
Περί καταργήσεως τοϋ άρθρου 7 τοϋ Ν.Δ/τος 4569/1966 
«περί λειτουργίας έργοστασίου Δ/νσεως Εποπτικών 
’Οργάνων 'Υπουργείου ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευ
μάτων καί ρυθμίσεως συναφών θεμάτων.

Προς τήν Βουλήν των 'Ελλήνων

ΓΕΝΙΚΟΝ ΜΕΡΟΣ
1. Διά τοϋ ύποβαλλομένου σχεδίου Νόμου καταργεϊται ό 

υπό τοϋ άρθρ. 7 τοϋ Ν. Δ. 4569/1966 συσταθείς λογαριασμός 
τοϋ ΚΕΜΔ καί ενοποιείται ούτος μέ τον Κρατικό Προϋπο
λογισμό.

2. Οί λόγοι οί όποιοι ώθησαν εις την κατάργησιν τοϋ 
λογαριασμοϋ τοϋ ΚΕΜΔ, είναι ή επιταγή τοϋ άρθρου 79 
παρ. 2 τοϋ Συντάγματος, ή όποια ορίζει ότι ό προϋπολο
γισμός πρέπει να παρουσιάζη καί νά έμφανίζη κατά τρόπον 
ένιαΐον όλα τά έσοδα καί τά έξοδα τοϋ Κράτους.

ΕΙΔΙΚΟΝ ΜΕΡΟΣ
3. Τό όλον σχέδιον Νόμου «περί καταργήσεως τοϋ λο- 

γαριασμοΰ τοϋ ΚΕΜΔ» άποτελεΐται άπό 4 άρθρα.
Διά τοϋ άρθρου 1 καταργεϊται. ό λογαριασμός_τοϋ ΚΕΜΔ. 

Τό άρθρον 2 ορίζει ότι, άπασαι αί δαπάναι τοϋ λογαριασμοϋ 
τοϋ ΚΕΜΔ πραγματοποιοΰνται εις τό μέλλον διά τοϋ 
Κρατικοΰ προϋπολογισμοϋ.

Αί άναληφθεΐσαι υποχρεώσεις τοϋ λογαριασμοϋ τοϋ 
ΚΕΜΔ μέχρι 31.12.1978 καταβάλλονται ύπ’ αΰτοϋ καί 
μέχρι λήξεως τής παρατάσεως τοϋ οικονομικού έτους, αί 
δέ μή έξοφληθεΐσαι υποχρεώσεις άναλαμβάνονται εις τό 
έξης άπό τό Δημόσιο. Τό τυχόν ταμιακόν υπόλοιπον τοϋ 
λογαριασμοϋ τοϋ ΚΕΜΔ, μετά τήν 31.12.1978, άποτελεϊ 
έσοδον τοϋ Δημοσίου. Τό άρθρον 3 ορίζει ότι τά θέματα, 
τά όποια θά άνακύψουν έκ τής εφαρμογής τοϋ Νόμου θά 
ρυθμίζωνται διά κοινών αποφάσεων τών 'Υπουργών Οικο
νομικών καί ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων.

Τέλος τό άρθρον 4 ορίζει τον χρόνον ένάρξεως τής ισχύος 
τοϋ Νόμου.

Έν Άθήναις τή 4 Νοεμβρίου 1978.
Οί 'Υπουργοί

Έθν. Παιδείας καί Θρησκευμάτων Οικονομικών
I. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Α. ΚΑΝΕΛΛΟ Π Ο ΥΛΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί καταργήσεως τού άρθρου 7 τοϋ Ν. Δ/τος 4569/1966 
«περί λειτουργίας ’Εργοστασίου Δ/νσεως ’Εποπτικών ’Ορ
γάνων 'Υπουργείου ’Εθνικής Παιϊείας καί θρησκευμάτων 
καί ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».

'Αρθρον 1.

Τό άρθρον 7 τοϋ Ν. Δ/τος 4569/1966 ϊιά τοΰ οποίου ουν- 
εττήθη ενιαίος λογαριασμός τοΰ Κέντρου Έ/τοπτικών Μέσων 
Διίασ/.αλίας (Κ.Ε.Μ.Δ.) καταργεϊται.

Άρθρον 2.

1. Άπασαι αί υποχρεώσεις καί τά ϊικαιώματα τοϋ καταρ- 
γοτμένου λογαριασμού τοΰ Κ.Ε.Μ.Δ. αναλαμβάνονται ύπό τοΰ 
Δημοσίου.

2. Αί καταβαλλόμενα! ύπό τοΰ λογαριασμού τοΰ Κ-Ε.Μ.Δ. 
ϊ*πά/αι πραγματοποιοΰνται εφεξής μέσω τοΰ Κρατικού προϋ- 
πολογισμοΰ κατά τάς ίσχυοόσας έκάστοτε ίημοσιολογιστικάς 
ϊεατάξεις.

3. At άναληφθεΐσαι ύποχτεώσεις εις βάρος τοϋ καταργου- 
μέ/ου λογαριασμού τοΰ Κ.ΕΜ.Δ. μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1978, 
έξοφλο.νται ύπό τούτου μέχρι λήξεως τής παρατάσεως τοΰ 
έν λόγω οικονομικού έτους. At τυχόν μή έξοφληθεΐσαι υπο
χρεώσεις αναλαμ,βάνονται ύπό τοϋ Δημοσίου.

4. Το μετά τό κλείσιμο τής έιαχειρίσεως τοΰ οικονομικού 
έτους 1978 άτομένον τυχόν ταμιακόν υπόλοιπον τοΰ κατσο- 
γουμενου λογαριασμού τοΰ Κ.Ε.ΜΛ., αποτελεί έσοϊον τοΰ 
Δημοσίου.

Άρθρον 3.
Τυχόν άναγκαίαι λεπτομέρεια! ώς πρός τήν εφαρμογήν 

τών ϊιατάπεων τοΰ παρόντος Νόμου καθορίζονται ϊιά κοινών 
ά.τοφάσεων τών 'Υπουργών Οικονομικών καί ‘Εθνικής Παι- 
ϊείας καί Θρησκευμάτων.

Άρθρον 4.
Ή ισχύς τοΰ παρόντος νόμου, άρχεται άπό τής 1ης Ιανουά

ριου 1979.

’Εν Άθήναις τή 4 Νοεμβρίου 1978 

Οί 'Υπουργοί
Εθνικής Π αιϊείας
καί Θρησκευμάτων Οικονομικών

ΙΩΑΝ. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΚΑΝΕΛΛΟ Π ΟΥΛΟΣ

ΆριΘ. 48/10/78
ΕΚΘΕΣΙΣ

Τοϋ Γενικοϋ Λογιστηρίου τοϋ Κράτους (άρθρον 75 παραγρ. 1 
τοϋ Συντάγματος) έπί τοϋ νομοσχεδίου τοΰ 'Υπουργείου 
Έθν. Παιδείας καί Θρησκευμάτων «περί καταργήσεως 
τοϋ άρθρου 7 τοϋ Ν.Δ/τος 4569/1966 «περί λειτουργίας 
’Εργοστασίου Δ/νσεως ’Εποπτικών ’Οργάνων, 'Υπουργείου 
’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί ρυθμίσεως 
συναφών θεμάτων».

Διά τών διατάξεων τοϋ ώς άνω σχεδίου νόμου θεσπίζονται 
τά κάτωθι :

1. Ό ύπό τοϋ άρθρου 7 τοϋ Ν.Δ. 4569/66, συσταθείς 
ειδικός λογαριασμός τοϋ Κέντρου ’Εποπτικών Μέσων 
Διδασκαλίας, καταργεϊται.
(Άρθρον 1).

2. α) Άπασαι αί υποχρεώσεις καί τά δικαιώματα τοϋ 
κατουργουένου λογαριασμοϋ τοϋ ΚΕΜΔ, άναλαμβάνονται 
ύπό τοϋ Δημοσίου.

β) Αί καταβαλλόμενα1, ύπό τοϋ λογαριασμοϋ τοϋ ΚΕΜΔ 
δαπάναι πραγματοποιοΰνται έφεξής μέσω τοΰ Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αί δέ άναληφθεΐσαι υποχρεώσεις εις 
βάρος τοϋ καταργουμένου λογαριασμού τοϋ ΚΕΜΔ καί 
μέχρι 31.12.78 εξοφλούνται ύπό τούτου μέχρι λήξεως τής 
παρατάσεως τοϋ έν λόγω οικονομικού έτους.

Αί τυχόν μή έξοφληθεΐσαι υποχρεώσεις άναλαμβάνονται 
ύπό τοϋ Δημοσίου.

γ) Τό μετά τό κλείσιμο τής διαχειρίσεως τοϋ οικονομικού 
έτους 1978 άπομένον τυχόν ταμιακόν ύπόλοιπον τοϋ 
καταργουμένου λογαριασμού τοϋ ΚΕΜΔ άποτελεϊ έσοδον 
τοϋ Δημοσίου.
(Άρθρον 2).

Έκ τών προτεινομένων διατάξεων, δέν προκαλεΐται 
δαπάνη είς βάρος τοϋ Κρατικού Προϋπολογισμού.

Έν Άθήναις τή 7 Νοεμβρίου 1978 .
Ό Γενικός Διευθυντής 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΓΟΣ


