
Έπί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί αναβολής ένάρξεως ισχύος
ένίων διατάξεων τοϋ Ν.Λ. 496 / 4 «περί Λογιστικού τών
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου καί άντι-
καταστάσεως οιατάςεως αύτοϋ».

Πρόζ τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων

1. Δια τοϋ Ν. Δ τος 496/74 «περί Δογιστικοϋ τών Νο- 
> αικών Ποοσώπων Δημοσίου Δικαίου» έθεσπίσθησαν ενιαίοι
κανόνες διά τήν εύρυθμον λειτουργίαν, άπό λογιστικής και 
διαχειριστικής πλευράς, απάντων των Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου. παρασχεΟεισών άμα εις τήν Διοίκησιν 
εύρυτάτων εξουσιοδοτήσεων διά τήν, διά Πρ. Δ, των ή 
'Υπουργικών άποφάσεων, όλ.οκλ.ήρωσιν τοϋ δΓ αύτοϋ εί- 
σαγομένου νέου λογιστικού συστήματος. Τό έν λόγω Ν. 
Δ/γμα, έτροποποιήθη καί συνεπλ.ηρώθη μεταγενεστέρους, 
διά τοϋ Ν. 250/76 (ΦΕΚ 15/76 τ. Λ') καί τοϋ Ν. 369/ 
1976 (ΦΕΚ 164.. 1976 τ. Λ').

2. Ή έναρξις ισχύος τών διατάξεων τοϋ Ν. Δ/τος 496/74, 
εξαιρέσει ώρισμένων, αίτινες έτέθησαν έν ίσχύι είτε άπό 
τής δημοσιεύσεως αύτοϋ (19.7.74), είτε διά τών. μεταγε
νεστέρων Νόμων 250/1976 καί 369/1976, ώρίσθη διά την 
1.1.1977.

3. 'Υπό τών διατάξεων τής παραγράφου 2 τοϋ άρθρου 
56 τοϋ ώς άνω Ν. Δ/τος 496/74, ώς άντικατεστάθησαν διά 
τοϋ άρθρου 15 τοϋ Ν. 369/76, ορίζεται ότι διά ΓΙ. Δ/των, 
έκδιδομένων μέχρι 31.12.77, προτάσει τοϋ Ύπ. Οικονο
μικών καί τοϋ κατά περίπτωσιν αρμοδίου Ύπουργοϋ δύ- 
ναται νά έξαιροϋνται έκ τών διατάξεων αύτοϋ, έν όλω ή έν 
μέρει, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, έφ’ όσον ει
δικοί λόγοι επιβάλλουν τοΰτο.

Ή έκδοσις τών έν λόγω Πρ. Δ/των, έξαιρέσεως, ένερ- 
γεϊται μετά γνώμην τής κατά τό άρθρον 16 τοϋ Ν. 369/ 
1976 Γνωμοδοτεκής Επιτροπής Λογιστικού τών Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου., ν. ' · · . ·■_■·-.
.•..-Κατ’.εφαρμογήν τών ανωτέρω διατάξεων, έχουν άποσταλή 
ήμϊν σχέδια Ν. Δ/των «περί έξαιρέσεως ώρισμένων Ν.Π.Δ.Δ. 
είτε έκ τοϋ συνόλου είτε έξ ώρισμένων διατάξεων τοϋ Ν. 
Δ/τος 496/74», αναμένεται δέ, ότι μέχρι τής λήξεως τής τα
χθείσης προθεσμίας θά άποσταλοϋν1 ήμϊν όμοιαι προτάσεις 
περί έξαιρέσεως καί ετέρων Ν.Π.Δ.Δ.

Δεδομένου ότι, ή έκδοσις καί δημοσίευσις τών ώς άνω 
Π. Δ/των, δεν δύναται νά συμπέση χρονικώς προς τήν ημε
ρομηνίαν ένάρξεως ισχύος τοϋ συνόλου τών διατάξεων τοϋ 
Ν. Δ/τος 496/74, ήτις ώς προελέχθη ώρίσθη διά τήν 1.1.77, 
τά περί ών αί προτάσεις Ν.Π.Δ.Δ.,· θά υποχρεωθούν άπό 
τής ήμερομηνίας ταύτης, νά έφαρμόζουν τό σύνολον τών δια
τάξεων αύτοϋ, μέχρι τής δημοσιεύσεως τοϋ οικείου Π. 
Δ/τος, «πεοί έξαιεέσεως αύτών έκ τών διατάξεων τοϋ
Ν.Δ. 496/1974.

4. /Εξ ετέρου, υπό πλείστων διατάξεων τοϋ ώς άνω 
Ν. Δ/τος, ώς αύται έτροποποιήθησαν διά τοϋ Ν. 250/1976 
καί τοϋ Ν. 369/1976, παρέχεται ή εύχέρεια όπως, προτάσει 
τών Νομικών Προσάπτουν Δημοσίου Δικαίου καί τοϋ οι
κείου ‘Υπουργού, καθορίζεται ειδική διαδικασία έπί ώρι
σμένων θεμάτων, έπί σκοπώ προσαρμογής τοϋ νέου Λογι
στικού συστήματος, πρός τάς ιδιομορφίας έκάστου Νομικού 
Προσώπου ή έκάστης κατηγορίας τούτων.

Τά πλεϊστα, όμως, τών Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου δεν έχουν ολοκληρώσει είσέτι τάς ένεργείας αύτών, 
ΐνα, βάσει τής προτάσεώς των, έκδοθοϋν αί κατά περίπτωσιν 
προβλεπόμεναι κανονιστικά! πράξεις.

.Ο0"ω, θά υποχρεωθούν , άπό 1.1.1977 νά έφαρμόσουν έν 
,τώ συνόλω των τάς διατάξεις τοϋ Ν. Δ/τος 496/74, με 
δυσμενείς, λόγω ιδιομορφίας αύτών, ςπιπτώσεις έπί τής 
ομαλής λειτουργίας των.

'Ωσαύτως, έκ τής μελέτης τών προβαλλόμενων λόγων έξαι
ρέσεως καί τής δημιουργηθείσης μεταξύ ημών καί τών

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΙύΚΟΕΣΙΣ Ν.Π.Δ.Δ. σχετικής αλληλογραφίας, προέκυψεν, ότι ώρισμέ- 
ναι διατάξεις τοϋ \._Δ/τος 496/19/4, δέν δύναται νά έφαρ- 
μοσθοϋν, λόγω τής υφιστάμενης οργανωτικής διαρθρώσεως 
αύτών. άνευ δυσμενών έπιπτώσεων επί τής ομαλής λειτουρ
γίας αυτών.

5. Κατόπιν τών ανωτέρω, κρίνεται έκ τών πραγμάτων 
έπιβεβλημένον όπως : α) άναβλ.ηθή ή έναρξις ισχύος ώρι
σμένων διατάξεων τοϋ Ν. Δ' τος 496/74, αίτινες δέν δύναν- 
ται νά έφαρμοσθοϋν, άνευ τής άναγκαίας προσαρμογής, 
ύπό μεγάλων κατηγοριών νομικών προσώπων δημοσίου 
δικαίου, καί β) ρυθμισΟή τό θέμα τής μή εφαρμογής τών 
διατάξεων τοϋ Ν. Δ/τος 496//4, ύπό Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου, διά τά όποια έκκρεμεϊ πρότασις έξαι- 
ρέσεώς των, διά τό μεταβατικόν διάστημα μέχρις έκδόσεως 
τοϋ οικείου Πρ. Δ/τος.

Πρός τούτο διά τοϋ άρθρου 1 τοϋ Νομοσχεδίου, προτεί- 
νεται όπως ή έναρξις ισχύος ώρισμένων διατάξεων τοϋ 
Ν. Δ/τος 496/74 άναβλ.ηθή, παρεχομένης άμα έξουσιοδο- 
τήσεως, όπως αύται τίθενται έν ίσχύι, έν όλω ή έν μέρει, 
διά Π. Δ/των, έκδιδομένων προτάσει τοϋ Υπουργού τών 
Οικονομικών. ΆΙ έν λόγω διατάξεις, άφοροΰν, κυρίως εις 
σήν διαδικασίαν είσπράξεως τών έσόδων καί τήν διαδικα
σίαν άναγνωρίσεως έκκαθαρίσεως και εντολής πλ.ηρωμής 
τών εξόδων τών.Ν.Π.Δ.Δ., αίτινες τό πρώτον θεσπίζονται 
διά τά Ν.Π.Δ.Δ. (Παρατίθενται εις τό συνημμένον παράρ- 
τημα).

Διά τοϋ άρθρου 2 τοϋ Νομοσχεδίου,, ρυθμίζεται τό θέμα 
σής μή έφαρμογής τών διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 493/1974, 
κατά τό μεταβατικόν διάστημα μέχρις έκδόσεως καί 
δημοσιεύσεως τών οικείων Πρ. Δ/των έξαιρέσεως. Οΰτω, 
διά σής προτεινομένης ρυθμίσεως, άντικαθιστωμένης σής 
παρ. 2 τοϋ άρθρου 56 τοϋ Ν.Δ/τος 496/1974, συντέμνεται 
ή νΰν ίσχύουσα προθεσμία έκδόσεως τών περί έξαιρέσεως 
Προεδρικών Διαταγμάτων άπό σής 31.12.1977 εις τήν 
31.10.1977, έπί σκοπώ ταχυτέρας έκκαθαρίσεως τών έκ 
τής διατάξεως ταύτης δημιουργουμένο>ν έκκρεμοτήτων όσον 
άφορα τήν έφαρμογήν τών διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 496/1974, 
τίθεται δέ ώς άναγκαία προϋπόθεσις διά τήν έκδοσιν τών 
έν λ,όγω Πρ. Δ/των ή άποστολή τών σχετικών προτάσεων 
εις τό Γενικόν Λογιστήριον τοϋ Κράτους, μέχρι σής 31ης 
Μαρτίου 1977.

Περαιτέρω, πρός όλ.οκλ.ήρωσιν σής ρυθμίσεως ταύτης 
προτείνεται όπως, μέχρι δημοσιεύσεως τών ώς άνω περί 
έξαιρέσεως Πρ. Δ/των, άναβλ.ηθή ή έφαρμογή τών διατά
ξεων τοϋ Ν. Δ/τος 496/1974, έπί τών περί ών αί προτάσεις 
έξαιρέσεως Ν.Π.Δ.Δ., έξαιρέσει τών ήδη τεθεισών έν ίσχύι 
μέχρι τής 31.12.1976.

Διά τοϋ άρθρου 3, ορίζεται ώς ημερομηνία ένάρξεως 
Ισχύος τοϋ Νόμου ή 1η ’Ιανουάριου 1977, έπί σκοπώ άνα- 
δρομικής κχλύψεως τών δΓ αύτοϋ γεν ο μενών ρυθμίσεων.

Έν ’Λθήναις σή 7 Φεβρουάριου 1977 
*0 'Υπουργός τών Οικονομικών 

ΕΥΛΓΓΕΛΟΣ ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί άναδο/.ής ένάρξεως ισχύος ένίων διατάξεων τού Ν.Δ. 

496/1974 «περί Λογιστικού τών Νομικών Π ροσώπων 
Δημοσίου Δικαίου καί άντικαταστάσεως διατάξεως αύτοϋ».

Άρ·5ρον 1.

Άναίάλλεται ή έναρξις ισχύος τών διατάξεων τοϋ άρ
θρου 6, τής παραγράφου 6 τοϋ άρ$ρου 12, τών άρ·5ρων 13, 
15, 20, 24 καί 38, ώς καί τής περιπτώσεως δ' τής παρα
γράφου 2 τοϋ ίρ-ύρου 60 τοϋ Ν.Δ. 496/1974, ώς ετροπο- 

-ποιήίησαν καί συνεπληρώύησαν διά τοϋ Ν. 250/1976 καί


