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Δημόσιον Λογιστικόν Ν.Δ. 321/1969

3. ΝΌΜΟΣ 1917
της 2Ω’ Ιαν;/4 Φεβρ.1920 

Περί κυρώσεως του άπό 12 Σεπτ.1919 Ν.Δ/τος 
περί έκδόσεως άντιγράφων γραμματίων παρα
λαβής ή χρηματικών· '

Σχετικόν καί τό:
α)Ν.Δ.2675 της 10/10 Νοεμ.1953 περί έκδόσε

ως άντιγράφων γραμματίων είσπράξεως καί χρη
ματικών καί δνεύ βεβαιώσεως του 'Ελεγκτικού 
Συνεδρίου.

ν Βλ.ήδη £ρθρ,44 Ν.Δ.321/1969.

5α. ΜΜΧΦΤ.ΔΙΛΤΑΓΜΑ ύπαριθ.3342
της 30 Αύγ./5 Σεπτ. 1955(Φ£Κ Λ1241) v>r 

Περί διατάξεων άφορωσων την άξιοποίησιν οι
κοπέδου του Ταμείου Παρακαταθηκών καί Δα-

........ “ · ----  ----- - ·  πληρωμής ,-*·νείων και τήν εξοφλησιν τίτλων 
εις βάρος του Δημοσίου κλπ,

"Αρθρ.1.- ( *Αφορρ άνέγερσιν μεγάρου επί οι
κοπέδου του Τ.ΙΙ.Δ.).

της

4. ΝΟΜΟΣ 5352 
ΤΓ[ς J0 /5 0  Μαρτ. 1932

Περί ένισχυσεως του Προϋπολογισμού 
χρήσεως 19J1-1932·

**Αρ0ρ.4.-1 .“Οπου κότα τους κείμενους νό- 
ν μους απαιτείται δημοσίευσις b\a χοΰ ημερτ}- 
; σίου τύπου ¿ποφάσεων η πράξεων η προσκλή
σεων η ένεργειων των Δημοσίων’Αρ̂ ων έν γε- 

ί νει, γίνεται τοΰ λοιπού δια συντόμου Περι- 
1 ληψεως συντασσομόνης ύπό της αρμόδιας ύπη- 
; ρεσίάς καί διροσιευομενης ¿ψ'όίηαξ εις μιαν 
μόνον ήμερτ^σιαν έφημεςίδα. f

[ 2.Πασα άλλη δημοαίευσις ύφ* οίασδηποτε 
I'ΐρχης ^ένεργουμενη δεν δύναται να βαρόνη 
τό Δημόσιον.
t J.At διατάζεις του παρόντος άρθρου ¿ςρεχρ— 
μο£ονται κα̂  ¿π'ι των νομικών Προσώπων Δη
μοσίου Δικαίου ¿ν γενει,Λς και έπΊ των Αό- 
Ιτονόμα»ν Κρατικών'Οργανισμών.

4.Πάσα άντίθετος διάταξις καταργεΤται. i

"Αρθρ^7·-(Προσωρινής ισχύος).

5. ΝΟΜΟΣ 5<560 
της ρ/β Σεπτ· 1932

; Περί τροποποιησεως κσϊ συμπληρύσεως των 
περί Δημοσίου Λογιστικού διατάξεων·

"Αρθρ.1-5«(Διστάζεις προσωρινής ισχύος)·
"ΑρθρΛ , -  ΕπιτρεΠεται,οπως δια διαταγμά

των, προ καλούμενοι υπό του υπουργού των* 
Οικονομικών,μετ'άπάφασιν τού υπουργικ^ύ^συμ- 
βουλίου,κατοργηται η τροποποιηται οπ ωφε- 
Xcig τού προϋπολογισμού τοΰ Κράτους jnaaa 
διάταξις οιασδρποτε φυσεως και οιουδηποτε 
περιεχομένου, εκ της εφαρμογής της οποίας 
δήμιουργεϊται δαπάνη.

"Αρθρ»5»-^*Αναφερεταί εις γην εκδοσιν ο
μολογιών 6ι αΠο£ημίωσίν των unoavaVriov ζη
μίας εκ τοΰ Ευρωπαϊκού πολέμου)·

‘'Αρθρ.Σ.-'Η· έζόφλησις τίτλων εν γένει πλη
ρωμής εις βάρος τοΰΔημοσίαυ ενεργεΐται μόνον 
επί τη προσκομίσει υπό του ενδιαφερομένου δ ι- / 
καιολογητικων(έγγράφων,πιστοποιητικών δημοσί
ων άρχων, δικαστικών άποφάσεων, συιιβολαίων 
κλπ.),έκδεδομένων καί κεκυρωμένων απ'ευθείας 
υπό της έκδοσάσης τό πρωτότυπον άρχΐ̂ ς, παρ’η 
φυλάσσεται τό πρωτότυπον.

'*Αρθρ.3.—*Η ισχύς του παρόντος αρχεται άπό —ν—.
της δημοσιεύσεώς. του έν τ^ 'Εφημερίδι της Κυ- 
βερνήσεως.

(9 ■ — ...

Κ0Μ0ΘΕΤ.ΔΙΑΤΑΓΜΑ ύπ 'άρι«.ί^ί) :' {■&>, 
τηε 17/ ΐ8’ 0κ τ .19ύ9(ΦΕΚ Α ’ 2 ^ )

Περί Κωδικός Δημοσίου Λογιστικού·

' <·

i

"Αρθρ.Ι«- ‘Η διοίκησις των δημοσίων έσό- 
δων καί έζόδων.καί το λογιστικόν έν. γένει’ 
τού Κράτους, διέποντκι υπό των διαταζε«^ 
τοΰ παρόντος Ν.Δ/τος. . ’ ; * V'·

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΩΤΟΝ
Είοαγωγίκαί διατάζεις

‘Αρμοδιότης τοΰ'Υπουργού των Οικονομικών
*Αρθρ.2·-1 .*0 ‘Υπουργός των Οικονομικών 

είναι αρμόδιος διά τήν γενικήν διαχείρισιν 
του προϋπολογισμού καί τήν έντός των νομί-| 
μων ορίων έκτέλεσιν αύτού·

2 ·*0 αύτός 'Υπουργός άσκεί έποπτείαν έπί 
της διαχειρίσεως'των δημοσίων χρημάτων καί 
της δημοσίας περιουσίας έν γένει·

_ , ___ ___  , .
άσκει τάς έν τ^ παρόντι Νόμ!# άρμοδιότητας 
αύτού διά τού Γενικρύ Λογιστηρίου τού Κρά~ · 
τους.

2.Τό Γενικόν Λσγιστήριον τού Κράτους διά 
τήν έφαρμσγήν̂  τού παρόντος Νόμου έχει τάς 9  
έζής γε'νικάς άρμοδιότηταςι 

α)Καταρτίζει τόν προϋπολσγισμόν,άπολογι- 
σμόν καί Ισολογισμόν τού Κράτους·

β)'Επιμελείται της έκτελέσεως τού ,προϋ-. 
πολογ ισμού·

γ)Πχρακολουβεί τήν κίνησιν τΰν έκτός 
προϋπολογισμού λογαριασμών· 

δ)Πρσκαλβί καί θέτει βίς έφαρμσγήν τά 
άναγκαία μέτρα πρός^έζασφάλισιν τοΰ λογι
στικού έλέγχου έφ* όλης" της οίκονομικτίς; 
διαχειρίσεως τού Κράτους· ·.

Γενικόν Αογιστήριον τοΰ Κράτους 

Άρθρ. 5·-1· *0 'Υπουρ '̂ός των Οίκονομικων
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2. Αί τυχόν καθ’ ΰπέρβασιν ίων ορίων των 
πιστώσεων Αναλαμβανόμεναι υποχρεώσεις δύ- _ 
νανται νά πληρωθούν μόνον μετά ποσηγουμέ- 
νην έγκρισιν του Πρωθυπουργοί και του Υ
πουργοί των Οικονομικών,προκαλουμένην υπό

• τ ο ί  'Υπουργοί των Οικονομικών,προκειμένου 
δέ περί υπερβάσεων όφειλομένων εί<̂  συναλ
λαγματικήν διαφοράν η έσφαλμένον υπολογι
σμόν τη^ δαπάνης, μετά προηγουμένην Εγκρι- 
σ ιν  τ ο ί  Υπουργοί των Οικονομικών.

3. Είδιχως διά τό  Υπουργεΐον’Εθνικής Άμύ- 
νης,κύριοι διατάκται είνα ι τά υπό της νο- 
μοθεσΐας"Περί Οικονομικής Μερΐμνης καί Λο
γ ισ τικ ο ί των ’Ενόπλων Δυνάμεων",ώς καί Αλ
λων συναφών Νόμων οριζόμενα δργανα των'Εν
όπλων Δυνάμεων.

*Άρθρ.22 .-Διά την άνάληψιν υποχρεώσεων, 
α ΐτ ιν ε ς  προβλέπεται, ό τι θά βαρύνουν ε ίτε  
τμηματιχώς,εΐτε έζ ολοκλήρου,τά επόμενα οι
κονομικά Ετή,άπαιτεΐτα ι προηγούμενη Εγκρι- 
σ ις τ ο ί  Υπουργοί των Οικονομικών.
Διάθεσις των πιστώσεων υπό δευτερευόντων 

δ ι στακτών

Ά ρ θ ρ .23.-1 .Αί δ ια τά ζεις  των άρθρ.21 καί 
22 του παρόντος εφαρμόζονται άναλόγως καί 
έπι των έπιτροπων των'Υπουργών(δευτερευόν
των διατακτών) καί των Διοικητών τών Μονά
δων τών ’Ενόπλων Δυνάμεων, έφ ’ όσον έκ τών 
κείμενων διατάξεων επιτρέπεται νά άναλαμ- 
βανουν υποχρεώσεις ε ίτ ε  άπ'εύθείας ε ίτε  
δια τών υφισταμένων αύτοΐς οργάνων.

2.Οι επίτροποι τών 'Υπουργών(δευτερεΰον- 
τες δ ια τακτα ι), διά τάς ύπ’αΰτών αναλαμβα
νόμενος υποχρεώσεις ε ίς  βάρος τών μεταβι
βαζόμενων αύτοΐς πιστώσεων, ύπόκεινται είς 
τον Ελεγχον το ί  ’ Ελεγκτικοί Συνεδρίου,κατά 
τα υπο το ί  'Οργαν ισμοί τούτου καθοριζόμενα.

Ά ρ θ ρ .24.-1 .Διά Β.Δ/των,έκδ,ιδομένων προ- 
τασει του Πρωθυπουργοί καί τοί'Υπουργοί 
τών Οικονομικών,ορίζεται ό τρόπος τής ανα- 
ληψεως υποχρεώσεων υπό τών 'Υπουργών ή τών 
δευτερευόντων διατακτών,αΐ έκ τής μή τηρή- 
σεως τών διατάξεων τών άρθρ. 21,22 καί 23 
το ί  παρόντος και τών είς έκτέλεσιν τ ο ί  
άρθρου τούτου έκδιδομένων Β.Δ/των συνέπει
α ι,Ακυρότητες, υποχρεώσεις καί εύθίναι τών" 
κυρίων καί δευτερευόντων διατακτών.

2 .Δια τών αυτών Β.Δ/των δύναται νά έπ ι- 
τραπή,δπως δαπάναι σταθεροί,διαρκούς ή πε
ριοδικοί χαρακτήρος,άναλαμβάνωνται δ ι'ο λ ό 
κληρον το ετήσιον αύτών ποσόν άπό τής 
ένάρζεως τ ο ί  Ετους.

'Εξεδοθη τδ Β·Δ.758/ΐ969(κατωτ.άριθ·
7 ).

Παρακολουθησις άναλήψεως υποχρεώσεων

--Δ ιά τήν εφαρμογήν τών διατάξε
ων ̂ τωναρθρΤ21 καί 22 του παρόντος,αί παρά 
το ις  Υπουργέιοις Υπηρεσίαι ’Εντελλομένων 
Εξόδων,τά^Ειδικά Λογιστήρια καί αΐ'Υπηρε- 

σ ια ι Δημοσίου Λογιστικο ί παρακολουθούν τήν 
ε ζ ε λ ι ζ ιν  τών αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων 
εν σχεσει προς την υπαρξιν,πιστώσεως,ούδε-

25.Βα.6

μία δέ πραζις άναλήψεω^' ύποχρεώσεως υπο
γράφεται υπό -του αρμοδίου 'Υπςυργοί ή το ί  
δευτερεύοντος διατάκτου, έάν αι Ανωτέρω Υ
πηρεσία ι ή τό Ειδικόν Λσγ^στήςιον δέν βε
βαιώσουν έπί της πράζεως ο τι υπάρχει Ανά
λογος πίστωσις καί δέν γ ίν ε τα ι ύπέρβασις 
το ί κατά τό πρώτον έδάααον το ί Αρθρ.20 το ί 
παρόντος ποσοστού διαθεσεως πιστώσεων» .· 

Προηειμένου περί τ ο ί  'Υπουργέίου’ Εθνίκής' 
Άμύνης.ή Ανωτέρω βεβαίωσις παρέχεται ^ύπό 
των κατά κλάδους αρμοδίων οικονομικών υπη
ρεσιών.
Αναγνώρισης και εκκαθάρισης εξόδων

ΑρΘρ.26.-”Τα έξοδα του Δημοσίου 
αναγνωρίζονται υπό των κυρίων ή τών 
δευτερευόντων διατακτών ή των Νόμω 
εξουσιοβοτουμένων οργάνων και εκκα- 
βαρίζονται υπό των αρμοδίων υπηρε
σιών επί τη βάσει των κατά Νόμον δι
κά ι ολογητ ι κών , των αποδεικνυόντων
την κατά του Δημοσίου απαίτησιν,6υ- 
ναμένων να συμπληρωθούν και·6ι'ετέ
ρων στοιχείων καθοριζομένων δι'απο- 
φάσεων του Υπουργού των Οικονομικών.

• . γ : t ■·...! ' ■ · · · (r; . ·.· - !>
Το άρθρ.26 που είχε αντικατα- 

σταθεί από την παρ.1 άρθρ.35 
Νόμ. 1489/1984 (ΦΕΚ ΑΊ70>, κ,ατωτ. 
αριθ.27,επαναφέρθηκε σε ισχύ 
από την παρ.3 άρθρ.22 Νόμ.1868 
/10-10 Οκτ.1989(ΦΕΚ Α'230>,Τόμ. 
δ,σελ.146,07.

V

"Αρθρ.27.-1« *Η έκκαθάρισις καί έντολή 
πληρώμη^ των Εξόδων το ί Δημοσίου,Εξαιρέσει 
τών τ ο ί  'Υπουργέ ίου Ε θνικής’ Αμύνης,ένεργεΐ- 
τα ι παρά ι

α)Τών'Υπηρεσιών ’ Εντελλομένων ’ Εξόδων,έ- 
δρευουσών παρ’ εκάστν'Υπουργείίν,καί

β)Τών'Υπηρεσιών Δημοσίου Λ σγιστικο ί,ε '- 
δρευουσών παρ’ έκάστη Νομαρχ lq , Αμφοτέρων·; 
ύπαγομένων ε ί ς  τό Γενικόν Λσγιστήριον το ί 
Κράτους.

2 .  *Η διαδικασία της έκκαθαρίσεως καί Εν
τολής πληρωμής ιών Εξόδων καθορίζεται διά 
Β.Δ/των,προτασει τ ο ί  'Υπουργοί των Οικονο
μικών.

Προκειμένου περί τών'Υπουργείων’ Εξωτερι
κών καί Δημοσίας Ίάξεως, Επιτρέπεται #πως, 
διά τών αύτών Β.Δ/των,καθορίζεται διάφορος 
διαδικασία έκκαθαρίσεως καί Εντολής πληρω
μής διά μέρος τών δαπανών αύτών.

'Εξεδοθη τό Β.Δ·759/ΐ969(κατωτ·άριθ.8).
3. Αί τυχόν προκύπτουσαι Αμφισβητήσεις 

μεταξύ το ί  ‘Υπουργοί τών Οικονομικών καί 
τών λοιπών 'Υπουργών,ώς πρός τό νόμιμον καί 
κανονικόν τής έκκαθαρίσεως τής δαπάνης 
Επιλύονται υπό του Πρωθυπουργοί, α ί δέ με
ταξύ τών Δευτερευόντων Διατακτών καί τών 
^Υπηρεσιών το ί Δημοσίου Λογιστικο ί υπό το ί 
Υπουργοί τών Οικονομικών.
4·*Η έκκαθάρισις καί έντολή πληρωμής τών 

Εξόδων τοί'Υπουργέίου'Εθνικής’ Αμύνης ένέρ-
(Α ντί γ ια  τη σελ.49(6) Σ ελΛ 9 (ε )
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