
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
-,yj σχεδίου Νόμου «περί τροποποιήσεως καί συμπλη- 

-0·3 Ν.Δ. 406/1974 «περί Λογιστικού των Νο- 
ϊι·κών ΓΙεοσώπων Δημοσίου Δίκαιου», ως ετρο-οττοιήυη
αίταγενεστέρω:».

77ρός τ»/»' Βουλήν τών Ελλήνων

•Γοσ’ίου Δικαίου», τοϋ όποιον ή ισχύς, δυνάμει τοϋ Ν. 250/ 
ιον, «π-εί άντικαταστάσεως τοϋ άρθρου 62 τοϋ Ν. Δ/τος** __ * . . - Μ Π Λ Λ .. '_____ ·_λ

ήτοι άπό 10ης Ιουλίου 1974.
Το έν λόγω νομοθέτημα άκολουθεϊ τάς βασικά; άρχάς 

η-ό των οποίων διέπεται τό Ν.Δ. 321/1069 «περί Κώ- 
,ν.κος Δημοσίου Λογιστικοϋ» καί περιέχει όμοιας προς 
αυτό διατάξεις, προσηρμοσμέ/ας πρός τάς ιδιομορφίας 
των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), ώς 
καί νέας τινάς ρυθμίσεις άναγκαίας πρός έκπλήρωσιν τοϋ 
σκοποϋ αυτών. <

Λιαστής προτεινομένης, βάσει τοϋ υπό κρίσιν σχεδίου 
Νόμου, τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τοϋ ώς άνω Ν.Δ. 
496/74 σκοπεΐται, όπως αί διατάξεις αύτοϋ καταστοϋν 
έλαστικούτεραι καί πλέον προσηρμοσμέναι πρός τάς ιδιο
μορφίας τών ν.π.δ.δ.

Συναφώς σημειοϋται, ότι διά την διατύπωσιν τοϋ έν λό
γω νομοσχεδίου έλήφθησαν ύπ’ δψιν σχετικαί προτάσεις 
τών ν.π.δ.δ. καί τών έποπτευόντων αύτά Υπουργείων, 
πλεΐσται τών όποιων γίνονται άποδεκταί δΓ αύτοϋ. ·.

Είδικώτερον, διά τών έπί μέρους διατάξεων τοϋ σχεδίου 
Νόμου, τροποποιούνται καί συμπληροϋνται ‘ αί- διατάξεις 
τοϋ Ν/Δ. 496/1974, ώς άκολούθως. .· γύ’,: .

■•i-' . Άρθρον 1. ■ . ■ ' ' >
«Τροποποιείται- καί συμπληροϋται τό άρθρον 4, έπί σκο

πώ » ■ ξ ... , ·μ '
α) επαναφοράς εις την αρμοδιότητα τοϋ Υπουργού Οι

κονομικών της έγκρίσεως τών προϋπολογισμών ώρισμένων 
ν.π.δ.δ., τα όποια, δι’ ειδικών διατάξεων, έχουν έξαιρεθή 
έκ τής εφαρμογής,τών διατάξεων τοϋ άρθρου 2 τοϋ Α.Ν. 
2S1/1936 «περί συγχωνεύσεως τών παρά-τοίς Πολιτικοΐς 
'Τπουργείοις καί ταΐς Γενικαΐς Διοικήσεσιν 'Υπηρεσιών 
Έγκρίσεως καί Έκκαθαρίσεως Δαπανών καί τών Ειδι
κών Λογιστηρίων», ώς έτροποποιήθη καί συνεπληρώθη 
διά τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν. 7S7/1943 «περί συμπληρώσεως 
τοϋ Α.Ν. 281/1936» καί τοϋ άρθρου 16 τοϋ Α.Ν. 1538/ 
1950 «περί ρυθμίσεως τών αποδοχών τών υπαλλήλων ν.π.
δ.δ.». : ·Υ

Ή κατά τά άνωτέρω επαναφορά πάντων τών ν.π.δ.δ. 
εις την περί έγκρίσεως τών' προϋπολογισμοί των, άρμοδιό- 
τητα τοϋ 'Υπουργού τών Οικονομικών συμπορεύεται πρός' 
την γενικήν αρχήν τοϋ Ν.Δ. 496/1974 την προβλέπουσαν 
την υπαγωγήν εις αύτό πάντων ’ τών νομικών προσώπων 
(άρθρο ν 1), έν συνδυασμώ καί πρός την εύχέρειαν έξαιρέ- 
σεως, ένίων έξ αύτών, έκ τών διατάξεων τοϋ Ν. Δ/τος 
τούτου, είτε έν όλω είτε έν μέρει (άρθρον 56). ■ .

Δικαιολογητική βάσις τής ώς άνωτέρω ρυθμίσεως είναι, 
ότι τα νομικά ταΰτα πρόσωπα, όμοϋ μετά τοϋ Δημοσίου,- 
αποτελούν τον Δημόσιον Τομέα της Οικονομίας, τοϋ όποιου 
ή διοίκησις έπιβάλλεται όπως κατευθύνεται_ υπό ενιαίου 
φορέως καί δή ύπό τοϋ υπευθύνου διά την άσκησιν της δη
μοσιονομικής ’ πολιτικής ‘Υπουργού τών Οικονομικών.

Αί ραγδαίώς σημειούμεναι έξελίξεις καί διακυμάνσεις 
της οικονομίας, ή αύξουσα ρυθμιστική παρέμβασις, τοϋ 
Κράτους έπ’ αύτής καί ή άνάγκη έναρμονίσεως τών ύπό 
τών ν.π.δ.δ. διενεργουμένων δαπανών πρός τά πραγματο- 
ποιούμενα ύπ’ αύτών έσοδα επιβάλλουν. όπως ό 'Υπουργός

. ήΐ-·2-^
τών Οικονομικών παρακΟλουθή την εν γενει πορείαν τών 
ν.π.δ.δ. δεδομένου_ότι ή λειτουργία των σαφώς επηρεάζει 
τάς δημοσιονομικάς συνθήκας της χώρας.

Έξ άλλου, δέον όπως μή παραβλέπεται τό γεγονός ότι 
σημαντικόν τμήμα της ύπό τοϋ Κράτους άσκουμένης Κοι
νωνικής Πολιτικής ύλοποιεΐται μέσω τών ν.π.δ.δ. καί ότι 
ή προσφυγή εις τον Κρατικόν Προϋπολογισμόν, πρός κά- 
λυψιν τών έλλειμμάτων τών διαχειρίσεων τών ν.π.δ.δ., 
άποτελεϊ σήμερον σύνηθες φαινόμενον.

Διά τούς ώς άνω λόγους, έθεσπίσθησαν καί αί διατάξεις 
τών παρ. 2 καί 3 τοϋ άρθρου 3 τοϋ Ν.Δ. 496/1974, βάσει 
τών όποιων ό 'Υπουργός τών Οικονομικών :

(1) καθορίζει την ταξινόμησιν τών εσόδων καί έξόδων 
τών προϋπολογισμών τών ν.π.δ.δ., ή όπνία δέον (α) νά τεί- 
νη εις τήν- ευχερή κχτάρτισιν τών Εθνικών Λογαριασμών, 
(β) νά έπιτρέπη τήν σύγκρισιν τών μεγεθών τών Προϋπο
λογισμών διαχρονικώς καί (γ) νά άπεικονίζη τήν κατά 
τομείς δραστηριότητα αύτών καί

2) χαράσσει τάς κατευθύνσεις καταρτίσει»; καί έκτε- 
λέσεως τών προϋπολογισμών.

β) Παροχή; εύχερεία; πρός υποβολήν τών προϋπολογι
σμών ώρισμένων ν.π.δ.δ. έντο; μηνό; άπύ τοϋ καθορισμού 
τής κρατικής επιχορηγήσει»; ή τής έγκρίσεώς των ύπό τής 

. οίκεία; Γενικής Συνελεύσεω;, κατ’ έξαίρεσιν άτύ τής διά 
τοϋ αύτοϋ άρθρου, προβλεπομένης ύποχοεώσεως περί ύπο- 
βολής τών προϋπολογισμών πρός έγκρισιν ένα τούλάχι- 

’ στον μήνα πρό τής ένάρξεω; τοϋ οικονομικού έτους καί 
γ) ρυθμίσεως έπί τό έλαστικώτερον . τής τηρητέα; δια

δικασία; έκτελέσεως τών προϋπολογισμών, εις ήν πεοί- 
πτωσιν ούτοι δεν έχουν έγκριθή τελικώς κατά την έναρ- 
ξιν τοϋ οικονομικού έτους.

Αί ύπό τάς ώς άνω στοιχεία (β) καί'(γ) ρυθμίσεις, προ- 
τείνονται βάσει τής κτηθείσης πείρας, έν σχέσει μέ τήν 
δυνατότητα έμπροθέσμου ύποβολής ύπό τών ν.π.δ.δ· πών 
προϋπολογισμών των, έν δψει τοϋ ότι αΰτη έξαρτάται έκ 
τής πληρώσεως ώρισμένων προϋποθέσεων, ώς είναι ό κα
θορισμό; κρατικών έπιχορηγήσεων έκ τοϋ τακτικού ή 
δημοσίων' έπενδύσεων προϋπολογισμού, ό όποιο; καθορι
σμό; εις πλεΐστας περιπτώσεις, ιδία έκ τών δημοσίων έπεν- ' 
δύσεων, καθυστερεί. 1

• Άρθρον 2. ■ ; ;
Τροποποιείται καί συμπληροϋται τό άρθρον 5, έπί σκο

πώ, όπως Ι
α) κατ’ έξαίρεσιν τής γενικής έφαρμογής, διατάξεως 

αύτοϋ, περί είσπράξεως. τών έσόδων τών ν.π.δ.δ. κατά 
τήν διαδικασίαν είσπράξεως τώνι δημοσίων έσόδων, παρά- 
σχεθή έξουσιοδότησις, κατόπιν ήτιολογημένης γνώμης τής 
κατά τό άρθρον 59 Επιτροπή;, διά τόν> καθορισμόν ειδι
κής διαδικασίας είσπράξεως έσόδων καί

β) διατηρηθούν έν ίσχύι κείμεναι είδικαί διατάξςις ν.π.δ.δ., 
προβλέπουσαι μεγαλυτέραν προσαύξησιν λόγω έκπροθέ- 
σμού καταβολής. _ ,

'.'•'Αί ρυθμίσεις αύται πρότείνονται κατόπιν γενομένων άπο- 
δεκγών αιτημάτων ν.π.δ.δ., διά τά όποια, λόγω τών ιδιο
μορφιών των, συντρέχει άνάγκη ειδικών διαδικασιών είσ- 
πσάξεως τών έσόδων των. Είδικώς ή διατήρησίς διατά
ξεων ώρισμένων ν.π.δ.δ., ώς τό ΙΚΑ, προβλεπουσών με
γαλυτέραν προσαύξησιν λόγω έκπροθέσμου καταβολής όφει- 
λών πρός αύτά, κρίνεται άναγκαία, άφ’ ενός, ίνα μή στε-. 
ρηθοΰν ταΰτα άντιστοίχου σημαντικού έσόδου καί ' άφ’ 
έτέρου, ίνα ή έπηυξημένη αυτή προσαύξησις άποτελή άνα- 
γκαστικόν μέτρον · είσπράξεως τών έσόδων των.

■ _ . Άρθρον, 3. · .·.'■'.
Τροποποιείται καί συμπληροϋται τό άρθρον 6, έπί σκοπώ, 

όπως : ·. . - .-'V · ·.,'■> _ · .- ·7 ·· .
• α) αύξηθή άπό 5.000 εις 10.000 δραχμάς, έν δψει τών 

- διαμορφωθεισών οικονομικών συνθηκών, ' τό χρηματικόν 
όριον, άπό τοϋ όποιου ό καταθέτης ύποχρεοϋται είς την
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ύπογραφήν τοΰ αποδεικτικού εΐσπράξεως καί παρασχεθώ 
έξουσιοδότησις διά τήν, εις ειδικά; περιπτώσεις, έλαστικω- 
τέραν ρύθμισιν της ώς άνω ύποχρεώσεως αύτού καί

β) διαρρυθμισθούν αί διατάξεις περί εΐσπράξεως εσόδων 
των ν.π.δ.δ. ίνα προβλεφθούν αί περιπτώσεις εΐσπράξεως 
αύτών ύπό δημοσίων επιχειρήσεων, ώς καί υπό νομικών 
προσώπων ιδιωτικού δικαίου, ώς καί σήμερον ισχύει.

"Αρθρον 4.
Τροποποιείται τό άρθρον 13 καί ορίζεται, ότι διορισμοί 

καί λοιπαί μεταβολαί καταστάσεως τοΰ προσωπικού των 
ν.π.δ.δ. ένεργούνται κατόπιν εγγράφου βεβαιωσεως περί 
ύπάρξεώς της άπαιτουμένης πιστώσεως πρδς άντιμετώπισιν 
της δαπάνης, ούχί παγίως, ώς προβλέπει ή τροπςποιουμένη 
διάταξις, αλλά διά δωδεκάμηνον τουλάχιστον χρονικόν διά
στημα καί ότι ή βεβαίωσις αΰτη, πρός άπλούστευσιν τής 
σχετικής διαδικασίας, έκδίδεται ύπό τοΰ προϊσταμένου τής 
οικονομικής υπηρεσίας τοΰ νομικού προσούπου καί ούχί 
ύπό τοΰ προϊσταμένου τής οικείας 'Υπηρεσίας τής έχούσης 
την αρμοδιότητα της τελικής έγκρίσεως τοΰ προϋπολογισμού, 
ώς προβλέπει ή τροποποιουμένη διάταξις. Ή θέσπισις τών 
διατάξεων τούτων συνδυάζεται καί πρός τήν κατάργησιν,' 
δυνάμει τοΰ άρθρου 17, τής άρμοδιότητος τοΰ Υπουργού 
τών~ Οικονομικών πρός ίγκρισιν τοΰ διορισμού προσωπικού 
τών ν.π.δ.δ. .

"Αρθρον 5.
Συμπληρούται τό άρθρον 15, έπί σκοπώ διατηρήσεως 

έν ΐσχύι άφ’ ενός μέν τών διατάξεων τού άρθρου 98 τοΰ 
Ν.Δ. 321/1969, δι’ ών παρ-χεται ευχέρεια άναθέσεώς τής 
Ταμιακής-Υπηρεσίας τών ν.π.δ.δ. εις τά Δημόσια Ταμεία, 
άφ’ ετέρου δέ κειμένων διατάξεων, δι’ ών προβλέπεται ή 
εΐσπραξις τών εσόδων τών νομικών προσώπων καί ύπό· 
έτςρων οργάνων, λ: - ·, . τ ■ - . ; . .. .

Αί ρυθμίσεις αύτάι προτείνονται έπί σκοπώ διατηρήσεως 
διατάξεων, ώρισμένων ν.π.δ.δ., αίτινες διευκολύνουν την 
είσπραξιν τών εσόδων των. - ■

"Αρθρον 6.
Τροποποιείται τό άρθρον 18 καί ορίζεται, ότι διά τά 

χρηματικά έντάλματα προπληρωμής, τά έκδιδόμενα έπ’ όνό- 
ματι τών Τραπεζών 'Ελλάδος καί ’Αγροτικής, ά ορισμός, 
δευτέρου ύπολόγου είναι ούχί ύποχρεωτικός, ώς ορίζεται 
ύπό τής τροποποιουμένης διατάξεως, αλλά δυνητικός καί 
επιμηκύνεται ό χρόνος άποδόσεως λογαριασμού έπί χρημα
τικών ενταλμάτων προπληρωμής, ή εκδοσις τών οποίων 
επιτρέπεται μέχρι λήξεως τού οικονομικού έτους, άπό δύο 
εις τέσσαρας μήνας,' κατά τά ίσχύοντα εις τό Δημόσιον, 
δι’ άμφοτέρας τάς περιπτώσεις. · '

"Αρθρον 7. "
Συμπληρούται τό άρθρον 20, ίνα έπεκταθή ή ευχέρεια 

τής, δι’ εντολής μεταφοράς, πληρωμής οφειλών ν.π.δ.δ. 
καί εις εκείνα, ή ταμιακή διαχείρισις τών όποιων ασκείται, 
ούχί μόνον ύπό τής Τραπέζης τής Ελλάδος, ώς προβλέπει 
ή τροποποιούμενη διάταξις, άλλά καί ύπό ετέρων Τραπεζών, 
συμμετεχουσών εις τό παρά τή Τραπέζη τής Ελλάδος 
Συμψηφιστικόν .Γραφεΐον.

"Αρθρον 8.
Τροποποιείται τό άρθρον 22, έπί σκοπώ, όπως ή εγκρισις 

έκδόσεως αντιγράφων άπολεσθέντων άποδεικτικών είσπρά- 
ξεως καί τίτλων πληρωμής παρέχεται ύπό τής δημοσίας 
αρχής, τής άσκούσης την έποπτείαν καί έγκρινούσης τόν 
προϋπολογισμόν τών ν.π.δ.δ. καί ούχί ύπό τού Νομάρχου 
εις τήν περιφέρειαν τού όποιου εδρεύει τούτο, ώς προβλέ
πει ή τροποποιουμένη διάταξις.

Ή ρύθμισις αΰτη προτείνεται έπί σκοπώ όπως ή σχετική 
εγκρισις παρέχεται ύπό τού αρμοδίου οργάνου, τοΰ άσκούν- 
τος τήν έπί τού ν.π.δ.δ. διοικητικήν καί οικονομικήν έπο-

,. "Αρθρον 9.
Τροποποιείται τό άρθρον 24 έπί σκοπώ όπως : «
α) περιορισθούν τά ύπό τών ν.π.δ.δ. ύποχρεωτικώς τηρού

μενα λογιστικά βιβλία, εις τό ήμερολόγιον, τό όποιον θά 
τηρήτα; ύπό πάντων τών νομικών προσώπων καί τό βιβλίον 
Ταμείου, τό όποιον θά τηρήται μόνον ύπό τών έχόντων 
ιδίαν Ταμιακήν Υπηρεσίαν. Εις ταύτα προστίθεται καί τό 
βιβλίον έπιταγών καί έντολών μεταφοράς, τό όποιον θά 
τηρήται ύπό τών νομικών προσώπων, ή διαχείρισις τών 
όποιων άσκεΐται ύπό Τραπέζης ή Πιστωτικού ’Οργανισμού.

Αι ρυθμίσεις αύται προτείνονται έπί σκοπώ όπως, προ- 
κειμενου περί νομικών προσώπων περιωρισμένης οικονομι
κής δραστηριότητος, περιορισθούν τά ύποχρεωτικά λογι
στικά βιβλία, παρεχομένης άμα τής εύχέρείας καθορισμού 
περισσότερων τοιούτων διά τάς περιπτώσεις ιδία νομικών 
προσώπων έκτεταμένης οικονομικής δραστηριότητος.

β) κχθορισθή εύθέως ύπό τού νόμου ή διαδικασία καί 
τα αρμόδια όργανα διά τήν θεώρησιν τών ώς άνω λογιστικών 
βιβλίων καί -

γ) παρασχεθή έξουσιοδότησις καθορισμού καί έτέρων 
ύποχρεωτικών βιβλίων, άναλόγως πρός τό άκολουθούμενον 
ύπό. έκάστου νομικού προσώπου λογιστικόν σύστημα.

',__■ ■■ · ·____ ’ "Αρθρον ΙΌ.___ /__________-_______ '
Τροποποιείται τό άρθρον 25 έπί σκοπώ, όπως παρασχεθή 

έξουσιοδότησις καθορισμού, άφ’ ενός μέν τοΰ ύψους τής 
παγίας προκαταβολής άνευ τών προβλεπομένων ύπό τής 
τροποποιουμένης διατάξεως περιορισμών, άφ’ ετέρου δέ τού 
τύπου·; τών χρηματικών ένταλμάτων, δι’ ών χορηγούνται 
αί πάγιαι προκαταβολαί.,

. , "Αρθρον 11.
Τροποποιείται τό άρθρον 11, έπί σκοπώ σαφεστέρου 

καθορισμού τών ύποχρεώσεων τών διαχειριστών παγίας 
προκαταβολής πρός κατάθεσιν ‘.τών διαθεσίμων κεφαλαίων 
των, παρεχομένης εύχερείας καταθέσεως τού ποσού τής 
παγίας προκαταβολής καί είς τά Δημόσια Ταμεία.

"Αρθρον 12.
Τροποποιείται καί" συμπληρούται τό -άρθρον 30, έπί 

σκοπώ : .
α) καταργήσεως τής υποχρεωτικής καταρτίσεως ισο

λογισμού περιουσιακής καταστάσεως, ήν προβλέπει ή τρο- 
ποποιουμένη διάταξις, καί καθιερώσεως άντ’ αυτού ισολο
γισμού χρηματικής διαχειρίσεως, ώς ισχύει καί διά τό 
Δημόσιον.

β) παροχής έξουσιοδοτήσεως διά τήν ρύθμισιν θεμάτων 
σχετικών μέ τήν κατάρτισιν ισολογισμού .περιουσιακής κατα
στάσεως τών ν.π.δ.δ. καί

γ) διατηρήσεως, μέχρι τροποποιήσεώς των, κειμένων 
ειδικών διατάξεων ρυθμιζουσών θέματα άπογραφής περιου
σιακών στοιχείων, άποτιμήσεως, άποσβέσειος κ.λπ.

^ "Αρθρον 13.
Τροποποιείται καί συμπληρούται τό άρθρον 35, · έπί 

σκοπώ :
α) ορισμού ώς άρμοδίου οργάνου, διά τήν συγκρότησιν 

τής ’Επιτροπής προσδιορισμού τής χρηματικής άξιος τού 
καταλογιζομένου, λόγω έλλείμμχτος, ύλικοϋ, τής έποπτευ- 
ούσης καί έγκρινούσης τόν προϋπολογισμόν τού νομικού 
προσώπου άρχής, αντί τού Νομάρχου.

* Η ρύθμισις αΰτη προτείνεται ίνα ή συγκρότησις τής 
’Επιτροπής ένεργεϊται ύπό τού άρμοδίου οργάνου, τού 
άσκούντος τήν έπί τού Ν.Π.Δ.Δ. διοικητικήν καί οικονομι
κήν έποπτείαν.

β) Αΰξήσεως άπό 10.000 είς 20.000 δραχμάς. έν οψε, 
τών διαμορφωθεισών οικονομικών συνθηκών, τοΰ ορίου - 
έντός τού όποιου ή άξια τού έλλείποντος ύλικού προσδιο
ρίζεται ύπό τού διοικούντος τό νομικόν πρόσωπον συλλοι 
γικού οργάνου καί
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ν) παροχής έξουσιοδοτήσεως, διά την άναπροσχρμογήν 
τοΰ ώε άνω χρηματικού ποσού, τοϋ άποτελοϋντος τδ όριον 
^ντδί τοϋ οποίου ή άξια τοϋ έλλείποντος υλικού προσδιο- 

υπό τοϋ διοικοϋντος τδ νομικόν πρόσωπον συλλο
γικού οργάνου.

“Λρθρον 14.
Τεοποποιείτχι καί συμπληροϋται τδ άρθρον 43 διά τούς 

ακολούθους λόγους :
I. Διά τής έφαρμοζομένης ήδη διατάξεως της πχρ. 1 

■ χύτοϋ προβλέπεται ότι ό διαγωνισμός, διά προμηθείχς ή 
δι’ έκτέλεσιν εργασιών των Ν.Π.Δ.Δ., ώς καί δι’ έκποίησιν 
ειδών άνηκόντων εις χύτά, διεξάγεται κατά τάς Six τδ 
δημόσιον ΐσ/υούσας επί τοϋ θέματος τούτου διαδικαστικές 
διατάξεις, άνχλόγως έφαρμοζομένχς.'

Διά της άνωτέρω διχτάξεως, άφ’ ένδς δημιουργοϋντχι 
ερμηνευτικά προβλήματα έκ της άναλογικής εφαρμογής, 
επί τών Ν.Π.Δ.Δ., τών διά τδ Δημόσιον ίσχυουσών οιατά- 
ξεων καί άφ’ ετέρου καταλείπεται νομοθετικόν κενόν, ώς 
πρός τάς εφαρμοστέας ούσιαστικάς διατάξεις.

Πρδς θεραπείαν τών άνωτέρω, διά τοϋ ώς άνω άρθρου 
14 τοϋ νομοσχεδίου, παρέχεται ειδική έξουσιοδότησις πρός 
εκδοσιν Π.Δ/των διά τών οποίων θά ρυθμίζεται έκάστοτε 
τδ δλον θέμα τής διενέργειας προμηθειών, μισθώσεων,- 
εκποιήσεων, ώς καί της έκτελέσεως εργασιών καί ορίζεται 
ότι μέχρι τής άνωτέρω ρυθμίσεως θά έφαρμόζώνται άνα- 
λόγως αί διά τδ Δημόσιον ίσχύουσαι οίκεΐαι διατάξεις, 
οΰσιαστικαί καί διαδικαστικαί. "

2. Κατά την ήδη έφαρμοζομένην διάταξιν τής παρ. 4 
τοϋ άρθρου 43 τοϋ Ν.Δ. 496/1974 ώς έτροποποιήθη διά 
τοϋ Ν.Δ. 220/74, επιτρέπεται, μέχρι τής 19.7.1976, ή 
έκδοσις Π.Δ/των πρός διατήρησιν έν ίσχύι κειμένων ειδι
κών διατάξεων τών Ν.Π.Δ.Δ., διά τών οποίων ρυθμίζονται 
άλλως τά έν τώ άρθρω τούτω θέματα. · ? _

Ή άνωτέρω διάταξις άντίκαθίσταται διά τής νέας παρ. 
δ τοΰ άρθρου 14 τοΰ νομοσχεδίου, διά τής οποίας έπέοχΟν- 
ται αί άκόλουθοι τροποποιήσεις : \ Λ*· · ·.

α) Παρατείνεται ή προθεσμία έκδόσεως τών ώς άνω' 
Π.Δ/των, περί διατηρηρήσεως' έν ίσχύι ειδικών διατάξεων 
τοϋ Ν.Π.Δ.Δ., άπδ τής 19.7.1976 εις την 31.12.1977 καί 
ορίζεται δτι τά Δ/τά ταΰτα έκδίδον-at οΰχί προτάσει τοϋ 
αρμοδίου κατά περίπτωσιν Υπουργού καί τοϋ'Τπουργοϋ 
τών Οικονομικών, ώς προβλέπεται ήδη, άλλά μόνον τοϋ ' 
* Υπουργού τών Οικονομικών καί μετά ήτιολογημένην 
γνώμην τής κατά τδ άρθρον 59 ’Επιτροπής, πρός άπλού- 
στευσιντών διαδικασιών. Ή παράτασις τής ώς άνω προ
θεσμίας κρίνεται έπιβεβλημένη, έν 6ψει καί τής προβλε- 
πομέ'/ης έκδόσεως τών ώς άνω γενικής εφαρμογής Π. Δ/των, 
προκειμένου νά παρασχεθή χρονικώς ή ευχέρεια μελέτης 
τών ειδικών, έπί τών σχετικών θεμάτων, διατάξεων ώρι- 
σμένων Ν.Π.Δ.Δ. διά την τυχόν ένδεικνυομένην διατήρη- 
σιν των. \

β) 'Ορίζεται ότι αί ώς άνω είδικαί διατάξεις, ·αί όποΐαι 
και σήμερον ισχύουν μεταβατικώς μέχρις έκδόσεως τοΰ 
περί διατηρήσεώς των Π.Δ/τος, δύναται νά έφαρμόζων- 
ται παραλλήλως πρός τάς διατάξεις τών παραγράφων 1 
εως καί 4 τοϋ αύτοϋ άρθρου, τοΰτο δέ πρός διευκόλυνσιν , 
τών Ν.Π.Δ.Δ., καθ’ δσον, διά τινα έκ τούτων, αί ώς άνω 
περί αυτών είδικαί διατάξεις είτε δεν ρυθμίζουν έξ όλοκλή - 
ρου τα περί ών τδ άρθρον τοΰτο θέματα, είτε περιέχουν 
απλουστέρας ρυθμίσεις έπί τινων μόνον θεμάτων, ώς π.χ. 
περί τών χρηματικών ποσών, τών άποτελούντων τά όρια 
εντός τών οποίων επιτρέπεται ή "από τοϋ .δημοσίου διάγω-, 
νιφμοϋ έξαίρεσις καί . ' V

γ) παρέχεται ευχέρεια καταργήσεως τών ώς άνω Π.Δ/των ν 
περί διατηρήσεώς έν ίσχύι ειδικών διατάξεων, έάν έκλεί- 
ψουν οί λόγοι διά τούς όποιους έξεδόθησαν. ’

Άρθρον 15. . .
Τροποποιείται και συμπληροϋται τδ άρθρον 56, έπί σκο-, 

πω όπως:

α) Εξαιρεθούν τής εφαρμογής τών διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 
496/1974 καί τά διά διατάξεων τελευταίας βουλήσεως ή 
δωρεών συνιστώμενχ ιδρύματα κλπ. τοϋ Α.Ν. 2039/1939, 
λόγω τής ιδιομορφίας των, -% όποια άλλωστε, διέπονται 
ώς πρός τά σχετικά περί λογιστικού θέματα υπό ιδίων 
διατάξεων.

β) Όρισθή, ρητώς, δτι καί έτερα νομικά πρόσωπα, 
πλήν τών ’Οργανισμών Τοπικών 'Αυτοδιοικήσεων καί 
τών 'Ιδρυμάτων τοϋ Α.Ν. 2039/39, δύναται νά έξχιροΰνται, 
έκ τής έφχομογής είτε τοϋ συνόλου είτε μέρους τών διατά
ξεων τοϋ Ν.Δ. 495/1974, μόνον έφ’ δσον ειδικοί λόγοι 
έπιβάλλουν τούτο.

Βάσει τής τροποποιουμένης διχτάξεως δεν παρέχεται 
ευχέρεια τής έν μέρει έξαιρέσεως έκ τών διατάξεων τοΰ 
Ν.Δ. 496/74. όπερ κοίνεται άπαοαίτητον δι’· ώρισμένα 
Ν.Π.Δ.Δ.

γ) Καταργηθή ή σύμπρχξις τοϋ Πρωθυπουργού, διά τήν 
έκδοσιν τών περί τής ώς άνω έξαιρέσεως Π.Διαταγμάτων.

'Η ρύθμισις αύτη αποβλέπει εις την άπλούστευσιν τής 
διαδικασίας έκδόσεως τών έν λόγω Π.Δ/των, περιοριζο- 
μένης τής έκδόσεως τούτων μετά πρότχσιν μόνον τών καθ’ 
ύλην άρμοδίων Υπουργών.

δ) Καθορισθή σαφώς ώς προθεσμία έκδόσεως τών ώς 
“άνω Π.Διαταγμάτων ή 31.12.1977 καί -— --------

ε) Παρασχεθή έξουσιοδότησις διά τήν κατάργησιν · τών 
ώς άνω περί έξαιρέσεως Π.Διαταγμάτων.

Άρθρον 16. ^
Τροποποιείται καί συμπληροϋται τδ άρθρον 59 καί 

συνισταται Γνωμοδοτική ’Επιτροπή Λογιστικού τών 
Ν.Π.Δ.Δ., καταογουμένης τής ίσχυούσης διατάξεως περί 
συγκροτήσεως 'Ομάδων ’Εργασίας έπί τοϋ θέματος τούτου.

' ’ Ή σύστασις τής έν λόγω ’Επιτροπής, εις. τήν όποιαν 
θά. μετέχη ώς μέλος καί άνώτερος οικονομικός υπάλληλος 
Ν.Π.Δ.Δ., κρίνεται ώς άπολύτως άναγκαία διά τήν μελέτην 

.-.'τοϋ όλου θέματος τοϋ Λογιστικού τών Ν.Π.Δ.Δ., · τήν 
' διατύπωσιν τών ύπδ τοϋ Ν.Δ. 496/1974 προβλεπδμένων 

Π.Διαταγμάτων καί λοιπών κανονιστικών πράξεων, τών 
ένδεχομένων τροποποιήσεων αυτών, ώς καί πρδς ύποβοή- 
θησιν τοϋ έργου τής 'Υπηρεσίας διά τήν έπίλυσιν τόσον

* τών έκ τής έφαρμογής τών νέων διατάξεων άναφυομένων 
έκάστοτε ζητημάτων, δσον καί άλλων συναφών θεμάτων.

•, Άρθρον 17. .
Τροποποιείται καί συμπληροϋται τδ άρθρον 60, έπί σκο

πώ όπως: ...
α) Εξαιρεθούν, έκ τής γενικής κχτχργητικής διατάξεως 

τής παραγράφου 1 τοΰ ώς άνω άρθρου 60, έστω καί άν άν- 
τίκεινται εις τάς διατάξεις τοΰ Ν.Δ. 496/1974, μόνον κεί-

* μεναι διατάξεις άφορώσαι εις τήν ίσχύν έπί τών ν.π.δ.δ. 
τής νομοθεσίας, αα) περί έκτελέσεως δημοσιών έργων (Ν.Δ. 
1266/1972), ββ) περί έργων δημοσίων επενδύσεων (Ν. 
2212/1952 ώς τροποποιηθείς ισχύει) καί γγ) περί Ύπηρε-

* σίας Κρατικών Προμηθειών (Ν.Δ. 3095/1954), ούχί δέ 
καί τής νομοθεσίας περί μισθώσεως άκινήτων πρδς στέ- 
γασιν δημοσίων υπηρεσιών, καθ’ δσον τδ τελευταΐον τούτο 
θέμα ρυθμίζεται διά τών διατάξεων τοΰ άρθρου 14 τοΰ έι^’
ού ή παρρϋσα Νόμου.

β) Προστεθούν εις τάς, διά τής παρ.'2 τοΰ, άρθρου 60, 
καταργουμένας διατάξεις καί αί τοιχϋτχι τοϋ Ν.Δ. 754/ 
1970 περί πληρωμής δαπανών ν.π.δ.δ. δι’ έπιταγών, καθ’ 
δσον τά έν αύτο) θέαατα ρυθμίζονται έξ ύπχρχής διά τοϋ 
Ν.Δ. 496/1974 καί

)'.· γ) καταργηθοϋν πάσαι αί γενικαί ή είδικαί διατάξεις, 
διά τών όποιων προβλέπεται ή έγκρισις τοϋ Υπουργού τών 
Οικονομικών,’ διά τδν διορισμόν προσωπικού τών ν.π.δ.δ. 
Ή ρύθμισις αυτή συμπορεύεται πρδς τήν, κατόπιν τοϋ Ν.Δ. 
321/1969 «περί Κωδικός. Δημοσίου Λογιστικού», κχτάρ- 
γησιν όμοιας αρμοδιότητας τοϋ Υπουργού τών Οικονομι
κών διά τήν έγκρισιν διορισμού προσωπικού τοϋ Δημοσίου. 
Άλλωστε, ό έλεγχος τής ύπάρξεως προβλέψεως τής άπαι-



— 4 —

τουμένης πιστώσεως ώς απαραίτητου- προϋποθέσεως διά 
διορισμούς καί λοιπάς μεταβολάς προσωπικού των ν.π.δ.δ. 
διασφαλίζεται διά των, έν χρθρω 4 τοϋ έφ’ ού ή παρούσα 
Νόμου, λαμβανόμένων μέτρων, ήτοι τής παροχής σχετικής 
βεβαιώσέως, περί τής προβλέψεως ταύτης, ώς ισχύει καί 
διά τό Δημόσιον.

Άρθρον 18.
Διά τοϋ άρθρου τούτου παρέχεται έξουσιοδότησις προς 

έκδοσιν Πρ. Διατάγματος, διά τοϋ όποιου θά κωδικοποιη- 
θοϋν εις ένιαΐον κείμενον νόμου αί διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 496/ 
1974, ώς διαμορφοϋνται μετά τήν τροποποίηση/ καί συμ- 
πλήρωσιν αυτών διά τοϋ Ν.Δ. 220/1974, τοϋ Ν. '250/1976 
καί τοϋ παρόντος, 'τοΰτΟ δέ προς διευκόλυνσιν των 'Υπηρε- 

. σιών τοϋ Δημοσίου καί των Ν.Π.Δ.Δ. κατά την εφαρμογήν 
αύτοΰ. ’ ' ;. .

■_ ■■ /. Άρθρον 19.
Διά τοϋ άρθρου τούτου ορίζονται τά τής ένάρξεως ι

σχύος τοϋ έφ* ού ή παροϋσα Νόμου, ή οποία, εξαιρέσει ώ- 
ρισμένων διατάξεων αύτοϋ, ορίζεται ώς άρχομένη άπό 1ης
’Ιανουάριου 1977. ^

Επισυνάπτεται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, περιέχον τάς άντικα- 
θιστωμένας καί συμπληρουμένας διατάξεις. ;

-- Έν ΤΑΘήναις τη 18 Matot>~i976~~ : ~
" »ν 1,.’* « * ·· ’
·>_' : , Ό Υπουργός των Οικονομικών
ντ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΛΒΕΤΟΓΛΟΥ

Ά : ·\ ·; ■ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ή ί% ' : r:
«Άνήκον είς την Αίτιολογικήν Έκθε’σιν επί τοϋ σχεδίου 

·:, νόμου «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τοϋ 
V Ν.Δ.496/1974» περί Λογιστικού τών Νομικών Προσώ- 
Τ,·. πων Δημοσίου Δικαίου, ώς έτροποποιήθη διά τοϋ Ν.Δ. 
ψ 220/1974 καί τοϋ Ν. 250/1976». >:·.\ ■ /".

- ·.. '■·. Περιέχει: ■ ' . , "·.
Τάς άντικαθιστωμένας καί συμπληρουμένας, διά τοϋ ανω

τέρω σχεδίου νόμου, διατάξεις.
I. Ν.Δ. 496/1974 «περί Λογιστικοΰ τών Νομικών Προ

σώπων Δημοσίου Δικαίου» (Φ.Ε.Κ. 204/1974).
; Άρθρον 4. . ι .

. Έγκρισις τοϋ Προϋπολογισμοϋ.
1. Οι Προϋπολογισμοί τών ν.π.δ.δ. μετά τών ύπ’ 

αύτών εισηγητικών εκθέσεων υποβάλλονται ένα τουλάχιστον 
μήνα προ τής ένάρξεως τοϋ Οΐκονομικοϋ “Ετους είς δ άνα- 
φερονται, προς έγκρισιν παρά τών άρμοδίων ’Οργάνων.

2. Έφ’ όσον άμα τη ένάρξει τοϋ οΐκονομικοϋ έτους δεν
έχει έγκριθή ό προϋπολογισμός υπό τών άρμοδίων ’Οργάνων 
ή έκτέλεσις τούτου ένεργεΐται κατά ποσοστόν 25% τών 
άντιστοίχων πιστώσεων τοϋ Προϋπολογισμού τοϋ λήξαντος 
οΐκονομικοϋ έτους καί διά χρονικόν διάστημα ούχί μεϊζον 
τοϋ τριμήνου. 1

’Εάν καί μετά την Ιην ’Απριλίου, δεν έχη έγκριθή δι’ 
οίονδήποτε λόγον ό Προϋπολογισμός, επιτρέπεται όπως ή 
εκτέλεσις ένεργήται επί έν είσέτι τρίμηνον, κατά τήν αύτήν 
ως άνω διαδικασίαν δι’ άποφάσεων τών άρμοδίων διά τήν 
έγκρισιν τοϋ προϋπολογισμού ’Οργάνων.
- 3. Δαπάναι, ή πληρωμή τών όποιων είναι υποχρεωτική 
έκ διατάξεως νόμου ή δικαστικής άποφάσεως ή συμβάσεως 
συναφθείσης κατά τά προηγούμενα οικονομικά έτη, δύναται 
νά πραγματοποιώνται κατά τό έν τη προηγούμενη παραγρά
φω έξάμηνον, μέχρι τοϋ συνόλου τών οικείων πιστώσεων 
τοϋ ύπό 'έγκρισιν προϋπολογισμού.
•. ■ ·" . ν. “Αρθρον 5.

“Εσοδα. 4

4. Τά έσοδα είσπράττονται κατά τήν διαδικασίαν είσπρά- 
ξεως τών Δημοσίων εσόδων. (

5. Αί προσαυξήσεις λόγω μή εμπροθέσμου καταβολής 
οφειλών προς τό Νομικόν Πρόσωπον, διέπονται ύπό τών 
διά τό Δημόσιον ίσχυουσών οικείων διατάξεων, άναλόγως 
έφαρμοζομένων. , ·

“Αρθρον 6.
’Αποδεικτικά είσπράξεως.

1. Τά επί τής είσπράξεως τών εσόδων όργανα εκδίδουν 
διά πάσαν εϊσπραξιν αποδεικτικόν είσπράξεως, ό τύπος τοϋ 
οποίου ορίζεται δι’ άποφάσεως τοϋ 'Υπουργού Οικονομικών 
δημοσιευομένης είς τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως, ή’ 
είσπραξις δέ, θεωρείται ώς μή γενομένη, άν δεν έξεδόθη 
τό κατά τον κεκανονισμένον τύπον άποδεικτικόν. .

’Αποδεικτικά, είσπράξεως άνω τών 5.000 δραχμών υπο
γράφονται καί ύπό τοϋ καταθέτου.

2. Προκειμένου περί νομικών προσώπων, τών οποίων
ή είσπραξις τών εσόδων των ένεργεΐται διά τών Δημοσίων 
Ταμείων, Τραπεζών, ετέρων πιστωτικών ’Οργανισμών ή 
ετέρων ν.π.δ.δ. άποδεικτικόν πληρωμής διά τον καταβαλόν- 
τα άποτελεΐ ό καθωρισμένος τίτλος διά τόν ένεργήσαντα 
τήν εϊσπραξιν. ■

Αί εισπράξεις αύται τοϋ ν.π.δ.δ. καταχωρίζονται ώς έσοδα 
αύτοΰ έν τοΐς βιβλίοις του, βάσει τών αναγγελιών τοϋ ένερ- 

— γήσαντος—τήν- εϊσπραξιν.----- * ---------;—* -—· * —

“Αρθρον 13.
Άναγνώρισις, έκκαθάρισις καί έντολή πληρωμής έξόδων.

1. ,·:ί.............. .......·.................. ............................. .... Γ
■, tS ■

3. Διορισμοί, εντάξεις, μετατάξεις καί προαγωγαί πάσης 
/ φύσεως προσωπικού ν.π.δ.δ., ένεργοϋνται κατόπιν προη-

γουμένης προσθέτου έγγράφου βεβαιώσεως περί ΰπάρξεώς 
τής άπαιτουμένης πιστώσεως, προς άντιμετώπισιν παγίως 
τής δαπάνης, έκδιδομένης ύπό τοϋ Προϊσταμένου τής οικείας 
υπηρεσίας τής έχούσης τήν αρμοδιότητα τής τελικής έγκρί- 
σεως τοϋ Προϋπολογισμού' τοϋ νομικού προσώπου ’Αρχής, 
κατά τά λεπτομερέστερον όρισθησόμενα διά τών έν παρ. 6 
τοϋ παρόντος άρθρου προβλεπομένων Π. Διαταγμάτων.

Ώς προς τά νομικά πρόσωπα δι’ ά ήθελε συσταθή 'Υπη
ρεσία Έντελλομένων Έξόδων, ή ήθελε άνατεθή είς ύφιστα- 
μένην Υ.Ε.Ε. ή έκκαθάρισις καί έντολή δαπανών αύτών, 
βάσει τοϋ άρθρου 14 τοϋ παρόντος, ή κατά τό προηγούμενον 
έδάφιον βεβαίωσις θά παρέχηται ύπό τών ώς είρηται Υπη
ρεσιών.

Διορισμοί, εντάξεις, μετατάξεις καί προαγωγαί ένεργού- 
μεναι κατά παράβαση/ τών όριζομένων έν τη παρούση 
παραγράφω είναι άκυροι.

Άρθρον 15.
Ταμιακή διαχείρισις ν.π.δ.δ.

1. Ή Ταμιακή διαχείρισις τών ν.π.δ.δ. ένεργεΐται ύπό 
τής -Τραπέζης τής Ελλάδος κατά τάς διατάξεις τοϋ άπό 
20-1-1932 Π. Διατάγματος «περί διαχειρίσεως νομικών 
προσώπων ύπό τής Τραπέζης τής Ελλάδος» ώς αύται έκά- 
στοτε ισχύουν.

2. Μέχρι τής έκδόσεως τών προβλεπομένων διά τοϋ άπό 
20/1/1932. Π.Διατάγματος, άποφάσεων τοϋ Υπουργού 
Οικονομικών, έξακολουθοϋν ίσχύουσαι είδικαί διατάξεις, 
καθ’ άς ή ταμιακή διαχείρισις ν.π.δ.δ. ένεργεΐται ύπό έτέρας 
Τραπέζης ή πιστωτικού ’Οργανισμού.

3. Δι’ άποφάσεως τοϋ διοικοϋντος τό ν.π. οργάνου, επι
τρέπεται, όπως άνατίθενται είς μονίμους ’υπαλλήλους τοϋ 
νομικού προσώπου καθήκοντα είσπράκτορος έσόδων τούτου.

Αί εισπράξεις κατατίθενται είς τόν άσκοϋντα τήν ταμιακήν 
διαχείρισιν τοϋ νομικού προσώπου πιστωτικόν ’Οργανισμόν 
ή Τράπεζαν, κατά τά είδικώτερον είς τάς άποφάσεις ταύτας 
οριζόμενα. Είς όλως έξαιρετικάς περιπτώσεις, δι’ όμοιων 
άποφάσεων έπιτρέπεται ή σύστασις ιδίας ταμιακής ύπηρε- 
σίας^ παρά τινι νομικώ προσώπω έφ’ όσον, ή έκτασις καί ό 
χαρακςήρ των συναλλαγών έπιβάλλε.ι τούτο, έπιφυλασσο- 
μένης τής ισχύος τών κειμένων διατάξεων.



' “Αρθρον 18.
Περιορισμοί έκδόσεως ενταλμάτων προπληρωμής- 

Άπόδοσις λογαριασμού.
1 Γά εντάλματα προπληρωμής έκδίδονται έπ’ όνόματι 

•αονίαων ύπαλλήλων τοϋ ν.π. κατ’ έξαίρεσιν δε καί έπ’ 
'νότΐαει αονίμων δημοσίων υπαλλήλων ή υπαλλήλων ετέρων 

εγκρισιν τοϋ προϊσταμένου τής ύπηρεσίας‘εις ήν
- ανήκουν. , _ , .

Επίσης επιτρέπεται, η εκόοσις χρηματικών εντα/.ματων 
πεοπληρωμής έπ’ όνόματι των Τραπεζών ’Ελλάδος καί 
’Αγροτικής. , , , ' '
Έν τή περιπτώσει ταΰτη ορίζεται δεύτερος υπόλογος, κατά 
τά έν τώ προηγουμένω έδαφίω οριζόμενα.

Έξαιρετικώς επιτρέπεται ή έκδοσις ενταλμάτων προπλη- 
εωαής έπ’ όνόματι συνταξιούχων νομικών προσώπων, προς 
αντιμετώπισιν έζόδων νοσηλείας/τούτων ή μελών τών οΐκο- 
νενειών των εις τήν άλλοδαττήν, ύπό την προϋπόθεσιν ότι 
δικαιούνται τοιαύτης νοσηλείας δαπάναις τοϋ ν.π.

υ
5. Δι’ άποφάσεων τοϋ κυρίου ή δευτερεύοντος διατάκτου 

ορίζονται ό υπόλογος διαχειριστής τοϋ ποσοϋ καί ή προθε- 
σμία άποδόσεως λογαριασμού, μή δυναμένη νά όρισθή πέραν 
τοϋ ενός μηνός άπό τής λήξεως τοϋ οικονομικού έτους, καθ’
£ έξεδόθη τό χρηματικόν ένταλμα προπληρωμής καί προ-/ 
κειμένου περί τών ενταλμάτων ών lnt-ρέπεται ή έκδοσις 
μέχρι λήξεως τοϋ οικονομικού έτους, ούχί πέραν τοϋ διμή- 
νου. - .

’Επί ένταλμάτων προπληρωμής άναφερομένων εις τό αυτό 
έργον προμήθειαν ή εργασίαν, ών τά δικαιολογητικά δέν 
είναι δυνατόν νά διαχωρισθοϋν κατ’ ένταλμα, επιτρέπεται, 
όπως δι’ άποφάσεων τού έν τώ προηγουμένω έδαφίω όργάνου, 
παρατείνεται ή προθεσμία άποδόσεως. λογαριασμού μέχρι 
τής λήξεως της τασσομένης διά τό τελευταίου χρηματικόν 
ένταλμα προθεσμίας. - ’

Διά τών αυτών άποφάσεων δύναται νά έπιτραπή ή συνα- 
πόδοσις λογαριασμού δι’ άπαντα τά επ’ όνόματι. τοϋ αΰτοϋ 
υπολόγου έκδιδόμενα, διά τό αυτό έργον, προμήθειαν ή 
έργασίαν χρηματικά εντάλματα. '

“Αρθρον 20.
Έξόφλησις τίτλων πληρωμής.

ι..........................  .......... ........... ...................
2. Αΐ πάσης φύσεως πληρωμαί τών ν.π.δ.δ. ένεργοϋνται 

δι’ επιταγών έκδιδομένων ύπ’ αυτών, άπαραιτήτως βάσει 
τών ύπό τοϋ άρθρου 13 τοϋ παρόντος προβλεπομένων τίτλων 
πληρωμής καί επί τής κατά τό αρθρον 15 τοϋ παρόντος 
ασκούσης τήν ταμιακήν διαχείρισιν -τού ν.π.δ.δ. Τραπέζης 
ή πιστωτικού ’Οργανισμού. Αί έπιταγαί έκδίδονται εις δια
ταγήν τοϋ δικαιούχου τοϋ χρηματικού εντάλματος ή ετέρου 
τίτλου πληρωμής. Κατ’ έξαίρεσιν επιτρέπεται ή έκδοσις ’ 
επιταγών εις διαταγήν Τραπέζης ή πιστωτικού ’Οργανισμού 
εις περιπτθύσεις πληρωμής δικαιούχων διαμενόντων έκτος 
τής έδρας τοϋ ν.π.δ.δ. . * . -

λογ/σμών, τών τηρθυμένων παρά τών δικαιούχων, εΐτε παρά 
~?ι Τραπέζη τής Ελλάδος είτε παρ’ έτέρα Ελληνική Τρα- 
πεζη συμμετεχούση εις τό παρά τή Τραπέζη τής Ελλάδος 
λειτουργούν συμψηφιστικόν γραφεϊον, κατά τά διά άποφά- 
σεως τοϋ ’Υπουργού τών Οικονομικών οριζόμενα.

- · . 'Αρθρον 22^ ■ . '
Αντικατάστασις άπολεσθέντων άποδεικτικών εΐσπράξεως 

καί τίτλων πληρωμής. λ,λγμ,υ,, 
Έν περιπτώσει άπωλείας άποδεικτικών εΐσπράξεως ή τί

τλων πληρωμής, έκδίδονται άντίγραφα αυτών κατόπιν δια
πιστώσεων, προκειμένου μέν περί άποδεικτικών εΐσπράξεως, 
τής εισαγωγής ύπέρ τοϋ ν.π. τοϋ δι’ αυτών ‘είσπραχθέντος 
ποσού, npoV-ειμένου δέ περί τίτλων πληρωμής, τής μή έξο-

φλήσεώς των. Τά περί ών τό παρόν αρθρον άντίγραφα έκ- 
δίδονται τή προτάσει τοϋ διοικοϋντος τό ν.π. συλλογικού 
οργάνου μετ’ εγκρισιν τοϋ Νομάρχου εις τήν περιφέρειαν 
τοϋ όποιου έδρεύει τούτο.

“Αρθρον 24.
Αογαριασμοί καί λογιστικόν σύστημα.

1. Οί λογαριασμοί εών ν.π. διακρίνονται εις τούς άπεικο- 
νίζοντας τήν έκτέλεσιν τοϋ προϋπολογισμού τούτων καί εις 
τους εκτός τοϋ Προϋπ/σμοΰ λογαριασμούς, απεικονίζοντας 
τήν λοιπήν διαχείρισιν.

2. Αί έν τοΐς βιβλίοις έγγραφαί ένεργοϋνται βάσει τών 
οικείων τίτλων εΐσπράξεως καί πληρωμής (προκειμένου περί 
ταμιακών έγγραφώυ) καί τών δελτίων συμψηφισμού (προ
κειμένου περί μή ταμιακών έν γένει έγγοαοών).

3. Τά ύπό τής οικονομικής ύπηρεσίας τηρούμενα ύπο- 
χρεωτικώς λογιστικά βιβλία είναι :

α) Τό βιβλίου άπογραφών, άπολογισμών καί ισολογισμών, 
β) τό ημερολόγιου, γ) τό γενικόν καθολικόν καί δ) τό 
βιβλίου Ταμείου, έφ’ όσον παρά τών ν.π. λειτουργεί ιδία 
ταμιακή ύπηρεσία.

4. Τά έν τή προηγουμένη παραγράφω μνημονευόμενα
■ βιβλία, πλήν τοϋ γενικού καθολικού, άριθμοϋνται καί θεω- 
—ροϋνται-κατά-πά όρισθησόμενα διά κοινής άποφάσεως τοϋ

έποπτεύοντος τό ν.π. ’Υπουργού καί τοϋ ’Υπουργού Οικο
νομικών. . ■ · »

5. Τά βιβλία άποδεικτικών εΐσπράξεως έν γένει, θεωρού
μενα κατά τά έν τή προηγουμένη παραγράφω οριζόμενα, 
παραδίδονται εις τούς διαχειριστάς ύπό τής Οικονομικής 
Υπηρεσίας τοϋ ν.π. έπί άποδείξει.

6. Διά κανονισμών έγκρινομένων διά κοινής άποφάσεως
τοϋ άρμοδίου ’Υπουργού καί ’Υπουργού τών Οικονομικών 
καί δημοσιευομένων διά τής Εφημερίδας τής Κυβερνήσεως 
ορίζονται τά τής όργανώσεως καί λειτουργίας έν γένει τής 
Ταμιακής,καί λογιστικής ύπηρεσίας τών ν.π; ή κατηγορίας 
αύτών καί ΐδία α) ή διάρθρωσις τής οικονομικής ύπηρεσίας 
καί τά καθήκοντα τοϋ προσωπικού αύτής, β) τό τηρούμενου 
λογιστικόν σύστημα, γ) τά τηρούμενη βοηθητικά λογιστικά 
βιβλία καί ό τρόπος θεωρήσεως αύτών καί 8) τά τής συστά- 
σεως καί λειτουργίας τών έκτος προϋπολογισμού τηρουμέ- 
νων, κατά τήν παράγραφον 1 τοϋ παρόντος^ άρθρου, λογα
ριασμών. ,

..· _ “Αρθρον 25. .
Σύστασις Παγίων Προκαταβολών.

1. Επιτρέπεται, όπως διά κοινών άποφάσεων τοϋ’Υπουρ
γού Οικονομικών καί τοϋ κατά περίπτωσιν άρμοδίου ’Υπουρ
γού, συνιστώνται πάγιαι προκαταβολαί εις λειτουργοϋντα 
ύπό εΐδικάς συνθήκας ν.π.δ.δ.

■ Δι’ όμοιων άποφάσεων καθορίζονται αί πιστώσεις'καί τά 
ποσοστά τούτων εις βάρος τών όποιων δύναται νά πληρώ- 
νωνται δαπάναι έκ τής παγίας προκαταβολής, ώς καί τό 
ύψος τής παγίας προκαταβολής, όπερ δέν δύναται νά ύπερ- 
βαίνη τά δύο καί ήμίσυ δωδεκατημόρια τών ώς άνω καθο
ριζόμενων ποσοστών.

2................,........ ............................... ......
. 4. Αί κατά τό παρόν αρθρον. προκαταβολαί χορηγούνται 

διά χρηματικών ένταλμάτων έκδιδομένων ύπό τον έκτος 
προϋπολογισμού λογαριασμόν- «Πάγιαι Προκαταβολαί».

“Αρθρον 29. χ.
Υποχρεώσεις διαχειριστών παγίας προκαταβολής. · · .

Οί διαχειρισταί τών παγίων προκαταβολών ύποχρεοϋνται' 
όπως: « .

α) Καταθέτουν άπαραιτήτως τά έκ τής παγίας προκατα
βολής διαθέσιμα κεφάλαια εις τήν Τράπεζαν τής Ελλάδος, 
τό Ταμείου Παρακαταθηκών καί Δανείων ή έτέρας Τραπέ
ζι?· 4 . . ή;λ·

β)-Τηρούν ήμερϋλόγιον κινήσεως παγίας προκαταβολής, 
εις δ δέον νά καταχωρίζουν πάσας τάς ύπ’ αύτών ένεργου- 
μένας εισπράξεις καί πληρωμάς κατά. χρον6λογικήν σειράν .



— δ —

καί γ) ύποβάλλουν έντος τού πρώτου εικοσαημέρου έκα
στο υ μηνός, αναλυτικά ισοζύγια είς το διοικούν το ν.π. 
συλλογικόν δργανον καί τήν άρμοδίαν Έπιθεώρησιν Δημο
σίων Διαχειρίσεων.

’Απολογισμός, ’Ισολογισμός καί “έλεγχος αυτών.
“Αρθρον 30.

Κατάρτισις ’Απολογισμού καί ’Ισολογισμού.
Ι.'Τά νομικά πρόσωπα καταρτίζουν κατ’ έτος άπολο- 

γισμόν εσόδων καί εξόδων, περιλαμβανομένης έν αύτώ 
καί της κινήσεως κεφαλαίων καί ισολογισμών περιουσιακής 
καταστάσεως ' τής 31 Δεκεμβρίου έκάστου έτους τούς 
οποίους υποβάλλουν, μετά σχετικών άναλυτικών εκθέσεων, 
πρός έγκρισιν μέχρι τέλους ’Ιουνίου είς τά αρμόδια διά την 
έγκρισιν τοΰ προϋπολογισμού των όργανα, άτινα εγκρίνουν 
τούτους, μέχρι τέλους ’Ιουλίου.

2. Τής καταρτίσεως τοΰ άπολογισμοϋ καί ισολογισμού 
προηγείται ή ενέργεια άπογραφής τών στοιχείων τοΰ-ένερ- 
γητικοϋ καί παθητικού, κατά τά - εΐδικώτερον οριζόμενα 
διά τοΰ κανονισμού τοΰ προβλεπομένου υπό τής παραγρά
φου 6 τοΰ άρθρου 24 τοΰ παρόντος.

3. Ό απολογισμός εσόδων καί εξόδων έκάστου έτους, 
άπεικονίζει τά άποτελέσματα τής έκτελέσεως τοΰ προϋπο
λογισμού τοΰ άντιστοίχου έτους, εΐδικώτερον δέ εμφανίζει 
κατά στήλας καί κατά τήν έν τώ προϋπολογισμό) τάξιν 
α) Τά άρχικώς προϋπολογισθέντα έσοδα καί έξοδα, β) τάς 
γενομένας μεταγενεστέρους συμπληρώσεις καί τροποποιή
σεις τούτων, γ) τά πραγματοποιηθέντα έσοδα καί έξοδα,

,δ) τά έπί πλέον ή έπί έλαττον πραγματοποιηθέντα έσοδα 
καί έξοδα καί ε) το πλεόνασμα ή έλλειμμα. ·>

: - Έν τέλει .τού άπολογισμοϋ παρατίθεται τό ίσοζύγιον 
χρηματικής διαχειρίσεως, όπερ εμφανίζει,· είς μέν τήν 
χρέωσιν τό χρηματικόν υπόλοιπον- τής 31 Δεκεμβρίου τοΰ 
προηγουμένου έτους -καί τάς κατά τήν διάρκειαν τοΰ έτους 
πραγματοποιηθείσας εισπράξεις, είς δέ τήν πίστωσιν, τάς · 
κατά τήν διάρκειαν τοΰ αύτοϋ έτους πραγματοποιηθείσας 
Πληρωμάς καί τό '

4. 'ο ισολογισμός περιουσιακής καταστάσεως εμφανίζει 
τα κατά τήν 31 Δεκεμβρίου έκάστου έτους στοιχεία ενεργη
τικού καί παθητικού, ώς ταϋτα προκύπτουν έκ τοΰ γενικού 
καθολικού.
·. Είς τόν ισολογισμόν εμφανίζεται ή δι’ έκαστον στοιχεΐον 
ένεργητικοϋ καί. παθητικού έπελθοϋσα μεταβολή κατά τήν 
διάρκειαν τοΰ έτους έν συγκρίσει προς τό προηγούμενον 
οικονομικόν έτος. Τά ποσοστά τών άποσβέσεων τών στοι
χείων τοΰ ενεργητικού, ορίζονται δι’ άποφάσεως τού 'Υπουρ
γού τών Οικονομικών.

“Αρθρον 35.
Ελλείμματα έν γένεί. .

1...................................... ............ ·.:....................................
3. Πάσα έλλειψις υλικού καταλογίζεται είς χρήμα, βάσει 

τής τρεχούσης κατά τόν χρόνον τού καταλογισμού τιμής 
αύτοϋ. - ^

'Η τιμή αύτη προσδιορίζεται napJ ’Επιτροπής συνιστώ— 
μένης υπό τού οικείου Νομάρχου."

• Είς ήν περίπτωσιν ή άξια τού έλλείποντος υλικού έκτιμα- 
Tat παρά τού διοικοΰντος τό ν.π. συλλογικού οργάνου είς 
ποσόν κατώτερον τών 10.000 δραχμών, ή τιμή προσδιορί-, 
ζεται παρά τούτου.

“Αρθρον 43. _. . — 
Διαγωνισμός καί έξαιρέσεϊςί " y "1

1. Πάσης συμβάσεως ν.π. συνεπαγόμενης έσοδον ή δα
πάνην τού προϋπολογισμού αύτοϋ, προηγείται ή ένέργεια 
δημοσίου, πλειοδοτικού ή μειοδοτικού, διαγωνισμού, . ό 
όποιος διεξάγεται κατά τήν διαδικασίαν τήν προβλεπομένην 
ύπό τών οικείων διά το δημόσιον διατάξεων, άναλόγως 
έφαρμοζομένων. ’Α . ; '

2. Επιτρέπεται ή άπ’ ευθείας, άνευ δημοσίου διαγω
νισμού, ..κατάρτισις συμβάσεων συνεπαγόμενων έσοδον, έφ’

όσον τούτο “εκτιμάται υπό τής Διοικήσεως τού ν.π. j 
.. ποσόν_μή ύπερβαΐνον τάς δραχμάς 10.000, δυνάμενον 

αύξομειοϋται δι’ άποφάσεως τού 'Υπουργού τών Οίκονομ 
κών.

3. Όμοίώς έπιτρέπεται ή άπ’ ευθείας άνευ δημοσία 
διαγωνισμού κατάρτισις συμβάσεων, διά προμήθειας κ 
έκτέλέσιν έργασιώ), οσάκις :

α) Ή ολική δαπάνη δεν ύπερβαίνη τάς 10.000 δραχμώ 
’Εάν ή ολική δαπάνη ύπερβαίνη τάς 10.000, ούχί όμι 

καί τάς 25.000 δραχμών, άντί δημοσίου διαγωνισμού ένε: 
γεϊται πρόχειρος διαγωνισμός παρά τριμελούς έπιτροπή 

Τά ποσά ταϋτα δύναται νά αύξομειοϋνται. δι’ άποφάσει 
τοΰ 'Υπουργού τών Οικονομικών.

β) Πρόκειται περί ύποθέσεως άφορώσης είς άπόρρη- 
τοΰ Κράτους.

'Ο χαρακτηρισμός ώς κρατικού άπορρήτου δίδεται δι 
προηγουμένης άποφάσεως τού Πρωθυπουργού.

γ) Πρόκειται περί προμήθειας άντικειμένων, διά τά όπο’ 
υπάρχει άποκλειστικότης διαθέσεως, λόγω άποκλειστικυ 
τητος έκμεταλλεύσεως ή εισαγωγής.

δ) Πρόκειται περί έργασιών, ή έκτέλεσις τών οποίων t 
παιτεΐ είδικάς ικανότητας, κατεχομένου ύπό ένός μόνον 
σικοϋ ή νομικού προσώπου. , λ . ϊ;

ε) Πρόκειται περί έργασιών γιγνομένων δοκιμαστικό)
στ) Πρόκειται περί προμήθειας γεωργικών καί κτήνότρι 

ςκκών προϊόντων, τά όποια άγοράζονται είς τόν τόπον τι 
παραγωγής των άπ’ εύθείας άπό τούς παραγωγούς αυτών 
περί προμήθειας ζώων άναπαραγωγής καί σπόρων. ■’ 

ζ) Ό δημόσιος διαγωνισμός άπέτυχεν ή έκρίθη άτύμφορι 
τό άποτέλεσμα αύτοΰ. Είς τάς περιπτώσεις όμως τξςύτας δ; 
έπιτρέπεται οί όροι τής άπ’εύθείας καταρτιζομένης συμβάσεο 
νά άπομακρύνθοϋν τών όρων τού προκηουχθέντος διαγων 
σμοϋ, έκτος έάν ■ είναι εύνοΐκώτεροι διά τόν ν.π. -

η) Πρόκειται-περί προβολής Ελληνικών προϊόντων 
πνευματικών έργων, διαφημίσεων έν γένει καί καλλιτεχν 
κών καί πνευματικών έκδηλώσεων. . ' ·

θ) Πρόκειται περί προφανώς κατεπειγουσών περιπτο 
σεων, έπαρκώς ήτιολογημένων.

\“Αρθρον 5G.
’Εξαιρέσεις.

1. ’’Εξαιρούνται τής έφαρμογής τού παρόντος, οί Όργ: 
νισμοί Τοπικής Αύτοδιοικήσεως καί τά έξ αύτών έξαρτώμε·. 
Νομικά Πρόσωπα καί 'Ιδρύματα.

2. Διά Π. Δ/των, έκδιδομένων έντος τού έτους άπό τής i 
νάρξεως τής ισχύος τού παρόντος, προτάσει τού ΙΙρωθ'. 
πουργοϋ, τού 'Υπουργού τών Οικονομικών καί τοΰ άρμοδίι 
κατά περίπτωσιν 'Υπουργού, δύναται νά έξαιρώνται καί ί 
τέρα ν.π.δ.δ.

“Αρθρον 59.
Σύστασις 'Ομάδων Έογασίας έπί θεμάτων λογιστικού 

ν.π.δ.δ.
1. Δι’ άποφάσεων τού -'Υπουργού τών Οικονομικών, δ·. 

ναται νά συνιστώνται έπ’ εύκαιρία έκάστοτε είδικαί 'Ομάο; 
’Εργασίας άποτελούμεναι :
α)Έξ ένός Συμβούλου ή Παρέδρου τού-Ελεγκτικού Συνε 

δρίου, όριζομένου ύπό τού Προέδρου αύτοϋ μετά τού άν: 
πληρωτοϋ του,

β) ’Εξ ένός Παρέδρου τού Νομικού Συμβουλίου τού Κρά 
. τους, όριζομένου ύπό τού Π ροέδρου αύτοϋ μετά τού άναπλ'/ 
ρωτοϋ του.

γ) έκ τού Γενικού Διευθυντοϋ τού Γενικού .Λογιστήριο 
τού Κράτους ή τού άναπληρωτοϋ τούτου.

δ) έκ τού Διευθυντοϋ τής Διευθύνσεως Νομικών Προσιί 
πων Δημοσίου Δικαίου τού Γενικού Αογιστηρίου του Κρ3 
τους.

ε) έξ_ ένός άνωτέρου οικονομικού υπαλλήλου Νομικο 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, όριζομένου μετά τού άνά 
πληρωτοϋ του ύπό τού Υπουργού τών Οικονομικών.



v-rr --οαμυ-ατεως έκτε/.εΐ υπάλληλος .'.έπί βαθμώ 6ω 
■ Γ-νικοΐ> Λογιστηρίου τοΰ Κράτους.

-ών 'Ομάδων ’Εργασίας είναι ή μελέτη καί 
.W-.τσίε των εις τάς διατάξεις τοΰ παρόντος'προβλ.επομένων. 

Κζνόν'στ.κών Διαταγμάτων καί αποφάσεων ώς καί ή 
'—j jV.z τών άναφυομένων έκ της εφαρμογής των διατάξεων 

-ων Οευάτων. παραπεμπομένων αύταϊς ύπό τής ΔιευΘύν- 
''" , Ν'να.κών Προσώττων Δημοσίου Δικαίου τοΰ Γενικού 
\ν·'.στηειου τοΰ Κράτους.

Άρθρον 60.
1 Πάσα -ρογενεστέρα γενική ή ειδική διάταξις άντικει- 

^ ίίς τάς' διατάξεις τοΰ παρόντος καταργεϊται.
''Εξαιρούνται τής καταργήσεως, έστω καί άν άντίκεινται 

εις τάε διατάξεις τοΰ τταρόντος, κείμεναι διατάςεις άφορώσαι 
ττν ίσχύν, έπί των ν.π.δ.δ., τής νομοθεσίας περί εκτελ.ε- 

τ:ω: δημοσίων έργων, έργων δημοσίων επενδύσεων, μισθω- 
σ:ωε ακινήτων προς στέγασιν Δημοσίων Υπηρεσιών καί 
-Ρ- 'Υπηρεσίας Κρατικών Προμηθειών.

2. Καταργοϋνται αί διατάξεις : α) τών άρθρων 99 καί 
101 τοΰ X. Δ/τος 321/1969 «περί Κωδικός Δημοσίου 
Λογιστικού», β) αί διατάξεις τοΰ Β. Δ/τος 776/72 «περί 
έπεκτάσεως ένίων διατάξεων τοΰ Ν. ■ Δ/τος 321/1969 
«περί“Κωδικός Δημοσίου-Λογιστικού έπί- X. Π .Δ.Δ.-» - καί 
γ) αί διατάξεις τοΰ Ν. Δ/τος 196/73 «περί έγκρίσεως τών 
Πρ/σμών τών Χ.Π.Δ.Δ.».

II. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ^ΔΙΑΤΑΓΜΑ ύπ’ άριθμ. ' 220/
1974. · :.«·»

«Περί άντικαταστάσεως διατάξεων τινων τοΰ Ν. Δ/τος 
496/1974, «περί Λογιστικού τών Ν.Π.Δ.Δ.» (Φ.Ε.Κ. 
367/1974). ’ -- , ^

' Άρθρον 1. . : .
Ή παράγραφος 4 τοΰ άρθρου 43 τοΰ Ν. Δ/τος 496/1974, 

«περί Λογιστικού τών Νομικών Προσώπων. Δημοσίου Δι
καίου», άντικαθίσταται, άφ’ ής ΐσχυσεν, ώς άκολούθως :

«4. Κείμεναι διατάξεις τών Ν.Π.Δ.Δ.,. δΓ ών ρυθμίζονται 
άλλως τά τής διενεργείας πλειοδοτικού ή μειοδοτικού δια
γωνισμού, ώς καί αί έν γένει διαδικσίαι, διά τήν σύναψιν 
συμβάσεων άφορωσών εις προμήθειας, έκτέλεσιν εργασιών, 
μισθώσεις έν γένει, αγοράς ή εκποιήσεις ακινήτων, ώς καί 
εκποιήσεις κινητών πραγμάτων ή αγαθών έν γένει, καταρ- 
γοΰνται, έφ’ όσον δεν ήθελον διατηρηθή, μετά τροποποίησιν 
ή οΰ, διά Π. Δ/των έκδιδομένων έντός άνατρεπτικής προ
θεσμίας δύο έτών άπό τής δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος, 
τη προτάσει-τοΰ αρμοδίου Υπουργού καί τοΰ 'Τπουργοΰ 
τών Οικονομικών».

III.-ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ύπ’ άριθ. 754/ 
1970.'
«Περί πληρωμής δΓ επιταγών τών δαπανών τών Ν.Π.Δ.Δ.,

Ειδικών Ταμείων, Ειδικών Κεφαλαίων καί Ειδικών 'Υπη
ρεσιών. ών τήν οια/είρισιν άσκεΐ ή Τράπεζα τής Έλλάδοο)

(Φ.Ε.Κ. -281/19/0).

Άρθρον 1.

1. Αί πάσης φύσεως πληρωμαί τών δαπανών τών Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου,''Ειδικών Ταμείων, Ειδικών 
Κεφαλαίων καί Ειδικών 'Υπηρεσιών, ών τήν διαχείρισιν 
άσκεΐ ή Τράπεζα τής Ελλάδος κατά τό άρθρον 1 τοΰ άπό 
20.1.1932 Π. Δ/ τος «περί διαχειρίσεως Νομικών Προσώ
πων ύπό τής Τραπέζης τής Ελλάδος», ένεργοΰνται έφεξής 
δι’ έπιταγών, έρειδομένων άπαραιτήτως έπί χρηματικών 
ένταλμάτων. .

2. Έξαιρετικώς, πληρωμαί διά δαπάνας μισθοδοσίας καί 
πάσης ετέρας σταθεράς άποδοχής τών υπαλλήλων, διά δα
πάνας συντάξεων καί βοηθημάτων ώς καί διά μικροδαπάνας 
τό ύψος τών όποιων καθορίζεται έκάστοτε δΓ αποφάσεων 
τής Διοικήσεως τών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δι-

- καίου,-Είδικών.ΓΤαμείων,- Ειδικών. Κεφαλαίων, καί Ειδικών 
Υπηρεσιών ' ένεργοΰνται διά μιας, κατ’ είδος δαπάνης, 
έπιταγής έπ’ όνόματι υπαλλήλου, όριζομένου δι’ άποφάσεως 
τής κατά περίπτωσιν Διοικήσεως προς καταβολήν τώνσχετι- 
κών ποσών εις τούς δικαιούχους.

Β. Τά ιδρυόμενα άπό τής δημοσιεύσεως τοΰ παρόνοος 
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Ειδικά Ταμεία, 
Ειδικά Κεφάλαια καί Είδικαί 'Υπηρεσίαι, υπάγονται εις 
τάς διατάξεις τής παρ. 1 τοΰ παρόντος έφ’ όσον ή διαχεί- 
ρισις αυτών άνατεθή εις τήν Τράπεζαν τής Ελλάδος.

_ . ■ , Άρθρον 2.

·.· ΔΓ άποφάσεών τοΰ Υπουργού τών Οικονομικών δημο- 
σιευομένων είς τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως καθορί- 

' ζονται αί άναγκαΐαι λεπτομέρειαι διά τήν έφαρμογήν τοΰ 
παρόντος.' ‘ . ·

' · Άρθρον 3.

Πάσα διάταξις άντικειμένη είς τό παρόν καταργεϊται.

. ·* \ ·.■;* · .·. Άρθρον 4.

·.. 'Η ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται μεθ’ έξάμηνον άπό τής 
δημοσιεύσεώς του είς τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.


