
Άρθρο 14 ΝΟΜΟΣ 4270/2014
Ορισμοί [άρθρα 2 και 6(2) Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]

 . Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, οι κάτωθι όροι έχουν την ακόλουθη 1
έννοια:

α. ∆ημόσιος τομέας: περιλαμβάνει τη Γενική Κυβέρνηση, τα εκτός αυτής νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠ∆∆), καθώς και τις εκτός αυτής δημόσιες 
επιχειρήσεις και οργανισμούς του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 (Α'314), 
ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του.

β. Γενική Κυβέρνηση: περιλαμβάνει τρία υποσύνολα, εφεξής αποκαλούμενα 
υποτομείς: της Κεντρικής Κυβέρνησης, των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ), 
σύμφωνα με τους κανόνες και τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Λογαριασμών (ΕΣΟΛ). Οι φορείς εκτός Κεντρικής ∆ιοίκησης, που 
περιλαμβάνονται στους υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης (εφεξής «λοιποί 
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης»), προσδιορίζονται, ανά υποτομέα, από το 
Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής και αποτελούν ξεχωριστά νομικά πρόσωπα που 
εποπτεύονται από φορείς της Κεντρικής ∆ιοίκησης ή από ΟΤΑ.

γ. Υποτομέας της Κεντρικής Κυβέρνησης: περιλαμβάνει την Κεντρική ∆ιοίκηση 
και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και τις 
Ανεξάρτητες ∆ιοικητικές Αρχές που έχουν νομική προσωπικότητα, εφόσον τα 
παραπάνω περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, αλλά 
δεν ανήκουν στους υποτομείς των ΟΤΑ και των ΟΚΑ.

δ. Υποτομέας ΟΤΑ: περιλαμβάνει: (αα) τους ΟΤΑ, οι οποίοι αποτελούνται από 
τους ∆ήμους (OTA A΄ βαθμού) και τις Περιφέρειες (OTA B΄ βαθμού) και (ββ) τα 
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου 
που ανήκουν, ελέγχονται ή χρηματοδοτούνται από τους ΟΤΑ.

ε. Υποτομέας OKA: περιλαμβάνει Ασφαλιστικά Ταμεία, Οργανισμούς 
Απασχόλησης και Οργανισμούς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

στ. Κεντρική ∆ιοίκηση ή ∆ημόσιο ή Κράτος: περιλαμβάνει την Προεδρία της 
∆ημοκρατίας, τα Υπουργεία και τις Αποκεντρωμένες ∆ιοικήσεις, καθώς και τις 
Ανεξάρτητες Αρχές που δεν έχουν νομική προσωπικότητα. Για λόγους 
στατιστικής ταξινόμησης, η Βουλή των Ελλήνων περιλαμβάνεται και αυτή στην 
Κεντρική ∆ιοίκηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό της, ως προς τον 
προϋπολογισμό εξόδων και τον ισολογισμό-απολογισμό αυτής. Οι φορείς της 
Κεντρικής ∆ιοίκησης και οι υποδιαιρέσεις τους σε ειδικούς φορείς είναι 
διοικητικές της μονάδες και μονάδες του προϋπολογισμού της, χωρίς αυτοτελή 
νομική προσωπικότητα.

ζ. Κρατικός Προϋπολογισμός: ο προϋπολογισμός της Κεντρικής ∆ιοίκησης που 
περιλαμβάνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό ∆ημοσίων 
Επενδύσεων.

η. Ετήσιο διαρθρωτικό ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης: το έλλειμμα ή το 
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η. Ετήσιο διαρθρωτικό ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης: το έλλειμμα ή το 
πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης για το έτος, προσαρμοσμένο κυκλικά, 
χωρίς έκτακτα και προσωρινά μέτρα, εκφραζόμενο ως ποσοστό του ΑΕΠ σε 
τιμές αγοράς.

θ. Ως «εξαιρετικές περιστάσεις», στο πλαίσιο του Συμφώνου 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 κατάσταση 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 ενεργειών, 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 συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις, νοείται η 
περίοδος όπως αυτή προκύπτει από το άρθρο 5(1) του Κανονισμού ΈΚ) 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 επόμενα άρθρα, ύστερα από σχετική 
έγκριση του αρμόδιου 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 οικονομικών, (ββ) ο 
μεσοπρόθεσμος δημοσιονομικός στόχος να επιτευχθεί εντός της χρονικής 
διάρκειας που καλύπτει το τρέχον πρόγραμμα σταθερότητας και (γγ) να μην 
υπάρξει σημαντική απόκλιση από τον Κανόνα ∆ημοσιονομικής Θέσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 35 του παρόντος.

ια. Μεσοπρόθεσμος δημοσιονομικός στόχος: ο μεσοπρόθεσμος δημοσιονομικός 
στόχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της 
«Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισμό και τη διακυβέρνηση 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 υπερβολικού ελλείμματος 
που έχει προσαρτηθεί στις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ιγ. Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης: το Αναθεωρημένο Σύμφωνο 



ιγ. Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης: το Αναθεωρημένο 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 Πρωτόκολλο 12 στον τομέα των δημόσιων οικονομικών.

ιδ. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν: το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν όπως ορίζεται 
από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (ΕΣΟΛ).

ιστ. Επικεφαλής φορέων της Γενικής Κυβέρνησης είναι: για μεν τους φορείς 
της Κεντρικής ∆ιοίκησης που δεν έχουν νομική προσωπικότητα, ο εκάστοτε 
ανώτατος ιεραρχικώς προϊστάμενος, για δε τους λοιπούς φορείς της Γενικής 
Κυβέρνησης, που είναι εποπτευόμενοι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν νομική προσωπικότητα, το 
ανώτατο όργανο διοίκησης αυτών.

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 10 ΝΟΜΟΣ 4337/2015 με ισχύ την 17/10/2015

 . Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, οι όροι «χρέος της Γενικής 2
Κυβέρνησης», «έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης» και «πλεόνασμα της Γενικής 
Κυβέρνησης» έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς στο άρθρο 1 του 
Κανονισμού (ΕΚ) 479/2009 (ΕΕ L 145/1).




