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

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

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
5. Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο υποβάλλει στη Βου−
λή, εντός έξι (6) μηνών από το τέλος κάθε οικονομικού
έτους, ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητές
του κατά το οικείο έτος, μαζί με τις ελεγχθείσες οικονο−
μικές καταστάσεις, και τα αναρτά στην ιστοσελίδα του.
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ,
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΚΑΝΟΝΕΣ, ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 14
Ορισμοί
[άρθρα 2 και 6(2) Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
1. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, οι κάτωθι
όροι έχουν την ακόλουθη έννοια:
α. Δημόσιος τομέας: περιλαμβάνει τη Γενική Κυβέρνη−
ση, τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
(ΝΠΔΔ), καθώς και τις εκτός αυτής δημόσιες επιχειρή−
σεις και οργανισμούς, κατά την έννοια των παραγράφων
1, 2,3 και 6 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 (Α΄314).
β. Γενική Κυβέρνηση: περιλαμβάνει τρία υποσύνολα,
εφεξής αποκαλούμενα υποτομείς: της Κεντρικής Κυβέρ−
νησης, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)
και των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ), σύμ−
φωνα με τους κανόνες και τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού
Συστήματος Λογαριασμών (ΕΣΟΛ). Οι φορείς εκτός Κε−
ντρικής Διοίκησης, που περιλαμβάνονται στους υποτο−
μείς της Γενικής Κυβέρνησης (εφεξής «λοιποί φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης»), προσδιορίζονται, ανά υποτομέα,
από το Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, που τη−
ρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και
αποτελούν ξεχωριστά νομικά πρόσωπα που εποπτεύο−
νται από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης ή από ΟΤΑ.
γ. Υποτομέας της Κεντρικής Κυβέρνησης: περιλαμ−
βάνει την Κεντρική Διοίκηση και τα νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), καθώς και τα νομικά πρόσω−
πα ιδιωτικού δικαίου που περιλαμβάνονται στη Γενική
Κυβέρνηση και δεν ανήκουν στους υποτομείς των ΟΤΑ
και των ΟΚΑ.
δ. Υποτομέας ΟΤΑ: περιλαμβάνει: (αα) τους ΟΤΑ, οι
οποίοι αποτελούνται από τους Δήμους (OTA A΄ βαθμού)
και τις Περιφέρειες (OTA B΄ βαθμού) και (ββ) τα νομι−
κά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και τα νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου που ανήκουν, ελέγχονται ή χρηματο−
δοτούνται από τους ΟΤΑ.
ε. Υποτομέας OKA: περιλαμβάνει Ασφαλιστικά Ταμεία,
Οργανισμούς Απασχόλησης και Οργανισμούς Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας.
στ. Κεντρική Διοίκηση ή Δημόσιο ή Κράτος: περιλαμ−
βάνει την Προεδρία της Δημοκρατίας, τα Υπουργεία και
τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, καθώς και τις Ανεξάρ−
τητες Αρχές που δεν έχουν νομική προσωπικότητα. Για
λόγους στατιστικής ταξινόμησης, η Βουλή των Ελλήνων
περιλαμβάνεται και αυτή στην Κεντρική Διοίκηση, σύμ−
φωνα με τον Κανονισμό της, ως προς τον προϋπολογι−
σμό εξόδων και τον ισολογισμό−απολογισμό αυτής. Οι
φορείς της Κεντρικής Διοίκησης και οι υποδιαιρέσεις
τους σε ειδικούς φορείς είναι διοικητικές της μονάδες
και μονάδες του προϋπολογισμού της, χωρίς αυτοτελή
νομική προσωπικότητα.
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ζ. Κρατικός Προϋπολογισμός: ο προϋπολογισμός της
Κεντρικής Διοίκησης που περιλαμβάνει τον Τακτικό
Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων
Επενδύσεων.
η. Ετήσιο διαρθρωτικό ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρ−
νησης: το έλλειμμα ή το πλεόνασμα της Γενικής Κυ−
βέρνησης για το έτος, προσαρμοσμένο κυκλικά, χωρίς
έκτακτα και προσωρινά μέτρα, εκφραζόμενο ως ποσο−
στό του ΑΕΠ σε τιμές αγοράς.
θ. Ως «εξαιρετικές περιστάσεις», στο πλαίσιο του Συμ−
φώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), νοούνται:
αα. ένα ασυνήθιστο συμβάν, το οποίο:
ααα. είναι εκτός του ελέγχου της Κυβέρνησης, και
βββ. έχει σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατά−
σταση της Γενικής Κυβέρνησης ή
ββ. μία περίοδος σοβαρής οικονομικής ύφεσης, όπως
ορίζεται από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτραπεί, λόγω
ύπαρξης εξαιρετικών περιστάσεων, η απόκλιση από το
μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο ή η απόκλιση από
τον κανόνα της πορείας προσαρμογής ή η μη εφαρμογή
ή η αναστολή ισχύος του σχεδίου διορθωτικών ενεργει−
ών, όπως περιγράφονται στα επόμενα άρθρα, είναι να
μην τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική βιωσιμότητα
σε μεσοπρόθεσμη βάση.
ι. Ως «περίοδος εφαρμογής σημαντικών διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων», στις οποίες συμπεριλαμβάνονται συ−
νταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις, νοείται η περίοδος όπως
αυτή προκύπτει από το άρθρο 5(1) του Κανονισμού (EΚ)
1466/1997, κατά την οποία δύνανται να επιτραπούν η
απόκλιση από το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο ή
η απόκλιση από τον κανόνα της πορείας προσαρμογής
ή η μη εφαρμογή ή η αναστολή ισχύος του σχεδίου
διορθωτικών ενεργειών, όπως περιγράφονται στα επό−
μενα άρθρα, ύστερα από σχετική έγκριση του αρμόδι−
ου οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπό τις εξής
προϋποθέσεις: (αα) οι μεταρρυθμίσεις να έχουν άμεσες
μακροπρόθεσμες θετικές δημοσιονομικές επιπτώσεις,
περιλαμβανομένης της αύξησης της δυνητικής βιώσιμης
ανάπτυξης, και, κατά συνέπεια, επαληθεύσιμο αντίκτυπο
στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημόσιων οικο−
νομικών, (ββ) ο μεσοπρόθεσμος δημοσιονομικός στό−
χος να επιτευχθεί εντός της χρονικής διάρκειας που
καλύπτει το τρέχον πρόγραμμα σταθερότητας και (γγ)
να μην υπάρξει σημαντική απόκλιση από τον Κανόνα
Δημοσιονομικής Θέσης που αναφέρεται στο άρθρο 35
του παρόντος.
ια. Μεσοπρόθεσμος δημοσιονομικός στόχος: ο μεσο−
πρόθεσμος δημοσιονομικός στόχος, σύμφωνα με τα ορι−
ζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της «Συνθήκης
για τη σταθερότητα, το συντονισμό και τη διακυβέρνη−
ση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση», η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο τρίτο του ν. 4063/2012 (Α΄ 71).
ιβ. «Πρωτόκολλο 12»: το Πρωτόκολλο αρ.12 περί υπερ−
βολικού ελλείμματος που έχει προσαρτηθεί στις Συν−
θήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ιγ. Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης: το Αναθε−
ωρημένο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, όπως
ορίζεται από το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
της 17ης Ιουνίου 1997 περί του Συμφώνου Σταθερότητας
και Ανάπτυξης και τους Κανονισμούς ΕΕ και τις άλλες
νομοθετικές πράξεις που προέκυψαν από το Πρωτόκολ−
λο 12 στον τομέα των δημόσιων οικονομικών.

