεη ην 
ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ψζηε λα ππεξβαίλεη ηελ 
αλψηαηε νξνθή πνπ θαηαγξάθεηαη ζην ηξέρνλ ηξαηεγηθφ Πιαίζην 
Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο·  

   
  (γ) επηθαηξνπνηεκέλνπο  ζθνπνχο  θαη  ηνπο  ζηφρνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζην 

ζηξαηεγηθφ ζρέδην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα· θαη 
   
  (δ) νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία απαηηείηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ. 
  
      (6) Σν λνκνζρέδην ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ή ηνπ ηξνπνπνηεηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ππνβάιιεηαη ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ γηα ςήθηζε καδί κε 
επεμεγεκαηηθά έγγξαθα, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ - 

   
  (α) επηζθφπεζε  ησλ πξφζθαησλ καθξννηθνλνκηθψλ θαη δεκνζηνλνκηθψλ 

εμειίμεσλ· 
 
(β) επεμήγεζε  ησλ   ηξνπνπνηήζεσλ    ζηηο   πξνβιέςεηο   ησλ βαζηθψλ 

καθξννηθνλνκηθψλ θαη δεκνζηνλνκηθψλ δεηθηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη 
ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ, θαζψο θαη ηηο βαζηθέο ππνζέζεηο ησλ 
ηξνπνπνηήζεσλ, θαη 

 
(γ) νπνηαδήπνηε άιια ζέκαηα δχλαηαη λα θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ. 

   
 ΜΔΡΟ VII  -  ΔΛΔΓΥΟ ΓΔΜΔΤΔΩΝ 
  
Δξκελεία φξσλ  
Μέξνπο VII. 

66. ην παξφλ Μέξνο, εθηφο εάλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα – 

 «δέζκεπζε» ζεκαίλεη, ξεηή ή ζησπεξή, αιιά λνκηθά εθηειεζηή ζχκβαζε ή ζπκθσλία γηα 
ηελ πξαγκαηνπνίεζε πιεξσκψλ ζε άιιν ζπκβαιιφκελν κέξνο, κε αληάιιαγκα ηελ 
παξάδνζε αγαζψλ ή ηελ  παξνρή ππεξεζηψλ ή γηα εθπιήξσζε άιισλ ππνρξεψζεσλ, θαη 
πεξηιακβάλεη αιιά δελ πεξηνξίδεηαη ζε – 

   
 (α)  ζπκθσλίεο γηα δηελέξγεηα πιεξσκψλ, κε αληάιιαγκα ηελ πξνκήζεηα 

ζπγθεθξηκέλσλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, 
 
(β)  ζπκθσλίεο κε ζπλερηδφκελε πξφλνηα, νη νπνίεο απαηηνχλ κηα ζεηξά απφ 

πιεξσκέο γηα απξνζδηφξηζην ρξνληθφ δηάζηεκα, θαη 
 
(γ)  νπνηαδήπνηε εθηειεζηή απφθαζε, ε νπνία πξνλνεί γηα ηελ θαηαβνιή πιεξσκήο. 

   
 «δηαζέζηκεο πηζηψζεηο» ζεκαίλεη πξφλνηα κηαο πίζησζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ε νπνία 

δελ έρεη αθφκε δεζκεπζεί ή δαπαλεζεί∙ 
 
«θαζπζηεξεκέλεο νθεηιέο» ζεκαίλεη ππνρξεψζεηο πιεξσκψλ, νη νπνίεο έρνπλ παξακείλεη 
απιήξσηεο- 

  
 (α)  γηα ελελήληα (90) εκέξεο ή πεξηζζφηεξν, κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

πξνζεζκίαο, πνπ θαζνξίδεηαη βάζεη ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ή ηεο ζπκθσλίαο· ή 
 
(β)  εάλ δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο, γηα ελελήληα 

(90) εκέξεο ή πεξηζζφηεξν κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ ή ηεο 
ηθαλνπνίεζεο ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 
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Δηήζηεο δεζκεχζεηο. 67.-(1)  Γεζκεχζεηο, ν δηαθαλνληζκφο ησλ νπνίσλ απαηηεί πηζηψζεηο απφ ηνλ 

Πξνυπνινγηζκφ κφλν γηα ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο (ζην εμήο «εηήζηεο δεζκεχζεηο»), 
δχλαηαη λα αλαιεθζνχλ απφ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα, εάλ- 

   
  (α)  ην πνζφ πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί γηα ηηο δεζκεχζεηο είλαη ίζν ή 

κηθξφηεξν απφ ηηο δηαζέζηκεο πηζηψζεηο· 
   
  (β)  νη δαπάλεο πνπ πξέπεη λα θαιπθζνχλ απφ ηνλ Πξνυπνινγηζκφ γηα 

δεζκεχζεηο ζπλάδνπλ κε ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο· θαη 
   
  (γ)  νη δεζκεχζεηο ηθαλνπνηνχλ νπνηεζδήπνηε άιιεο απαηηήζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη κε θαλνληζκφ. 
   
      (2) Οη δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1) δελ εθαξκφδνληαη γηα δεζκεχζεηο πνπ αθνξνχλ 

κηζζνχο, εκεξνκίζζηα, ακνηβέο, απνδεκηψζεηο, ή άιιεο δαπάλεο πξνζσπηθνχ, ιεηηνπξγηθέο 
δαπάλεο, κεηαβηβάζεηο, δαπάλεο ηφθσλ θαη ηξαπεδηθψλ ηειψλ θαη νπνηεζδήπνηε δαπάλεο 
ρξεψλνληαη απεπζείαο ζην Πάγην Σακείν ηεο Γεκνθξαηίαο, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 166 ηνπ 
πληάγκαηνο ή δαπάλεο κέρξη πελήληα ρηιηάδεο επξψ (€50.000) έθαζηε. 

  
Πνιπεηείο  
δεζκεχζεηο. 

68.-(1) Η αλάιεςε δεζκεχζεσλ, ε δηεπζέηεζε ησλ νπνίσλ απαηηεί πηζηψζεηο απφ ηνλ 

Πξνυπνινγηζκφ πέξαλ ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο ή απφ πξνυπνινγηζκφ ζε 
κεηαγελέζηεξν  νηθνλνκηθφ έηνο (ζην εμήο "πνιπεηείο δεζκεχζεηο") απφ έλα νηθνλνκηθφ 
θνξέα, ππφθεηληαη ζηελ εθ ησλ πξνηέξσλ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ: 

  
  Ννείηαη φηη, νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο εδαθίνπ δελ εθαξκφδνληαη γηα δεζκεχζεηο 

πνπ αθνξνχλ κηζζνχο, εκεξνκίζζηα, ακνηβέο, απνδεκηψζεηο, ή άιιεο δαπάλεο 
πξνζσπηθνχ, ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, κεηαβηβάζεηο, δαπάλεο ηφθσλ θαη ηξαπεδηθψλ ηειψλ 
θαη νπνηεζδήπνηε δαπάλεο ρξεψλνληαη απεπζείαο ζην Πάγην Σακείν ηεο Γεκνθξαηίαο, 
δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 166 ηνπ πληάγκαηνο. 

  
      (2) Ο Τπνπξγφο δχλαηαη λα εγθξίλεη πνιπεηείο δεζκεχζεηο, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ εδαθίνπ (1), εάλ - 
   
  (α)  ην πνζφ πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί γηα ηηο δεζκεχζεηο είλαη ίζν ή 

κηθξφηεξν απφ ηηο δηαζέζηκεο πηζηψζεηο ηεο ζρεηηθήο νκάδαο άξζξσλ 
δαπαλψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ  ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ηνπ ηξέρνληνο 
Μεζνπξφζεζκνπ Γεκνζηνλνκηθνχ Πιαηζίνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα·  

   
  (β)  ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ πνιπεηψλ δεζκεχζεσλ πνπ έρνπλ αλαιεθζεί απφ 

έλα νηθνλνκηθφ θνξέα δελ ππεξβαίλεη ηέηνην πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ 
πηζηψζεσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φπσο 
θαζνξίδεηαη ζηνλ πεξί Πξνυπνινγηζκνχ Νφκν· 

   
  (γ)  νη δαπάλεο πνπ πξφθεηηαη λα θαιπθζνχλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο 

Γεκνθξαηίαο γηα δεζκεχζεηο, έρνπλ ειεγρζεί θαη ζπλάδνπλ κε ηνπο 
ηζρχνληεο λφκνπο· θαη 

   
  (δ)  νη πνιπεηείο δεζκεχζεηο πιεξνχλ νπνηεζδήπνηε άιιεο πξνυπνζέζεηο 

πνπ δχλαληαη λα πξνβιέπνληαη απφ θαλνληζκφ. 
  
Λεηηνπξγφο Διέγρνπ 
Γεζκεχζεσλ. 

69.-(1) Ο Διέγρσλ Λεηηνπξγφο θάζε νηθνλνκηθνχ θνξέα δηνξίδεη Λεηηνπξγφ Διέγρνπ 

Γεζκεχζεσλ, ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ έιεγρν ησλ δεζκεχζεσλ θαη ηελ απνθπγή 
αλάιεςεο δέζκεπζεο κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 
     (2) Ο Λεηηνπξγφο Διέγρνπ Γεζκεχζεσλ εγθξίλεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ αλάιεςε ησλ 
εηήζησλ δεζκεχζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67. 
 
     (3) Ο Διέγρσλ Λεηηνπξγφο, ζε ζπλεξγαζία κε ην Λεηηνπξγφ Διέγρνπ Γεζκεχζεσλ, δεηά 
ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ γηα ηηο πνιπεηείο δεζκεχζεηο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 68. 
 
     (4) ε πεξίπησζε πνπ νη πξνηεηλφκελεο δεζκεχζεηο δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ή δελ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηνλ Τπνπξγφ, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68, ν Λεηηνπξγφο Διέγρνπ Γεζκεχζεσλ απνξξίπηεη 
ηελ αλάιεςε δέζκεπζεο. 
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      (5) Όηαλ κηα εηήζηα δέζκεπζε εγθξηζεί απφ ην Λεηηνπξγφ Διέγρνπ  Γεζκεχζεσλ, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (2) ή κηα πνιπεηήο δέζκεπζε εγθξίλεηαη απφ ηνλ 
Τπνπξγφ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68, θάζε δέζκεπζε πξέπεη λα 
θαηαγξάθεηαη ζε κεηξψν δεζκεχζεσλ απφ ην Λεηηνπξγφ Διέγρνπ Γεζκεχζεσλ. 
 
     (6) Ο Λεηηνπξγφο Διέγρνπ Γεζκεχζεσλ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηνπ κεηξψνπ 
δεζκεχζεσλ ή άιιεο θαηάζηαζεο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο πνπ είλαη ζηελ αξκνδηφηεηά 
ηνπ. 
 
     (7) Ο Λεηηνπξγφο Διέγρνπ Γεζκεχζεσλ ππνβάιιεη ζην Γεληθφ Λνγηζηή ζε ηέηνηα κνξθή 
θαη θαηά ηξφπν πνπ ν ίδηνο θαζνξίδεη, κεληαία έθζεζε ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν ησλ 
δεζκεχζεσλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη- 

  
  (α)  ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ εγθξηκέλσλ πηζηψζεσλ, ηνπ πνζνχ πνπ έρεη 

δαπαλεζεί, ηνπ πνζνχ ησλ εθθξεκνπζψλ δεζκεχζεσλ, θαζψο θαη ηνπ 
χςνπο ησλ δηαζέζηκσλ πηζηψζεσλ, γηα θάζε άξζξν δαπαλψλ ηνπ 
Πξνυπνινγηζκνχ· θαη 

   
  (β)  νπνηαδήπνηε άιια ζέκαηα δχλαηαη λα θαζνξίδνληαη απφ ην Γεληθφ 

Λνγηζηή, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ πληάγκαηνο. 
  
      (8) Ο Λεηηνπξγφο Διέγρνπ Γεζκεχζεσλ δχλαηαη λα νξίδεη πξφζσπν ή πξφζσπα πνπ 

ελεξγνχλ ζην φλνκά ηνπ. 
  
Λνγηζηηθφ ζχζηεκα  
θαη έιεγρνο  
δεζκεχζεσλ. 

70.-(1) Γηα θάζε εγθεθξηκέλε δέζκεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

έθδνζεο ελφο κνλαδηθνχ αχμνληα αξηζκνχ δέζκεπζεο, γηα ρξήζε ζε παξαγγειία αγνξάο ή 
παξφκνην έγγξαθν. 
 
     (2) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 168 ηνπ πληάγκαηνο, θακηά πιεξσκή δε 
δχλαηαη λα δηεπζεηείηαη απφ ηνλ Πξνυπνινγηζκφ, εθηφο εάλ – 

   
  (α)  νη ζρεηηθέο δεζκεχζεηο πνπ έρνπλ αλαιεθζεί θαη θαηαγξαθεί είλαη 

ζχκθσλεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ· θαη 
 
(β)  ν αξηζκφο δέζκεπζεο έρεη εθδνζεί γηα ηηο ζρεηηθέο αλαιήςεηο 

δεζκεχζεσλ. 
   
Πηζηψζεηο 
πκπιεξσκαηηθνχ 
Πξνυπνινγηζκνχ. 

71. Σν λνκνζρέδην πκπιεξσκαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ πνπ θαηαηίζεηαη ελψπηνλ ηεο 

Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ γηα ςήθηζε, δχλαηαη λα πξνβιέπεη ηε κείσζε ησλ πηζηψζεσλ 
γηα άξζξα δαπαλψλ, ζε ζρέζε κε ην εγθεθξηκέλν πνζφ ηεο πίζησζεο απηψλ ζηνλ 
Πξνυπνινγηζκφ, κφλν ζην βαζκφ πνπ ην πνζφ ηεο δηαζέζηκεο πίζησζεο, κεηά ηε κείσζε 
εμαθνινπζεί λα είλαη επαξθέο γηα λα θαιχςεη ην ζχλνιν ησλ εγθεθξηκέλσλ εθθξεκνπζψλ 
δεζκεχζεσλ γηα δαπάλεο. 

  
 ΜΔΡΟ VIII  -  ΔΟΓΑ ΣΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
  
Έζνδα  
πξνυπνινγηζκνχ  
νηθνλνκηθψλ  
θνξέσλ. 

 
 
 

72. Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 165, ηνπ άξζξνπ 166 θαη 
ηνπ εδαθίνπ (4) ηνπ άξζξνπ 167 ηνπ πληάγκαηνο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί ηεο 
Γηαρείξηζεο ησλ Δζφδσλ θαη Γαπαλψλ θαη ηνπ Λνγηζηηθνχ ηεο Γεκνθξαηίαο Νφκνπ, φπσο 
απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, φια ηα έζνδα πνπ εηζπξάηηνληαη κε 
νπνηνδήπνηε ηξφπν απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαηαηίζεληαη ζην Πάγην Σακείν ηεο 
Γεκνθξαηίαο θαη νπνηεζδήπνηε δαπάλεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαιχπηνληαη απεπζείαο απφ 
ην Πάγην Σακείν ηεο Γεκνθξαηίαο θαη δχλαληαη λα πινπνηεζνχλ κφλνλ φηαλ απηέο 
πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πεξί Πξνυπνινγηζκνχ Νφκν.  

  
Έζνδα απφ 
πδξνγνλάλζξαθεο. 

73.-(1)  Όια ηα έζνδα ηεο Γεκνθξαηίαο απφ πδξνγνλάλζξαθεο, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ 

εμφδσλ γηα δξαζηεξηφηεηεο πδξνγνλαλζξάθσλ, θαηαηίζεληαη ζην Πάγην Σακείν ηεο 
Γεκνθξαηίαο θαη θαηαρσξνχληαη ζηα ζρεηηθά άξζξα εζφδσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ θαη κεηά 
ηελ αθαίξεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ Δζληθνχ Σακείνπ 
Δπελδχζεσλ, φιν ην ππφινηπν πνζφ κεηαθέξεηαη ζην Δζληθφ Σακείν Δπελδχζεσλ.  
 
     (2) Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (3), νπνηαδήπνηε εθηακίεπζε απφ 
ην Δζληθφ Σακείν Δπελδχζεσλ πξνβιέπεηαη ζε θαηάιιειν άξζξν ηνπ πεξί 
Πξνυπνινγηζκνχ Νφκνπ θαη ξπζκίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο θαη 
θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ απφ θαηξφ ζε θαηξφ. 
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     (3) ην ηξαηεγηθφ Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο θαη ζηνλ πεξί Πξνυπνινγηζκνχ 
Νφκν θαζνξίδνληαη νξνθέο γηα ηηο εηήζηεο αλαιήςεηο απφ ην Δζληθφ Σακείν Δπελδχζεσλ 
γηα ηα επφκελα ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) έηε, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο θαη 
θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ απφ θαηξφ ζε θαηξφ. 
 
     (4) Η κεληαία έθζεζε πξνυπνινγηζκνχ θαη ε έθζεζε πξνφδνπ γηα ηα δεκφζηα 
νηθνλνκηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 60 θαη ζην εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 61, αληίζηνηρα, 
πεξηιακβάλνπλ νπνηαδήπνηε κεηαθνξά εζφδσλ απφ πδξνγνλάλζξαθεο θαζψο θαη θάζε 
αλάιεςε απφ ην Δζληθφ Σακείν Δπελδχζεσλ. 
 
     (5) Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (β) 
ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 79, πεξηιακβάλνπλ ην Δζληθφ Σακείν Δπελδχζεσλ ζηα 
πιαίζηα ηεο ελνπνίεζεο. 

  
      (6) ην παξφλ Μέξνο- 
  

 
 

4(I) ηνπ 2007. 
 

«δξαζηεξηφηεηεο πδξνγνλαλζξάθσλ» ζεκαίλεη ηελ «αλαδήηεζε πδξνγνλαλζξάθσλ», ηελ 
«έξεπλα πδξνγνλαλζξάθσλ» θαη ηελ «εθκεηάιιεπζε πδξνγνλαλζξάθσλ», φπσο νη φξνη 
απηνί θαζνξίδνληαη ζηνλ πεξί Τδξνγνλαλζξάθσλ (Αλαδήηεζε, Έξεπλα θαη Δθκεηάιιεπζε) 
Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη∙ 
 

 
 
 

 
 
 

«έζνδα απφ πδξνγνλάλζξαθεο» ζεκαίλεη ην άζξνηζκα φισλ ησλ εζφδσλ πνπ πξνθχπηνπλ 
απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πδξνγνλαλζξάθσλ, αλεμάξηεηα κε ηε κνξθή ηνπο θαη 
πεξηιακβάλνπλ, αιιά δελ πεξηνξίδνληαη ζηνπο θφξνπο, ζηα δηθαηψκαηα, ζηα ηέιε θαη ζηα 
κεξίζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πδξνγνλαλζξάθσλ· θαη 
 
«Δζληθφ Σακείν Δπελδχζεσλ» ζεκαίλεη ην Δζληθφ Σακείν Δπελδχζεσλ, πνπ ζπζηήλεηαη 
δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 74. 

  
χζηαζε θαη ζηφρνη  
Δζληθνχ Σακείνπ 
Δπελδχζεσλ. 

74.-(1)  πζηήλεηαη Δζληθφ Σακείν Δπελδχζεσλ, ηνπ νπνίνπ λφκηκνο δηθαηνχρνο είλαη ε 

Γεκνθξαηία. 
 
     (2) Σν Δζληθφ Σακείν Δπελδχζεσλ απνηειείηαη απφ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, 
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζζσξεπκέλσλ εζφδσλ απφ ηνπο πδξνγνλάλζξαθεο θαη ησλ 
ζπζζσξεπκέλσλ εηζνδεκάησλ απφ επελδχζεηο θαη δελ απνηειεί μερσξηζηή λνκηθή 
νληφηεηα· έρεη φκσο ιεηηνπξγηθή αλεμαξηεζία θαη ζπζηήλεηαη κε απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα 
ηε δηαρείξηζε θαη ηελ επέλδπζε ησλ ελ ιφγσ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ:  
 

       Ννείηαη φηη, ε δηεθπεξαίσζε ησλ δηεξγαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε ή/θαη ηελ 
επέλδπζε ησλ ελ ιφγσ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δχλαηαη λα αλαηεζεί ζε εμσηεξηθνχο 
δηαρεηξηζηέο επελδχζεσλ, θεδεκφλεο ή άιινπο παξνρείο επαγγεικαηηθψλ ππεξεζηψλ, κε 
βάζε θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη ζε ζρεηηθφ λφκν πνπ δηέπεη ηα ζέκαηα ηνπ Δζληθνχ 
Σακείνπ Δπελδχζεσλ. 

  
      (3) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, νη επελδχζεηο, ε δηαρείξηζε θαη 

νπνηνδήπνηε ζέκα ρξήδεη ρεηξηζκνχ θαη αθνξά ην Δζληθφ Σακείν Δπελδχζεσλ, θαζνξίδεηαη 
ζην ζρεηηθφ λφκν πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (2). 

  
      (4) Οη ζηφρνη ηνπ Δζληθνχ Σακείνπ Δπελδχζεσλ πεξηιακβάλνπλ-  

 
(α) ηε δεκηνπξγία κηαο ελαιιαθηηθήο ζηαζεξήο ξνήο εηζνδεκάησλ γηα ηνλ 

Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, πνπ επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ελφο πεξηζσξίνπ 
αζθαιείαο γηα ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά θαη ηελ νηθνλνκία έλαληη κεγάισλ 
δηαθπκάλζεσλ ησλ ηηκψλ ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ, κε ηε ζπζζψξεπζε  
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαηά πεξηφδνπο πςειψλ απνδφζεσλ· 

 
(β) ηε κείσζε ηνπ ρξένπο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο ζπκκφξθσζεο, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο βησζηκφηεηαο, 
φπσο νξίδεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (i) ηεο παξαγξάθνπ (α) ηνπ εδαθίνπ 
(1) ηνπ άξζξνπ 4· θαη  

 
(γ) ηελ επέλδπζε ησλ πιενλαζκάησλ ζε δηεζλή ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε επαξθή δηαζπνξά γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ 
κειινληηθψλ γελεψλ ή άιινπο καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο, ηεξνπκέλσλ 
ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ (α) θαη (β) ηνπ εδαθίνπ (4). 
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 ΜΔΡΟ IX  -  ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΡΔΤΣΩΝ ΓΙΑΘΔΙΜΩΝ,  

ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΩΝ, ΔΓΓΤΗΔΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΑΔΩΝ 
  
Σξαπεδηθά θαη  
δηαρείξηζε  
ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ  
ηεο Γεκνθξαηίαο. 
 

 

75.-(1) Η δηαρείξηζε ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο δηέπεηαη 

απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί ηεο Γηαρείξηζεο ησλ Δζφδσλ θαη Γαπαλψλ θαη ηνπ Λνγηζηηθνχ 
ηεο Γεκνθξαηίαο Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη θαη ε 
δηαρείξηζε θαη επέλδπζε ησλ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ θαη ηα ρξενιπηηθά ηακεία ηεο 
Γεκνθξαηίαο δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί ηεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γεκφζηνπ Υξένπο 
Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 

  
      (2) Ο πξντζηάκελνο θάζε νηθνλνκηθνχ θνξέα ππνβάιιεη ζην Γεληθφ Λνγηζηή ηεο 

Γεκνθξαηίαο - 
  
  (α)  κεληαία θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη νη 

πξνβιέςεηο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ, πνπ είλαη ππφ ηελ επζχλε ηνπ, ζε 
κεληαία βάζε, γηα ην ππφινηπν ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο θαη ηελ πξαγκαηηθή 
ηακεηαθή ξνή ησλ πξνεγνπκέλσλ κελψλ, ζχκθσλα κε νδεγίεο ηνπ 
Γεληθνχ Λνγηζηή, φπσο απηέο ηξνπνπνηνχληαη απφ θαηξφ ζε θαηξφ, θαη 

   
  (β)  νπνηαδήπνηε νπζηαζηηθή κεηαβνιή ζηηο κεληαίεο πξνβιέςεηο ησλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ, ε νπνία παξνπζηάδεηαη ζηε κεληαία θαηάζηαζε, 
ακέζσο κεηά πνπ ε ζρεηηθή κεηαβνιή εληνπηζηεί απφ ηνλ νηθνλνκηθφ 
θνξέα. 

  
Δληαίνο θπβεξλεηηθφο 
ινγαξηαζκφο  
απφ ην Γεληθφ Λνγηζηή. 

75Α. Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 167 ηνπ πληάγκαηνο, ν Γεληθφο 

Λνγηζηήο δηαηεξεί εληαίν θπβεξλεηηθφ ινγαξηαζκφ, ζηνλ νπνίν θαηαηίζεληαη φιεο νη 
εηζπξάμεηο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ηεο Γεκνθξαηίαο θαη απφ ηνλ νπνίν πιεξψλνληαη 
φιεο νη δαπάλεο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ηεο Γεκνθξαηίαο. 

  
Παξνρή  
πξνθαηαβνιψλ  
θαη εγγπήζεσλ. 

76.-(1) Ο Τπνπξγφο δχλαηαη λα αζθήζεη ηελ εμνπζία ηνπ γηα λα παξέρεη πξνθαηαβνιέο 

θαη εγγπήζεηο ζην φλνκα ηεο Γεκνθξαηίαο, ζχκθσλα κε ηνλ πεξί ηεο Γηαρείξηζεο ησλ 
Δζφδσλ θαη Γαπαλψλ θαη ηνπ Λνγηζηηθνχ ηεο Γεκνθξαηίαο Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη θαη ηνλ πεξί ηεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γεκφζηνπ Υξένπο Νφκν, 
φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, αιιά δελ αζθεί ηέηνηα εμνπζία, εθηφο 
εάλ ε παξνρή ησλ πξνθαηαβνιψλ ή εγγπήζεσλ είλαη ζχκθσλε κε ηηο αξρέο ηεο 
δηαρείξηζεο ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 4. 
 
     (2) Οη πξνθαηαβνιέο πνπ παξαρσξνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1) δελ 
δεκηνπξγνχλ ππέξβαζε ζηηο νξνθέο πνπ θαζνξίδνληαη ζην ηξαηεγηθφ Πιαίζην 
Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο. 

  
Γεκφζηεο  
πκβάζεηο. 
 

 
 

77.  Οη δηαδηθαζίεο γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο θαζψο θαη ε επνπηεία απηψλ, 

δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ζχκθσλα κε ηνλ πεξί 
ηεο Γηαρείξηζεο ησλ Δζφδσλ θαη Γαπαλψλ θαη ηνπ Λνγηζηηθνχ ηεο Γεκνθξαηίαο Νφκν, 
φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη.  

 ΜΔΡΟ X – ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ, ΚΑΣΑΣΑΔΙ, 
 ΣΑΣΙΣΙΚΔ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟ  

  
Σειηθφο Απνινγηζκφο  
θαη Γεκνζηνλνκηθή 
Έθζεζε. 

78.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ πληάγκαηνο, ζηε 

Γεκνζηνλνκηθή Έθζεζε, πεξηιακβάλεηαη ν ηειηθφο απνινγηζκφο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ πνπ 
ππνβάιιεη ν Τπνπξγφο, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ζηε Βνπιή ησλ 
Αληηπξνζψπσλ θαη ε νπνία θαηαηίζεηαη ην αξγφηεξν κέζα ζε ηξείο (3) κήλεο απφ ηε ιήμε 
ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο αλαθνξάο. 
 
     (2) Η Γεκνζηνλνκηθή Έθζεζε, πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (1) πεξηιακβάλεη -  

   
  (α) ζχγθξηζε κεηαμχ – 
   
   (i)    ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ πνπ πεξηιήθζεθαλ ζηνλ 

Πξνυπνινγηζκφ  ηνπ  νηθνλνκηθνχ   έηνπο   αλαθνξάο  κε  ην 
πξνεγνχκελν νηθνλνκηθφ έηνο, 

(ii) ησλ πηζηψζεσλ ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπ 
νηθνλνκηθνχ έηνπο αλαθνξάο, θαη 

(iii)  ησλ πξαγκαηηθψλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 
γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο αλαθνξάο θαη ην πξνεγνχκελν νηθνλνκηθφ 
έηνο, 
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  (β)    θαηάζηαζε ζε ζρέζε κε ηε κεηαθνξά πηζηψζεσλ  γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 

αλαθνξάο, 
   
  (γ)   θαηάζηαζε ζε ζρέζε κε ηε κεηαθνξά πηζηψζεσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

αλαθνξάο ζην επφκελν νηθνλνκηθφ έηνο, θαη 
   
  (δ)   νπνηαδήπνηε άιια ζέκαηα θαζνξίδνληαη απφ ην Γεληθφ Λνγηζηή: 

 
   
          Ννείηαη φηη, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ  ηνπ πεξί ηεο Γηαρείξηζεο 

ησλ Δζφδσλ θαη Γαπαλψλ θαη ηνπ Λνγηζηηθνχ ηεο Γεκνθξαηίαο Νφκνπ, 
φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, ν Γεληθφο Λνγηζηήο 
έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ εηνηκαζία ηεο Γεκνζηνλνκηθήο Έθζεζεο πνπ 
ππνβάιιεη ν Τπνπξγφο δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (1). 

   
      (3) Ο Γεληθφο Λνγηζηήο ππνβάιιεη ηε Γεκνζηνλνκηθή Έθζεζε πνπ αλαθέξεηαη ζην 

εδάθην (1) ζηνλ Τπνπξγφ ζε δηάζηεκα ηξηψλ (3) κελψλ απφ ην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 
αλαθνξάο. 
 

      (4)  Η Γεκνζηνλνκηθή Έθζεζε ειέγρεηαη απφ ην Γεληθφ Διεγθηή, δπλάκεη ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 116 ηνπ πληάγκαηνο. 

  
Οηθνλνκηθέο  
θαηαζηάζεηο. 

79.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ πληάγκαηνο, ν 

Γεληθφο Λνγηζηήο εηνηκάδεη, εηήζηα, ζηε βάζε Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, πνπ ν ίδηνο 
ήζειε απνθαζίζεη –  

  
  (α)  ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ φινπο ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο· θαη 
  

(β)   ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο.  
   
      (2) Όιεο νη νληφηεηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη νη Αξρέο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

ππνβάιινπλ ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο ζηνλ Τπνπξγφ θαη ζην Γεληθφ 
Λνγηζηή εληφο ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο αλαθνξάο. 
 
     (3) Σν εδάθην (2) δελ εκπνδίδεη νληφηεηα Γεληθήο Κπβέξλεζεο λα ππνβάιιεη ηηο 
εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ζε νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν, ζχκθσλα κε 
νπνηνδήπνηε άιιν λφκν. 
 
     (4) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ εδαθίνπ (2), ν Γεληθφο Λνγηζηήο θαζνξίδεη κε εγθχθιην ηα 
Λνγηζηηθά Πξφηππα θαη ηηο δηαδηθαζίεο ππνβνιήο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 
φισλ ησλ νληνηήησλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 

      (5) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 116 ηνπ πληάγκαηνο, νη 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ αλαθέξνληαη 
ζην εδάθην (1), ππνβάιινληαη ζην Γεληθφ Διεγθηή γηα έιεγρν, εληφο έμη (6) κελψλ απφ ην 
ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο αλαθνξάο θαη νη ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη νη 
ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ππνβάιινληαη, καδί κε ηελ έθζεζε 
ειέγρνπ θαη ηελ ειεγθηηθή γλψκε απφ ηνλ Τπνπξγφ, ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην θαη ζηε 
Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ:  
 
      Ννείηαη φηη, ν Τπνπξγφο δεκνζηεχεη ηηο ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηηο 
ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
 
     (6) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (4) ηνπ άξζξνπ 116 ηνπ πληάγκαηνο, ν 
Γεληθφο Διεγθηήο ππνβάιιεη ηελ εηήζηα έθζεζή ηνπ ζηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο, ν 
νπνίνο ζηε ζπλέρεηα ηελ ππνβάιιεη ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ. 

  
πζηήκαηα  
Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ  
θαη Δζσηεξηθφο Έιεγρνο. 

80.-(1)  Κάζε νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο δηεπζεηήζεηο γηα εθαξκνγή 

θαη ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη ππφ ηελ 
επζχλε ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί ηεο Γηαρείξηζεο ησλ Δζφδσλ θαη Γαπαλψλ 
θαη ηνπ Λνγηζηηθνχ ηεο Γεκνθξαηίαο Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη. 
 
     (2) Σα ππνπξγεία ζπζηήλνπλ κνλάδεο ειέγρνπ, νη νπνίεο δχλαληαη λα επηιακβάλνληαη 
ζεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, εξεπλψλ θαη επαιεζεχζεσλ, ζην επίπεδν ηεο δηνίθεζεο, νη 
νπνίεο ππάγνληαη θαη ινγνδνηνχλ ζηνλ πξντζηάκελν νηθνλνκηθνχ θνξέα. 
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      (3) Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ δηελεξγείηαη απφ ηελ Τπεξεζία 
Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ε νπνία ηδξχζεθε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ πεξί Δζσηεξηθνχ 
Διέγρνπ Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 

  
 
 

     (4) Ο Έθνξνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ν νπνίνο δηνξίδεηαη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
άξζξνπ 3 ηνπ πεξί Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ Νφκνπ,  φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη, θαζνξίδεη ηα πξφηππα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηα νπνία εθαξκφδεη ε Τπεξεζία 
Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ηζρχνπλ γηα φιεο ηηο κνλάδεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζηηο 
πεξηπηψζεηο δηελέξγεηαο εζσηεξηθψλ ειέγρσλ. 

  
Δμσηεξηθφο Έιεγρνο 
 θαη δηθαίσκα  
γηα πξφζβαζε  
ζηα ινγηζηηθά βηβιία  
απφ ην Γεληθφ Διεγθηή. 
 
 
 
 

81.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ εδαθίσλ (1) θαη (2) ηνπ άξζξνπ 116 ηνπ 

πληάγκαηνο, ν Γεληθφο Διεγθηήο ειέγρεη ηνπο ηειηθνχο ινγαξηαζκνχο ηεο Γεκνθξαηίαο, 
πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 78, ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ φινπο 
ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (α) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ 
άξζξνπ 79 θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (β) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 79.  
 
     (2) Ο Γεληθφο Διεγθηήο δηεμάγεη ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν πνπ πξνβιέπεηαη ζην εδάθην 
(1) ζηε βάζε δηεζλψλ αλαγλσξηζκέλσλ πξνηχπσλ ειέγρνπ πνπ ν ίδηνο ήζειε απνθαζίζεη. 

  
 

113(I) ηνπ 2002 
32(Ι) ηνπ 2007 

137(Ι) ηνπ 2013. 

     (3) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 116 ηνπ πληάγκαηνο θαη 
ηνπ πεξί ηεο Καηαζέζεσο ηνηρείσλ θαη Πιεξνθνξηψλ ζην Γεληθφ Διεγθηή ηεο Γεκνθξαηίαο 
θαη ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ Νφκνπ, φπσο απηφο ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, ν 
Γεληθφο Διεγθηήο έρεη ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα ινγηζηηθά βηβιία, ζε θαηαζηάζεηο, 
επηζηξνθέο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο.    

  
 
 

ΜΔΡΟ XI -  ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 

Βαζηθέο αξρέο  
θαη εξκελεία. 

82.-(1) Γηα ζθνπνχο επηινγήο θαη πινπνίεζεο δεκφζηνπ επελδπηηθνχ έξγνπ ηεο 

Γεκνθξαηίαο (ζην εμήο «έξγν»), πεξηιακβαλνκέλνπ θαη έξγνπ απφ ζχκπξαμε δεκφζηνπ-
ηδησηηθνχ ηνκέα, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε ζπκκφξθσζε κε-  

  
 (α) ηηο αξρέο ηεο δηαρείξηζεο ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4· θαη 
  
 (β) ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 40 ή 

άιινπο θαλφλεο θαη πνιηηηθέο πνπ νξίδνληαη ζην εθάζηνηε ηξαηεγηθφ 
Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο, φζνλ αθνξά ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 
ελ ιφγσ έξγνπ. 

  
      (2)  ην παξφλ Μέξνο, εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά- 
  

 «ζχκπξαμε δεκφζηνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα» ζεκαίλεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ νηθνλνκηθνχ θνξέα 
θαη ηδησηηθνχ θνξέα, κέζσ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ, ε νπνία ζηνρεχεη ζηε δηαζθάιηζε ηεο 
ρξεκαηνδφηεζεο, θαηαζθεπήο, αλαθαίληζεο, δηαρείξηζεο ή ζπληήξεζεο έξγνπ ππνδνκήο ή 
παξνρήο ππεξεζηψλ, κέζσ ηεο νπνίαο ν ηδησηηθφο θνξέαο αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε 
ιεηηνπξγίαο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, αιιά δελ πεξηιακβάλεη 
εμνπζηνδνηήζεηο ή άδεηεο, νη νπνίεο εθδίδνληαη απφ  νηθνλνκηθφ θνξέα θαη θαζνξίδνπλ ηηο 
πξνυπνζέζεηο γηα άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηελ παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ 
εξγαζηψλ ή ππεξεζηψλ, ηηο κηζζψζεηο γεο ή ζπκβάζεηο γηα άδεηεο ρξήζεο γεο, ζχκθσλα κε 
ηηο νπνίεο ε Γεκνθξαηία ή ν νηθνλνκηθφο θνξέαο θαζνξίδνπλ ηνπο γεληθνχο φξνπο ρξήζεο· 
 
«αλάιπζε θφζηνπο-νθέινπο» ζεκαίλεη ηελ αλάιπζε ηνπ ππνινγηζκνχ θαη ηε ζχγθξηζε ηνπ 
θφζηνπο κε ην φθεινο ελφο έξγνπ, ε κεζνδνινγία ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη κε  νδεγίεο ηνπ 
Τπνπξγνχ· 
 
«νηθνλνκηθή αληαπνδνηηθφηεηα» ζεκαίλεη ηε βέιηηζηε απφδνζε ηνπ ηξφπνπ επέλδπζεο 
ελφο έξγνπ, ε κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη κε νδεγίεο ηνπ Τπνπξγνχ·  
 
«νηθνλνκηθά πξνζηηφ έξγν» ζεκαίλεη ην έξγν γηα ην νπνίν νη νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ 
αλαιακβάλνληαη απφ νηθνλνκηθφ θνξέα, κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζή ηνπ, δχλαηαη λα 
θαιπθζνχλ απφ πηζηψζεηο - 

  
 (α)  πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζην πιαίζην ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ή  θαη ηνπ 

Μεζνπξφζεζκνπ Γεκνζηνλνκηθνχ Πιαηζίνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηελ 
πινπνίεζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ έξγνπ ή γηα ηε ζχκπξαμε δεκφζηνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα· 
ή 
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 (β)  πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο 
δεκνζηνλνκηθέο πξνβιέςεηο: 

   
  Ννείηαη φηη ε κεζνδνινγία εθηίκεζεο ηνπ θαηά πφζν έλα έξγν είλαη νηθνλνκηθά 

πξνζηηφ θαζνξίδεηαη ζε νδεγίεο ηνπ Τπνπξγνχ· 
  
 «νηθνλνκηθά βηψζηκν» ζεκαίλεη φηη ην έξγν είλαη εθηθηφ θαη πξνζδηνξίζηεθε φηη έρεη 

πεξηζζφηεξα νθέιε απφ φ,ηη θφζηνο, ζηε βάζεη αλάιπζεο θφζηνπο-νθέινπο. 
  
Δθαξκνγή  
ησλ άξζξσλ  
84 έσο 88. 

83.-(1) Σα άξζξα 84 έσο 88 εθαξκφδνληαη κφλν γηα έξγα κε ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ 

θφζηνο.  
 
     (2)  Όιεο νη ζπκπξάμεηο δεκφζηνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα ζεσξνχληαη φηη έρνπλ ζεκαληηθφ 
νηθνλνκηθφ θφζηνο θαη ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Μέξνπο: 
 
     Ννείηαη φηη, νη εμνπζηνδνηήζεηο ή νη άδεηεο, νη νπνίεο εθδίδνληαη απφ νηθνλνκηθφ θνξέα 
θαη θαζνξίδνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, παξνρή 
ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ ή ππεξεζηψλ, κηζζψζεηο γεο ή ζπκβάζεηο γηα άδεηεο ρξήζεο γεο, 
νη νπνίεο εμαηξνχληαη απφ ηνλ νξηζκφ ηνπ φξνπ «ζχκπξαμε δεκφζηνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα», δελ 
ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Μέξνπο, ππνβάιινληαη φκσο ζηνλ Τπνπξγφ γηα 
έγθξηζε. 
 
     (3) Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (2), ηα θξηηήξηα γηα ην θαηά πφζν 
έλα έξγν έρεη ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ θφζηνο, θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ. 

  
Πξνεπηινγή  
έξγσλ. 
 

84.-(1) Όηαλ πξντζηάκελνο νηθνλνκηθνχ θνξέα ζθνπεχεη λα πξνηείλεη ηελ πινπνίεζε 

ελφο έξγνπ, ν ελ ιφγσ πξντζηάκελνο ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη ζηνλ Τπνπξγφ, έθζεζε κε 
ηηο παξακέηξνπο ηνπ έξγνπ, νη νπνίεο θαζνξίδνληαη ζε νδεγίεο ηνπ Τπνπξγνχ, ε νπνία 
πεξηιακβάλεη - 

   
  (α)  πεξηγξαθή ησλ ζηφρσλ, ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ αλακελφκελσλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ· 
   
  (β)  ηηο εθηηκήζεηο ησλ ζπλνιηθψλ δεκφζησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ, θαζψο θαη 

θάζε άιιε ρξήζε ησλ δεκφζησλ πφξσλ γηα ην έξγν· 
 
(γ)  αμηνιφγεζε θαηά πφζν ην έξγν είλαη ζχκθσλν κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο 

πνιηηηθήο ηεο Κπβέξλεζεο· 
   
  (δ)  νπνηαδήπνηε άιια ζέκαηα δχλαληαη λα θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ. 
   
      (2) Η γλψκε ηνπ Τπνπξγνχ πνπ ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ 

(1), πεξηιακβάλεη εθηίκεζε ηνπ θαηά πφζν ην έξγν είλαη νηθνλνκηθά πξνζηηφ θαη νηθνλνκηθά 
βηψζηκν, κε βάζε πξνθαηαξθηηθέο εθηηκήζεηο. 

  
Αμηνιφγεζε έξγνπ. 85.-(1) Ο πξντζηάκελνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα πνπ πξνηίζεηαη λα εθαξκφζεη ην έξγν 

πνπ ζεσξείηαη νηθνλνκηθά βηψζηκν, ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη ζηνλ Τπνπξγφ έθζεζε 
αμηνιφγεζεο έξγνπ γηα φια ηα έξγα πνπ έρνπλ πξνεπηιεγεί, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 84. 
 
     (2) Η έθζεζε αμηνιφγεζεο έξγνπ, πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (1) πεξηιακβάλεη κειέηε 
ζθνπηκφηεηαο πνπ εθπνλείηαη ζχκθσλα κε θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ Τπνπξγνχ θαη 
δηαβηβάδεηαη ζε απηφλ γηα αμηνιφγεζε. 
 
     (3) Ο Τπνπξγφο, κε νδεγίεο ηνπ, θαζνξίδεη ηα θξηηήξηα ηνπ θαηά πφζν ην έξγν είλαη 
νηθνλνκηθά πξνζηηφ θαη νηθνλνκηθά βηψζηκν. 
 
     (4) Ο Τπνπξγφο ηεξεί θαη δεκνζηεχεη, απφ θαηξφ ζε θαηξφ, θαηάινγν κε φια ηα έξγα πνπ 
ηθαλνπνηνχλ ηα θξηηήξηα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (3) θαη ηα έξγα πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν απηφ είλαη επηιέμηκα γηα πεξίιεςε ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 86. 

  
Δπηινγή έξγνπ. 86.-(1)  O πξντζηάκελνο νηθνλνκηθνχ θνξέα δχλαηαη λα πξνηείλεη ζηνλ Τπνπξγφ έξγν γηα 

ζπκπεξίιεςε ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ πνπ είλαη ππφ ηελ επζχλε ηνπ, λννπκέλνπ φηη ην 
πξνηεηλφκελν έξγν πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (4) ηνπ 
άξζξνπ 85. 
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       (2)   Πξφηαζε έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1), πεξηιακβάλεηαη ζηελ 
πξφηαζε πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζε κνξθή πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ 
ηξέρνπζα εγθχθιην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 
 
      (3)   Όηαλ πξντζηάκελνο  νηθνλνκηθνχ θνξέα πξνηείλεη έξγν γηα λα πινπνηεζεί κε 
ζχκπξαμε δεκφζηνπ - ηδησηηθνχ ηνκέα, ππνβάιιεη ζηνλ Τπνπξγφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 
αμηνιφγεζεο γηα ηελ νηθνλνκηθή αληαπνδνηηθφηεηα ηνπ έξγνπ, ε νπνία δηεμάγεηαη ζχκθσλα 
κε ηηο νδεγίεο ηνπ Τπνπξγνχ. 
 
      (4)  Ο Τπνπξγφο θαζνξίδεη αλψηαηεο νξνθέο ζην ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 
θάζε νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηηο εηήζηεο δεζκεχζεηο ησλ ζπκπξάμεσλ δεκφζηνπ - ηδησηηθνχ 
ηνκέα, κε Καλνληζκνχο πνπ εθδίδνληαη γηα ην ζθνπφ απηφ. 
 
     (5) ε πεξίπησζε πνπ πξνηείλεηαη έξγν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1), λα 
πινπνηεζεί κέζσ ζχκπξαμεο δεκφζηνπ - ηδησηηθνχ ηνκέα, ν Τπνπξγφο δχλαηαη λα 
πεξηιάβεη ην ελ ιφγσ έξγν ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ, κφλν εάλ - 

   
  (i)  ην έξγν  ζεσξείηαη φηη  πξνζθέξεη νηθνλνκηθή αληαπνδνηηθφηεηα απφ ηελ 

άπνςε ησλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ θξηηεξίσλ, 
φπσο νξίδεηαη απφ απηφλ· θαη 

(ii)  ε έγθξηζε ηνπ έξγνπ δελ πξνθαιεί ππέξβαζε ησλ αλψηαησλ νξνθψλ 
πνπ θαζνξίδνληαη ζην εδάθην (4). 

   
      (6) Ο Τπνπξγφο θαηαξηίδεη πίλαθα, ν νπνίνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα έγγξαθα ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ, θαη πεξηιακβάλεη - 
  
  (i) θαηάινγν φισλ ησλ έξγσλ πνπ πξνηείλνληαη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ γηα 

έγθξηζε· 
(ii) πξνβιέςεηο ησλ εηήζησλ δαπαλψλ θαη εζφδσλ ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ 

γηα θάζε έξγν πνπ πξνηείλεηαη λα ζπκπεξηιεθζεί ζε απηφλ (ζην εμήο 
«λέν έξγν»), γηα φιε ηελ πεξίνδν πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ· 

(iii) ελεκέξσζε ησλ πξνβιέςεσλ  ησλ εηήζησλ δαπαλψλ θαη εζφδσλ γηα ηα 
έξγα πνπ έρνπλ εγθξηζεί ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο πξνεγνχκελσλ εηψλ 
(ζην εμήο «πθηζηάκελα έξγα») γηα φιε ηελ πεξίνδν πινπνίεζεο ησλ 
έξγσλ απηψλ· 

(iv) επεμήγεζε, ζε πεξίπησζε ζεκαληηθήο απφθιηζεο, ησλ ιφγσλ ηεο 
απφθιηζεο κεηαμχ ησλ πξνβιέςεσλ ησλ εηήζησλ δαπαλψλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (γ), νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ 
ηξέρσλ Πξνυπνινγηζκφ θαη ζε πξνυπνινγηζκνχο πξνεγνχκελσλ εηψλ· 

(v)  ζχλνςε ησλ εηήζησλ δαπαλψλ θαη εζφδσλ φισλ ησλ πθηζηάκελσλ θαη 
ησλ λέσλ έξγσλ· 

(vi) ζχλνςε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξαθνινχζεζεο, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (3) ηνπ άξζξνπ 88, γηα φια ηα πθηζηάκελα έξγα· 
θαη 

(vii) νπνηαδήπνηε άιια ζέκαηα δχλαληαη λα θαζνξίδνληαη απφ ηνλ  Τπνπξγφ. 
  
      (7)  Ο Τπνπξγφο ππνβάιιεη θαηάζηαζε, θαηά πξνηεξαηφηεηα, ησλ έξγσλ πνπ έρνπλ 

επηιεγεί ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, ζηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο ηνπ 
Πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Γεκνζηνλνκηθνχ Πιαηζίνπ, γηα έγθξηζε. 

  
Τινπνίεζε έξγνπ. 87.-(1) Όηαλ έξγν εκπίπηεη ζην πιαίζην ηεο λνκνζεζίαο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ε 

δηαδηθαζία πξνζθνξνδφηεζεο γηα πινπνίεζε ηνπ έξγνπ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ελ 
ιφγσ λνκνζεζίαο. 
 
     (2)  Γηα θάζε έξγν, θακία ζχκβαζε ή ζπκθσλία δελ ζπλάπηεηαη θαη θακηά ππνρξέσζε 
δελ αλαιακβάλεηαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, εθηφο εάλ - 

  
  (α)  ην ελ ιφγσ έξγν έρεη εγθξηζεί κε ηνλ Πξνυπνινγηζκφ· θαη 

 
(β)  ν Τπνπξγφο έρεη εγθξίλεη ηέηνηα ζχκβαζε θαη ζπκθσλία έξγνπ, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (3). 
   
      (3)  Ο Τπνπξγφο δελ εγθξίλεη θακία ζχκβαζε ή ζπκθσλία, εθηφο εάλ ηέηνηα ζχκβαζε 

ή ζπκθσλία – 
  
  (α)  έρεη εηνηκαζηεί ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο  πξνυπνζέζεηο θαη ηηο 

νδεγίεο ηνπ Τπνπξγνχ· θαη 
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  (β)  θαηά ηε γλψκε ηνπ Τπνπξγνχ, είλαη νηθνλνκηθά πξνζηηφ θαη νηθνλνκηθά 

βηψζηκν θαη ηθαλνπνηεί νπνηαδήπνηε άιια θξηηήξηα θαζνξίδνληαη απφ ηνλ 
Τπνπξγφ. 

  
Παξαθνινχζεζε   
έξγσλ θαη   
ηξνπνπνηήζεηο  
ζηα ζπκβφιαηα. 

88.-(1) Οπνηεζδήπνηε νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηηο ζπκβάζεηο ή ζπκθσλίεο πνπ έρνπλ 

επηπηψζεηο πάλσ ζηε βησζηκφηεηα θαη ηελ πξνζηηφηεηα ησλ έξγσλ εγθξίλνληαη εθ ησλ 
πξνηέξσλ απφ ηνλ Τπνπξγφ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (2). 
 
 
     (2) Ο Τπνπξγφο δχλαηαη λα θαζνξίδεη ηα θξηηήξηα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ νπνηαζδήπνηε 
αιιαγήο ζε ζχκβαζε ή ζπκθσλία σο νπζηαζηηθή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ 
(1), ιακβάλνληαο ππφςε ηε λνκνζεζία δεκφζησλ ζπκβάζεσλ. 
 
     (3) Ο πξντζηάκελνο νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Τπνπξγνχ, 
παξαθνινπζεί – 

  
  (α)  ηελ πινπνίεζε φισλ ησλ έξγσλ ππφ ηελ επζχλε ηνπ· θαη 

 
(β)  ηελ απφδνζε φισλ ησλ ζπκπξάμεσλ δεκφζηνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ 

είλαη ππφ ηελ επζχλε ηνπ, φζνλ αθνξά ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη 
ηηο παξαδνηέεο ππεξεζίεο ηνπο θαη ππνβάιιεη εηεζίσο ζηνλ Τπνπξγφ 
έθζεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο παξαθνινχζεζεο, 
ζε ηέηνηα κνξθή θαη θαηά ηξφπν πνπ θαζνξίδεηαη απφ απηφλ. 

   
      (4)  Ο Γεληθφο Διεγθηήο δχλαηαη λα ειέγρεη ηηο εθζέζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζηνλ 

Τπνπξγφ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (3) θαη ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε 
ζχκπξαμεο δεκφζηνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα, φζνλ αθνξά ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη ηηο 
παξαδνηέεο ππεξεζίεο ηνπο κε ηέηνην ηξφπν θαη ζπρλφηεηα φπσο δχλαηαη λα θαζνξίδεηαη 
απφ ηνλ ίδην. 

  
Καηεπζπληήξηεο  
γξακκέο. 

89.  Ο Τπνπξγφο θαζνξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο, ηε κεζνδνινγία, ηα θξηηήξηα θαη άιιεο 

απαηηήζεηο, θαζψο θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν θξίλεη αλαγθαίν γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 
παξφληνο Μέξνπο, κε ηελ έθδνζε θαλνληζκψλ ή/θαη νδεγηψλ. 

  
 ΜΔΡΟ XII – ΑΡΥΔ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ 
  
Αξκνδηφηεηεο  
Τπνπξγνχ. 

 

90.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Γήκσλ Νφκνπ θαη ηνπ πεξί Κνηλνηήησλ 

Νφκνπ, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη, θαζψο θαη άιισλ 
ζπλαθψλ λφκσλ, ν Τπνπξγφο είλαη ππεχζπλνο  γηα ηε δηαζθάιηζε ζπγθξνηεκέλεο 
νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο  απφ ηνπο δήκνπο θαη ηηο θνηλφηεηεο, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ 
ηνπ παξέρνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 

  
      (2) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (1), ν Τπνπξγφο ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ 

Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ελ ιφγσ 
εδάθην. 

  
Καλφλεο  
αλάιεςεο  
ππνρξεψζεσλ   
Αξρψλ Σνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο. 

91.-(1)  Οη θαλφλεο γηα ηελ αλάιεςε ππνρξεψζεσλ εθ κέξνπο ησλ Αξρψλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο ξπζκίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο 
δηαηάμεηο φπσο ηζρχνπλ απφ θαηξφ ζε θαηξφ. 
  

      (2)  ε πεξίπησζε πνπ- 
   
  (α)  ζπκβνχιην δήκνπ δεηήζεη ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ γηα 

ηε ζχλαςε δαλείνπ, ηελ έθδνζε αμηνγξάθσλ ή ηελ πξνζσξηλή 
ρξεκαηνδφηεζε απφ ηξάπεδα ή ζπλεξγαηηθφ πηζησηηθφ ίδξπκα, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (α) ή (γ) ηνπ εδαθίνπ (1) ή 
ηεο παξαγξάθνπ (α) ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 85, φπσο απηφο 
εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, ή 

 
(β)  ζπκβνχιην θνηλφηεηαο  δεηήζεη ηελ έγθξηζε ηνπ Δπάξρνπ  γηα ηε 

ζχλαςε δαλείνπ ή ηελ πξνζσξηλή ρξεκαηνδφηεζε απφ ηξάπεδα ή 
ζπλεξγαηηθφ πηζησηηθφ ίδξπκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ (α) ή (β) ηνπ πεξί Κνηλνηήησλ Νφκνπ, φπσο απηφο 
εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, 
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 ην ζπκβνχιην δήκνπ ππνβάιιεη ζηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ, εάλ πξφθεηηαη γηα δήκν θαη ην 
ζπκβνχιην θνηλφηεηαο ζηνλ Τπνπξγφ θαη ζηνλ Έπαξρν, εάλ πξφθεηηαη γηα θνηλφηεηα, ηελ 
απαξαίηεηε πιεξνθφξεζε πνπ θαηαδεηθλχεη φηη ηέηνηεο ζπλδηαιιαγέο ζπλάδνπλ κε ηνπο 
θαλφλεο αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ ζε ηέηνηα κνξθή θαη ηξφπν, φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ 
Τπνπξγφ. 

  
      (3) Όηαλ δήκνο ή θνηλφηεηα παξαβηάδεη νπνηνδήπνηε απφ ηνπο θαλφλεο, πνπ 

αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1), κέρξη λα ζπκκνξθσζεί κε απηνχο - 
  

(α)  ε εμνπζία ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ δήκνπ ή ηεο θνηλφηεηαο  πνπ αλαθέξεηαη 
ζην εδάθην (2) λα ζπλάςεη δάλεην, λα εθδψζεη αμηφγξαθα ή λα 
ρξεκαηνδνηεζεί πξνζσξηλά απφ ηξάπεδα ή ζπλεξγαηηθφ πηζησηηθφ 
ίδξπκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (α) ή (γ) ηνπ εδαθίνπ 
(1) ή ηεο παξαγξάθνπ (α) ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 85 ηνπ πεξί 
Γήκσλ Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, ή 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (α) ή (β) ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ 
πεξί Κνηλνηήησλ Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη, θαη 

 
(β)  ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην ή ν νηθείνο Έπαξρνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κελ 

εγθξίλεη νπνηνδήπνηε δαλεηζκφ ή έθδνζε αμηνγξάθσλ ή πξνζσξηλή 
ρξεκαηνδφηεζε απφ ηξάπεδα ή ζπλεξγαηηθφ πηζησηηθφ ίδξπκα, 
ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ πεξί Γήκσλ Νφκν θαη ηνπ πεξί 
Κνηλνηήησλ Νφκνπ, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή 
αληηθαζίζηαληαη. 

  
Καλφλεο  
ζχκθσλα κε ην 
ηξαηεγηθφ Πιαίζην 
Γεκνζηνλνκηθήο 
Πνιηηηθήο. 

92.-(1) ην ηξαηεγηθφ Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο δχλαληαη  λα θαζνξίδνληαη 

νπνηνηδήπνηε θαλφλεο αλαθνξηθά κε ην ρξένο ή ηνλ ηζνζθειηζκφ ησλ πξνυπνινγηζκψλ 
ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ, επηπξφζζεηα ησλ θαλφλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1) 
ηνπ άξζξνπ 91. 
 
     (2) Ο Τπνπξγφο θαη ν Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ ή ν Έπαξρνο δελ εγθξίλνπλ ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ νπνηνπδήπνηε δήκνπ ή θνηλφηεηαο, εάλ ν πξνυπνινγηζκφο  απηφο δε 
ζπλάδεη κε ηνπο θαλφλεο πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 91 ή ζην ηξαηεγηθφ 
Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο. 

  
Δηνηκαζία θαη ππνβνιή 
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 
δήκνπ θαη θνηλφηεηαο. 

93.-(1) χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Γήκσλ Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, ν Τπνπξγφο θαη ν Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ εγθξίλνπλ απφ 
θνηλνχ ηνλ πξνυπνινγηζκφ θάζε δήκνπ, εθ κέξνπο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ. 

  
      (2) Δπηπξφζζεηα ηεο έγθξηζεο ηνπ Δπάξρνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί 

Κνηλνηήησλ Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, ν Τπνπξγφο 
εγθξίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ νπνηαζδήπνηε θνηλφηεηαο. 
 
     (3) Ο αλαπηπμηαθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ δήκσλ πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (1) ηνπ 
άξζξνπ 66 ηνπ πεξί Γήκσλ Νφκνπ, φπσο απηφο ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, 
ελζσκαηψλεηαη ζηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ ησλ δήκσλ. 

  
      (4) Κάζε δήκνο ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ ηνπ γηα ην επφκελν 

νηθνλνκηθφ έηνο, ζηνλ Τπνπξγφ θαη ζηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ, ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 31 
Οθησβξίνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ πεξί Γήκσλ Νφκνπ, φπσο απηφο 
εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 
 
     (5) χκθσλα κε ην εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ πεξί Κνηλνηήησλ Νφκνπ, φπσο 
απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, θάζε θνηλφηεηα ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ηνλ 
εηήζην πξνυπνινγηζκφ ηεο γηα ην επφκελν έηνο ζηνλ νηθείν Έπαξρν θαη ζηνλ Τπνπξγφ γηα 
ελεκέξσζε ή ηελ έγθξηζή ηνπ, θαηά πεξίπησζε, κέρξη ηηο 30 Ννεκβξίνπ. 
 
     (6) Όηαλ δήκνο πξνηίζεηαη λα αλαζεσξήζεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα 
ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, ν αλαζεσξεκέλνο πξνυπνινγηζκφο ππνβάιιεηαη γηα ηελ απφ 
θνηλνχ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ. 
 
     (7) Όηαλ θνηλφηεηα πξνηίζεηαη λα αλαζεσξήζεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, ν αλαζεσξεκέλνο πξνυπνινγηζκφο ππνβάιιεηαη γηα 
έγθξηζε ζηνλ νηθείν Έπαξρν θαη ζηνλ Τπνπξγφ γηα ελεκέξσζε ή έγθξηζε, θαηά πεξίπησζε. 
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     (8) Όηαλ ην πνζφ ησλ κεηαβηβάζεσλ ή ρνξεγηψλ πξνο δήκν ή θνηλφηεηα πνπ 
πεξηιακβάλεηαη ζην λνκνζρέδην ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, ηξνπνπνηείηαη ζηνλ εηήζην θξαηηθφ 
πξνυπνινγηζκνχ, πνπ ςεθίδεηαη απφ ηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ, ν δήκνο ή ε 
θνηλφηεηα αλαζεσξεί ηνλ ζρεηηθφ πξνυπνινγηζκφ, κφιηο απηφ είλαη εθηθηφ, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (6). 
 
     (9) Ο Τπνπξγφο δχλαηαη κε εγθχθιηφ ηνπ λα θαζνξίδεη νπνηεζδήπνηε απαηηήζεηο ζε 
ζρέζε κε ην πεξηερφκελν, ηε δνκή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ 
δήκσλ θαη θνηλνηήησλ. 

  
Τινπνίεζε ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ  
δήκσλ θαη θνηλνηήησλ. 

94.-(1) Μεηά ηελ έγθξηζε ησλ αληίζηνηρσλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπο, θάζε δήκνο θαη 

θνηλφηεηα ππνβάιιεη ζηνλ Τπνπξγφ θαη ζηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ πξνβιέςεηο γηα ηα 
έζνδα θαη ηηο δαπάλεο κε ηξηκεληαία αλάιπζε γηα φιν ην νηθνλνκηθφ έηνο, κέρξη ην ηέινο 
Ιαλνπαξίνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. 
 
     (2) Κάζε δήκνο θαη θνηλφηεηα ππνβάιιεη ζηνλ Τπνπξγφ θαη ζηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ 
ζε ρξφλν πνπ θαζνξίδεη ν Τπνπξγφο, κεληαία έθζεζε πξνυπνινγηζκνχ, ε νπνία 
πεξηιακβάλεη – 

  
  (α)  επηθαηξνπνηεκέλεο πξνβιέςεηο εζφδσλ θαη δαπαλψλ γηα ην ππφινηπν 

νηθνλνκηθφ έηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1), 
 
(β)  ηα πξαγκαηηθά έζνδα θαη ηηο δαπάλεο γηα θάζε έλα απφ ηνπο 

πξνεγνχκελνπο κήλεο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, θαη 
 
(γ)  νπνηαδήπνηε άιια ζέκαηα δχλαηαη λα δεηεζνχλ απφ ηνλ Τπνπξγφ. 

   
      (3) Ο Τπνπξγφο δχλαηαη λα θαζνξίδεη ηε κνξθή, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο κεζφδνπο πνπ 

αθνξνχλ ηελ εηνηκαζία θαη ηελ ππνβνιή ησλ πξνβιέςεσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
εδαθίνπ (1) θαη ηεο κεληαίαο έθζεζεο πξνυπνινγηζκνχ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
εδαθίνπ (2). 

  
      (4) Ο Τπνπξγφο δχλαηαη, θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο κε ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ, λα 

δεηήζεη απφ δήκν ή θνηλφηεηα λα θαηαλέκεη κέξνο ηεο εηήζηαο πξφλνηαο ελφο θνλδπιίνπ 
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζε θάζε ηξίκελν θαη εάλ γίλεη ηέηνηα θαηαλνκή, ν δήκνο ή ε θνηλφηεηα 
δε δχλαηαη λα δαπαλά πεξηζζφηεξα απφ ηελ πξφλνηα πνπ θαηαλέκεηαη κέζα ζην αληίζηνηρν 
ηξίκελν, ρσξίο ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ. 

  
Κπξψζεηο. 95.   ε πεξίπησζε πνπ-  
   
  (α)  δήκνο ή θνηλφηεηα παξαβεί ηνπο θαλφλεο γηα ηελ αλάιεςε ππνρξεψζεσλ, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 91 ή νπνηνπζδήπνηε 
άιινπο θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην ηξέρνλ ηξαηεγηθφ Πιαίζην 
Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο ή δαπαλήζεη πεξηζζφηεξα απφ ηελ πξφλνηα 
πνπ θαηαλεκήζεθε ζε θάζε ηξίκελν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ 
(4) ηνπ άξζξνπ 94, ή 

 
(β)  ε πξαγκαηηθή δαπάλε ηνπ δήκνπ ή θνηλφηεηαο μεπεξλά ζεκαληηθά ηελ 

πξφβιεςε ηεο δαπάλεο, πνπ ππνβιήζεθε απφ ην δήκν ή θνηλφηεηα, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1) ή (2) ηνπ άξζξνπ 94, ή 

 
(γ)        δήκνο ή θνηλφηεηα δελ ππνβάιεη εληφο ησλ ρξνληθψλ πιαηζίσλ, πνπ ζέηεη ν 

Τπνπξγφο, ηα ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 
εδαθίσλ (1) θαη (2) ηνπ άξζξνπ 94, 

   
 ν Τπνπξγφο δχλαηαη, ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ λα-  
   
 (i) δεηήζεη απφ ην ζπκβνχιην ηνπ δήκνπ ή ηεο θνηλφηεηαο λα ππνβάιεη γηα έγθξηζε 

ζηνλ Τπνπξγφ θαη ζηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ, ζρέδην δξάζεο γηα άξζε ηεο 
ππέξβαζεο ή επαλαθνξά ηεο πξαγκαηηθήο δαπάλεο ζηα επίπεδα ησλ αξρηθψλ 
πξνβιέςεσλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, 
 

(ii) δηνξίζεη νηθνλνκηθφ δηαρεηξηζηή, γηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, ν νπνίνο λα 
έρεη ηελ εμνπζία ζην δήκν ή ζηελ θνηλφηεηα λα ιακβάλεη απνθάζεηο γηα ηα  θχξηα 
νηθνλνκηθά ζέκαηα, φπσο απηά θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ: 

 

46



 
 
     Ννείηαη φηη, ν νηθνλνκηθφο δηαρεηξηζηήο πνπ δηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ 

παξνχζα ππνπαξάγξαθν, ελεξγεί σο εθπξφζσπνο ηνπ Τπνπξγνχ θαη ηειεί ππφ 
ηελ επνπηεία θαη ηηο νδεγίεο ηνπ Τπνπξγνχ, 

 
(iii) απαγνξεχεη ή λα πεξηνξίδεη ηελ πξφζιεςε ιεηηνπξγψλ ή άιινπ πξνζσπηθνχ 

ζηνπο δήκνπο θαη θνηλφηεηεο γηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, 
 
(iv) εγθξίλεη αιιαγή ζηνπο ζπληειεζηέο ηεο θνξνινγίαο, ηειψλ θαη νπνησλδήπνηε 

άιισλ κνξθψλ ρξεψζεσλ πνπ επηβάιινληαη απφ δήκνπο θαη θνηλφηεηεο, εάλ ν 
δήκνο ή ε θνηλφηεηα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβαίλεη ζε ηέηνηα αιιαγή, 
 

(v) αλαζηέιιεη εμ νινθιήξνπ ή ελ κέξεη, ηελ εμνπζία ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ δήκνπ ή ηεο 
θνηλφηεηαο λα δαπαλά πεξηζζφηεξα απφ ηελ εγθξηκέλε πξφλνηα ηνπ εγθεθξηκέλνπ 
θνλδπιίνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε εμνηθνλνκήζεηο απφ άιιν εγθεθξηκέλν 
θνλδχιη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ πεξί Γήκσλ 
Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη ή ην εδάθην (3) ηνπ  
άξζξνπ 64 ηνπ πεξί Κνηλνηήησλ Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη, θαη 

 
(vi) δεηά νπνηεζδήπνηε νηθνλνκηθήο θχζεο ή άιιεο πιεξνθνξίεο επηπξφζζεηα ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ λφκνπ ζηε βάζε 
πξνθαζνξηζκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο: 

   

   Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε κε έγθαηξεο ζπκκφξθσζεο ηνπ δήκνπ ή ηεο 
θνηλφηεηαο ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα, ν Τπνπξγφο δχλαηαη λα πξνβεί ζε 
κείσζε ή αλαζηνιή ηεο θξαηηθήο ρνξεγίαο πξνο απηνχο.   

  
 ΜΔΡΟ XIII – ΟΝΣΟΣΗΣΔ ΓΔΝΙΚΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ, ΚΡΑΣΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ ΚΑΙ 

ΚΡΑΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ 
  
 Οληφηεηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 
  
Αξκνδηφηεηεο  
Τπνπξγνχ  
θαη ζχζηαζε  
λέσλ νληνηήησλ  
Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 

96.-(1) Ο Τπνπξγφο έρεη ηελ επζχλε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ 

δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ απφ ηηο νληφηεηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, κέζσ ηεο άζθεζεο ησλ 
αξκνδηνηήησλ ηνπ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη 
νπνηνπδήπνηε άιινπ ζρεηηθνχ λφκνπ. 

  
      (2) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1), ν Τπνπξγφο ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο 

αξκφδηνπο ππνπξγνχο γηα άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
εδαθίνπ (1). 
 
     (3) Η ζχζηαζε λέαο νληφηεηαο Γεληθήο Κπβέξλεζεο δχλαηαη λα επηηξαπεί, κφλν εάλ ν 
Τπνπξγφο θξίλεη φηη ηα νηθνλνκηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ζχζηαζε ηέηνηαο 
νληφηεηαο ππεξθαιχπηνπλ ην θφζηνο κε ζχζηαζεο απηήο. 
 
     (4) Ο Τπνπξγφο, κε εγθχθιηφ ηνπ, θαζνξίδεη ηηο απαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο θαη ηα θξηηήξηα 
γηα ιήςε απνθάζεσλ, δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (3). 

  
Γαλεηζκφο  
νληνηήησλ  
Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 

97.  Δπηπξφζζεηα απφ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε γηα έγθξηζε, ζχκθσλα κε 

νπνηνδήπνηε άιιν λφκν, νπνηαδήπνηε νληφηεηα Γεληθήο Κπβέξλεζεο δε δχλαηαη λα 
δαλείδεηαη, λα εθδίδεη νκφινγα ή άιια αμηφγξαθα, ή λα παξέρεη εγγπήζεηο ζε ηξίηνπο ή 
πξνθαηαβνιέο, ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ. 

  
Καλφλεο  
ηξαηεγηθνχ  
Πιαηζίνπ  
Γεκνζηνλνκηθήο 
Πνιηηηθήο.  

98.-(1) Σν ηξαηεγηθφ Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο δχλαηαη λα πεξηιακβάλεη 

νπνηνπζδήπνηε θαλφλεο γηα ην ρξένο ή γηα ην δεκνζηνλνκηθφ ηζνδχγην ησλ νληνηήησλ 
Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 

  
      (2) ε πεξίπησζε πεξίιεςεο θαλφλσλ ζην ηξαηεγηθφ Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο 

Πνιηηηθήο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (1), νη πξνυπνινγηζκνί ησλ νληνηήησλ Γεληθήο 
Κπβέξλεζεο ή ε ζχλαςε δαλείσλ, ε έθδνζε νκνιφγσλ ή αμηνγξάθσλ, ε παξνρή 
εγγπήζεσλ ή πξνθαηαβνιψλ δε δχλαηαη λα εγθξίλνληαη κε βάζε ηνλ παξφληα Νφκν ή 
νπνηνδήπνηε άιιν λφκν, εθηφο εάλ ζπλάδνπλ κε ηνπο θαλφλεο. 
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Δηνηκαζία 
θαη ππνβνιή 
πξνυπνινγηζκνχ. 

99.-(1)  Κάζε νληφηεηα Γεληθήο Κπβέξλεζεο ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ζηνλ Τπνπξγφ ηνλ 

εηήζην πξνυπνινγηζκφ ηεο γηα ην επφκελν νηθνλνκηθφ έηνο, κέζσ ηνπ αξκφδηνπ 
πξντζηακέλνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζχκθσλα κε ρξνλνδηάγξακκα πνπ θαζνξίδεη ν 
Τπνπξγφο. 
 
     (2) Οη πξνυπνινγηζκνί ησλ νληνηήησλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαηαηίζεληαη ζηε Βνπιή ησλ 
Αληηπξνζψπσλ ην αξγφηεξν ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 
αλαθνξάο. 
 
     (3) Οη εηήζηνη εγθεθξηκέλνη πξνυπνινγηζκνί ησλ νληνηήησλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 
δεκνζηεχνληαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, ακέζσο κεηά ηελ έγθξηζή ηνπο. 
 
     (4) Δπηπξφζζεηα απφ ηηο δηαηάμεηο νπνησλδήπνηε άιισλ λφκσλ, ν Τπνπξγφο δχλαηαη 
λα εγθξίλεη νπνηνδήπνηε πξνυπνινγηζκφ νληφηεηαο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ήζειε 
απνθαζίζεη. 
 
     (5)  Όηαλ νπνηαδήπνηε νληφηεηα Γεληθήο Κπβέξλεζεο πξνηίζεηαη λα αλαζεσξήζεη ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ελφο νηθνλνκηθνχ έηνπο, ε αλαζεψξεζε απηή 
εγθξίλεηαη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία φπσο θαη ε έγθξηζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ θαη 
δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, ακέζσο κεηά ηελ έγθξηζή ηεο. 

  
      (6)  Κάζε νληφηεηα Γεληθήο Κπβέξλεζεο πνπ ιακβάλεη θξαηηθή ρνξεγία νθείιεη λα 

πξνβαίλεη ζηελ αλαγθαία αλαζεψξεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (3), ψζηε ην χςνο ηεο θξαηηθήο ρνξεγίαο ζηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ηεο λα ζπλάδεη κε ηελ αληίζηνηρε πξφλνηα πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ 
Πξνυπνινγηζκφ, φπσο έρεη ςεθηζηεί ζε λφκν. 
 
     (7)  Ο Τπνπξγφο δχλαηαη, κε εγθχθιηφ ηνπ, λα θαζνξίδεη νπνηαδήπνηε απαίηεζε φζνλ 
αθνξά ην πεξηερφκελν, ηε δνκή θαη ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ 
νληνηήησλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 

  
Τινπνίεζε ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ 
νληνηήησλ Γεληθήο 
Κπβέξλεζεο. 

100.-(1) Μεηά ηελ έγθξηζε ησλ αληίζηνηρσλ πξνυπνινγηζκψλ, θάζε νληφηεηα Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο ππνβάιιεη, κέρξη ηέινο Ιαλνπαξίνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, ζηνλ αληίζηνηρν 
αξκφδην ππνπξγφ θαη ζηνλ Τπνπξγφ, ηηο πξνβιέςεηο ησλ εζφδσλ θαη ησλ δαπαλψλ γηα 
θάζε ηξίκελν ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. 

  
      (2) Κάζε νληφηεηα Γεληθήο Κπβέξλεζεο ππνβάιιεη ζηνλ αληίζηνηρν αξκφδην ππνπξγφ 

θαη ζηνλ Τπνπξγφ, θαηά ην ρξφλν πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ηειεπηαίν, κεληαία έθζεζε 
πξνυπνινγηζκνχ πνπ πεξηιακβάλεη -    

  
  (α)  επηθαηξνπνηεκέλεο πξνβιέςεηο εζφδσλ θαη δαπαλψλ γηα ην ππφινηπν 

ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1), 
 

(β)  ηα πξαγκαηηθά έζνδα θαη ηηο δαπάλεο αλά κήλα γηα θάζε έλα απφ ηνπο 
πξνεγνχκελνπο κήλεο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, θαη 

 

(γ)  νπνηαδήπνηε άιια ζέκαηα δχλαηαη λα θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ.   
  
      (3) Ο Τπνπξγφο δχλαηαη, κε εγθχθιηφ ηνπ, λα θαζνξίδεη ηε κνξθή, θαζψο θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο θαη ηηο κεζφδνπο γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ ππνβνιή ησλ πξνβιέςεσλ, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1) θαη ηηο κεληαίεο εθζέζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (2). 

  
      (4) Ο Τπνπξγφο δχλαηαη, θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο κε ηνλ αξκφδην ππνπξγφ, λα απαηηεί 

απφ νπνηαδήπνηε νληφηεηα Γεληθήο Κπβέξλεζεο ηελ θαηαλνκή ησλ δαπαλψλ 
νπνηνπδήπνηε άξζξνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο αλά ηξίκελν θαη εθφζνλ γίλεη ε θαηαλνκή, 
λα κε δχλαηαη λα δαπαλνχληαη πεξηζζφηεξα απφ ηελ πξφλνηα πνπ θαηαλεκήζεθε ζην 
πιαίζην ηνπ αληίζηνηρνπ ηξηκήλνπ. 

  
Κπξψζεηο. 101.-(1)   ε πεξίπησζε πνπ- 

  
  (α)   νληφηεηα Γεληθήο Κπβέξλεζεο παξαβηάδεη νπνηνδήπνηε θαλφλα πνπ 

θαζνξίδεηαη ζην ηξέρνλ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο 
Πνιηηηθήο ή δαπαλά πέξαλ ηεο πξφλνηαο πνπ δηαηίζεηαη γηα θάζε 
ηξίκελν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (4) ηνπ άξζξνπ 100· ή 
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(β)  νη πξαγκαηηθέο δαπάλεο νληφηεηαο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ππεξβαίλνπλ 
θαηά πνιχ ηελ πξφβιεςε ησλ δαπαλψλ πνπ ππέβαιε νληφηεηα 
Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ εδαθίσλ (1) ή (2) 
ηνπ  άξζξνπ 100, ή 

 
(γ) νληφηεηα Γεληθήο Κπβέξλεζεο δελ ππνβάιεη εληφο ησλ ρξνληθψλ 

πιαηζίσλ πνπ ζέηεη ν Τπνπξγφο, ηα ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ εδαθίσλ (1) θαη (2) ηνπ άξζξνπ 100, 

   
 ν Τπνπξγφο δχλαηαη, θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο κε ηνλ αξκφδην ππνπξγφ, λα- 
   

 
 

  (i) απαηηεί απφ ηελ νληφηεηα Γεληθήο Κπβέξλεζεο λα ππνβάιιεη γηα 
έγθξηζε πξνο ηνλ Τπνπξγφ θαη ηνλ αξκφδην ππνπξγφ, ζρέδην 
δξάζεο γηα άξζε ηεο ππέξβαζεο ή επαλαθνξά ηεο πξαγκαηηθήο 
δαπάλεο ζηα επίπεδα ησλ αξρηθψλ πξνβιέςεσλ γηα ηε 
ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, 

 
(ii) δηνξίζεη νηθνλνκηθφ δηαρεηξηζηή, γηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, ν 

νπνίνο λα έρεη ηελ εμνπζία ζηελ νληφηεηα Γεληθήο Κπβέξλεζεο λα 
ιακβάλεη απνθάζεηο γηα ηα θχξηα νηθνλνκηθά ζέκαηα, φπσο 
θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ, 

 
(iii) απαγνξεχεη ή λα πεξηνξίδεη ηελ πξφζιεςε ιεηηνπξγψλ ή άιινπ 

πξνζσπηθνχ ζε νληφηεηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, γηα ζπγθεθξηκέλε 
ρξνληθή πεξίνδν, 

 
(iv) απαηηεί ηελ εηνηκαζία εθζέζεσλ γηα παξνρή νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ 

πιεξνθνξηψλ πέξαλ εθείλσλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηνλ παξφληα 
Νφκν ή νπνηνδήπνηε άιιν ζρεηηθφ λφκν, 

 
(v) δεηά νπνηεζδήπνηε νηθνλνκηθήο θχζεο ή άιιεο πιεξνθνξίεο, 

επηπξφζζεηα ησλ απαηηήζεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή νπνηνπδήπνηε 
άιινπ λφκνπ, ζηε βάζε πξνθαζνξηζκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο:  

 
  Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε κε έγθαηξεο ζπκκφξθσζεο 

νληφηεηαο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα, ν 
Τπνπξγφο δχλαηαη λα πξνβεί ζε κείσζε ή αλαζηνιή ηεο θξαηηθήο 
ρνξεγίαο πξνο ηελ νληφηεηα απηή.  

  
      (2)   Ο νηθνλνκηθφο δηαρεηξηζηήο πνπ δηνξίδεηαη ζχκθσλα κε  ηελ ππνπαξάγξαθν (ii) ηεο 

παξαγξάθνπ (β) ηνπ εδαθίνπ (1) ελεξγεί σο εθπξφζσπνο ηνπ Τπνπξγνχ θαη ελεξγεί ππφ 
ηελ επνπηεία θαη ηηο νδεγίεο ηνπ. 

  
Οηθνλνκηθφ έηνο  
γηα νληφηεηεο  
Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 

102.  Σν νηθνλνκηθφ έηνο γηα θάζε νληφηεηα Γεληθήο Κπβέξλεζεο αξρίδεη ηελ 1
ε 

Ιαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31
ε Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο. 

  
 Κξαηηθνί Οξγαληζκνί 
  
Γαλεηζκφο  
θξαηηθψλ  
νξγαληζκψλ. 

103. Δπηπξφζζεηα απφ νπνηαδήπνηε άιιε πξνυπφζεζε γηα έγθξηζε ζχκθσλα κε 

νπνηνδήπνηε άιιν λφκν, νπνηνζδήπνηε θξαηηθφο νξγαληζκφο δε δχλαηαη λα δαλείδεηαη, λα 
εθδίδεη νκφινγα ή άιια αμηφγξαθα, ή λα παξέρεη εγγπήζεηο ζε ηξίηνπο ή πξνθαηαβνιέο, 
ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ. 

  
Δηνηκαζία  
θαη ππνβνιή 
πξνυπνινγηζκνχ 
θξαηηθνχ νξγαληζκνχ. 

104.-(1) Κάζε θξαηηθφο νξγαληζκφο ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ζηνλ Τπνπξγφ ηνλ εηήζην 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ γηα ην επφκελν νηθνλνκηθφ έηνο, κέζσ ηνπ αξκφδηνπ πξντζηακέλνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζχκθσλα κε ρξνλνδηάγξακκα πνπ θαζνξίδεη ν Τπνπξγφο. 
 

      (2) Οη πξνυπνινγηζκνί ησλ θξαηηθψλ νξγαληζκψλ θαηαηίζεληαη ζηε Βνπιή ησλ 
Αληηπξνζψπσλ ην αξγφηεξν ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 
αλαθνξάο. 

  
     (3) Οη εηήζηνη εγθεθξηκέλνη πξνυπνινγηζκνί ησλ θξαηηθψλ νξγαληζκψλ δεκνζηεχνληαη 
ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, ακέζσο κεηά ηελ έγθξηζή ηνπο. 
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     (4) Όηαλ θξαηηθφο νξγαληζκφο πξνηίζεηαη λα αλαζεσξήζεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θαηά 
ηε δηάξθεηα ελφο νηθνλνκηθνχ έηνπο, ε αλαζεψξεζε απηή εγθξίλεηαη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία 
φπσο θαη ε έγθξηζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα  
Γεκνθξαηίαο, ακέζσο κεηά ηελ έγθξηζή ηνπ. 
 

     (5) Κάζε θξαηηθφο νξγαληζκφο πνπ ιακβάλεη θξαηηθή ρνξεγία νθείιεη λα πξνβαίλεη ζηελ 
αλαγθαία αλαζεψξεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, ζχκθσλα κε ην 
εδάθην (2) έηζη ψζηε ην χςνο ηεο θξαηηθήο ρνξεγίαο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ λα ζπλάδεη 
κε ην αληίζηνηρν πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ, φπσο έρεη ςεθηζηεί ζε λφκν. 
 
     (6) Ο Τπνπξγφο δχλαηαη, κε εγθχθιηφ ηνπ, λα θαζνξίδεη νπνηαδήπνηε απαίηεζε φζνλ 
αθνξά ην πεξηερφκελν, ηε δνκή θαη ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ 
θξαηηθψλ νξγαληζκψλ. 

  
Τινπνίεζε ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ 
θξαηηθνχ νξγαληζκνχ. 

105.-(1) Μεηά ηελ έγθξηζε ησλ αληίζηνηρσλ πξνυπνινγηζκψλ, θάζε θξαηηθφο νξγαληζκφο 

ππνβάιιεη ζηνλ αληίζηνηρν αξκφδην ππνπξγφ θαη ζηνλ Τπνπξγφ, κέρξη ην ηέινο ηνπ κελφο 
Ιαλνπαξίνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, ηηο πξνβιέςεηο ησλ εζφδσλ θαη ησλ δαπαλψλ γηα θάζε 
ηξίκελν ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. 

  
      (2) Κάζε θξαηηθφο νξγαληζκφο ππνβάιιεη ζηνλ αληίζηνηρν αξκφδην ππνπξγφ θαη ζηνλ 

Τπνπξγφ, ζε ηέηνηα εκεξνκελία, φπσο ν Τπνπξγφο ήζειε θαζνξίζεη, ηξηκεληαία έθζεζε 
πξνυπνινγηζκνχ πνπ πεξηιακβάλεη- 

  
  (α)  επηθαηξνπνηεκέλεο πξνβιέςεηο ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ, γηα ην 

ππφινηπν ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
εδαθίνπ (1), 

   
  (β)  ηα πξαγκαηηθά έζνδα θαη ηηο δαπάλεο, αλά ηξίκελν, γηα θάζε έλα απφ 

ηα πξνεγνχκελα ηξίκελα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, θαη 
   
  (γ)  νπνηαδήπνηε άιια ζέκαηα δχλαηαη λα απαηηεζνχλ απφ ηνλ Τπνπξγφ. 
   
      (3) Ο Τπνπξγφο δχλαηαη, κε ζρεηηθέο εγθπθιίνπο ηνπ, λα θαζνξίδεη ηε κνξθή, θαζψο θαη 

ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο κεζφδνπο γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ ππνβνιή ησλ πξνβιέςεσλ, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1) θαη ηεο ηξηκεληαίαο δεκνζηνλνκηθήο έθζεζεο, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (2).  
 

     (4) Όηαλ νη πξαγκαηηθέο δαπάλεο ηνπ θξαηηθνχ νξγαληζκνχ ππεξβαίλνπλ θαηά πνιχ ηελ 
πξφβιεςε ησλ δαπαλψλ, πνπ ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ εδαθίσλ (1) ή 
(2), ν Τπνπξγφο δχλαηαη, ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ αξκφδην ππνπξγφ, λα απαηηεί ηελ ππνβνιή 
ζρεδίνπ δξάζεο γηα άξζε ηεο ππέξβαζεο θαη ηεο επαλαθνξάο ησλ πξαγκαηηθψλ δαπαλψλ 
ζηα επίπεδα ησλ αξρηθψλ πξνβιέςεσλ. 

  
 Κξαηηθέο Δπηρεηξήζεηο 
  
Δηαηξηθή δηαθπβέξλεζε  
θαη νηθνλνκηθή δηαρείξηζε 
ησλ θξαηηθψλ 
επηρεηξήζεσλ. 

106.-(1) Η εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε θαη ε νηθνλνκηθή παξαθνινχζεζε ησλ θξαηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ηνπηθφ ή θεληξηθφ επίπεδν, ξπζκίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ζρεηηθνχ λφκνπ θαη θαλνληζκψλ εθδηδνκέλσλ δπλάκεη απηνχ. 

  
      (2) Ο Τπνπξγφο δχλαηαη λα δεηά απφ νπνηαδήπνηε θξαηηθή επηρείξεζε λα ππνβάιιεη 

ζηνλ Τπνπξγφ νπνηνδήπνηε ζηξαηεγηθφ ζρέδην, επηρεηξεζηαθφ ζρέδην, νηθνλνκηθέο 
πξνβιέςεηο θαη θαηαζηάζεηο θαη θάζε άιιε πιεξνθνξία θξίλεη αλαγθαία γηα 
παξαθνινχζεζε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο θαηάζηαζεο θαη ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θηλδχλσλ πνπ 
απνξξένπλ απφ απηέο ζε ηέηνηα κνξθή θαη ηξφπν, φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ. 
 
     (3) Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Τπνπξγνχ, δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ,  ζε ζρέζε κε ηηο 
θξαηηθέο επηρεηξήζεηο αζθνχληαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο δηαθπβέξλεζεο θαη νηθνλνκηθήο 
παξαθνινχζεζεο ησλ θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ, φπσο πξνβιέπνληαη απφ ζρεηηθφ λφκν θαη 
θαλνληζκνχο εθδηδφκελνπο δπλάκεη απηνχ. 
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 ηξαηεγηθφ ζρέδην 

Οληφηεηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη Κξαηηθνί Οξγαληζκνί 
  
ηξαηεγηθφ ζρέδην. 107.-(1) Κάζε νληφηεηα Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη θάζε θξαηηθφο νξγαληζκφο ππνβάιιεη 

ζηνλ Τπνπξγφ θαη ζηνλ αξκφδην ππνπξγφ, γηα έγθξηζε, ζηξαηεγηθφ ζρέδην, ην αξγφηεξν 
δχν (2) κήλεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο: 
 
      Ννείηαη φηη, γηα νπνηαδήπνηε αλαζεψξεζε ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ, απαηηείηαη ε έγθξηζε 
ηνπ Τπνπξγνχ θαη ηνπ αξκφδηνπ ππνπξγνχ.   

  
      (2) Κάζε ζηξαηεγηθφ ζρέδην εηνηκάδεηαη ζηε βάζε θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ πνπ 

θαζνξίδνληαη ζε ζρεηηθφ λφκν πνπ δηέπεη ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θξαηηθψλ νξγαληζκψλ 
θαη θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ.  

   
      (3) Ο αξκφδηνο ππνπξγφο παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ ησλ 

νληνηήησλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη ησλ θξαηηθψλ νξγαληζκψλ πνπ ηνλ αθνξά. 
  
       (4) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, «θξαηηθφο νξγαληζκφο», έρεη ηελ έλλνηα 

πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ ζην ζρεηηθφ λφκν πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (2). 
  
Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε. 108.-(1) Κάζε νληφηεηα Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη θάζε θξαηηθφο νξγαληζκφο ππνβάιιεη 

ζηνλ Τπνπξγφ θαη ηνλ αξκφδην ππνπξγφ ηξηκεληαία νηθνλνκηθή έθζεζε έλα κήλα (1) κεηά ην 
ηέινο ηνπ ηξηκήλνπ αλαθνξάο, ε νπνία πεξηιακβάλεη – 

  
  (α)  ζχλνςε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ ηξηκήλνπ αλαθνξάο, 

 
(β)  επηθαηξνπνηεκέλεο πξνβιέςεηο ησλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ 

θαη ζχγθξηζή ηνπο κε ηνπο ζηφρνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην 
ζηξαηεγηθφ ζρέδην· θαη 

 
(γ)  νπνηαδήπνηε άιια ζέκαηα δχλαληαη λα θαζνξίδνληαη απφ ηνλ 

Τπνπξγφ. 
  
      (2) Όηαλ θαηά ηε γλψκε ηνπ Τπνπξγνχ, ππάξρεη θίλδπλνο ην αλακελφκελν απνηέιεζκα 

ησλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ λα απνθιίλεη ζεκαληηθά απφ ηνπο ζηφρνπο  ν Τπνπξγφο, 
ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ αξκφδην ππνπξγφ, δχλαηαη λα απαηηεί απφ νληφηεηα Γεληθήο 
Κπβέξλεζεο ή απφ θξαηηθφ νξγαληζκφ λα ππνβάιιεη ζηνλ Τπνπξγφ θαη ηνλ αξκφδην 
ππνπξγφ νινθιεξσκέλν πξφγξακκα δξάζεσλ γηα ηελ άξζε ηέηνησλ απνθιίζεσλ ή ηελ 
επίιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ ζʼ έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

      (3) Δπηπξφζζεηα  απφ ηελ ηξηκεληαία νηθνλνκηθή έθζεζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
εδαθίνπ (1), ν Τπνπξγφο δχλαηαη λα απαηηεί απφ νπνηαδήπνηε νληφηεηα ηεο Γεληθήο 
Κπβέξλεζεο ή θξαηηθφ νξγαληζκφ λα ππνβάιιεη πξνο απηφλ θαη ηνλ αξκφδην ππνπξγφ 
νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθά θαη άιια ζηνηρεία πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 
νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ηνπο θαη πηζαλψλ δεκνζηνλνκηθψλ θηλδχλσλ πνπ έρνπλ 
δεκηνπξγεζεί ή αλαιεθζεί. 

  
Οηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο. 

109.-(1)  Δπηπξφζζεηα απφ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε ππνβνιήο εθζέζεσλ, δπλάκεη 

νπνηνπδήπνηε άιινπ ζρεηηθνχ λφκνπ, θάζε νληφηεηα Γεληθήο Κπβέξλεζεο, Αξρή Σνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο, θξαηηθφο νξγαληζκφο θαη θξαηηθή επηρείξεζε ππνβάιιεη ζηνλ Τπνπξγφ θαη 
ζηνλ αξκφδην ππνπξγφ ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίδνληαη ζχκθσλα κε 
δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα ινγηζηηθά πξφηππα, εληφο ηεζζάξσλ (4) κελψλ, κεηά ην ηέινο 
θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο. 
 
     (2)   Ο Γεληθφο Λνγηζηήο δχλαηαη, κε ηελ έθδνζε θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ, λα θαζνξίδεη 
ηα ινγηζηηθά πξφηππα, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
 
    (3) Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1) ππνβάιινληαη ζην Γεληθφ 
Διεγθηή γηα έιεγρν εληφο ηεζζάξσλ (4) κελψλ κεηά ην ηέινο θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο. 
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ΜΔΡΟ XIV - ΚΤΡΩΔΙ ΚΑΙ ΑΓΙΚΗΜΑΣΑ 

 
Κπξψζεηο νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ. 

110.-(1)  ε πεξίπησζε πνπ -  
 

  (α)  νηθνλνκηθφο θνξέαο, δαπαλήζεη πεξηζζφηεξα απφ ηελ 
πξνβιεπφκελε πξφλνηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ή δαπαλήζεη 
πεξηζζφηεξα απφ ην πνζφ πνπ έρεη θαηαλεκεζεί γηα θάζε ηξίκελν, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (4) ηνπ άξζξνπ 60, ή 

   
  (β)  νηθνλνκηθφο θνξέαο, παξαβηάδεη νπνηνπζδήπνηε θαλφλεο θαη 

αλψηαηεο νξνθέο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 
Νφκνπ, ηνπο Καλνληζκνχο πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο 
Νφκνπ θαη ηνπ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο, ή 

   
  (γ)  νηθνλνκηθφο θνξέαο, παξαβηάδεη νπνηεζδήπνηε δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο Νφκνπ, ησλ Καλνληζκψλ πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ 
παξφληνο Νφκνπ, ή ηνλ πεξί Πξνυπνινγηζκνχ Νφκν, ή 

   
  (δ)  θαηά ηελ άπνςε ηνπ Τπνπξγνχ, ε πξαγκαηηθή δαπάλε ελφο 

νηθνλνκηθνχ θνξέα ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ηελ εθηίκεζε ηεο δαπάλεο 
πνπ ππνβιήζεθε απφ απηφλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ εδαθίσλ 
(1) θαη (2) ηνπ άξζξνπ 60 θαη ππάξρεη θίλδπλνο ε πξαγκαηηθή δαπάλε 
ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα λα έρεη ππεξβεί ή ζα ππεξβεί ηελ 
πξνυπνινγηζζείζα πξφλνηα ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Πξνυπνινγηζκνχ 
Νφκν, 

   
 ν Τπνπξγφο δχλαηαη  λα- 
    
  (i) δεηά απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λα ηνπ ππνβάιιεη γηα 

έγθξηζε ζρέδην δξάζεο γηα δηφξζσζε ησλ απνθιίζεσλ, παξαβάζεσλ ή γηα 
αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ ή γηα επαλαθνξά δαπάλεο ζηα επίπεδα ηεο 
εθηίκεζεο, 

(ii) αλαζηέιιεη, νιηθψο ή κεξηθψο γηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν- 
    
   (αα) ηελ πινπνίεζε ησλ εγθξηκέλσλ πηζηψζεσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα· 

(ββ)  ηε  δπλαηφηεηα ηνπ πξντζηάκελνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λα 
αλαθαηαλείκεη ηηο πηζηψζεηο, ζχκθσλα  κε  ηηο  δηαηάμεηο ηνπ 
εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 63·   

(γγ)  ηε δπλαηφηεηα ηνπ πξντζηάκελνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λα 
κεηαθέξεη πηζηψζεηο κεηαμχ νηθνλνκηθψλ εηψλ, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 64· 

  (iii) δεηά απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λα ηνπ ππνβάιιεη γηα 
έγθξηζε, πξηλ ηελ εθηακίεπζε ησλ εγθξηκέλσλ πηζηψζεσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα, φπσο απηφο ήζειε θαζνξίζεη· 

(iv) δεηά απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λα πξνρσξήζεη ζηελ 
εθπνίεζε νπνηαζδήπνηε πεξηνπζίαο ή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα· 

(v) πξνβαίλεη ζε αλαζηνιή ηεο πιήξσζεο νπνησλδήπνηε θελψλ ζέζεσλ πνπ 
έρνπλ πξνβιεθζεί ζηνλ πεξί Πξνυπνινγηζκνχ Νφκν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 
γηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν θαη 

(vi) δεηά νπνηεζδήπνηε νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο 
πιεξνθνξίεο επηπξφζζεηεο απφ απηέο πνπ απαηηνχληαη απφ ηνλ παξφληα 
Νφκν ή νπνηνδήπνηε άιιν ζρεηηθφ λφκν. 

  
      (2)  Όηαλ ν Τπνπξγφο επηβάιιεη νπνηαδήπνηε θχξσζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

εδαθίνπ (1), απηφο δχλαηαη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, λα δεκνζηεχζεη ην γεγνλφο. 
  
Αδηθήκαηα. 

 
111.-(1)   Σα αδηθήκαηα γηα παξαβάζεηο φζνλ αθνξά ηηο πηζηψζεηο ή άιιεο δηαηάμεηο ηνπ 

πεξί Πξνυπνινγηζκνχ Νφκνπ, θαζνξίδνληαη ζηνλ πεξί ηεο Γηαρείξηζεο ησλ Δζφδσλ θαη 
Γαπαλψλ θαη ηνπ Λνγηζηηθνχ ηεο Γεκνθξαηίαο Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη 
ή αληηθαζίζηαηαη.  
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      (2)   Οπνηνζδήπνηε ιεηηνπξγφο ή ππάιιεινο νηθνλνκηθνχ θνξέα ν νπνίνο, ρσξίο 

εχινγε δηθαηνινγία, αλαιακβάλεη δεζκεχζεηο θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο 
Νφκνπ, δηαπξάηηεη αδίθεκα θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε πνηλή 
θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ην έλα (1) έηνο ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο 
είθνζη ρηιηάδεο επξψ (€20.000) ή θαη ζηηο δχν απηέο πνηλέο.   

  
      (3) Οπνηνζδήπνηε ιεηηνπξγφο ή ππάιιεινο Αξρήο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη 

ππάιιεινο άιισλ νληνηήησλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ή κε θεξδνζθνπηθήο δεκφζηαο 
εηαηξείαο ν νπνίνο, ρσξίο εχινγε δηθαηνινγία, εμνπζηνδνηεί ηε δηελέξγεηα δαπαλψλ πνπ 
ππεξβαίλεη ηηο εγθξηκέλεο πηζηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ, δηαπξάηηεη 
αδίθεκα πνπ ππφθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ην έλα (1) έηνο ή ζε 
ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο είθνζη ρηιηάδεο (€20.000)  επξψ ή θαη ζηηο δχν 
απηέο πνηλέο.   

  
      (4)  Οπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν, ρσξίο εχινγε δηθαηνινγία, αξλείηαη ή αδπλαηεί λα 

εηνηκάζεη θαη ππνβάιεη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία πνπ είλαη ππφ ηελ επζχλε ηνπ θαη 
απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Νφκν ή ππνβάιιεη ςεπδή ζηνηρεία ηα νπνία 
απαηηνχληαη απφ ηνλ παξφληα Νφκν, δηαπξάηηεη πνηληθφ αδίθεκα πνπ ππφθεηηαη ζε πνηλή 
θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ην έλα (1) έηνο ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο 
είθνζη ρηιηάδεο (€20.000) επξψ ή θαη ζηηο δχν απηέο πνηλέο.   

  
 ΜΔΡΟ XV - ΠΟΙΚΙΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

  
Δμνπζία έθδνζεο 
Καλνληζκψλ. 

112.  Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην έρεη εμνπζία λα εθδίδεη Καλνληζκνχο γηα ηελ θαιχηεξε 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ αιιά θαη γηα ηε ξχζκηζε ζεκάησλ ηα νπνία, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, επηδέρνληαη ή πξέπεη λα ηχρνπλ ρεηξηζκνχ, 
εηδηθφηεξα ζέκαηα ηερληθήο θχζεσο. 

  
Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ 
ηνπ παξφληνο Νφκνπ 
αλεμάξηεηα 
απφ ηηο δηαηάμεηο 
άιισλ λφκσλ. 

113.  Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ εθαξκφδνληαη αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο 

νπνηνπδήπνηε άιινπ λφκνπ, γεληθνχ ή εηδηθνχ, πξνγελέζηεξνπ ή κεηαγελέζηεξνπ. 

 ΜΔΡΟ ΥVI - ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 
  
Καηάξγεζε. 
194(I) ηνπ 2012. 

 
 

114.-(1) Απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ν πεξί ηεο 

Ρχζκηζεο ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Γεκνζηνλνκηθνχ Πιαηζίνπ θαη Γεκνζηνλνκηθψλ Καλφλσλ 
Νφκνο ηνπ 2012, θαηαξγείηαη. 

      (2) Οπνηνηδήπνηε θαλνληζκνί ή εγθχθιηνη έρνπλ εθδνζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
θαηαξγεζέληνο Νφκνπ παξακέλνπλ ζε ηζρχ έσο φηνπ θαηαξγεζνχλ ή ηξνπνπνηεζνχλ 
δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη ζην βαζκφ πνπ ζπλάδνπλ κε ηνλ παξφληα Νφκν. 

  
Πξνζσξηλέο 
Γηαηάμεηο 
γηα ην Δζληθφ Σακείν 
Δπελδχζεσλ. 

115.  Μέρξη ηελ ςήθηζε εηδηθήο λνκνζεζίαο πνπ λα δηέπεη ην Δζληθφ Σακείν Δπελδχζεσλ 

πνπ πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (4) ηνπ άξζξνπ 74- 
 

  (α)  θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (3) ηνπ άξζξνπ 73, 
αλαιήςεηο απφ ην Δζληθφ Σακείν Δπελδχζεσλ δχλαληαη λα επηηξέπνληαη 
κφλνλ γηα ηέηνην πνζφ θαη γηα ηέηνηνπο ζθνπνχο, φπσο θαζνξίδνληαη 
ζηνλ πεξί Πξνυπνινγηζκνχ Νφκν, κέζσ ηνπ νπνίνπ εμνπζηνδνηνχληαη νη 
αλαιήςεηο·  

 
(β)  φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Δζληθνχ Σακείνπ Δπελδχζεσλ 

θαηαηίζεληαη ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα θαη 
 
(γ)  θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 73, θακηά 

ιεηηνπξγηθή δαπάλε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ηνπ Δζληθνχ Σακείνπ 
Δπελδχζεσλ αθαηξείηαη απφ ηα έζνδα πδξνγνλαλζξάθσλ πνπ 
κεηαθέξνληαη ζην Δζληθφ Σακείν Δπελδχζεσλ. 

  
Πξνζσξηλέο 
δηαηάμεηο 
γηα ην ινγηζηηθφ  
ζχζηεκα θαη  
ηνλ έιεγρν  
δεζκεχζεσλ. 

116.-(1) Αλεμάξηεηα απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, νη 

δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 60, ηνπ άξζξνπ 70 θαη ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 
75 ηίζεληαη ζε ηζρχ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα γηα ηελ 
ππνζηήξημε ηεο πινπνίεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ειέγρνπ ησλ 
δεζκεχζεσλ είλαη ζε εθαξκνγή ή δψδεθα (12) κήλεο κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο 
Νφκνπ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. 
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     (2) Ο Τπνπξγφο, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηή, θαζνξίδεη ηελ εκεξνκελία 
φπνπ ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα δχλαηαη λα ππνζηεξίμεη ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, 
πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ειέγρνπ δεζκεχζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 70.  

  
Πξνζσξηλέο δηαηάμεηο  
γηα ηελ εθαξκνγή θαη 
ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο 
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

117. Αλεμάξηεηα απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο  Νφκνπ, ην 

εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 80, ζρεηηθά κε ηε ζχζηαζε κνλάδσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηίζεηαη ζε 
ηζρχ ηελ εκεξνκελία πνπ ήζειε θαζνξίζεη ν Τπνπξγφο ή δψδεθα κήλεο (12) κεηά ηε 
δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο Νφκνπ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. 

  
Πξνζσξηλέο δηαηάμεηο  
γηα ηελ εθαξκνγή  
νξηζκέλσλ εδαθίσλ  
ησλ άξζξσλ 60, 79, 94,  
100 θαη 105.  
 

118.  Οη δηαηάμεηο ησλ εδαθίσλ (1) θαη (2) ηνπ άξζξνπ 60, ησλ εδαθίσλ (1) θαη (5) ηνπ 

άξζξνπ 79, ησλ εδαθίσλ (1) θαη (2) ηνπ άξζξνπ 94, ησλ εδαθίσλ (1) θαη (2) ηνπ άξζξνπ 
100 θαη ησλ εδαθίσλ (1) θαη (2) ηνπ άξζξνπ 105 ηίζεληαη ζε ηζρχ ηελ εκεξνκελία πνπ ήζειε 
θαζνξίζεη ν Τπνπξγφο ή δψδεθα κήλεο (12) κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο Νφκνπ ζηελ 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. 
 

  
Έλαξμε ηεο ηζρχνο  
ηνπ παξφληνο  
Νφκνπ. 

119.  Δθηφο αλ θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηνλ παξφληα Νφκν, νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

Νφκνπ ηίζεληαη ζε ηζρχ κε ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. 
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