
’V-: τοϋ σχεδίου Νόμου «Περί άντικαταστάσεως ένίων δια
τάξεων τοϋ Ν.Δ. 496/1974 «περ: Λογιστικού Νοιιικών 
ΓΙροσώπων Δημοσίου Δικαίου» ώς έτροποποιήθησχν καί 
άντικατεστάθησαν μεταγενεστέρως καί άλλων τινών δια
τάξεων».

Ποός χήν Βουλήν ιών ’Ελλήνων

1. Διά τοϋ Ν’. Δ/τος 496/74 «Περί Λογιστικού των Νο- 
υ,ικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» έθεσπίσθησαν ένι- 
2/οι κανόνες διά την εύρυθμον λειτουργίαν, ύπο λογιστικής 
χ2ί διαχειριστικής πλευράς, άπάντων των Νομικών Προ
σώπων Δημοσίου Δικαίου, παρασχεθεισών άμα εις την Διοί- 
χησιν εύρυτάτων έξουσιοδοτήσεων διά την διά Προεδρικών 
Δ των ή Υπουργικών άποφάσεων όλοκλήρωσιν τοϋ δ:’ αύ- 
τοϋ εΐσαγομένου νέου λογιστικού συστήματος. Τό έν λόγω Ν. 
Δ/ιχα. έτροποποιήθη καί συνεπληρώθη μεταγενεστέρως διά
Τ0ϋ Ν’. 250/1976 (ΦΕΚ 15/1976 τ. Αλ), Ν. 369/1976 
(ΦΕΚ 164/1976 τ. Α'.) καί τοϋ Ν. 578/1977 τ. Α'.

2. Ή έναρξις ισχύος τών διατάξεων αΰτοϋ, εξαιρέσει 
ώεισμένων αίτινες έτέθησαν έν ίσχύι. είτε από τής δημοσιεύ- 
σεως αύτοϋ (19.7.1974), είτε διά τών μεταγενεστέρων Νό
μων, 250/1976 καί 369/1976, ώρίσθη διά τήν 1.1.1977.

3. Εΐδικώτερον :
Έπί τοϋ άρθρου 1.
'Τπό τών διατάξεων τής παρ. 5 τοϋ άρθρου 43 τοϋ Ν.Δ. 

496/1974 ώς έτροποποιήθη διά τοϋ άρθρου 14 τοϋ Ν. 369/ 
1976 καί άντικατεστάθη ύπό τής παρ. 5 τοϋ άρθρου 3 τοϋ Ν. 
578/1977 παρέχεται ή εύχέρεια εις τά Νομικά Πρόσωπα Δη
μοσίου Δικαίου νά διατηρήσουν τάς όργανικάς αυτών διατά
ξεις περί προμηθειών, έκτε λέ σε ως έργασιών, μισθώσεων καί 
έκμισθώσεων κ.λ.π. διά Π. Δ/των έκδιδομένων κατόπιν προ- 
τάσεως τοϋ αρμοδίου κατά περίπτωσιν Υπουργού καί τοϋ 
'Τπουργοΰ Οικονομικών, ύπό τήν προϋπόθεσιν ότι οί σχε
τικά! προτάσεις τών αρμοδίων 'Υπουργών θά άπο σταλούν εις 
τό Γενικόν Λογιστήριον τοϋ Κράτους μέχρι τής 31ης Δεκεμ
βρίου 1978.

Επειδή, όμως, ή τασσομένη ύπό τής ώς άνω παραγράφου 
άνατρεπτική προθεσμία (31.12.1979) υποβολής τών προ
τάσεων αυτών δεν είναι έπαρκής διά τήν μελέτην έκάστης 
περιπτώσεως διατηρήσεως ειδικών διατάξεων τών Ν.Π.Δ.Δ. 
καί ένδεχομένης τροποποιήσεως αυτών, δεδομένου ότι ή έκ- 
δοσις τών προβλεπομένων ύπό τής παρ. 4 τοϋ αύτοϋ ώς άνω 
άρθρου καί Νόμου Π. Δ/των περί τρόπου διενεργείας προ
μηθειών έκτελέσεως έργασιών μισθώσεων καί έκμισθώσεων 
κ.λ.π. τών Ν.Π.Δ.Δ. δεν έχει είσέτι όλοκληρωθή, έπιμη- 
κύνεται διά τής άντικαταστάσεως τοϋ ώς άνω άρθρου τοϋ 
σχεδίου Νόμου ή προθεσμία ύποβολής τών σχετικών προ
τάσεων τών αρμοδίων Υπουργών περί διατηρήσεως κατά 
τά άνωτέρω τών κειμένων αυτών διατάξεων μέχρι 30.6. 
1979, προκειμένου νά παρασχεθή ή άναγκαία χρονική ευ
χέρεια εις τά Ν.Π.Δ.Δ. νά μελετήσουν έάν θά διατηρήσουν ή 
όχι. λόγω τής Ιδιομορφίας έκάστου, τάς είδικάς αυτών σχε
τικός διατάξεις καί ορίζεται προθεσμία έκδόσεως τών σχε
τικών Προεδρικών Διαταγμάτων μέχρι 30.6.1980.

4. Έπί τοϋ άρθρου 2.
'Υπό τών διατάξεων τής παραγράφου 2 τοϋ άρθρου 56 

τοϋ Ν.Δ. 496/1974 όπως άντικατεστάθησαν με τό άρθρο 15 
τοϋ Ν. 369/1976 καί τού άρθρου 2 τού Ν. 578/1977, ορί
ζεται ότι διά Π. Δ/των έκδιδομένων μέχρι 30.11.1977 προ- 
τάσει τοϋ Υπουργού Οικονομικών καί τοϋ κατά περίπτωσιν 
αρμοδίου Υπουργού δύνανται νά έξαιροϋνται έκ τών διατά
ξεων αύτοϋ έν όλω ή έν μέρει, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 
Δικαίου, έφ’ όσον ειδικοί λόγοι επιβάλλουν τούτο, ύπό τήν 
προϋπόθεσιν, όμως, ότι αί οίκεΐαι προτάσεις περί έξαιρέσεως 
θά ύποβληθοΰν εΐε τό Γεν. Λογ/ριο τοϋ Κράτους μέχρι 30.4. 
1977.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ Μετά την λήξη τής προθεσμίας που έταξεν ό νόμο; 578 
1977 διά την έκδοσιν τών Π. Λ των έξχιρέσεω; (30.11. 
1977 ) έκκρεαοϋσχν είτε εις τήν 'Υπηρεσίαν μας είτε στά έπο- 
πτεύοντα 'Υπουργεία, σχέδια Π. Δ/των τών όποιων δεν 
ειχεν ολοκληρωθεί ή διαδικασία έκδόσεως αν καί είχαν υπο
βληθεί στο Γενικό Λογ/ριο τοϋ Κράτους έμπροθέσμωε καί 
είχε γνωμοδοτήσει υπέρ τής προωθήσεώς των ή Γνωμοδο- 
τική Επιτροπή Λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ. καί τό Συμβούλιο 
τής ’Επικράτειας.

Έν τώ μεταξύ τό Συμβούλιο τής Επικράτειας κατά τήν 
έπεξεργασίαν σχεδίου Π. Δ/τος «περί έξαιρέσεως τής Σχο
λής Τουριστικών Επαγγελμάτων» έκ τής έφαρμογής ένίων 
διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 496/1974 έκρινε διά τής ύπ’ άριθμ. 
44/26.1.1978 γνωιιοδοτήσεως αύτοϋ ότι ή ταχθεϊσα προ
θεσμία ύπό τοϋ Νόμου 578/1977 (30.11.1977) είναι απο
κλειστική καί μόνο διά νόμου δύναται νά παραταθή ή τρο- 
ποποιηθή.

Επειδή συντρέχουν οί ειδικοί λόγοι πού άπαιτεΐ ό Νόμος 
578/1977 διά τήν έξαίρεσιν τών Ν.Π.Δ.Δ. διά τά όποια έκ- 
κρεμούν τά άνωτέρω σχέδια Π. Δ/των, προσέτι δέ δέον νά 
νομιμοποιηθούν οί δαπάνες τών έν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. μέχρι 
τής έκδόσεως τών σχετικών διαταγμάτων έξαιρέσεως, παρα- 
τείνεται διά τοϋ άρθρου 2 τοϋ σχεδίου νόμου ή προθεσμία 
έκδόσεως τών οικείων Π. Δ/των μέχρι 2S.2.1979.

Έπί τοϋ άρθρου 3.
'Υπό τών διατάξεων τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 3 τοϋ σχεδίου 

Ν. Δ/τος παρέχεται ή δυνατότης , όπως, διά Προεδρικών 
Διαταγμάτων έκδιδομένων προτάσει τών 'Υπουργών Προ
εδρίας Κυβερνήσεως, Οικονομικών καί τοϋ κατά περίπτωσιν 
αρμοδίου Υπουργού, συνιστώνται Ύπηρεσίαι Έντελλοαε- 
νων Εξόδων εις Δημοσίας Επιχειρήσεις, Αυτοτελείς Δη
μοσίας Υπηρεσίας έν Διοικητική καί Οικονομική αποκεν
τρώσει, ’Οργανισμούς Κοινής Ώφελείας ή Κοινωνικής Ά- 
σφαλίσεως, διά τήν έκκαθάρισιν καί έντολήν πληρωμής τών 
έξόδων αυτών καί ορίζεται ή εις προσωπικόν σύνθεσις τών 
Υπηρεσιών αυτών άνευ αύξήσεως τών οργανικών θέσεων 
τοϋ προσωπικού τοϋ Δημοσιονομικού Κλάδου τοϋ Γενικού 
Λογιστηρίου τοϋ Κράτους.

Ώς γνωστόν, οί προϋπολογισμοί τοϋ έτους 1979 καί τών 
Δημοσίων Επιχειρήσεων Δημοσίων Υπηρεσιών καί .’Ορ
γανισμών Κοινής Ώφελείας θά ένταχθοϋν εις τον Δημόσιον 
Προϋπολογισμόν, προκειμένου νά ύπάρχει συνολική εικόνα 
τοϋ δημοσίου τομέως καί νά άσκηθή αποτελεσματικός έλεγ
χος εις τήν διαχείρισιν τών δημοσίων, ύπό εύρεΐαν έννοιαν, 
έσόδων καί δαπανών. ·

Προς τον σκοπόν αύτόν οί προϋπολογισμοί τών άνωτέρω 
Δημοσίων ’’Επιχειρήσεων καί Υπηρεσιών καί ’Οργανισμών 
θά ύπαχθοϋν ύπό κεντρικόν έλεγχον καί θά έξετασθοϋν άπο 
άπόψεως όρθολογικότητος τών έσόδων καί δαπανών αύτών 
άπο τά Υπουργεία Συντονισμού καί Οικονομικών καί τό 
αρμόδιον έποπτεϋον Ύπουργεΐον.

Διά νά έπιτευχθή, όμως ό στόχος αυτός καί έν συνεχεία 
-ή κατά τάς δημοσιολογιστικάς ή οικείας λογιστικός διατά
ξεις, πιστή έκτέλεσις τών προϋπολογισμών αύτών έπιβάλ- 
λεται νά ύπάρχη μία ειδική προς τούτο όργανωμένη 'Υπη
ρεσία μέ τό άνάλογον καί έξειδικευμένον προσωπικόν, ώς εί
ναι αί Ύπηρεσίαι Έντελομένων Έξόδων εις τά Υπουργεία, 
τάς Νομαρχίας τοϋ Κράτους καί τινα Ν.Π.Δ.Δ.

Προσέτι, ώς είναι φυσικόν, αί οικονομικά! διαχειρίσεις 
τών ώς άνω Δημοσίων Επιχειρήσεων, Υπηρεσιών καί ’Ορ
γανισμών, λόγω τοϋ μεγάλου ύψους τοϋ προϋπ/σμοϋ τους 
καί τοϋ κοινωνικού σκοπού τον όποιον έπιτελοϋν είναι άνάγκη 
νά εναρμονίζονται με τήν έκάστοτε ύπό τής Πολιτείας άσκου- 
μένην γενικήν δημοσιονομικήν πολιτικήν. Προκειμένου ό
μως νά έπιτευχθή τούτο, θά πρέπει τό Ύπουργεΐον Οικονο
μικών, αρμόδιον καί ύπεύθυνον εις τόν τομέα αύτόν, νά έχη 
καί εις τάς άναφερομένας Δημοσίας Επιχειρήσεις καί ’Ορ
γανισμούς τάς ειδικός του Υπηρεσίας, ώστε νά παρακολου-



θοϋντα.: τα οικονομικά μτγέθτ καί αντιμετωπίζεται κατά τρό- 
—ον ομοιόμορφον καί ένιαΐον ό ε/.εγχο: καί ή έκτέλεσις τών 
προϋπολογισμών καί ελέγχεται ή νομιμότητα τών δα—ανών 
αύτών. Τοΰτο άλλωστε θά συντέλεση και είς τήν —ιό εύρυ
θμον λειτουργίαν τών περί ών πρόκειται Δημοσίων ’Επιχει
ρήσεων καί Υπηρεσιών καί ’Οργανισμών καί θα διασφάλιση 
αυτούς άπό ενδεχομένους οικονομικούς κινδύνους.

Αΐ δαπάναι προσωπικού καί λειτουργίας τών συνιστωμέ- 
νων 'Υπηρεσιών ’Εντελλομενών ’Εξόδων θά βαρύνουν τούς 
προϋπολογισμούς τών οικείων Δημοσίων ’Επιχειρήσεων καί 
’Οργανισμών, ή δέ προκαλουμένη έπιβάρυνσις αυτών δεν 
δύναται άπό τοϋδε νά καθορισθη καθ’ όσον αΰτη θά έξαρτηθή 
έκ της είς προσωπικόν συνθέσεως έκάστης συσταθησομένης 
Υ.Ε.Ε. άναλόγως επιπέδου Διευθύνσεως ή Τμήματος.

Έν δφει τών έκτεθέντων ή σύστασις τών περί ών τό πα
ρόν άρθρον τοϋ σχεδίου Κόμου 'Υπηρεσιών Έντελλομένων 
’Εξόδων καθίσταται άμεσος καί επιβεβλημένη.

’Εν Άθήναις τη 13 Νοεμβρίου 1978

Οί 'Υπουργοί 
Προεδρίας Κυβερνήσεως

ΚΩΝ/ΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΛΝΟII ΟΥΔΟΣ
Οικονομικών

ΑΘΑΝ. Κ ΑΝ Ε. ΥΛ Ο Π Ο ΥΛ 0 Σ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί άντικαταστάσεως ένίων διατάξεων τού Ν.Δ. 496/197-4 
«περί Λογιστικού τών Νομικών Π ροσώπων Δημοσίου Δι
καίου, ώς έτροποποιήθησαν καί άντικατεστάθησαν μεττγε- 

7 νεστόρως καί άλλων τινών διατάξεων».

Άρθρον 1. ~ ·-

'Η παράγρ. 5 τού άρθρου 43 τού Ν.Δ. 496/1974 «περί 
Λογιστικού τών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ώς 
έτροποποιήθη διά τού ap-Spou 14 τού Ν. 369/1976 «περί 
τροποποιήσεως καί συμπληρώσει»? τού Ν.Δ. 496/1974 
«περί Λογιστικού τών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δι
καίου, ώς έτροποποιήθη μεταγενεστέρως» καί άντικατε- 
στάθη διά τού άρθρου 3 τού Ν. 578/1977 «περί αναβολής 
ένάρξεως ισχύος ένίων διατάξεων τού Ν.Δ. 496/1974 «περί 
Λογιστικού τών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου καί 
άντικαταστάσεως διατάξεων αυτού», αντικαθίσταται καί 
αυθις, ώς ακολούθως:

«5. Κείμεναι ειδικά! διατάξεις τών Ν.Π.ΔΑ.. ίι' ών 
ευθμίζοντα; κατά τρόπον διάφορον τού παρόντος άρθρου τά 
έν τή προηγούμενη παραγράφω δια/.αμδανόαενα δέματα. δύ
ονται νά διατηρούνται έν ισχύ:, καί κατά τροποποιησιν ετ: 

πιτών διά Προεδεικών Δ'αταγμάτων, έκδιίομένων μέχρι τής 
;0ής ’Ιουνίου 1980. προτάσει τού αρμοδίου κατά περίπτωσιν 
Υπουργού καί τού 'Υπουργού Οικονομικών, μετά τπιολογη- 
-ένην γνώμην τής κατά τό άρ-Spo 231 τού Π .Δ. 636/1977 
περί διαρθεώσεως τού Υπουργείου Οικονομικών καί Όσγα- 
ισμού τών Ύπηοεσιών αυτού» Γνωαοδοτικής 'Επιτροπή: Λογι- 
τικού έπί τών Ν.Π.Δ.Δ. καί ύπό τήν προϋπό5εσιν ότι αί 
νετικαί ποοτάσεις τών Ν.Π.Δ.Δ. θά άποσταλούν ύπό τού 
σμοδίου Υπουργού, εις τό Γενικόν Λογιστήριον τού Κράτους 
ένρι 30 ’Ιουνίου 1979. Μέχρι ο έκδόσεως τών έν τώ προη- 
ουίλένω έδαοίω Ποοεδοικών Διαταγμάτων, αί ώς άνω Εί- 
:κ.αί Δ'ατάξεις τών Ν.ΠΔ.Δ.. δύναται νά όταρμόζωντα; 
ασαλλήλως ποός τάσ διατάξεις τών προηγουμένων παρα- 
:άφων τού παρόντος ap-Spou.

Τά ώς άνω Διατάγματα δύναται νά καταργώντα: κατά τήν 
αδικασίαν έκδόσεως αυτών, έάν έκλείψουν οι λόγοι δι’ οΰς 

αύτα έξεδόθησαν».

Άρθρον 2.

Η παραγραφές 2 τοϋ άρθρου 56 τού Ν.Δ. 496 71974. ώς 
άντικατεσταθη διά τού άρθρου 15 τού Ν. 369/1976 και 2 
του Ν. 578. 1977. αντικαθίσταται άς ής ίσχυσεν ώς ακο
λούθως :

«2. Διά Προεδρικών Διαταγμάτων έκδιδομένων μέχρι 28 
Φεβρουάριου 1979, προτάσει τού αρμοδίου κατά περίπτωσιν 
'Υπουργού καί τού Υπουργού Οικονομικών, δύναται νά έξαι- 
ρών-τα: έκ τών διατάξεων τού παρόντος, έν όλω ή έν μέρει 
καί έτερα Ν.Π.Δ.Δ., έφ’ όσον ειδικοί λόγοι έπιβάλλουν τούτο 
καί ύπό τήν προϋπόθεσιν. ότι αΐ οικεία: προτάσεις αύτών περί 
έξαιρέσεως. θά ύποδληθοϋν είς τό Γενικόν Λογιστήριο ν τού 
Κράτους μέχρις τής 30ής Απριλίου 1977. Μέχρι τής έκδό
σεως τώς ώς άνω Προεδρικών Διαταγμάτων, έπί τών περί 
ών α! ανωτέρω προτάσεις Ν.Π.Δ.Δ., δέν εφαρμόζονται αί 
διατάξεις τού παρόντος, έξαιρέσει τών ήδη τεθεισών έν ί- 
ίσχύι διατάξεων διά τού άρθρου μόνου τού Ν. 250/1976 «περί 
άντικαταστάσεως τού ap-Spou 62 τού Ν.Δ. 496/1974 «περί 
Λογιστικού τών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» καί 
τού άρθρου 19 τού Ν. 369/1976. Τά ώς άνω Διατάγματα 
έπιτρέπεται, όπως καταργώντα·. κατά τήν αυτή,» διαδικασίαν, 
έάν έκλειώοιη ο< λόγοι δι’ οΰς ταΰτα έξεδόθησαν».

Άρθρον 3.

1. Παρ’ έκάστη Δημοσία ’Επιχειρήσει, Αυτοτελή Δημο
σία 'Υπηρεσία έν Διοικητική καί Οικονομική ’Αποκεντρώσει, 
Όργανισμώ έν γένε: Κοινής Ώφελείας ή Κοινωνικής Άσφα- 
λίσεως, δύναται διά Προεδεικοΰ Διατάγματος, έκδδον.ένου 
προτάσει τών Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οικονο
μικών και τού αρμοδίου κατά περίπτωσιν 'Υπουργού, νά συνι- 
στάται 'Υπηρεσία Έντελλομένων ’Εξόδων, διά τήν έκκαθά- 
ρισιν και έντολήν πληρωμής τών έξόδων αυτών και νά ορί
ζεται ή εις προσωπικόν σύvSeσ!ς τής 'Υπηρεσίας αυτής, 
ανευ αύξήσεως τών οργανικών θέσεων τού Προσωπικού τού 
Δημοσιονομικού Κλάδου τού Γενικού Λογιστηρίου τού Κρά- 

-τους.

2. Α! συνιστωμεναι Ύπηρεσίαι Έντελλομένων Έξόδων
έπανδρούνται έξ υπαλλήλων τών Κλάδων ΑΤΙ καί ΜΕ1 Δη
μοσιονομικού τού Γενικού Λογιστηρίου τού Κράτους, ώς καί 
δ: άποσποσεως υπαλλήλων έκ τών δι’ αύτών έξυπηριτουαί-
νων Δπκοσίων Επιχειρήσεων. Υπηρεσιών καί ’Οργανισμών 
μετ’ άποσσσιν τού έποπτεύοντος 'Υπουργού κατ’ έξαίρεσιν τών 
κειμένων διατάξεων.

3. Αί δαπάναι προσωπικού και λειτουργίας τών ώς άνω 
Υπηρεσιών καταβάλλονται είς βάρος τών πιστώσεων τού 
Ύπουρνειου Οικονομικών (Γενικού Λογιστηρίου τού Κρά
τους). αποδιδόμενα-, ύπό τών έν τή nap. 1 τού παρόντος Δημο
σίων ’Επιχειρήσεων, Ύπηοεσιών καί ’Οργανισμών είς τό Δη
μόσιον κατά τά δι’ άποσάσεων τού Υπουργού τών Οικονομι
κών όοιζόμενα.

4. Δι’ αποφάσεων τού Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται 
τά τάς λειτουογίας τών διά τού παρόντος συνιστωμένων Υπη
ρεσιών άναλόγως ποός τά: ιδιορρυθμίας τών έν τή nap. 1 
Δημοσίων Επιχειρήσεων, Υπηρεσιών καί ’Οργανισμών, ώς 
καί πάσα αναγκαία διά τήν έφαρμογήν τών διατάξεων τού 
παρόντος άρθρου λεπτομέρεια.

Άρθρον 4.

Ή ίανυς τού παρόντος άρνεται άπό τής δημοσιεόσεώς του 
διά τής Έτηκε:!δας τής Κυβερνήσεως. έκτος άν άλλως ορί
ζεται έν αύτώ.

Έν Αθήναις τή 13 Νοεμβρίου 1978 

Οι 'Υπουργοί

Προεδρία: Κυβερνήσεως Οικονομικών
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