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Άρθρο 158

Διπλογραφικής Λογιστικής της Κεντρικής Διοίκησης
 

1. Διπλογραφική Λογιστική Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης είναι το λογι-
στικό σύστημα το οποίο στηρίζεται στην αρχή του δεδουλευμένου των εσόδων 
και εξόδων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εκδιδόμενο κατ΄ εξουσιοδότηση του 
άρθρου 159 νόμου προεδρικό διάταγμα. 

2. Ο Ισολογισμός (Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης), η Κατάσταση 
Χρηματοοικονομικής Επίδοσης, η Κατάσταση Μεταβολής της Καθαρής Θέσης 
Πολιτών και η Κατάσταση Ταμειακών Ροών καταρτίζονται σύμφωνα με τους κα-
νόνες της Διπλογραφικής Λογιστικής και σύμφωνα με τις αρχές της Λογιστικής 
Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης. 

3. Με την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος της παρ. 2 του άρθρου 
156, παύει η ισχύς του παρόντος άρθρου.

Αιτιολογική έκθεση:

Στο άρθρο 158 διατυπώνεται ο ορισµός της Διπλογραφικής Λογιστικής 
Τροποποιηµένης Ταµειακής Βάσης και ορίζεται ότι ο Ισολογισµός (Κατάσταση 
Χρηµατοοικονοµικής Θέσης), η Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Επίδοσης, η 
Κατάσταση Μεταβολής της Καθαρής Θέσης Πολιτών και η Κατάσταση Ταµειακών 
Ροών καταρτίζονται σύµφωνα µε τους κανόνες της Διπλογραφικής Λογιστικής και 
σύµφωνα µε τις αρχές της Λογιστικής Τροποποιηµένης Ταµειακής Βάσης.
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Άρθρο 159

Λογιστικό Σχέδιο Κεντρικής Διοίκησης
 

1. Το Λογιστικό Σχέδιο της Κεντρικής Διοίκησης καθιερώνεται με προεδρικό 
διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών. Στο Λογιστικό 
αυτό Σχέδιο καθορίζονται οι βασικές λογιστικές αρχές που το διέπουν, το σύστη-
μα της λογιστικής καταγραφής, οι επί μέρους λογαριασμοί, η περίοδος τακτοποι-
ητέων λογιστικών εγγραφών, τα τηρούμενα βιβλία, ο τρόπος τήρησης αυτών και 
κάθε άλλο σχετικό θέμα. 

2. Με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών:
α. συνιστώνται, καταργούνται ή τροποποιούνται ως προς τον τίτλο και το 

περιεχόμενο τριτοβάθμιοι και τεταρτοβάθμιοι λογαριασμοί της Διπλογραφικής 
Λογιστικής Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης,

β. μετά από εισήγηση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων 
(Ε.Λ.Τ.Ε.) συνιστώνται, καταργούνται ή τροποποιούνται ως προς τον τίτλο και το 
περιεχόμενο πρωτοβάθμιοι και δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί της Διπλογραφικής 
Λογιστικής Τροποποιημένης Ταμειακής. ή παραλείπονται γνωστοποιήσεις από 
το Προσάρτημα. 

3. Οι λογαριασμοί λογιστικής των Δ.Ο.Υ. και δημοσίων ταμείων εξακολου-
θούν να τηρούνται σε ταμειακή βάση και διακρίνονται σε λογαριασμούς που εμ-
φανίζουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού και σε λογαριασμούς που απεικονί-
ζουν την εκτός προϋπολογισμού χρηματική διαχείριση.

Η κίνησή τους εισάγεται με αντιστοίχιση στους λογαριασμούς του νέου λογι-
στικού σχεδίου της Κεντρικής Διοίκησης. 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών συστήνονται και τροποποιούνται 
οι λογαριασμοί των Δ.Ο.Υ. και των δημόσιων ταμείων και καθορίζεται ο τρόπος 
κίνησής τους. 

4. Έως την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 1, εξακο-
λουθεί να ισχύει το π.δ. 15/2011 (Α΄ 30).Με την έναρξη ισχύος του προεδρικού 
διατάγματος της παραγράφου 2 του άρθρου 156, παύει η ισχύς των παραγρά-
φων 1 έως 3 και των προεδρικών διαταγμάτων του προηγούμενου εδαφίου.

Αιτιολογική έκθεση:

Με την παράγραφο 1 προβλέπεται η καθιέρωση, µε την έκδοση προεδρικού 
διατάγµατος, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονοµικών, του Λογιστικού 
Σχεδίου της Κεντρικής Διοίκησης µε το οποίο θα οριστεί το σύστηµα της λογι-
στικής καταγραφής, οι βασικές λογιστικές αρχές, οι επιµέρους λογαριασµοί, η 
περίοδος τακτοποιητικών λογιστικών εγγραφών, τα τηρούµενα βιβλία, ο τρόπος 
τήρησης αυτών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του. 

Με την παράγραφο 2 διατυπώνεται ο ορισµός των λογαριασµών του Λογι-
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στικού Σχεδίου και προβλέπεται ότι µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, 
ύστερα από εισήγηση και της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων 
(Ε.Λ.Τ.Ε.), συνιστώνται, καταργούνται ή τροποποιούνται ως προς τον τίτλο και το 
περιεχόµενο τους οι λογαριασµοί αυτοί. 

Με την παράγραφο 3 διευκρινίζεται ότι οι λογαριασµοί λογιστικής των Δηµό-
σιων οικονοµικών υπηρεσιών εξακολουθούν να τηρούνται σε ταµειακή βάση και 
η κίνησή τους εισάγεται µε αντιστοίχιση στους λογαριασµούς του νέου λογιστικού 
σχεδίου της Κεντρικής Διοίκησης. Επίσης ορίζεται ότι οι λογαριασµοί αυτοί συστή-
νονται και τροποποιούνται µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών. 
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Άρθρο 160

Τακτοποίηση Λογαριασμών

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών τακτοποιούνται οι διαφορές που 
προκύπτουν στους λογαριασμούς της δημόσιας ληψοδοσίας κατά την απογρα-
φή στο νέο Λογιστικό Σχέδιο, καθώς και χρονίζοντα ατακτοποίητα υπόλοιπα.

Αιτιολογική έκθεση:

Στο άρθρο 160 επαναλαµβάνονται οι διατάξεις του άρθρου 63Α του ν. 
2362/1995 και παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονοµικών να τακτο-
ποιεί τις διαφορές που προκύπτουν στους λογαριασµούς της δηµόσιας ληψο-
δοσίας κατά την απογραφή στο νέο Λογιστικό Σχέδιο, καθώς και τα χρονίζοντα 
ατακτοποίητα υπόλοιπα.
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Άρθρο 161

Τακτοποιητικές λογιστικές εγγραφές προϋπολογισμού μετά τη 
λήξη του οικονομικού έτους

 

1. Τακτοποιητικές λογιστικές εγγραφές για την εμφάνιση εσόδων και εξόδων 
του Κρατικού Προϋπολογισμού δύναται να διενεργούνται μέχρι τρεις (3) μήνες 
μετά τη λήξη του οικονομικού έτους με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου, για τις ει-
σπράξεις και πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την ημερομηνία αυτή.

2. Οι πράξεις, που εκδίδονται για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 
άρθρου, φέρουν τρέχουσα ημερομηνία και εμφανίζονται στις 31 Δεκεμβρίου του 
έτους στο οποίο αναφέρεται ο Προϋπολογισμός.

Αιτιολογική έκθεση:

Στο άρθρο 161 επαναλαµβάνονται οι διατάξεις του καταργούµενου άρθρου 
14 του ν. 2362/1995 και ορίζεται ότι για τις εισπράξεις και τις πληρωµές που πρα-
γµατοποιήθηκαν µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου δύνανται να διενεργούνται τακτοποιη-
τικές λογιστικές εγγραφές, µέχρι το τέλος Μαρτίου του επόµενου έτους, για την 
εµφάνιση τους στα έσοδα και τα έξοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού. 

Οι πράξεις που εκδίδονται φέρουν τρέχουσα ηµεροµηνία και οι λογιστικές 
εγγραφές εµφανίζονται στις 31 Δεκεµβρίου του έτους στο οποίο αναφέρεται ο 
Προϋπολογισµός.
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Άρθρο 162

Λογιστικές εγγραφές της Κεντρικής Διοίκησης στην 
αρμοδιότητα του Τμήματος Υπολόγου Συμψηφισμών

 

1. Όλες οι εγγραφές των εξόδων και των εσόδων του Προϋπολογισμού, κα-
θώς και οι εγγραφές χρέωσης και πίστωσης των λογαριασμών της λογιστικής, 
που διενεργούνται με εντολές από τις υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους, παρακολουθούνται, συμφωνούνται και υποβάλλονται με τους μηνι-
αίους και ετήσιους λογαριασμούς και τα σχετικά δικαιολογητικά στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο, από το Τμήμα Υπολόγου Συμψηφισμών του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους.

Τα δικαιολογητικά των εγγραφών του Τμήματος Υπολόγου Συμψηφισμών, 
όπου δεν ορίζεται διαφορετικά, ορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονο-
μικών. 

2. Υπόλογος έναντι του Ελεγκτικού Συνεδρίου λογίζεται, για μεν το λάθος της 
εντολής προς τις τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα, το όργανο που εκδίδει 
την εντολή, για δε τη μη σύννομη κατά τα λοιπά συμψηφιστική εγγραφή, ο προϊ-
στάμενος του Τμήματος Υπολόγου Συμψηφισμών.

Αιτιολογική έκθεση:

Στο άρθρο 162 επαναλαµβάνονται οι διατάξεις του καταργούµενου άρθρου 
63 του ν. 2362/1995 και ορίζεται ότι οι λογιστικές εγγραφές διενεργούνται αυτόµα-
τα στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα του ΓΛΚ µε την έκδοση των σχε-
τικών εντολών από τις υπηρεσίες του ΓΛΚ και στη συνέχεια παρακολουθούνται, 
συµφωνούνται και υποβάλλονται µε τους µηνιαίους και ετήσιους λογαριασµούς 
και τα σχετικά δικαιολογητικά στο Ελεγκτικό Συνέδριο, από το Τµήµα Υπολόγου 
Συµψηφισµών του ΓΛΚ.

Τα συµφέροντα του Δηµοσίου προστατεύονται από τη θεσπιζόµενη µε την 
παράγραφο 2 ευθύνη του εκδίδοντος τις σχετικές εντολές, ο οποίος είναι και υπό-
λογος απέναντι του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και την ευθύνη του Προϊσταµέ-
νου του Γραφείου Συµψηφισµών για τις µη σύννοµες συµψηφιστικές εγγραφές.


