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Ν. 38(Ι)/2014

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΠΡΟΒΛΔΠΔΗ ΠΔΡΗ ΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗ ΣΟΤ
ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΑΡΘΡΩΝ
ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ
ΔΗΑΓΩΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
Άξζξν
1.

πλνπηηθφο ηίηινο

2.

Δξκελεία

3.

Πεδίν Δθαξκνγήο
ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΔΞΟΤΗΔ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΖ ΚΑΗ ΔΤΘΤΝΔ ΔΛΔΓΥΟΝΣΩΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΩΝ

4.

Αξκνδηφηεηεο θαη εμνπζίεο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηή

5.

Τπνβνιή ζηνηρείσλ απφ θπζηθά ή/θαη λνκηθά πξφζσπα

6.

Πνηληθά αδηθήκαηα

7.

Δπζχλεο ειέγρνλησλ ιεηηνπξγψλ

8.

χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ
ΜΔΡΟ ΣΡΗΣΟ
ΥΡΖΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

9.

χγθξνπζε ζπκθεξφλησλ

10.

Γηαρσξηζκφο θαζεθφλησλ
ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ
ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ
ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

11.

Έζνδα

12.

Γαπάλεο

13.

πκςεθηζκφο εζφδσλ θαη εμφδσλ

14.

Μηζζνί, σξνκίζζηα θαη ζπληάμεηο

15.

Πξνθαηαβνιέο

16.

Πξνθαηαβνιέο ζε ππαιιήινπο

17.

Όξνη έθδνζεο πξνθαηαβνιψλ

18.

Λνγαξηαζκνί θαηαζέζεσλ

19.

Σξαπεδηθνί ινγαξηαζκνί

20.

Απνινγηζκφο

21.

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
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ΜΔΡΟ ΠΔΜΠΣΟ
ΔΓΓΤΖΔΗ

22.

Παξνρή εγγπήζεσλ

23.

Καηαβνιή ηειψλ εγγπήζεσλ
ΜΔΡΟ ΔΚΣΟ
ΥΟΡΖΓΗΔ ΚΑΗ ΚΑΣΑ ΥΑΡΗΝ ΓΩΡΔΔ

24.

Υνξεγίεο θαη θαηά ράξηλ δσξεέο

25.

Παξαρψξεζε ρνξεγηψλ θαη θαηά ράξηλ δσξεψλ

26.

Τπνρξεψζεηο λνκηθψλ θαη θπζηθψλ πξνζψπσλ

27.

Απαγφξεπζε πνιιαπιψλ ρνξεγηψλ

28.

Αλαζηνιή ή/ θαη δηαθνπή ρνξεγίαο
ΜΔΡΟ ΔΒΓΟΜΟ
ΓΖΜΟΗΔ ΤΜΒΑΔΗ

29.

Αγνξά πξνκεζεηψλ, παξνρή ππεξεζηψλ θαη εθηέιεζε έξγσλ

30.

Αγνξά ή ελνηθίαζε θηηξίσλ θαη πιεηνδνηηθνί ή κεηνδνηηθνί δηαγσληζκνί

31.

Πνηληθέο ξήηξεο ζε ζπκβάζεηο
ΜΔΡΟ ΟΓΓΟΟ
ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ

32.

Γεκνζηνπνίεζε ζηνηρείσλ

33.

Γεκνζηνπνίεζε θαζπζηεξεκέλσλ εζφδσλ
ΜΔΡΟ ΔΝΑΣΟ
ΠΟΗΚΗΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

34.

Δθαξκνγή δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ ζηηο νληφηεηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ζηηο θξαηηθέο
επηρεηξήζεηο θαη ζηνπο θξαηηθνχο νξγαληζκνχο

35.

Γηαγξαθή κε εηζπξάμηκσλ δεκφζησλ ρξεκάησλ θαη πιηθψλ

36.

Γσξεέο πξνο ηε Γεκνθξαηία

37.

Πεξηνξηζηηθέο δηαηάμεηο

38.

Γηαζχλδεζε κεραλνγξαθεκέλσλ ζπζηεκάησλ

39.

Σέιε θαη δηθαηψκαηα

40.

Έθδνζε Καλνληζκψλ

41.

Έθδνζε εγθχθιησλ νδεγηψλ

42.

Καηάξγεζε λφκσλ
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Ν. 38(Ι)/2014
Ο πεπί ηηρ Λογιζηικήρ και Δημοζιονομικήρ Διασείπιζηρ και Φπημαηοοικονομικού Ελέγσος ηηρ Δημοκπαηίαρ
Νόμορ ηος 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεςζη ζηην Επίζημη Εθημεπίδα ηηρ Κςππιακήρ Δημοκπαηίαρ ζύμθωνα με ηο
Άπθπο 52 ηος Σςνηάγμαηορ.
Αξηζκφο 38(Η) ηνπ 2014
ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΠΡΟΒΛΔΠΔΗ ΠΔΡΗ ΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗ ΣΟΤ
ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΣΟΤ 2014
Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο:
ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ
ΔΗΑΓΩΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
πλνπηηθφο
ηίηινο.
Δξκελεία.

1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί ηεο Λνγηζηηθήο θαη Γεκνζηνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη
Υξεκαηννηθνλνκηθνχ Διέγρνπ ηεο Γεκνθξαηίαο Νφκνο ηνπ 2014.
2. ηνλ παξφληα Νφκν, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα:
«Αλεμάξηεηε Τπεξεζία» ζεκαίλεη θάζε αλεμάξηεηε, δπλάκεη ηνπ πληάγκαηνο ή νπνηνπδήπνηε
άιινπ λφκνπ, ππεξεζία ηεο Γεκνθξαηίαο θαη πεξηιακβάλεη νπνηαδήπνηε άιιε ππεξεζία ηεο
Γεκνθξαηίαο πνπ δελ ππάγεηαη ζε ππνπξγείν·

112(Η) ηνπ 2011
193(Η) ηνπ 2011
74(Η) ηνπ 2012
184(Η) ηνπ 2012.

«Αμησκαηνχρνο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ηνλ πεξί Έθηαθηεο Δηζθνξάο
Αμησκαηνχρσλ, Δξγνδνηνπκέλσλ θαη πληαμηνχρσλ ηεο Κξαηηθήο Τπεξεζίαο θαη ηνπ Δπξχηεξνπ
Γεκφζηνπ Σνκέα Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη·
«Άξζξν» ζεκαίλεη ηελ πξφλνηα ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ πνπ αθνξά δαπάλε ή έζνδν πνπ πξννξίδεηαη
γηα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ·

20(Η) ηνπ 2014.

«Γεληθή Κπβέξλεζε» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ηνλ πεξί ηεο
Γεκνζηνλνκηθήο Δπζχλεο θαη ηνπ Γεκνζηνλνκηθνχ Πιαηζίνπ Νφκν˙
«Γεληθφο Διεγθηήο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ην χληαγκα ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο·
«Γεληθφο Λνγηζηήο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ην χληαγκα ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο·
«δαπάλεο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ ζηνλ πεξί ηεο Γεκνζηνλνκηθήο Δπζχλεο
θαη ηνπ Γεκνζηνλνκηθνχ Πιαηζίνπ Νφκν·

11(Η) ηνπ 2006
39(Η) ηνπ 2011
175(Η) ηνπ 2011
112(Η) ηνπ 2012.
12(Η) ηνπ 2006
91(Η) ηνπ 2010
40(Η) ηνπ 2011
176(Η) ηνπ 2011
75(Η) ηνπ 2012.
104(Η) ηνπ 2010
174(Η) ηνπ 2011.
173(Η) ηνπ 2011.

«Γεκφζηα χκβαζε» ή «χκβαζε» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ 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, απφ ηνλ πεξί ηνπ πληνληζκνχ ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ Πξνκεζεηψλ, Έξγσλ θαη Τπεξεζηψλ θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκν, απφ ηνλ πεξί ησλ
Γηαδηθαζηψλ Πξνζθπγήο ζηνλ Σνκέα ηεο χλαςεο ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Νφκν θαη ηνλ πεξί
ηνπ πληνληζκνχ ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Οξηζκέλσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Παξνρήο Τπεξεζηψλ πνπ πλάπηνληαη απφ Αλαζέηνπζεο Αξρέο ή Αλαζέηνληεο Φνξείο ζηνπο
Σνκείο ηεο Άκπλαο θαη ηεο Αζθάιεηαο θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκν, φπσο απηνί εθάζηνηε
ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζρεηηθφ κε ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο λφκν˙
«Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα» ζεκαίλεη ηνπο θαλφλεο πνπ εθδίδνληαη απφ ην Γηεζλέο ψκα
Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ Γεκνζίνπ Σνκέα κε ζθνπφ ηε ξχζκηζε ησλ ινγηζηηθψλ κεζφδσλ πνπ πξέπεη
λα αθνινπζνχληαη ζηνπο νξγαληζκνχο δεκφζηνπ ηνκέα·
«εηδηθφ ηακείν» ζεκαίλεη ηακείν, άιιν απφ ην Πάγην Σακείν, πνπ ηδξχεηαη κε λφκν γηα ζπγθεθξηκέλν
ζθνπφ θαη πεξηιακβάλεηαη ζηελ νληφηεηα Γεληθήο Κπβέξλεζεο·

185
«ειέγρσλ ιεηηνπξγφο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ηνλ πεξί ηεο
Γεκνζηνλνκηθήο Δπζχλεο θαη ηνπ Γεκνζηνλνκηθνχ Πιαηζίνπ Νφκν·
«έζνδα» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ηνλ πεξί ηεο Γεκνζηνλνκηθήο Δπζχλεο
θαη ηνπ Γεκνζηνλνκηθνχ Πιαηζίνπ Νφκν·
«Καλνληζκνί» ζεκαίλεη ηνπο Καλνληζκνχο πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ·
«θξαηηθή επηρείξεζε» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ηνλ πεξί ηεο
Γεκνζηνλνκηθήο Δπζχλεο θαη ηνπ Γεκνζηνλνκηθνχ Πιαηζίνπ Νφκν·
«θξαηηθφο νξγαληζκφο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ηνλ πεξί ηεο
Γεκνζηνλνκηθήο Δπζχλεο θαη ηνπ Γεκνζηνλνκηθνχ Πιαηζίνπ Νφκν·
«Λνγηζηηθέο Αξρέο» ζεκαίλεη ηε ινγηζηηθή πξαθηηθή πνπ είλαη βαζηζκέλε ζηα πξφηππα θαη ζηηο
νδεγίεο πνπ εθδίδνληαη απφ ην Γηεζλέο πκβνχιην Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ Γεκφζηνπ Σνκέα, ή
νπνηεζδήπνηε άιιεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ν Γεληθφο Λνγηζηήο θξίλεη θαηάιιειεο·
«λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ηνλ πεξί
ηεο Γεκνζηνλνκηθήο Δπζχλεο θαη ηνπ Γεκνζηνλνκηθνχ Πιαηζίνπ Νφκν·
«νηθνλνκηθφ έηνο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ην άξζξν 6 ηνπ πεξί ηεο
Γεκνζηνλνκηθήο Δπζχλεο θαη ηνπ Γεκνζηνλνκηθνχ Πιαηζίνπ Νφκνπ·
«νηθνλνκηθφο θνξέαο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ηνλ πεξί ηεο
Γεκνζηνλνκηθήο Δπζχλεο θαη ηνπ Γεκνζηνλνκηθνχ Πιαηζίνπ Νφκν·
«νληφηεηα Γεληθήο Κπβέξλεζεο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ηνλ πεξί ηεο
Γεκνζηνλνκηθήο Δπζχλεο θαη ηνπ Γεκνζηνλνκηθνχ Πιαηζίνπ Νφκν·
«νθεηιφκελα πνζά» ζεκαίλεη ηα πνζά πνπ νθείινληαη πξνο νπνηνδήπνηε νηθνλνκηθφ θνξέα ή
νληφηεηα Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ηα νπνία ζεσξνχληαη ηα ηειηθά ή βεβαησκέλα πνζά, αλαθνξηθά κε ηα
νπνία έρνπλ εμαληιεζεί φιεο νη δηνηθεηηθέο θαη δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπο ·
«Πάγην Σακείν» ζεκαίλεη ην ηακείν ζην νπνίν θαηαηίζεηαη νπνηνδήπνηε έζνδν θαη ρξεκαηηθφ πνζφ
πνπ ζπιιέγεηαη ή εηζπξάηηεηαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν απφ ηε Γεκνθξαηία, πνπ θαηαηίζεηαη ζε
πίζηε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ Πάγηνπ Σακείνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, θαζψο επίζεο θαη θάζε δαπάλε πνπ
ρξεψλεηαη ζε ή πιεξψλεηαη απφ απηφλ, είηε κε απεπζείαο ρξέσζε, είηε κεηά ηε ςήθηζε ηνπ εθάζηνηε
πεξί Πξνυπνινγηζκνχ Νφκνπ, ε νπνία πξνβιέπεηαη ζηα Άξζξα 166 θαη 167 ηνπ πληάγκαηνο,
αληίζηνηρα·
«Πξνυπνινγηζκφο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ην εδάθην (5) ηνπ άξζξνπ 2
ηνπ πεξί ηεο Γεκνζηνλνκηθήο Δπζχλεο θαη ηνπ Γεκνζηνλνκηθνχ Πιαηζίνπ Νφκνπ·
«χληαγκα» ζεκαίλεη ην χληαγκα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο·
«ηκήκα» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ηνλ πεξί ηεο Γεκνζηνλνκηθήο Δπζχλεο
θαη ηνπ Γεκνζηνλνκηθνχ Πιαηζίνπ Νφκν·
1 ηνπ 1990 «ππάιιεινο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ηνλ πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο
71 ηνπ 1991 Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, πεξηιακβαλνκέλσλ ππαιιήισλ
211 ηνπ 1991 νληφηεηαο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, θξαηηθνχ νξγαληζκνχ θαη αξρήο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο·
27(Η) ηνπ 1994
83(Η) ηνπ 1995
60(Η) ηνπ 1996
109(Η) ηνπ 1996
69(Η) ηνπ 2000
156(Η) ηνπ 2000
4(Η) ηνπ 2001
94(Η) ηνπ 2003
128(Η) ηνπ 2003
183(Η) ηνπ 2003
31(Η) ηνπ 2004
218(Η) ηνπ 2004
68(Η) ηνπ 2005
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79(Η) ηνπ 2005
105(Η) ηνπ 2005
96(Η) ηνπ 2006
107(Η) ηνπ 2008
137(Η) ηνπ 2009
194(Η) ηνπ 2011
78(Η) ηνπ 2013
7(Η) ηνπ 2014
21(Η) ηνπ 2014.

«Τπνπξγηθφ πκβνχιην» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ην χληαγκα ηεο
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο·
«Τπνπξγφο» ζεκαίλεη ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ.

Πεδίν
εθαξκνγήο.

3. Ο παξψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη αλαθνξηθά κε ηε Λνγηζηηθή θαη Γεκνζηνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη
ην Υξεκαηννηθνλνκηθφ Έιεγρν ηεο Γεκνθξαηίαο.
ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ
ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΔΞΟΤΗΔ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΖ ΚΑΗ ΔΤΘΤΝΔ ΔΛΔΓΥΟΝΣΩΝ
ΛΔΗΣΟΤΡΓΩΝ

Αξκνδηφηεηεο
θαη εμνπζίεο ηνπ
Γεληθνχ Λνγηζηή.

4.-(1) Ο Γεληθφο Λνγηζηήο, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ Άξζξσλ 126 θαη 127 ηνπ
πληάγκαηνο, ππνζηεξηδφκελνο απφ ην Βνεζφ Γεληθφ Λνγηζηή, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
Άξζξνπ 128 ηνπ πληάγκαηνο, θαη ρσξίο επεξεαζκφ ησλ πην πάλσ δηαηάμεσλ ηνπ πληάγκαηνο,
έρεη εηδηθφηεξα ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο θαη εμνπζίεο(α)

δηεπζχλεη θαη επηβιέπεη ηε ινγηζηηθή εξγαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη ησλ εηδηθψλ
ηακείσλ·

(β)

ηεξεί θαη ελεκεξψλεη ζε έγγξαθε ή ειεθηξνληθή κνξθή φινπο ηνπο ινγαξηαζκνχο, βηβιία
θαη άιια έγγξαθα θαη δειηία πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηα νηθνλνκηθά θαη
ινγηζηηθά ζέκαηα ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηακείσλ·

(γ)

πξνσζεί ηε ρξεζηή ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη ησλ
εηδηθψλ ηακείσλ πνπ πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ νξγάλσζε,
ηελ θαζνδήγεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ πφξσλ ηνπο·

(δ)

πξνσζεί ηελ νξζνινγηζηηθή δηαρείξηζε γηα αμηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ησλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηακείσλ·

(ε)

δηελεξγεί φιεο ηηο πιεξσκέο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηακείσλ·

(ζη) εηνηκάδεη –
(i)

ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο·

(ii)

ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο·

(iii)

ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηδηθψλ ηακείσλ·

(δ) ειέγρεη θαη εγθξίλεη ηελ εηζαγσγή κεραλνγξαθεκέλσλ ινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηακείσλ πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπο θαη επαλαμηνινγεί ηε
ιεηηνπξγία ηνπο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαηά ηελ θξίζε ηνπ·
(ε) αζθεί νπνηεζδήπνηε άιιεο εμνπζίεο θαη εθηειεί νπνηαδήπνηε άιια θαζήθνληα ή ππεξεζίεο,
πνπ θαζνξίδνληαη ή αλαηίζεληαη ζε απηφλ κε λφκνπο ή/ θαη Καλνληζκνχο.
(2) Ο Γεληθφο Λνγηζηήο δηεπζχλεη θαη επηβιέπεη, φπσο ήζειε θξίλεη θαηάιιεια, νπνηνπζδήπνηε
άιινπο ινγαξηαζκνχο αξρψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, νληφηεηαο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, Ννκηθψλ
Πξνζψπσλ Γεκφζηνπ Γηθαίνπ, Κξαηηθνχ Οξγαληζκνχ, νπνηαδήπνηε Κξαηηθή Δηαηξεία Ηδησηηθνχ
Γηθαίνπ ή θξαηηθφ νξγαληζκφ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (6) ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ πεξί ηεο Γεκνζηνλνκηθήο Δπζχλεο θαη ηνπ
Γεκνζηνλνκηθνχ Πιαηζίνπ Νφκνπ, θαζψο θαη άιισλ νξγαληζκψλ, ηδξπκάησλ θαη ηακείσλ γηα ηελ
ηήξεζε ησλ νπνίσλ γίλεηαη εηδηθή πξφλνηα κε λφκν.
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(3) Οη νξηδφκελεο ζην Κεθάιαην ΗΗ ηνπ Μέξνπο VII ηνπ πληάγκαηνο εμνπζίεο, θαζήθνληα θαη
θαζνξηδφκελεο ππεξεζίεο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηή, δχλαληαη λα εθηειεζηνχλ είηε απφ ηνλ ίδην
πξνζσπηθά, είηε απφ ππαιιήινπο πνπ ππάγνληαη ζε απηφλ θαη νη νπνίνη ελεξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο
νδεγίεο ηνπ.
(4) Καηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, ν Γεληθφο Λνγηζηήο δχλαηαη λα(α) απαηηεί απφ νπνηνδήπνηε ππάιιειν ή Αμησκαηνχρν πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε
ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ηηο νπνίεο ν Γεληθφο Λνγηζηήο θξίλεη αλαγθαίεο γηα ηελ
άζθεζε ησλ εμνπζηψλ θαη ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη ν ππάιιεινο ή ν Αμησκαηνχρνο
νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηέηνηα απαίηεζε·
(β) δηεμάγεη εηδηθέο έξεπλεο ζε ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ·
(γ) απαηηεί θαη ιακβάλεη νπνηνδήπνηε βηβιίν, ζηνηρείν, θαηάζηαζε, κεηξψν ή άιιν έγγξαθν
ζεσξεί ζθφπηκν.
Τπνβνιή
ζηνηρείσλ απφ
θπζηθά ή/θαη
λνκηθά πξφζσπα.

5.-(1) Ο Γεληθφο Λνγηζηήο δχλαηαη λα δεηά απφ θάζε λνκηθφ ή/θαη θπζηθφ πξφζσπν πνπ
ιακβάλεη θξαηηθή ρνξεγία, δάλεην ή εγγχεζε, λα ππνβάιεη(α)

ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο·

(β)

έθζεζε ζηελ νπνία λα παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε ε ρνξεγία,
ην δάλεην ή ε εγγχεζε·

(γ)

νπνηαδήπνηε άιια ζρεηηθά ζηνηρεία θξηζνχλ απαξαίηεηα απφ ην Γεληθφ Λνγηζηή.

(2) Σα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα έρνπλ ππνρξέσζε λα ππνβάιινπλ ηα ζηνηρεία πνπ
αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1), εληφο εχινγνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ην νπνίν ν Γεληθφο Λνγηζηήο ζέηεη
ζε θάζε πεξίπησζε.
Πνηληθά
αδηθήκαηα.

6. Οπνηνδήπνηε πξφζσπν παξεκπνδίδεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηελ άζθεζε ησλ εμνπζηψλ θαη
ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηή ή αξλείηαη ή παξαιείπεη λα ζπκκνξθσζεί κε
νπνηαδήπνηε παξάθιεζε ή αίηεζε ή απαίηεζε πνπ έρεη δηαηππσζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 4, δηαπξάηηεη αδίθεκα θαη ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ
δελ ππεξβαίλεη ηηο πέληε ρηιηάδεο επξψ (€5.000) ή ζε πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνλ έλα
(1) ρξφλν ή θαη ζηηο δχν απηέο πνηλέο.

Δπζχλεο
ειέγρνλησλ
ιεηηνπξγψλ.

7.-(1) Οη ειέγρνληεο ιεηηνπξγνί θαη/ή νη εμνπζηνδνηνχκελνη απφ απηνχο ππάιιεινη, κεηαμχ
άιισλ(α)

έρνπλ ηελ επζχλε πινπνίεζεο ηνπ νηθείνπ πξνυπνινγηζκνχ ζηε βάζε ησλ αξρψλ ηεο
ρξεζηήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ (i) Αξρή ηεο Οηθνλνκίαο·
(ii) Αξρή ηεο Απνδνηηθφηεηαο·
(iii) Αξρή ηεο Απνηειεζκαηηθφηεηαο·

(β)

ελεξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Πξνυπνινγηζκνχ Νφκνπ θαη δπλάκεη γεληθψλ
θαη εηδηθψλ Καλνληζκψλ, Γηαηάμεσλ θαη Οδεγηψλ πνπ εθδίδεη εθάζηνηε ν Τπνπξγφο·

(γ)

έρνπλ ηελ επζχλε ηεο είζπξαμεο ησλ εζφδσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηνλ νπνίν
νξίδνληαη σο ειέγρνληεο ιεηηνπξγνί θαη ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ έγθαηξε
είζπξαμε ηνπο·

(δ)

ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε άκεζε ηηκνιφγεζε θαη είζπξαμε
ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη θαζνξηζκέλσλ ηειψλ θαη θνξνινγηψλ·

(ε)

ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε είζπξαμε ησλ θαζπζηεξεκέλσλ
εζφδσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηνλ νπνίν νξίδνληαη σο ειέγρνληεο ιεηηνπξγνί·

(ζη) εμνπζηνδνηνχλ ηε δηελέξγεηα δαπαλψλ κφλν φηαλ ππάξρνπλ αλάινγεο πηζηψζεηο θαη κφλν
κέζα ζηα φξηα ησλ πξνβιεπφκελσλ θνλδπιίσλ ηνπ νηθείνπ πξνυπνινγηζκνχ ή ηνπ πνζνχ
πνπ έρεη εθρσξεζεί κε ηκεκαηηθή πίζησζε·
(δ)

αλαπηχζζνπλ θαη εθαξκφδνπλ θαηάιιειεο δνκέο ψζηε λα εθαξκφδνληαη δηαδηθαζίεο
ειέγρνπ πνπ λα δηαζθαιίδνπλ ηελ νξζφηεηα θαη άκεζε είζπξαμε ησλ εζφδσλ θαη ηελ
πιεξσκή ησλ δαπαλψλ.
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(2) (α) Διέγρσλ ιεηηνπξγφο θαη/ή θαηάιιεια εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο ηνπ θαη/ή
νπνηνζδήπνηε άιινο ιεηηνπξγφο, ν νπνίνο αζθεί έιεγρν επί ησλ δαπαλψλ, εμνπζηνδνηεί γξαπηψο
ηε δηελέξγεηα δαπάλεο θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (1) θαη ν αξκφδηνο γηα ηελ
πιεξσκή ππάιιεινο δηαπξάηηνπλ πνηληθφ αδίθεκα θαη ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπο, ππφθεηληαη
ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο είθνζη ρηιηάδεο επξψ (€20.000) ή ζε πνηλή θπιάθηζεο
πνπ δελ ππεξβαίλεη ην έλα έηνο ή θαη ζηηο δχν απηέο πνηλέο.
(β) Ο ειέγρσλ ιεηηνπξγφο θαη/ή ν θαηάιιεια εμνπζηνδνηεκέλνο απφ απηφλ εθπξφζσπνο ηνπ
θαη/ή νπνηνζδήπνηε άιινο ιεηηνπξγφο θαη ν αξκφδηνο γηα ηελ πιεξσκή ππάιιεινο επζχλνληαη
αζηηθά γηα θάζε πιεξσκή, ε νπνία δηελεξγείηαη θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο
Νφκνπ θαη ησλ ζρεηηθψλ Καλνληζκψλ.
(γ) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε άιινπ λφκνπ ζε ηζρχ, θάζε έιιεηκκα δεκφζησλ
ρξεκάησλ, αμηψλ ή πιηθνχ πνπ δηαπηζηψλεηαη κε ηελ θαζνξηζκέλε δηαδηθαζία, φπσο απηή
πξνβιέπεηαη ζε Καλνληζκνχο ή ζε εγθχθιηνπο, αλαπιεξψλεηαη απφ ηνλ ειέγρνληα ιεηηνπξγφ θαη/ή
ηνλ θαηάιιεια εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ εθπξφζσπφ ηνπ σο απνηέιεζκα ησλ νδεγηψλ ή
ελεξγεηψλ ηνπ νπνίνπ πξνέθπςε ην έιιεηκκα απηφ.
(δ) Κάζε έιιεηκκα πιηθνχ θαηαινγίδεηαη ζηνλ ειέγρνληα ιεηηνπξγφ θαη/ή ζηνλ θαηάιιεια
εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ εθπξφζσπφ ηνπ ζε ρξήκα κε βάζε ηελ ηξέρνπζα ηηκή θαηά ηνλ
θαηαινγηζκφ˙ ε ηηκή απηή πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ νηθείν ππνπξγφ ή πξντζηάκελν ηεο Αλεμάξηεηεο
Τπεξεζίαο ζε ζπλελλφεζε κε ην Γεληθφ Λνγηζηή.
(ε) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ σο έιιεηκκα ινγίδεηαη θαη θάζε πιεξσκή πνπ δελ
εκπίπηεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ειέγρνληα ιεηηνπξγνχ, ε νπνία δηελεξγείηαη θαζ’ ππέξβαζε ηεο
εμνπζίαο πνπ ηνπ ρνξεγήζεθε.
χζηεκα
Δζσηεξηθνχ
Διέγρνπ.

8.-(1) Ο Πξνυπνινγηζκφο πινπνηείηαη κε ηελ παξάιιειε εθαξκνγή απνηειεζκαηηθνχ θαη
απνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ππφ ηελ επζχλε ηνπ ειέγρνληα ιεηηνπξγνχ.
(2) Σν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνζθνπεί, κεηαμχ άιισλ, ζηελ επίηεπμε ησλ αθφινπζσλ
ζηφρσλ(α)

απνηειεζκαηηθφηεηα, απνδνηηθφηεηα θαη νηθνλνκία ηεο πινπνίεζεο·

(β)

αμηνπηζηία θαη ερεκχζεηα ζηελ παξερφκελε πιεξνθφξεζε·

(γ)

δηαθχιαμε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ·

(δ)

πξφιεςε, εληνπηζκφ θαη επίιπζε θαηλνκέλσλ απάηεο θαη παξαηππηψλ·

(ε)

επάξθεηα ζηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ ζρεηηθά κε ηε λνκηκφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ θαη

(ζη) δηαζθάιηζε φηη ηα πξνηεηλφκελα πνζά ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην
ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν έρνπλ πξνβιεθζεί.
ΜΔΡΟ ΣΡΗΣΟ
ΥΡΖΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ
χγθξνπζε
ζπκθεξφλησλ.

9.-(1) χγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ππάξρεη φηαλ ην επίπεδν ηεο ακεξφιεπηεο θαη αληηθεηκεληθήο
άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ππαιιήινπ επεξεάδεηαη απφ νηθνγελεηαθνχο, ζπλαηζζεκαηηθνχο,
πνιηηηθνχο, νηθνλνκηθνχο ή εζληθνχο ιφγνπο.
(2) Όζνη ππάιιεινη εκπιέθνληαη ζηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, ζηε δηνίθεζε θαζψο
θαη ζηε δηεμαγσγή ηνπ ινγηζηηθνχ ή άιινπ ειέγρνπ, έρνπλ ππνρξέσζε λα απέρνπλ απφ
νπνηαδήπνηε ελέξγεηα, ε νπνία δχλαηαη λα ζέζεη ζε ζχγθξνπζε ηα πξνζσπηθά ηνπο ζπκθέξνληα κε
απηά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ησλ εηδηθψλ ηακείσλ˙ ζε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ ηέηνηνη ιφγνη,
νη ππάιιεινη πξέπεη λα απέρνπλ, φπνπ είλαη δπλαηφλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (2)
ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή
αληηθαζίζηαηαη θαη ζε θάζε πεξίπησζε λα ελεκεξψλνπλ άκεζα ηνλ ειέγρνληα ιεηηνπξγφ, κε
θνηλνπνίεζε ζην Γεληθφ Λνγηζηή, γηα ιήςε απφθαζεο.

Γηαρσξηζκφο
θαζεθφλησλ.

10. Σα θαζήθνληα ηνπ ειέγρνληα ιεηηνπξγνχ θαη ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηή ζε
νηθνλνκηθφ θνξέα θαη ζηα εηδηθά ηακεία δηαρσξίδνληαη θαη είλαη αζπκβίβαζηα κεηαμχ ηνπο.
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ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ
ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ
ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ
Έζνδα.

11. Σα έζνδα ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηακείσλ πηζηψλνληαη ζε θαηάιιεια
Άξζξα.

Γαπάλεο.

12.-(1) Γηα ηε δηελέξγεηα νπνηαζδήπνηε δαπάλεο, ελ νλφκαηη ηεο Γεκνθξαηίαο, απαηηείηαη
γξαπηή εμνπζηνδφηεζε απφ ηνλ ειέγρνληα ιεηηνπξγφ ή απφ θαηάιιεια εμνπζηνδνηεκέλν
εθπξφζσπφ ηνπ ή νπνηνδήπνηε άιιν ιεηηνπξγφ, ν νπνίνο αζθεί έιεγρν επί ησλ δαπαλψλ.
(2) Οη δαπάλεο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηακείσλ ρξεψλνληαη ζε θαηάιιεια
Άξζξα.

πκςεθηζκφο
εζφδσλ θαη
εμφδσλ.

13. Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε άιινπ λφκνπ θαη ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο πεξί Πξνυπνινγηζκνχ Νφκνπ, ν Γεληθφο Λνγηζηήο δχλαηαη, θαηά ηελ θξίζε
ηνπ, θαηά ηε δηελέξγεηα νπνηαζδήπνηε πιεξσκήο πξνο θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν λα απνθφπηεη
νθεηιφκελα πνζά πξνο νπνηνδήπνηε νηθνλνκηθφ θνξέα ή πξνο άιιν εηδηθφ ηακείν:
Ννείηαη φηη, ν Γεληθφο Λνγηζηήο, αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε άιινπ λφκνπ,
δχλαηαη λα δεηά θαη λα ιακβάλεη απφ νπνηνδήπνηε νηθνλνκηθφ θνξέα ή εηδηθφ ηακείν πιεξνθνξίεο
θαη ζηνηρεία γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ.

Μηζζνί, σξνκίζζηα
θαη ζπληάμεηο.

14. Οη κηζζνί, ηα σξνκίζζηα θαη νη ζπληάμεηο θαηαβάιινληαη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα θάζε
κήλα, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο απνθαζίδεη δηαθνξεηηθά ν Τπνπξγφο.

Πξνθαηαβνιέο.

15.-(1) Ο Τπνπξγφο έρεη εμνπζία, γηα ζθνπνχο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο λα εμνπζηνδνηεί ηελ
έθδνζε πξνθαηαβνιψλ πξνθαζνξηζκέλεο ρξνληθήο δηάξθεηαο, θάησ απφ ηέηνηνπο φξνπο θαη
πξνυπνζέζεηο φπσο ήζειε θαζνξηζηεί κε Καλνληζκνχο, ζε νληφηεηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, θξαηηθέο
επηρεηξήζεηο, θξαηηθνχο νξγαληζκνχο θαη άιινπο νξγαληζκνχο, ηα πνζά ησλ νπνίσλ αλαθηψληαη κε
ηε ζπλήζε δηαδηθαζία ηεο δεκφζηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο.
(2) Πξηλ απφ ηελ έθδνζε νπνηαζδήπνηε πξνθαηαβνιήο, ν Τπνπξγφο δχλαηαη λα δεηά ηέηνηα
ζηνηρεία ή θαη λα επηβάιεη ηέηνηνπο φξνπο πνπ ν ίδηνο θξίλεη ζθφπηκν αλαθνξηθά κε ηα νηθνλνκηθά
ηνπ θνξέα, φπσο αλαθέξεηαη ζην εδάθην (1), ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα εθδνζεί ε πξνθαηαβνιή θαη
εηδηθφηεξα σο πξνο ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία ε πξνθαηαβνιή πξννξίδεηαη.
(3) Γηα νπνηαδήπνηε πξνθαηαβνιή, ην χςνο ηεο νπνίαο ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ πεληαθφζησλ
ρηιηάδσλ επξψ (€500.000) ζπλνιηθά, κέζα ζε δηάζηεκα ελφο νηθνλνκηθνχ έηνπο, γηα ηνλ ίδην ζθνπφ,
δελ παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε, εθηφο αλ απηή ηχρεη πξνεγνπκέλσο ηεο έγθξηζεο ηνπ Τπνπξγηθνχ
πκβνπιίνπ.

Πξνθαηαβνιέο
ζε ππαιιήινπο.

16.-(1) Πξνθαηαβνιέο ζε ππαιιήινπο, νη νπνίεο πξνβιέπνληαη ζε ζρεηηθνχο λφκνπο θαη
Καλνληζκνχο θαηαβάιινληαη κφλν εθφζνλ ην επηηξέπεη ν Πξνυπνινγηζκφο.
(2) Πξνζσξηλέο ρξεψζεηο ζε ινγαξηαζκφ πξνθαηαβνιψλ γηα δηεπθφιπλζε ησλ ινγηζηηθψλ
δηαδηθαζηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηακείσλ, εμνπζηνδνηνχληαη απφ ην Γεληθφ
Λνγηζηή κέρξη ηελ ηειηθή εθθαζάξηζή ηνπο, θαηφπηλ εθρσξήζεσο ηεο αξκνδηφηεηαο απηήο απφ ηνλ
Τπνπξγφ.

Όξνη έθδνζεο
πξνθαηαβνιψλ.

17.-(1) Ο Γεληθφο Λνγηζηήο κεξηκλά γηα ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηνπο φξνπο έθδνζεο ησλ
πξνθαηαβνιψλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη θαη ηελ είζπξαμή ηνπο.
(2) Οη πξνθαηαβνιέο δελ πξέπεη λα ζπγθξνχνληαη κε ηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε λφκνπ ή κε ηηο
ζρεηηθέο Απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ.

Λνγαξηαζκνί
θαηαζέζεσλ.

18.-(1) Δηζπξάμεηο ρξεκάησλ πνπ γίλνληαη ζε πίζηε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη ησλ εηδηθψλ
ηακείσλ απφ ηξίηνπο γηα εηδηθνχο ζθνπνχο ή πξνζσξηλέο θαηαζέζεηο πνπ γίλνληαη κε ζθνπφ ηε
δηεπθφιπλζε ησλ ινγηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηακείσλ, θαζψο
θαη ακθηζβεηήζηκεο πηζηψζεηο εζφδσλ, θαηαηίζεληαη ζε ινγαξηαζκνχο θαηαζέζεσλ κέρξη ηελ ηειηθή
εθθαζάξηζή ηνπο.
(2) Ζ δεκηνπξγία ινγαξηαζκψλ θαηαζέζεσλ ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηή.

Σξαπεδηθνί
ινγαξηαζκνί.

19. Ζ δεκηνπξγία θαη ν ηεξκαηηζκφο ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη ησλ
εηδηθψλ ηακείσλ ζε νπνηνδήπνηε ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα, θαζψο θαη ν ηξφπνο πιεξσκήο πνζψλ
απφ απηνχο, γίλεηαη κε έγθξηζε ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηή.
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20. Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Άξζξνπ 81 ηνπ πληάγκαηνο, ν Γεληθφο Λνγηζηήο θαηαξηίδεη
εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ην νπνίν αθνξά, ηνλ ηειηθφ απνινγηζκφ
ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ζπκπιεξσζέληνο πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο γηα ζθνπνχο
θαηάζεζήο ηνπ ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ απφ ηνλ Τπνπξγφ θαη έγθξηζε απφ απηή.

Οηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο.

21. Ο Γεληθφο Λνγηζηήο εηνηκάδεη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα θάζε νηθνλνκηθφ έηνο, ζχκθσλα
κε ηηο πξφλνηεο ηνπ πεξί ηεο Γεκνζηνλνκηθήο Δπζχλεο θαη ηνπ Γεκνζηνλνκηθνχ Πιαηζίνπ Νφκνπ
ζηε βάζε Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ πνπ ν ίδηνο ήζειε απνθαζίζεη.
ΜΔΡΟ ΠΔΜΠΣΟ
ΔΓΓΤΖΔΗ

Παξνρή
εγγπήζεσλ.

22. Ο Τπνπξγφο έρεη εμνπζία, κεηά απφ ελεκέξσζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, λα παξέρεη
εγγπήζεηο απφ κέξνπο ηεο Γεκνθξαηίαο κε ζθνπφ ηελ απνπιεξσκή δαλείσλ ή πηζηψζεσλ πνπ
έρνπλ ζπλαθζεί ή ρνξεγεζεί αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ζε λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ ή
άιινπο νξγαληζκνχο ζηνπο νπνίνπο ε Γεκνθξαηία έρεη ζπκθέξνλ είηε σο κέηνρνο είηε σο εγγπεηήο
ησλ θεθαιαίσλ ηνπ λνκηθνχ απηνχ πξνζψπνπ ή νξγαληζκνχ ή αζθεί έιεγρν ζηε δηνίθεζε ηνπο
θαζψο θαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ζην νπνίν ε παξνρή ηεο εγγχεζεο
θαηά ηελ θξίζε ηνπ Τπνπξγνχ, πξνάγεη ηελ νηθνλνκία ηεο Γεκνθξαηίαο ή ην δεκφζην ζπκθέξνλ,
γεληθά:
Ννείηαη φηη φηαλ νη εγγπήζεηο ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ επξψ (€1.000.000)
απηέο πξέπεη λα ηπγράλνπλ ηεο έγθξηζεο ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ.

Καηαβνιή
ηειψλ
εγγπήζεσλ.

23. Ο δηθαηνχρνο δαλεηαθήο εγγχεζεο θαηαβάιιεη ζηε Γεκνθξαηία ην ηέινο εγγπήζεσλ πνπ
θαζνξίδεη ν Τπνπξγφο θαη επηζηξέθεη ή πιεξψλεη ζηε Γεκνθξαηία, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε,
ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα ππνδείμεη ν Τπνπξγφοα) φια ηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ θαηέβαιε ε Γεκνθξαηία γηα ηελ θάιπςε ηεο εγγχεζεο·
β) φια ηα έμνδα πνπ θαηέβαιε ε Γεκνθξαηία ζε ζρέζε κε ηελ εγγχεζε· θαη
γ) ηφθν επί φισλ ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ θαηέβαιε ε Γεκνθξαηία γηα θάιπςε ηεο
εγγχεζεο.

ΜΔΡΟ ΔΚΣΟ
ΥΟΡΖΓΗΔ ΚΑΗ ΚΑΣΑ ΥΑΡΗΝ ΓΩΡΔΔ
Υνξεγίεο
θαη θαηά
ράξηλ δσξεέο.

24.-(1) Οη ρνξεγίεο είλαη θξαηηθέο παξνρέο, νη νπνίεο εθηακηεχνληαη απφ ηνλ Πξνυπνινγηζκφ γηα
ηε ρξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ λνκηθψλ ή/θαη θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ απνζθνπνχλ(α)

ζηελ πξνψζεζε επίηεπμεο ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ ή επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο· ή/θαη

(β)

ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ελίζρπζε λνκηθψλ ή/θαη θπζηθψλ πξνζψπσλ φζνλ αθνξά ηηο
ιεηηνπξγηθέο ηνπο δαπάλεο.

(2) Καηά ράξηλ δσξεέο είλαη ηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ παξαρσξνχληαη απφ ηνλ Πξνυπνινγηζκφ
σο εηζθνξέο πξνο λνκηθά ή/θαη θπζηθά πξφζσπα γηα ηελ θάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ:
Ννείηαη φηη, θαηά ράξηλ δσξεέο δχλαληαη λα παξαρσξνχληαη κφλν φπνπ δελ βξίζθεηαη ζε ηζρχ
νπνηαδήπνηε λνκνζεζία πνπ λα δηέπεη ην ζέκα θαη ε θάζε πεξίπησζε, ιφγσ ησλ δηθψλ ηεο
πεξηζηαηηθψλ, θξίλεηαη σο επηβάιινπζα εζηθή ππνρξέσζε ζηε Γεκνθξαηία λα θαηαβάιεη ηέηνηα
δσξεά θαη θάζε δσξεά αηηηνινγείηαη γξαπηψο θαη κε επάξθεηα.
Παξαρψξεζε
ρνξεγηψλ θαη
θαηά ράξηλ
δσξεψλ.

25. Οη ρνξεγίεο θαη νη θαηά ράξηλ δσξεέο(α) δηέπνληαη απφ ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο·
(β) πεξηνξίδνληαη ζην ζπλνιηθφ αλψηαην φξην ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ, ζην πιαίζην ηεο
δξαζηεξηφηεηαο ή ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ην νπνίν δφζεθαλ· θαη
(γ) δεκνζηεχνληαη απφ ην Γεληθφ Λνγηζηή, εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ
έηνπο θαηά ην νπνίν παξαρσξήζεθαλ.
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Τπνρξεψζεηο
λνκηθψλ θαη
θπζηθψλ
πξνζψπσλ.

26.-(1) Σα λνκηθά ή/θαη θπζηθά πξφζσπα πνπ πξνβιέπνληαη ζην εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 24
αλεμάξηεηα απφ ην χςνο ηνπ πνζνχ ηεο ρνξεγίαο πνπ ιακβάλνπλ, πξέπεη(α) λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο αξρέο ηεο ρξεζηήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη’
αλαινγίαλ ησλ ηζρπφλησλ ζην άξζξν 7 ηνπ παξφληνο Νφκνπ·
(β) λα ιεηηνπξγνχλ κε δηαθάλεηα θαη ζηε βάζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο˙ θαη
(γ) λα δηαζθαιίδνπλ θαη λα απνδεηθλχνπλ φηη ε ρνξεγία αμηνπνηείηαη πξνο ην ζθνπφ γηα ηνλ
νπνίν απηή παξέρεηαη.
(2) Σα λνκηθά ή/θαη θπζηθά πξφζσπα πνπ πξνβιέπνληαη ζην εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 24, ζε
ζπλάξηεζε κε ην χςνο ηνπ πνζνχ ηεο ρνξεγίαο πνπ ιακβάλνπλ, πξέπεη(α) λα δηαζθαιίδνπλ ηελ εθαξκνγή απνδνηηθνχ θαη απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ·
(β) λα ρξεζηκνπνηνχλ ινγηζηηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν λα δίλεη αθξηβή, νινθιεξσκέλε θαη
αμηφπηζηε πιεξνθφξεζε αλά πάζα ζηηγκή·
(γ) λα ππφθεηληαη ζε αλεμάξηεην έιεγρν, ν νπνίνο δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα
Διέγρνπ θαη ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο·
(δ) λα εθαξκφδνπλ θαηάιιεινπο θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη θαη λα
απνδεηθλχεηαη ε νξζνινγηζηηθή δηαρείξηζε ηεο θξαηηθήο ρνξεγίαο.

Απαγφξεπζε
πνιιαπιψλ
ρνξεγηψλ.

27.-(1) Σα λνκηθά ή/θαη θπζηθά πξφζσπα δχλαηαη λα ιακβάλνπλ ρνξεγία απφ νηθνλνκηθνχο
θνξείο, εηδηθά ηακεία ή άιιν θνξέα πεξηιακβαλνκέλεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ νξγάλσλ
απηήο κέρξη ηνπ πνζνχ θάιπςεο ησλ εμφδσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο.
(2) ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί πνιιαπιή ρξεκαηνδφηεζε γηα ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα,
ην πνζφ θαζίζηαηαη αλαθηήζηκν απφ νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη εηδηθά ηακεία.

Αλαζηνιή
ή/θαη δηαθνπή
ρνξεγίαο.

28.-(1) Ο ειέγρσλ ιεηηνπξγφο ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ εληνπίδνληαη πξνβιήκαηα πνπ
επεξεάδνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηνπ ιήπηε ηεο ρνξεγίαο ή ηε
λνκηκφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ δηελεξγνχληαη κε ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα ηεο θξαηηθήο ρνξεγίαο,
νθείιεη λα κελ εμνπζηνδνηεί ηελ πεξαηηέξσ θαηαβνιή ηεο ρνξεγίαο ζηα λνκηθά ή/θαη θπζηθά
πξφζσπα ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 24 θαη (α)

λα πξνρσξεί ζε δηεξεχλεζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ εληνπίζηεθαλ· θαη

(β)

λα ζέηεη φξνπο πξνο εμάιεηςε ησλ πξνβιεκάησλ ζηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.

(2) Ο Τπνπξγφο ή/θαη ν Γεληθφο Λνγηζηήο δχλαληαη λα δεηνχλ απφ ηνλ ειέγρνληα ιεηηνπξγφ ηελ
αλαζηνιή ή ηε δηαθνπή ή ηελ επηζηξνθή πιεξσκψλ ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ εληνπίδνληαη
πξνβιήκαηα ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην εδάθην (1).
(3) Δθφζνλ ην λνκηθφ ή/θαη θπζηθφ πξφζσπν ηθαλνπνηήζεη ηνπο ηεζέληεο, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ εδαθίνπ (1), φξνπο, ν ειέγρσλ ιεηηνπξγφο δχλαηαη λα
εμνπζηνδνηήζεη ηελ πιεξσκή ηεο ρνξεγίαο.
ΜΔΡΟ ΔΒΓΟΜΟ
ΓΖΜΟΗΔ ΤΜΒΑΔΗ
Αγνξά
πξνκεζεηψλ,
παξνρή
ππεξεζηψλ θαη
εθηέιεζε έξγσλ.

29.-(1) Ο Γεληθφο Λνγηζηήο νθείιεη, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, λα παξαθνινπζεί θαη λα
επηβιέπεη φηη ε δηαδηθαζία αλάζεζεο γηα ηελ αγνξά πξνκεζεηψλ, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηελ
εθηέιεζε έξγσλ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί ηνπ πληνληζκνχ ησλ Γηαδηθαζηψλ
χλαςεο Γεκφζησλ πκβάζεσλ Πξνκεζεηψλ, Έξγσλ θαη Τπεξεζηψλ θαη γηα πλαθή Θέκαηα
Νφκνπ, ηνπ πεξί ηνπ πληνληζκνχ ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Πξνκεζεηψλ,
Έξγσλ θαη Τπεξεζηψλ θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκνπ, ηνπ πεξί ησλ Γηαδηθαζηψλ Πξνζθπγήο ζηνλ
Σνκέα ηεο χλαςεο ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Νφκνπ, ηνπ πεξί ηνπ πληνληζκνχ ησλ Γηαδηθαζηψλ
χλαςεο Οξηζκέλσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ πνπ πλάπηνληαη
απφ Αλαζέηνπζεο Αξρέο ή Αλαζέηνληεο Φνξείο ζηνπο Σνκείο ηεο Άκπλαο θαη ηεο Αζθάιεηαο θαη γηα
πλαθή Θέκαηα Νφκνπ θαη ησλ δπλάκεη απηψλ εθδηδνκέλσλ Καλνληζκψλ, φπσο απηνί εθάζηνηε
ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη θαη ζπλάδνπλ κε ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο, ηεο αλαινγηθφηεηαο,
ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο, ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, ηεο απνθπγήο δηαθξίζεσλ θαη κε ην θνηλνηηθφ
θεθηεκέλν.
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(2) Ο Γεληθφο Λνγηζηήο νθείιεη ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ λα ξπζκίδεη κε Καλνληζκνχο,
νη νπνίνη εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ
ζπκβάζεσλ, ηε δηάζεζε θαη ρξήζε ησλ αγαζψλ, έξγσλ θαη ππεξεζηψλ θαη ηελ πψιεζε ή
εθκίζζσζε αγαζψλ.
Αγνξά ή ελνηθίαζε
θηηξίσλ θαη
πιεηνδνηηθνί ή
κεηνδνηηθνί
δηαγσληζκνί.

30. Ο Γεληθφο Λνγηζηήο δχλαηαη, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, λα πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο
απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα λα δηαπηζηψλεη θαηά πφζν ε αγνξά ή ελνηθίαζε θηηξίσλ, ε παξαρψξεζε
ππεξεζηψλ, δηθαησκάησλ, ε απνδνρή ρνξεγψλ, ε πψιεζε ππεξεζηψλ, έξγσλ ή νπνηνζδήπνηε
άιινο πιεηνδνηηθφο ή κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο θαη δεκφζηεο ζπκβάζεηο, νη νπνίεο εμαηξνχληαη απφ
ηνπο λφκνπο θαη Καλνληζκνχο πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 29, εθηειέζηεθε
ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο, ηεο αλαινγηθφηεηαο, ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο, ηεο ίζεο
κεηαρείξηζεο θαη ηεο απνθπγήο δηαθξίζεσλ.

Πνηληθέο
ξήηξεο ζε
ζπκβάζεηο.
Κεθ. 149
22(Η) ηνπ 1995
99(Η) ηνπ 2013.

31. Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ πεξί πκβάζεσλ Νφκνπ
θαη ηεξνπκέλσλ ησλ πην θάησ επηθπιάμεσλ, ζε δεκφζηα ζχκβαζε, ε νπνία ζπλνκνινγήζεθε
θαηφπηλ δηαδηθαζίαο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί ηνπ πληνληζκνχ ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο
Γεκφζησλ πκβάζεσλ Πξνκεζεηψλ, Έξγσλ θαη Τπεξεζηψλ θαη γηα πλαθή ζέκαηα Νφκνπ θαη ησλ
δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελσλ Καλνληζκψλ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ λφκνπ ηνπο ηξνπνπνηεί ή ηνπο
αληηθαζηζηά θαη ζηελ νπνία δηαιακβάλεηαη φξνο σο πξνο ην πνζφ ην νπνίν πξέπεη λα θαηαβιεζεί
ζε πεξίπησζε παξάβαζεο απηήο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο ξήηξαο ππφ κνξθή πνηλήο ζε πεξίπησζε
παξάβαζήο ηεο απφ νπνηνδήπνηε απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο, ν φξνο απηφο ή αλάινγα κε ηελ
πεξίπησζε ε πνηληθή ξήηξα, είλαη λνκηθά ηζρπξή θαη πιήξσο εμαλαγθαζηή, κε εθαξκνδφκελνπ ηνπ
πεξηνξηζκνχ πνπ πξνβιέπεηαη ζην ελ ιφγσ εδάθην σο πξνο ην κέγηζην ηνπ πνζνχ ηεο θαηαβιεηέαο
απνδεκίσζεο:
Ννείηαη φηη, νπνηαδήπνηε πνηληθή ξήηξα, εθηφο απφ ηελ θαηαβνιή απμεκέλνπ ηφθνπ, ε νπνία
δηαιακβάλεηαη ζε δεκφζηα ζχκβαζε γηα ηελ πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο πιεξσκήο ρξεκαηηθήο
νθεηιήο είλαη άθπξε θαη κε εμαλαγθαζηή.
ΜΔΡΟ ΟΓΓΟΟ
ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ

Γεκνζηνπνίεζε
ζηνηρείσλ.

32.-(1) Αλεμάξηεηα απφ ηηο πξφλνηεο νπνηνπδήπνηε άιινπ λφκνπ ή Καλνληζκνχ, ν Γεληθφο
Λνγηζηήο δεκνζηεχεη νπνηαδήπνηε ζηνηρεία έρνπλ ζρέζε κε ηηο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο ησλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηακείσλ, ηεξψληαο ηηο αξρέο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο κεηαμχ
ησλ πνιηηψλ, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο ζηηο νπνίεο ε κε δεκνζηνπνίεζή ηνπο είλαη πξνο
φθεινο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη ηελ αξρή ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο.
(2) Ζ δεκνζηνπνίεζε γίλεηαη γηα ζπλαιιαγέο πέξαλ ελφο πνζνχ, ην νπνίν εηζεγείηαη ν Γεληθφο
Λνγηζηήο θαη εγθξίλεη ν Τπνπξγφο.

Γεκνζηνπνίεζε
θαζπζηεξεκέλσλ
εζφδσλ.

33. Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε άιινπ λφκνπ ή Καλνληζκνχ, ν Γεληθφο Λνγηζηήο
δχλαηαη λα δεκνζηεχεη ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηνπο ρξεψζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη ησλ
εηδηθψλ ηακείσλ ησλ νπνίσλ νη κε δηεπζεηεκέλεο νθεηιέο εθθξεκνχλ γηα πεξίνδν πέξαλ ησλ
δψδεθα (12) κελψλ.
ΜΔΡΟ ΔΝΑΣΟ
ΠΟΗΚΗΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

Δθαξκνγή
δηαηάμεσλ ηνπ
παξφληνο Νφκνπ
ζηηο νληφηεηεο
Γεληθήο
Κπβέξλεζεο,
ζηηο θξαηηθέο
επηρεηξήζεηο θαη
ζηνπο θξαηηθνχο
νξγαληζκνχο.

34. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ πνπ αλαθέξνληαη ζε νηθνλνκηθνχο θνξείο, ηζρχνπλ θαη’
αλαινγίαλ φζνλ αθνξά ηηο νληφηεηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ηηο θξαηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο
θξαηηθνχο νξγαληζκνχο.

Γηαγξαθή κε
εηζπξάμηκσλ
δεκφζησλ
ρξεκάησλ,
αμηψλ θαη πιηθψλ.

35.-(1) Σερληθή Δπηηξνπή απαξηηδφκελε απφ ην Γεληθφ Λνγηζηή ή εθπξφζσπφ ηνπ σο πξφεδξν,
ην γεληθφ δηεπζπληή ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ην Γεληθφ Διεγθηή, ή εθπξνζψπνπο ηνπο, σο
κέιε, έρεη εμνπζία φπσο-
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(α) δηαγξάθεη απψιεηεο ή ειιείκκαηα δεκφζησλ ρξεκάησλ, αμηψλ θαη πιηθψλ ησλ νηθνλνκηθψλ
θνξέσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηακείσλ πνπ απσιέζζεθαλ ή ειιείπνπλ· θαη
(β) εγθαηαιείπεη απαηηήζεηο γηα είζπξαμε κε εηζπξάμηκσλ πνζψλ ησλ δεκφζησλ ρξεκάησλ
θαη άιισλ νθεηιψλ πξνο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη ηα εηδηθά ηακεία.
(2) Ο Γεληθφο Λνγηζηήο ελεκεξψλεη ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην γηα θάζε δηαγξαθή πνζνχ,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ (α) θαη (β) ηνπ εδαθίνπ (1), πνπ ππεξβαίλεη ηα ρίιηα
επξψ (€1.000).
(3) Ο Γεληθφο Λνγηζηήο δεκνζηεχεη θαηάινγν ησλ δηαγξαθψλ κε ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο
πνπ απηφο αθνξά, αθνχ πξψηα ππνβιεζεί ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην.
Γσξεέο
πξνο ηε
Γεκνθξαηία.

36. Γσξεέο πξνο ηε Γεκνθξαηία κπνξνχλ λα γίλνπλ απνδεθηέο απφ ηνλ Τπνπξγφ λννπκέλνπ
φηη εμππεξεηνχλ ην δεκφζην ζπκθέξνλ.

Πεξηνξηζηηθέο
δηαηάμεηο.
30(Η) ηνπ 2001
122(Η) ηνπ 2001
139(Η) ηνπ 2002
10(Η) ηνπ 2003
80(Η) ηνπ 2003
144(Η) ηνπ 2004
117(Η) ηνπ 2005
9(Η) ηνπ 2007
82(Η) ηνπ 2007
108(Η) ηνπ 2009.

37. Γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ιακβάλνληαη ππφςε νη
δηαηάμεηο ηνπ πεξί Διέγρνπ ησλ Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη.

Γηαζχλδεζε
κεραλνγξαθεκέλσλ
ζπζηεκάησλ.

38. Ο Γεληθφο Λνγηζηήο δχλαηαη λα απαηηεί θαηά ηελ θξίζε ηνπ απφ ηα ππνπξγεία ή ηκήκαηα ή
αλεμάξηεηεο ππεξεζίεο ηε δηαζχλδεζε ησλ κεραλνγξαθεκέλσλ ηνπο ζπζηεκάησλ γηα ηελ άζθεζε
ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ λφκνπ.

Σέιε θαη
δηθαηψκαηα.

39. Σα ηέιε θαη δηθαηψκαηα πνπ θαηαβάιινληαη γηα ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ νη νηθνλνκηθνί
θνξείο θαη ηα εηδηθά ηακεία ζε θπζηθά θαη/ή λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ,
θαζνξίδνληαη θαη αλαζεσξνχληαη, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, απφ Σερληθή Δπηηξνπή,
απνηεινχκελε απφ ην Γεληθφ Λνγηζηή ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ην γεληθφ δηεπζπληή ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ ή εθπξνζψπνπο ηνπο, ε νπνία ιακβάλεη θαη ηηο απφςεηο ηνπ εθάζηνηε αξκφδηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα ή αξκφδηνπ εηδηθνχ ηακείνπ:
Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη λνκνζεηηθή ξχζκηζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ή ηελ
αλαζεψξεζε ησλ ηειψλ, απηά ζα πξνσζνχληαη γηα έγθξηζε απφ ηνλ αξκφδην νηθνλνκηθφ θνξέα.

Έθδνζε
θαλνληζκψλ.

40.-(1) Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα εθδίδεη Καλνληζκνχο πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο γηα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο
Νφκνπ θαη εηδηθφηεξα(α) γηα ηνλ θαζνξηζκφ νπνηνπδήπνηε δεηήκαηνο, ην νπνίν ρξήδεη ή είλαη επηδεθηηθφ θαζνξηζκνχ·
(β) γηα ηε ξχζκηζε ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη ησλ εηδηθψλ
ηακείσλ θαη εηδηθφηεξα γηα ηε ξχζκηζε ηεο ηήξεζεο ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ, ινγαξηαζκψλ
δεκφζηαο δηαρείξηζεο θαη γεληθά ησλ εγγξάθσλ πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ
εζφδσλ θαη δαπαλψλ, ησλ δεκφζησλ ρξεκάησλ, πιηθψλ θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ είδνπο
πεξηνπζίαο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηακείσλ νπνηαζδήπνηε θχζεο·
(γ) γηα ηε ξχζκηζε ησλ εθζέζεσλ πνπ ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
Νφκνπ ή ζηελ εθηέιεζε ηνπο·
(δ) γηα ηε ξχζκηζε ηεο άζθεζεο επνπηείαο θαη ειέγρνπ ησλ ειεγρφλησλ ιεηηνπξγψλ·
(ε) γηα ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο πνπ απνζθνπνχλ ζηε δηαζθάιηζε ηεο θαηάιιειεο
παξαιαβήο, απνζήθεπζεο θαη ρνξήγεζεο πιηθψλ θαη άιινπ είδνπο πεξηνπζίαο ησλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηακείσλ, νπνηαζδήπνηε θχζεσο·
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(ζη) γηα ηε ξχζκηζε νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο ζρεηηθνχ κε ηελ εθηέιεζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ,
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αθφινπζσλ(i)

ηε δηαδηθαζία, απφ ην ζηάδην ηεο ππνγξαθήο ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο κέρξη ηελ
νινθιήξσζε θαη/ή πιήξε εθηέιεζή ηεο θαη ζηελ πεξίπησζε ζχκβαζεο
ππεξεζηψλ γηα ηε κειέηε έξγνπ, κέρξη ηελ νινθιήξσζε θαη/ή πιήξε εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο έξγνπ ζε ζρέζε κε ην νπνίν έγηλε ε κειέηε·

(ii)

ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αιιαγψλ θαη απαηηήζεσλ ζε ζρέζε κε δεκφζηεο ζπκβάζεηο·

(iii)

ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία αξκφδησλ νξγάλσλ ρεηξηζκνχ αιιαγψλ θαη απαηηήζεσλ ζε δεκφζηεο ζπκβάζεηο·

(iv)

ηε δηαδηθαζία πξαγκαηνπνίεζεο αιιαγψλ θαη εμέηαζεο απαηηήζεσλ ζε δεκφζηεο
ζπκβάζεηο·

(v)

ηελ απαγφξεπζε κεηαβίβαζεο ηεο έλλνκεο ζρέζεο ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο
εμαηξέζεηο θαηά ηηο νπνίεο δχλαηαη λα κεηαβηβαζζεί ε ζρέζε απηή·

(vi)

ηελ παξαιαβή έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ δπλάκεη δεκφζηαο ζχκβαζεο·

(vii)

ηελ εηνηκαζία εθζέζεσλ αμηνιφγεζεο απφδνζεο ησλ αλαδφρσλ δεκφζησλ
ζπκβάζεσλ·θαη

(viii)

ηελ θαηάζρεζε ηεο εγγχεζεο πηζηήο εθηέιεζεο θαη ηελ απνθαηάζηαζε δεκηάο.

(2) Μέρξη ηελ έθδνζε Καλνληζκψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, νη
πθηζηάκελεο Γεκνζηνλνκηθέο νδεγίεο θαη Καλνληζκνί Απνζεθψλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ
εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηζρχνπλ θαη λα
εθαξκφδνληαη ζην κέηξν πνπ δελ είλαη αληίζεηνη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ απηνχ.
Έθδνζε
εγθχθιησλ
νδεγηψλ.
Καηάξγεζε
λφκνπ.
112 (Η) ηνπ 2002
22(Η) ηνπ 2004
82(Η) ηνπ 2013.

41. Ο Γεληθφο Λνγηζηήο δχλαηαη λα εθδίδεη εγθχθιηεο νδεγίεο πξνο ηε Γεκνθξαηία κε ζθνπφ ηελ
θαιχηεξε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ.
42. Οη πεξί ηεο Γηαρείξηζεο ησλ Δζφδσλ θαη Γαπαλψλ θαη ηνπ Λνγηζηηθνχ ηεο Γεκνθξαηίαο
Νφκνη ηνπ 2002 θαη 2013 θαηαξγνχληαη.

