
Ν.∆. 496/1974 (ΦΕΚ Α' 204) 
Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου 

 
'Αρθρο 1 :     Γενικές ∆ιατάξεις  
1. Η διοίκηση των εσόδων, εξόδων και κεφαλαίων ως και το Λογιστικό των 
Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, διέπονται υπό των διατάξεων του 
παρόντος.  
2. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγεται και πάσα ∆ηµοσία Υπηρεσία µη 
οργανωµένη στον ίδιο Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου, αλλά 
λειτουργούσα εν αποκεντρώσει από του ∆ηµοσίου Προυπολογισµού υπό 
ιδίαν διοίκηση.  
3. Ο Υπουργός των Οικονοµικών ασκεί οικονοµικό έλεγχο επί της 
διαχειρίσεως των κεφαλαίων εν γένει και της περιουσίας των ν.π..δ.δ. διά των 
αρµοδίων Κεντρικών ή Περιφερειακών οργάνων.  
4.   Ωσαύτως έλεγχο ασκεί και ο εποπτεύων κατά περίπτωση Υπουργός.   
 
'Αρθρο 2 :     Οικονοµικό Ετος  
1. Οικονοµικό έτος είναι η χρονική περίοδος, της οποίας περιλαµβάνει τις 
διοικητικές πράξεις και τα γεγονότα, τα οποία οπωσδήποτε σχετίζονται προς 
την διαχείριση του χρήµατος και την κίνηση της περιουσίας του Ν.Π.∆.∆.  
2. Το Οικονοµικό έτος αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ης 
∆εκεµβρίου του ιδίου ηµερολογιακού έτους.  
3.   ∆ιά Π.∆/των εκδιδοµένων προτάσει  [Αρχή Τροποποίησης] του Υπουργού 
Οικονοµίας και Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού – 
ΑΝΤΙΚ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 20 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν. 3065/02, ΦΕΚ-251 Α’ 
[Τέλος Τροποποίησης] επιτρέπεται η αλλαγή του χρόνου ενάρξεως και 
λήξεως του οικονοµικού έτους.   
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' :  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 
'Αρθρο 3 :  Εννοια και Περιεχόµενο του Προυπολογισµού  
1. Προυπολογισµός είναι η διοικητική πράξη, της οποίας προσδιορίζονται τα 
έσοδα και καθορίζονται τα όρια των εξόδων-πιστώσεων του Ν.Π.∆.∆. 
δι'έκαστον οικονοµικό έτος.  
Στον προυπολογισµό περιλαµβάνονται τα προβλεπόµενα έσοδα και έξοδα εν 
οις και τα αφορώντα στην κίνηση των κεφαλαίων, εµφανιζοµένων υπό ιδίους 
Κωδικούς αριθµούς.  
Υπό ίδιον τµήµα εσόδων και εξόδων του προυπολογισµού εγγράφονται τα εκ 
του Προυπολογισµού ∆ηµοσίων Επενδύσεων προερχόµενα ποσά.  
2. Τα έσοδα και έξοδα του Προυπολογισµού των ν.π.δ.δ. ταξινοµούνται 
κατ'είδος, οµάδες και κατηγορίες, αναλόγως της αιτίας και της φύσεως αυτών, 
κατά τα ισχύοντα διά τον Κρατικόν Προυπολογισµό και τα δι'αποφάσεως του 
Υπουργού των Οικονοµικών ειδικώτερο οριζόµενα.  
Η ταξινόµηση αυτή δέον: α) να τείνει στην ευχερή κατάρτιση των Εθνικών 
Λογαριασµών, β) να επιτρέπει την σύγκριση των µεγεθών των 
προυπολογισµών διαχρονικώς και γ)να απεικονίζει την κατά τοµείς 
δραστηριότητα του ν.π.δ.δ.  
3. Ο Υπουργός των Οικονοµικών χαράσσει τις κατευθύνσεις καταρτίσεως και 
εκτελέσεως των προυπολογισµών.  
4. Σε ειδικούς πίνακες, προσαρτωµένους στον προυπολογισµό και 



δυναµένους να τροποπιούνται διαρκούσης της εκτελέσεως αυτού µέσω 
αποφάσεως των αρµοδίων διά την έγκριση των προυπολογισµών αυτών 
οργάνων, αναγράφονται οι πιστώσεις σε βάρος των οποίων επιτρέπεται η 
έκδοση ενταλµάτων προπληρωµής και επιτροπικών αυτών.  
5. Σε ειδικό πίνακα εµφανίζεται το προβλεπόµενο ταµειακό υπόλοιπο του 
προηγουµένου οικονοµικού έτους, στο οποίο αναφέρεται ο υπό έγκριση 
προυπολογισµός.   
 
'Αρθρο 4 :     'Έγκριση του Προϋπολογισµού  
1. Οι Προϋπολογισµοί των ν.π.δ.δ. µετά των επ' αυτών εισηγητικών εκδόσεων 
υποβάλλονται ένα τουλάχιστον µήνα προς της ενάρξεως του Οικονοµικού 
έτους στο οποίο αναφέρονται, προς έγκριση παρά των αρµοδίων Οργάνων. 
"2.  Εφ' όσον, άµα τη ενάρξει του οικονοµικού έτους, δεν έχει εγκριθεί ο 
προϋπολογισµός υπό των αρµοδίων οργάνων, η εκτέλεση αυτού, κατά το 
πρώτο εξάµηνο του έτους αυτού, ενεργείται µέχρι ποσοστού 50% των 
αντιστοίχων πιστώσεων του προϋπολογισµού του λήξαντος οικονοµικού 
έτους.  
3. Μέσω αποφάσεων των αρµοδίων προς έγκριση του προϋπολογισµού των 
νοµικών προσώπων οργάνων, µετά ητιολογηµένη πρόταση του διοικούντος 
αυτά συλλογικού οργάνου, επιτρέπεται, όπως το κατά την προηγουµένη 
παράγραφο ποσοστό αυξάνεται µέχρι του συνόλου των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού του προηγουµένου οικονοµικού έτους. Μέσω οµοίων 
αποφάσεων, επιτρέπεται η είσπραξη εσόδων και η πραγµατοποίηση εξόδων, 
µη εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό του προηγουµένου οικονοµικού 
έτους, κατά τα, διά των αποφάσεων τούτων, ειδικότερα οριζόµενα.  
4. Εξαιρετικά, προκειµένου περί δαπανών, των οποίων η πληρωµή είναι 
υποχρεωτική εκ διατάξεως νόµου, ή δικαστικής αποφάσεως ή συµβάσεως 
συναφθείσης κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη, επιτρέπεται, 
επιφυλασσοµένης και της εφαρµογής των διατάξεων της προηγουµένης 
παραγράφου , όπως αυτές πραγµατοποιούνται µέχρι του συνόλου των 
αντιστοίχων πιστώσεων του προϋπολογισµού του προηγουµένου οικονοµικού 
έτους, µέσω αποφάσεως του διοικούντος αυτά συλλογικού οργάνου" (Οι παρ. 
2, 3 και 4 τέθησαν, αντί των πρώην παρ.2 και 3 από το άρθρο 1 του Ν. 
369/1976, 'Έναρξη ισχύος από 1 Ιαν.1977).   
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' :  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
 
'Αρθρο 5 :     'Εσοδα  
1. Εσοδα του Προυπολογισµού είναι τα κατά την διάρκεια του οικονοµικού 
έτους στο οποίο αναφέρεται αυτός βεβαιούµενα υπό κωδικούς αριθµούς του 
Προυπολογισµού ποσά, ασχέτως της χρονικής περιόδου εξ ης αυτά 
προέρχονται ως και τα µη εισπραχθέντα έσοδα των προηγουµένων 
οικονοµικών ετών.  
2. Εφ'όσον δεν ορίζεται άλλως υπό των κειµένων περί του ν.π.δ.δ. διατάξεων, 
η βεβαίωση των εσόδων αυτού λογίζεται πραγµατοποιθείσα από και διά της 
χρεώσεως του οφειλέτου στο οικείο βιβλίο. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της 
παρούσης παραγράφου , ρυθµίζονται εκάστοτε δι'αποφάσεως του Υπουργού 
των Οικονοµικών.  
3. Τα βεβαιωθέντα έσοδα  µέχρι της λήξεως του οικονοµικού έτους και µη 
εισπραχθέντα µέχρι της κατά το άρθρ.8 προβλεποµένης 



προθεσµίας,διαγράφονται λογιστικά εκ του οικονοµικού έτους εντός του 
οποίου βεβαιώθηκαν και αναβεβαιούνται ως έσοδα του εποµένου οικονοµικού 
έτους.  
"4. Τα έσοδα εισπράττονται κατά την διαδικασία εισπράξεως των δηµοσίων 
εσόδων. Κατ'εξαίρεση επιτρέπεται όπως, µέσω κοινών αποφάσεων του 
αρµοδίου κατά περίπτωση Υπουργού και του Υπουργού των Οικονοµικών, 
εκδιδοµένων µετά ητιολογηµένη γνώµη της κατά το άρθρ.59 του παρόντος 
Επιτροπής και δηµοσιευοµένων διά της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, 
ορίζεται ειδική διαδικασία εισπράξεως εσόδων των Ν.Π.∆.∆. Μέχρις εκδόσεως 
των αποφάσεων αυτών κείµενες ειδικές διατάξεις περί της διαδικασίας 
εισπράξεως εσόδων των Ν.Π.∆.∆. διατηρούνται εν ισχύι.  
5. Οι προσαυξήσεις λόγω µη εµπροθέσµου καταβολής οφειλών προς το 
νοµικό πρόσωπο διέπονται υπό των, διά το ∆ηµόσιο ισχυουσών διατάξεων, 
αναλόγως εφαρµοζοµένων. Κείµενες ειδικές διατάξεις Ν.Π.∆.∆. προβλέπονται 
µεγαλυτέραν προσαύξηση, διατηρούνται εν ισχύι" (αντικ. των παρ. 4 και 5 του 
άρθρου 5 από το άρθρο 2 του Ν.  369/1976). 
6. ∆ιά Π.∆. των εκδιδοµένων µετά πρόταση του Υπουργού των Οικονοµικών 
και του κατά περίπτωση αρµοδίου Υπουργού, ορίζονται οι προυποθέσεις και 
η διαδικασία της διαγραφής ή εκπτώσεως των εσόδων των νοµικών 
προσώπων, ως και η διαδικασία της επιστροφής αχρεωστήτως 
εισπραχθέντων εσόδων.   
 
"'Αρθρο 6 :    Αποδεικτικά Εισπράξεως  
1. Τα επί της εισπράξεως των εσόδων αρµόδια όργανα εκδίδουν, διά πάσα 
είσπραξη, αποδεικτικό εισπράξεως, ο τύπος του οποίου ορίζεται µέσω 
αποφάσεων του Υπουργού των Οικονοµικών, δηµοσιευοµένων από την 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  
Η είσπραξη θεωρείται ως µη γενοµένη, εάν δεν εξεδόθηκε το κατά το 
κεκανονισµένο τύπο αποδεικτικό εισπράξεως.  
Αποδεικτικά εισπράξεως άνω των 10.000 δραχµών, εφ'όσον εξ ειδικών λόγων 
δεν ήθελε ορισθεί άλλως δι'αποφάσεων του Υπουργού των Οικονοµικών, 
δηµοσιευοµένων διά της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως, υπογράφονται και 
υπό του καταθέτου. Σε περίπτωση αδυναµίας ή αρνήσεως του καταθέτου 
όπως υπογράψει το αποδεικτικό εισπράξεως, το αρµόδιο επί της εισπράξεως 
όργανο, βεβαιεί αυτό επί του αποδεικτικού και αναφέρει περί αυτού εγγράφως 
στην Υπηρεσία, ∆ι'αποφάσεων του Υπουργού των Οικονοµικών, 
δηµοσιευοµένων από την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, το ανωτέρω ποσό 
δύναται να αναπροσαρµόζεται.  
2. Προκειµένου περί νοµικών προσώπων, των οπίων η είσπραξη των εσόδων 
ενεργείται, κατά τις κειµένες διατάξεις, διά των ∆ηµοσίων Ταµείων Τραπεζών, 
ετέρων Πιστωτικών Οργανισµών, ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων ή ετέρων νοµικών 
προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, αποδεικτικό πληρωµής διά τον 
καταβάλλοντα αποτελεί ο καθορισµένος τίτλος διά τον ενεργήσαντα την 
είσπραξη. Οι εισπράξεις αυτές του Ν.Π.∆.∆. καταχωρίζονται ως έσοδα αυτού 
στα βιβλία, βάσει των εγγράφων αναγγελιών του ενεργήσαντος την είσπραξη" 
(αντικ. του άρθρου 6 από το άρθρο 3 του Ν.  369/1976). 
  
'Αρθρο 7 : 'Εξοδα  
1.  Εξοδα του προυπολογισµού είναι οι, κατά την διαδικασία του οικονοµικού 
έτους στο οποίο αναφέρεται ο προυπολογισµός, πραγµατοποιούµενες 



πληρωµές σε βάρος των πιστώσεων αυτού, ασχέτως του χρόνου καθ'ον 
δηµιουργήθηκε η προς πληρωµή υποχρέωση.  
Ως χρόνος πραγµατοποίησεως της πληρωµής νοείται ο της εξοφλήσεως του 
οικείου τίτλου.  
2. Ο νόµιµος και ο της υπερηµερίας τόκος πάσης του νοµικού προσώπου  
οφειλής, ορίζεται σε 6% ετησίως, πλην εάν άλλως ορίζεται διά συµβάσεως ή 
ειδικού νόµου, αρχίζει δε από της επιδόσεως της αγωγής.   
 
(Με το άρθρο µόνο του Π.∆. 305/85, ΦΕΚ-113 Α’, ορίζεται ότι : «Οι διατάξεις 
της παραγράφου 2 του άρθρου 7 και του άρθρου 43 του Ν.∆. 496/74 «Περί 
λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» όπως η τελευταία 
διαµορφώθηκε µε τους Νόµους 369/76 και 578/77, εφαρµόζονται και για τους 
ασφαλιστικούς οργανισµούς που υπάγονται στο Υπουργείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων πλην ΙΚΑ και ΟΓΑ, καταργουµένης της εξαίρεσης που 
θεσπίστηκε για τα θέµατα αυτά µε το Π. ∆ιάταγµα 437/77»). 
 
(Με το άρθρ µόνο Π.∆. 192/29 Μαιου18 Ιουν. 1986 (ΦΕΚ Α' 78) ορίστηκε ότι: 
"Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 7 και του άρθρ. 43 του Ν.∆. 496/74 "Περί 
λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου" όπως η τελευταία 
διαµορφώθηκε µε τους Νοµ. 369/76 και 578/77, καθώς και οι διατάξεις του 
κατ'εξουσιοδότηση του ως άνω άρθρ. 43 εκδοθέντος Π.∆. 715/79, 
εφαρµόζονται και για τους ασφαλιστικούς Οργανισµούς που υπάγονται στο 
Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων πλην ΙΚΑ και ΟΓΑ, καταργουµένης της 
εξαίρεσης που θεσπίστηκε για τα θέµατα αυτά, µε το Π.∆. 437/77").   
 
'Αρθρο 8 :     Παράταση εκτελέσεως προυπολογισµού  
[Αρχή Τροποποίησης] 
1. Η εκτέλεση του προυπολογισµού παρατείνεται επί δύο µήνες για την 
είσπραξη των εσόδων του λήξαντος οικονοµικού έτους, ως και για την 
πληρωµή των εξόδων, τα οποία οι σχετικές υποχρεώσεις ανελήφθησαν µέχρι 
της λήξεως αυτού – Η ΠΑΡ. 1 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 14 ΤΟΥ 
ΑΡΘΡΟΥ 11 ΤΟΥ Ν. 2954/01, ΦΕΚ-255 Α’  [Τέλος Τροποποίησης] 
[Αρχή Τροποποίησης] 
2. Οι συµψηφιστικές εγγραφές εµφάνισης εσόδων και εξόδων των 
προϋπολογισµών των Ν.Π.∆.∆. διενεργούνται µέχρι τέσσερις (4) µήνες από 
τη λήξη του οικονοµικού έτους – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 15 ΤΟΥ 
ΑΡΘΡΟΥ 11 ΤΟΥ Ν. 2954/01, ΦΕΚ-255 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]  
 
'Αρθρο 9 :     Ειδικότητα πιστώσεων  
1. Οι εν  στο προυπολογισµό πιστώσεις χρησιµοποιούνται αποκλειστικά προς 
αντιµετώπιση των δαπανών, τα οποία προεβλέφθησαν.  
2. Εν ανεπαρκεία πιστώσεως του προυπολογισµού επιτρέπεται µέσω 
αποφάσεως των αρµοδίων για την έγκριση αυτού οργάνων, εκδιδοµένης της 
ητιολογηµένης πρότασης του διοικούντος το νοµικό πρόσωπο συλλογικού 
οργάνου,  η αύξηση αυτής επί ισόποσο µειώσει ετέρας πιστώσεως. Οι µέσω 
αποδοχών τακτικού προσωπικού, συντάξεις, µερίσµατα, βοηθήµατα και 
επιδόµατα πιστώσεις, δεν είναι δεκτικές µειώσεις.   
 
'Αρθρο 10: Εγγραφή πιστώσεων διαρκούσης της εκτελέσεως του 
προυπολογισµού  



∆ιαρκούσης της εκτελέσεως του προυπολογισµού επιτρέπεται η µέσω 
αποφάσεως των αρµοδίων για την έγκριση αυτού οργάνων εγγραφή στον 
προυπολογισµό των εξόδων αυτού, πιστώσεων ισοπόσων προς τα 
πραγµατοποιούµενα έσοδα:  
α)   Εξ αδιαθέτων υπολοίπων χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής, β)   Εξ 
επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων, προς επάυξηση των πιστώσεων 
σε βάρος των οποίων ενετάλει η πληρωµή.  
γ)   Εξ εσόδων προορισµένων κατά ρητή διάτταξη νόµου, προς αντιµετώπιση 
ορισµένης δαπάνης, προς αύξηση της διά την δαπάνη αυτή πιστώσεως.   
 
'Αρθρο 11 :  Αυξοµείωση εσόδων Αναπληρωµατικές πιστώσεις- Αποθεµατικά-
Ορια πληρωµών  
1. ∆ιαρκούσης της εκτελέσεως του προυπολογισµού επιτρέπεται η 
αναµόρφωση αυτού.  
2.   Στο προυπολογισµό αναγράφονται πιστώσεις υπό τον τίτλο:  
α) Τακτικό αποθεµατικό προς συµπλήρωση των πιστώσεων, οι οποίες ήθελαν 
ευρεθεί εν ανεπαρκεία και β)   έκτακτο αποθεµατικό προς εγγραφή 
πιστώσεων µέσω απρόβλεπτων δαπανών.  
3. Η κατά την περ.1 του παρόντος άρθρου αναµόρφωση του 
προυπολογισµού, ενεργείται µέσω αποφάσεων των αρµοδίων για την έγκριση 
του προυπολογισµού οργάνων.  
4. Στην περίπτωση εξαντλήσεως των εν παρ.2 του παρόντος άρθρου 
αποθεµατικών, είναι δυνατή η εγγραφή εν αυτοίς νέες πιστώσεις κατά την εν 
τη προηγούµενη παράγραφο διαδικασία.  
5. Μέσω πράξεων του Υπουργού των Οικονοµικών, δύναται να τίθηνται όρια 
πληρωµών των νοµικών προσώπων, εφ'όσον επιβάλλουν αυτό λόγοι 
αναφερόµενοι στην οικονοµική πολιτική.   
 
'Αρθρο 12 :    ∆ιάθεση των πιστώσεων υπό των διατακτών  
1. Το διοικούν το ν.π.δ.δ. συλλογικό όργανο, ως κύριος διατάκτης αυτού, 
διαθέτει τις αναγραφόµενες εν το προυπολογισµό πιστώσεις στις οποίες 
δύναται να µεταβιβάζει δι'επιτροπικών ενταλµάτων σε κάθε όργανα εγκρίσεως 
δαπανών (δευτερεύοντες διατάκτες).  
2. Οι τυχόν καθ'υπέρβασι των βάσει της παρ.5 του άρθρ.11 του παρόντος 
τιθεµένων ορίων πληρωµών, αναλαµβανόµενες υποχρεώσεις δύνανται να 
πληρωθούν µόνο µετά προηγουµένη έγκριση του Υπουργού Οικονοµικών της 
ητιολογηµένης πρότασης του αρµοδίου για την έγκριση του προυπολογισµού 
οργάνου.  
3. Για την ανάληψη υποχρεώσεων, οι οποίες προβλέπεται ότι θα βαρύνουν, 
είτε τµηµατικά είτε εξ ολοκλήρου τα επόµενα οικονοµικά έτη, απαιτείται 
προηγουµένη έγκριση των αρµοδίων για την έγκριση του προυπολογισµού 
οργάνων. "4.  Εφ'όσον, κατά τις κείµενες περί του νοµικού προσώπου 
διατάξεις, η υπηρεσία αυτού διεξάγεται, εν όλων ή εν µέρει, υπό µονίµων 
υπαλλήλων του ∆ηµοσίου ή ετέρου Ν.Π.∆.∆., επιτρέπεται, όπως καθήκοντα 
οργάνων του νοµικού προσώπου, εκ των προβλεποµένων υπό του παρόντος 
Ν.∆/τος και των κατ'εξουσιοδότηση αυτού εκδιδοµένων Π.∆/των, Υπουργικών 
Αποφάσεων και λοιπών διοικητικών πράξεων, ανατίθενται, δι'αποφάσεων του 
διοικούντος αυτό συλλογικού οργάνου, στους ανωτέρω υπαλλήλους, τη 
εγκρίσει της προισταµένης αυτών Αρχής.  
5. Μέσω αποφάσεων του Νοµάρχη στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το 



νοµικ πρόσωπο, επιτρέπεται όπως, εφ'όσον δεν υπηρετεί παρ'αυτό, 
δι'οποιονδήποτε λόγο, τακτικός υπάλληλος αυτού ή µόνιµος υπάλληλος του 
∆ηµοσίου ή ετέρου Ν.Π.∆.∆. κατά τα προβλεπόµενα εν τη προηγούµενη 
παράγραφο, τα εν αυτή καθήκοντα ανατίθενται σε µονίµους δηµοσίους 
υπαλλήλους ή µονίµους υπαλλήλους ετέρου Ν.Π.∆.∆., εκ των υπηρετούντων 
εν τη περιφέρεια του Νοµού" (αντικ. των παρ. 4 και 5 του άρθρου 12 από την 
παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 369/1976).  
6. Τα καθήκοντα του διατάκτου των δαπανών είναι ασυµβίβαστα προς τα 
καθήκοντα του εκκαθαριστού αυτών.   
 
'Αρθρο 13 :    Αναγνώριση, εκκαθάριση και εντολή πληρωµής εξόδων  
1. Τα έξοδα των νοµικών προσώπων αναγνωρίζονται και εκκαθαρίζονται υπό 
των αρµοδίων οργάνων, βάσει των υπό των κειµένων διατάξεων 
προβλεποµένων δι'έκαστον ν.π. ή είδος δαπάνης δικαιολογητικών, των 
αποδεικνυόντων την κατ'αυτών απαίτηση, δυναµένων να συµπληρωθούν και 
δι'ετέρων στοιχείων καθοριζοµένων µέσω αποφάσεως του διοικούντος αυτά 
συλλογικού οργάνου. Οπου εκ των κειµένων διατάξεων δεν ορίζονται 
δικαιολογητικά δαπανών, αυτά ορίζονται µέσω αποφάσεων του εποπτεύοντος 
το νοµικό πρόσωπο Υπουργού και του Υπουργού των Οικονοµικών.  
Μέχρι εκδόσεως των ως άνω αποφάσεων, τα έξοδα αναγνωρίζονται και 
εκκαθαρίζονται βάσει παραστατικών στοιχείων αποδεικνυόντων την κατά του 
ν.π. απαίτηση.  
2. Για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρ.12 του παρόντος η παρά του 
νοµικού προσώπου οικονοµική υπηρεσία παρακολουθεί την εξέλιξη των 
αναλαµβανοµένων υποχρεώσεων εν σχέσει προς την ύπαρξη πιστώσεως, 
ουδεµία δε πράξη αναλήψες υποχρεώσεως υπογράφεται υπό του διατάκτου 
(κυρίου ή δευτερεύοντος) εάν η υπηρεσία αυτή δε βεβαιώσει εγγράφως, ότι 
υπάρχει πίστωση και δεν γίνεται υπέρβαση τους. "3.  ∆ιορισµοί, εντάξεις, 
µετατάξεις και προαγωγές πάσης φύσεως προσωπικού Ν.Π.∆.∆. ενεργούνται, 
κατόπιν προηγουµένης εγγράφου βεβαιώσεως του Προισταµένου της 
Οικονοµικής Υπηρεσίας, περί υπάρξεως της απαιτουµένης πιστώσεως προς 
αντιµετώπιση της δαπάνης για δωδεκάµηνο τουλάχιστο χρονικό διάστηµα, 
κατά τα ορισθησόµενα για των εν παρ.6 του παρόντος άρθρου 
προβλεποµένων Π.∆/των.  
Ως προς τα νοµικά πρόσωπα, για τα οποία ήθελε συσταθεί Υπηρεσία 
Εντελλοµένων Εξόδων ή ήθελα ανατεθεί σε υφισταµένη Υπηρεσία 
Εντελλοµένων Εξόδων η εκκαθάριση και εντολή πληρωµής δαπανών αυτών, 
βάσει του άρθρ.14 του παρόντος, η κατά το προηγούµενο εδάφιο βεβαίωση 
παρέχεται υπό των Υπηρεσιών αυτών. Οι κατά παράβαση των στην παρούσα 
παράγραφο οριζοµένων ενεργούµενοι διορισµοί, εντάξεις, µετατάξεις και 
προαγωγές είναι άκυροι" (αντικ. της παρ. 3 του άρθρου 13 από την παρ. 2 
του άρθρου 4 του Ν. 369/1976).  
4. Για την πληρωµή οποιοδήποτε εξόδου απαιτείται η έκδοση χρηµατικού 
εντάλµατος.  
5. ∆ιά των εκδιδοµένων χρηµατικών ενταλµάτων, εντέλλεται το συνολικό 
χρηµατικό ποσό της οφειλής.  
6. ∆ιά Π.∆/των εκδιδοµένων προτάσει του Υπουργού των Οικονοµικών 
ορίζονται:  
α) Ο τρόπος αναλήψεως υποχρεώσεων υπό του κυρίου ή των δευτερευόντων 
διατακτών, ως και οι υποχρεώσεις των οργάνων αυτών.  



β) Η διαδικασία της εκκαθαρίσεως και εντολής πληρωµής των εξόδων των 
νοµικών προσώπων υπό της οικονοµικής αυτών υπηρεσίας ή των διά των 
διατάξεων του άρθρ.14 του παρόντος προβλεποµένων Υπηρεσιών 
Εντελλοµένων Εξόδων.  
γ) Τα της επιλύσεως ανακυπτουσών αµφισβητήσεων µεταξύ διατακτών και 
των Υπηρεσιών εκκαθαρίσεως και εντολής πληρωµής των δαπανών.  
δ) Ο τύπος των χρηµατικών ενταλµάτων και ο αριθµός των αντιτύποω αυτών, 
και ε) Ο τρόπος εισαγωγής και αποδόσεως των υπέρ του ∆ηµοσίου και τρίτων 
κρατήσεων.  
7. Εξαιρετικά µέσω αποδοχών, συντάξεις και υποτροφίας µηνός Ιανουαρίου, 
ως και βοηθήµατα, µερίσµατα και επιδόµατα αναγόµενα στο πρώτο τρίµηνο 
εκάστου έτους, δύναται να εκδίδονται εντός του µηνός ∆εκεµβρίου, χρηµατικά 
εντάλµατα υπό λογαριασµούς εκτός προυπολογισµού, τακτοποιούµενο των 
λογαριασµών αυτών για της συµψηφιστικής εξοφλήσεως των µετά την έναρξη 
του οικονοµικού έτους εκδοθησοµένων χρηµατικών ενταλµάτων σε βάρος των 
οικείων πιστώσεων του προυπολογισµού. "8.  Σε όλες εξαιρετικές 
περιπτώσεις, επιτρέπεται, όπως δι'ητιολογηµένων αποφάσεων του Υπουργού 
των Οικονοµικών και του αρµοδίου κατά περίπτωση Υπουργού, ορισµένες 
δαπάνες περιοριστικά αναφερόµενοι, πληρώνονται δι'ετέρων τίτλων 
πληρωµής. ∆ιά των αυτών αποφάσεων ορίζονται ο εκκαθαριστής, η ευθύνη 
αυτού και του ανοικείως λαβόντος, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ο τύπος 
του τίτλου πληρωµής, ο τρόπος της εξοφλήσεως, τα του καταλογισµού 
πληρωµής µη νοµίµου δαπάνης και πάσα εν γένει λεπτοµέρεια αναγκαία για 
την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσης παραγράφου" (αντικ. της παρ. 8 
του άρθρου 13 από την παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 369/1976).  
9.   Σε κάθε χρηµατικό ένταλµα ή κάθε τίτλο πληρωµής επισυνάπτονται 
ευθύνη του εκδίδοντος αυτό τα υπό των κειµένων διατάξεων δικαιολογητικά.   
 
'Αρθρο 14 :    Σύσταση Υπηρεσιών Εντελλοµένων Εξόδων παρά ν.π.δ.δ.  
1. ∆ιά την εκκαθάριση και εντολή πληρωµής των εξόδων των ν.π.δ.δ. δύναται 
για Π.∆/των εκδιδοµένων προτάσει του Πρωθυπουργού, του Υπουργού των 
Οικονοµικών και του αρµοδίου κατά περίπτωση Υπουργού, όπως 
συνιστώνται δι'έκαστον νοµικό πρόσωπο ή οµάδα νοµικών προσώπων, 
Υπηρεσίες Εντελλοµένων Εξόδων.  
2. ∆ι'οµοίων Π.∆/των δύναται να ανατίθεται η εκκαθάριση και εντολή 
πληρωµής των δαπανών νοµικών προσώπων σε ήδη υφισταµένους 
Υπηρεσίες Εντελλοµένων Εξόδων.  
3. ∆ιά των εν τις παρ.1 και 2 του παρόντος άρθρου Π.∆/των, ορίζεται η σε 
προσωπικό σύνθεση των συνιστωµένων Υπηρεσιών Εντελλοµένων Εξόδων, 
επιτρεποµένης προς αυτό της αυξήσεως των οργανικών θέσεων του 
προσωπικού του ∆ηµοσιονοµικού Κλάδου του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους, κατ'ανώτατο όριο ως ακολούθως:  
Προκειµένου περί συνιστωµένης Υπηρεσίας Εντελλοµένων Εξόδων 
διηρθρωµένης σε δύο τµήµατα, µιάς θέσεως επί βαθµό 3ω-3ω, επί βαθµώ 
5ω-4ω και 2 επί βαθµώ 8ω-6ω του Α1 Κλάδου και 2 θέσεων επί βαθµό 10ω-
6ω του Κλάδου Β1, προκειµένου δε περί συνιστωµένης Υπηρεσίας 
Εντελλοµένων Εξόδων επιπέδου τµήµατος µιάς θέσεως επί βαθµό 5ω-4ω και 
µιάς επί βαθµώ-8ω6ω του Α1 Κλάδου και µιάς θέσεως επί βαθµώ 10ω-6ω 
του Κλάδου Β1.  
Κατ'εξαίρεση των κειµένων διατάξεων προς επάνδρωση των ως άνω 



Υπηρεσιών επιτρέπεται και η απόσπαση υπαλλήλων εκ των δι'αυτών 
εξυπηρετουµένων νοµικών προσώπων, µετ'απόφαση του εποπτεύοντος το 
νοµικό πρόσωπο Υπουργού για το προσωπικό των νοµικών προσώπων της 
περιφερείας Μείζονος Πρωτευούσης και του οικείου Νοµάρχου διά το 
προσωπικό νοµικών προσώπων εκτός της περιφερείας αυτής.  
4. Οι δαπάνες προσωπικού και λειτουργίας των ως άνω υπηρεσιών 
καταβάλλονται σε βάρος των πιστώσεων του Υπουργείου Οικονοµικών 
(Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους), αποδιδόµενες υπό των νοµικών 
προσώπων στο ∆ηµόσιο κατά τα δι'αποφάσεων του Υπουργού των 
Οικονοµικών οριζόµενα.  
5. Μέσω αποφάσεων του Υπουργού των Οικονοµικών ρυθµίζονται τα της 
λειτουργίας των διά του παρόντος συνιστωµένων υπηρεσιών αναλόγως προς 
τις ιδιορρυθµίες των νοµικών προσώπων ή κατηγορίες αυτών, ως και πάσα 
αναγκαία διά την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου 
λεπτοµέρειες.   
 
'Αρθρο 15 :    Ταµιακή διαχείριση ν.π.δ.δ.  
1. Η Ταµιακή διαχείριση των ν.π.δ.δ. ενεργείται υπό της Τραπέζης της 
Ελλάδος κατά τις διατάξεις του από 20.1.1932 Π.∆/τος "περί διαχειρίσεως 
νοµικών προσώπων υπό της Τραπέζης της Ελλάδος "ως αυτές εκάστοτε 
ισχύουν.  
2. Μέχρι της εκδόδεως των προβλεποµένων διά του από 20-1-1932 Π.∆/τος 
αποφάσεων του Υπουργού Οικονοµικών, εξακολουθούν ισχύουσες ειδικές 
διατάξεις, καθ'ας η ταµιακή διαχείριση ν.π.δ.δ. ενεργείται υπό ετέρες 
Τραπέζης ή πιστωτικού Οργανισµού.  
3. Μέσω αποφάσεως του διοικούντος το ν.π. οργάνου, επιτρέπεται, όπως 
ανατίθενται σε µονίµους υπαλλήλους του νοµικού προσώπου καθήκοντα 
εισπράκτορος εσόδων αυτού. Οι εισπράξεις κατατίθεντεαι στον ασκούντα την 
ταµιακή διαχείριση του νοµικού προσώπου πιστωτικό Οργανισµό ή Τράπεζα, 
κατά τα ειδικώτερο στις αποφάσεις αυτές οριζόµενα.  
Σε άλλες εξαιρετικές περιπτώσεις, µέσω οµοίων αποφάσεων επιτρέπεται η 
σύσταη ιδίας ταµιακής υπηρεσίας παρά τινι νοµικώ προσώπω εφ'όσον, η 
έκταση και ο χαρακτήρας των συναλλαγών επιβάλλει αυτό, επιφυλασσοµένης 
της ισχύος των κειµένων διατάξεων. "4.  Αι διατάξεις του άρθρου 98 του Ν.∆. 
321/1969 "περί Κώδικος ∆ηµοσίου Λογιστικού" ως και κείµενες ειδικές 
διατάξεις µέσω των οποίων προβλέπεται η είσπραξη εσόδων Ν.Π.∆.∆.υπό 
ετέρων οργάνων, διατηρούνται εν ισχύι" (προσθ. της παρ. 4 του άρθρου 15 
από το άρθρο 5 του Ν.  369/1976). 
  
'Αρθρο 16 :  Ελεγχος επί των δαπανών ν.π.δ.δ.  
Τα της ασκήσεως ελέγχου επί των δαπανών των ν.π.δ.δ. διέπονται υπό των 
διατάξεων των άρθρ.17 και 18 του Ν.∆. 1265/72 "περί ελέγχου των δαπανών 
του Κράτους, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των άλλων 
Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου ως και των Λογαριασµών των 
δηµοσίων υπολόγων και παρακολουθήσεως των εσόδων τους".   
                 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' :  ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΣ  
 
'Αρθρο 17 : Προυποθέσεις προπληρωµών-∆ιαδικασία εκδόσεως χρηµατικών 



ενταλµάτων προπληρωµής  
1. Προς εκτέλεση δαπανών, δι'ας ως εκ της φύσεως αυτών ή λόγω 
επειγούσης υπηρεσιακής ανάγκης, καθίσταται αδύνατο να συντελεσθούν οι 
κατά τις κείµενες διατάξεις περι δικαιολογήσεως εξόδων διατυπώσεις, 
επιτρέπεται όπως το απαιτούµενο ποσό προκαταβάλλεται υπό του ν.π.δ.δ. 
διά χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής.  
2. Τα χρηµατικά εντάλµατα προπληρωµής εκδίδονται µετ'ητιολογηµένη 
απόφαση του κυρίου ή δευτερεύοντος διατάκτου.   
 
'Αρθρο 18 : Περιορισµοί εκδόσεως ενταλµάτων προπληρωµής- Απόδοση 
λογαριασµού  
"1.  Τα εντάλµατα προπληρωµής εκδίδονται επ'ονόµατι µονίµων υπαλλήλων 
του Ν.Π.∆.∆., κατ'εξαίρεση δε και επ'ονόµατι µονίµων δηµοσίων υπαλλήλων ή 
µονίµων υπαλλήλων ετέρων Ν.Π.∆.∆., µετ'έγκριση του προισταµένου της 
Υπηρεσίας στην οποία ανήκουν αυτοί. Επίσης επιτρέπεται η έκδοση 
χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής, επ'ονόµατι των Τραπεζών Ελλάδος 
και Αγροτικής. Στην περίπτωση αυτή δύναται να ορίζεται δεύτερος υπόλογος, 
κατά τα εν το πρώτο εδάφιο της παρούσης παραγράφου οριζόµενα. 
Εξαιρετικώς επιτρέπεται η έκδοση ενταλµάτων προπληρωµής επ'ονόµατι 
συνταξιούχων των νοµικών προσώπων, προς αντιµετώπιση εξόδων 
νοσηλείας αυτών ή µελών των οικογενειών τους στην αλλοδαπή, υπό την 
προυπόθεση ότι δικαιούνται αυτής νοσηλείας δαπάνης του Ν.Π.∆.∆." (αντικ. 
της παρ. 1 του άρθρου 18 από το άρθρο 6 του Ν. 369/1976).  
2. Εκ του ποσού των εν τη προηγουµένη παράγραφο χρηµατικών ενταλµάτων 
προπληρωµής καταβάλλονται οι µέχρι λήξεως της προς απόδοση 
λογαριασµού προθεσµίας πραγµατοποιούµενες δαπάνες.  
3. ∆εν επιτρέπεται η έκδοση ενταλµάτων προπληρωµής επ'ονόµατι 
υπαλλήλων του ν.π. ασκούντων καθήκοντα ταµίου ή εισπράκτορος, πλην 
µόνο δι'έξοδα µετακινήσεως αυτών.  
4. Εντάλµατα προπληρωµής επιτρέπεται να εκδίδονται µέχρι της τελευταίας 
ηµέρας του προτελευταίου µηνός εκάστου οικονοµικού έτους.  
Κατ'εξαίρεση προς αντιµετώπιση επειγουσών αναγκών, επιτρέπεται η έκδοση 
ενταλµάτων προπληρωµής µέχρι τέλους του οικονοµικού έτους. "5.  Μέσω 
αποφάσεων του κυρίου ή δευτερεύοντος διατάκτου, ορίζονται ο υπόλογος 
διαχειριστής του ποσού του εντάλµατος και η προθεσµία αποδόσεως 
λογαριασµού, µη δυναµένη να ορισθεί πέρα του ενός µηνός από της λήξεως 
του οικονοµικού έτους, καθ'ο εξεδόθηκε το χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής 
και προκειµένου περί των ενταλµάτων των οποίων επιτρέπεται η έκδοση 
µέχρι λήξεως του οικονοµικού έτους, όχι πέραν του τετραµήνου. Επί 
ενταλµάτων προπληρωµής αναφεροµένων στο αυτό έργο, προµήθεια ή 
εργασία, των οποίων τα δικαιολογητικά δεν είναι δυνατό να διαχωρισθούν 
κατ'ένταλµα, επιτρέπεται, όπως, µέσω αποφάσεων του εν το προηγούµενο 
εδάφιο οργάνου, παρατείνεται η προθεσµία αποδόσεως λογαριασµού µέχρι 
της λήξεως της τασσοµένεης διά το τελευταίο χρηµατικό ένταλµα προθεσµίας. 
∆ιά των αυτών αποφάσεων δύναται να επιτραπεί η συναπόδοση 
λογαριασµού δι'άπαντα τα επ'ονόµατι του αυτού υπολόγου εκδιδόµενα, διά το 
αυτό έργο, προµήθεια ή εργασία, χρηµατικά εντάλµτα" (αντικ. της παρ. 5 του 
άρθρου 18 από το άρθρο 6 του Ν. 369/1976).  
6. Προκειµένου περί χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής εκδιδοµένων 
επ'ονόµατι των εν τη παρ.1 του παρόντος άρθρου Τραπεζών για δαπάνες και 



προµήθειες εκ του εξωτερικού, ως και δι'επιδοτησεις δύναται να ορίζεται 
προθεσµία αποδόσεως λογαριασµού µέχρι τέλους Ιουνίου του εποµένου 
οικονοµικού έτους, δυναµένη να παραταθεί δι'ητιολογηµένης αποφάσεως του 
διοικούντος το ν.π.συλλογικού οργάνου.  
Εξαιρετικά, επί προµηθειών εκ του εξωτερικού, δι'ας ο εν τη προσφορά του 
προµηθευτού οριζόµενος χρόνος παραδόσεως κείται πέραν του µηνός 
Ιουνίου του εποµένου οικονοµικού έτους, επιτρέπεται όπως η προθεσµία 
αποδόσεως λογαριασµού ορίζεται σε χρόνο µεταγενέστερο της παραδόσεως, 
πάντως δε όχι πέρα του τριµήνου.  
Παράταση της τελευταίας αυτής προθεσµίας, επιτρέπεται για αιτιολογηµένη 
απόφαση του διοικούντος το ν.π.συλλογικού οργάνου.  
7.   Οι εν τη παρ.1 του παρόντος άρθρου Τράπεζας ευθύνονται µόνο για την 
ακριβή εκτέλεση των διδοµένων αυτών οδηγιών.   
 
'Αρθρο 19 :  
1. ∆ιά Π.∆/των εκδιδοµένων προτάσει του Υπουργού των Οικονοµικών 
ορίζονται:  
α) οι υποχρεώσεις και ευθύνες των υπολόγων αυτών β)   ο τρόπος 
τακτοποιήσεως των ενταλµάτων τούτων και γ)   οι συνέπειες της µη 
εµπροθέσµου αποδόσεως λογαριασµού, οι κατά των υπολόγων κυρώσεις, τα 
της επισχέσεως των αποδοχών αυτών και τα του καταλογισµού αυτών.  
2. ∆ιά των αυτών Π.∆/των επιτρέπεται όπως α) καθιερούνται περιορισµοί 
στην έκδοση ενταλµάτων προπληρωµής, τόσο ως προς τον αριθµό των 
επ'ονόµατι του αυτού υπαλλήλου εκδιδοµένων, όσο και ως προς τον αριθµό 
αυτών διά το αυτό έργο και β) ρυθµίζονται τα της µεταβιβάσεως υπό του 
υπολόγου της διαχειρίσεως µέρους του προκαταβληθέντος αυτού ποσού σε 
ετέρους υπαλλήλους.   
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆' :  ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΞΟ∆ΩΝ  
 
'Αρθρο 20 :    Εξόφληση τίτλων πληρωµής  
1.   Χρηµατικό ένταλµα ή έτερος τίτλος πληρωµής προβλεπόµενος υπό του 
παρόντος εξοφλείται µόνο εφ'όσον φέρει τα κατά νόµο τυπικά στοιχεία. "2.  Οι 
πάσης φύσεως πληρωµές των Ν.Π.∆.∆. ενεργούνται δι'επιταγών εκδιδοµένων 
υπ'αυτών, απαραίτητα, βάσει των υπό του άρθρ.13 του παρόντος 
προβλεποµένων τίτλων πληρωµήςκαι επί της κατά το άρθρ.15 του παρόντος 
ασκούσης την ταµιακή διαχείριση του Ν.Π.∆.∆. Τραπέζης ή Πιστωτικού 
Οργανισµού.  
Οι επιτροπές εκδίδονται σε διαταγή του δικαιούχου του χρηµατικού 
εντάλµατος ή ετέρου τίτλου πληρωµής.  
Κατ'εξαίρεση επιτρέπεται η έκδοση επιταγών σε διαταγή Τραπέζης ή 
Πιστωτικού Οργανισµού σε περιπτώσεις πληρωµής δικαιούχων διαµενόντων 
εκτός της έδρας του Ν.Π.∆.∆.  
Ωσαύτως, επιτρέπεται η πληρωµή των πάσης φύσεως οφειλών των Ν.Π.∆.∆. 
και δι'εντολής µεταφοράς, τη µεσολάβηση της Τραπέζης της ασκούσης την 
ταµιακή διαχείριση του νοµικού προσώπου, σε πίστωση τρεχουµένων 
λογαριασµών των δικαιούχων, τηρουµένων είτε παρά της Τράπεζας της 
Ελλάδος, είτε παρ'ετέρα Ελληνικής Τράπεζας, συµµετέχουν στο παρά της 
Τράπεζας της Ελλάδος λειτουργούν Συµψηφιστικό Γραφείο, κατά τα 
οριζόµενα µέσω αποφάσεων του Υπουργού των Οικονοµικών 



δηµοσιευοµένων για την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως" (αντικ. της παρ. 2 του 
άρθρου 20 από το άρθρο 7 του Ν.   
369/1976). 
3  Πληρωµές για δαπάνες µισθοδοσίας και πάσης ετέρας σταθερής αποδοχής 
των υπαλλήλων των ν.π.δ.δ., για δαπάνες συντάξε'ων και βοηθηµάτων, 
δύναται να ενεργούνται διά µιάς κατ'είδος δαπάνης επιταγής, σε διαταγή 
υπαλλήλου του ν.π., οριζοµένου µέσω αποφάσεως του διοικούντος αυτού 
συλλογικού οργάνου, προς καταβολή των σχετικών ποσών στους 
δικαιούχους.  
4. Μέσω αποφάσεων του Υπουργού των Οικονοµικών, δηµοσιευοµένων για 
την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για 
την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.  
5. ∆ι'οµοίων αποφάσεων, δύναται να εξαιρούνται ητιολογηµένως των 
διατάξων των παρ.2-4 του παρόντος άρθρου πληρωµές δαπανών, εν όλω ή 
εν µέρει, νοµικών προσώπων ή κατηγοριών αυτών, εφ'όσον λειτουργεί 
παρ'αυτοίς Ταµιακή υπηρεσία.  
6. ∆ιά των υπό της παρ.6 του άρθρ.13 εκδιδοµένων Π.∆/των ορίζονται τα του 
τρόπου και της διαδικασίας εξοφλήσεως των χρηµατικών ενταλµάτων ή 
ετέρων τίτλων πληρωµής.   
 
'Αρθρο 21 :    Εξόφληση παρά µη δυναµένων να υπογράψουν, Ανεξόφλητα 
εντάλµατα  
1. Για την εξόφληση τίτλων πληρωµής, παρά µη δυναµένων να υπογράψουν, 
εφαρµόζονται οι κατά το άρθρ.42 του Ν.∆. 321/1969 "περί Κώδικος ∆ηµοσίου 
Λογιστικού"Εκδιδόµενες αποφάσεις του Υπουργού των Οικονοµικών.  
2. Χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής παραµένοντα ανεξόφλητα, εν όλω ή εν 
µέρει, µέχρι λήξεως της υπό του άρθρ.8 του παρόντος προβλεποµένης 
προθεσµίας, ακυρούνται καθ' το οποίο ποσό παραµένουν ανεξόφλητα, οι δε 
υποχρεώσεις στα οποία αναφέρονται αυτά µεταφέρονται ως έξοδα του 
εποµένου οικονοµικού έτους.  
Μέσω αποφάσεως του Υπουργού Οικονοµικών, καθορίζονται οι λεπτοµέρειες 
εφαρµογής της παρούσης παραγράφου.   
 
"'Αρθρο 22 :   Αντικατάσταση απολεσθέντων αποδεικτικών εισπράξεως και 
τίτλων πληρωµής.  
Στην περίπτωση απωλείας αποδεικτικών εισπράξεως ή τίτλων πληρωµής, 
εκδίδονται αντίγραφα αυτών κατόπιν διαπιστώσεως, προκειµένου µεν περί 
αποδεικτικών εισπράξεως, της εισαγωγής υπέρ του Ν.Π.∆.∆. του δι'αυτών 
εισπραχθέντος ποσού, προκειµένου δε περί τίτλων πληρωµής, της µη 
εξοφλήσεως τους. Τα περί των οποίων το παρόν άρθρο αντίγραφα εκδίδονται 
µε τη πρόταση του διοικούντος το Ν.Π.∆.∆. συλλογικού οργάνου µετ'έγκριση 
της ασκούσης την εποπτεία και εγκρινούσης τον προυπολογισµό αυτού 
δηµοσίας αρχής" (αντικ. του άρθρου 22 από το άρθρο 8 του Ν. 369/1976).   
 
'Αρθρο 23 :  
Ανυπόγραφα αποδεικτικά χρεώσεως ή πιστώσεως της διαχειρίσεως, µη 
δυνάµενα να συµπληρωθούν λόγω θανάτου του εκδόντος ή ετέρες αιτίες, 
υπογράφονται υπό των διαδεχθέντων αυτόν στην υπηρεσία, αφού 
προηγουµένως βεβαιωθεί η στην διαχείριση του εισαγωγή ή εξαγωγή των 
µετρητών, αξιών, ενσήµων ή υλικών, δι'α αυτά εξεδόθησαν.   



 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' :  ΤΑΜΙΑΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΠΑΓΙΕΣ                
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ  
 
"'Αρθρο 24 :   Λογαριασµοί και λογιστικό σύστηµα  
1. Οι λογαριασµοί των Ν.Π.∆.∆. διακρίνονται στους απεικονίζοντες την 
εκτέλεση του προυπολογισµού αυτών και στους εκτός προυπολογισµού 
λογαριασµούς, απεικονίζοντες την λοιπή χρηµατική διαχείριση.  
2. Οι εν  τα βιβλία εγγραφές ενεργούνται προκειµένου µεν περί ταµιακών 
εγγραφών, βάσει των οικείων τίτλων εισπράξεως και πληρωµής, προκειµένου 
δε περί µη ταµιακών εν γένει εγγραφών, βάσει δικαιολογητικών, 
καθοριζοµένων διά των κατά την παρ.6 του παρόντος άρθρου κανονισµών.  
3. Υπό της οικονοµικής υπηρεσίας των Ν.Π.∆.∆. τηρούνται υποχρεωτικά τα 
ακόλουθα λογιστικά βιβλία: α) ηµερολόγιο και β) βιβλίο ταµείου ή, εφ'όσον η 
ταµιακή διαχείριση ασκείται υπό Τράπεζας ή Πιστωτικού Οργανισµού, βιβλίο 
επιταγών και εντολών µεταφοράς.  
4. Τα εν της προηγούµενης παραγράφου λογιστικά βιβλία, αριθµούµενα, 
θεωρούνται κατά φύλλο µε υπογραφή του προέδρου του διοικούντος το 
Ν.Π.∆.∆. συλλογικού οργάνου, συντάσσεται δε επί της τελευταίας σελίδας των 
βιβλίων πράξη του αυτού οργάνου περί του συνολικού αριθµού των σελίδων 
ή φύλλων εκάστου αυτών. Μέσω αποφάσεων του αυτού συλλογικού οργάνου 
επιτρέπεται, όπως ορίζεται ως αρµόδιο για την ανωτέρω θεώρηση µέλος 
αυτού.  
5. Τα βιβλία αποδεικτικών εισπράξεως εν γένει, θεωρούµενα κατά τα εν τη 
προηγούµενη παράγραφο οριζόµενα, παραδίδονται στους διαχειριστές, υπό 
της οικονοµικής υπηρεσίας του Ν.Π.∆.∆. επί αποδείξει.  
6. Μέσω Κανονισµών Ταµιακής και Λογιστικής Υπηρεσίας, καταρτιζοµένων 
υπό του διοικούντος το Ν.Π.∆.∆. συλλογικού οργάνου και εγκρινοµένων για 
κοινές αποφάσεις του εποπτεύοντος Υπουργού και του Υπουργού των 
Οικονοµικών και δηµοσιευοµένων για την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, 
δυναµένων να τροποποιούνται κατά την αυτή διαδικασία, ορίζονται τα της 
οργανώσεως και λειτουργίας της οικονοµικής υπηρεσίας εκάστου Ν.Π.∆.∆. ή 
κατηγορίες αυτών και ιδία:  
α) Η διάρθρωση της οικονοµικής υπηρεσίας και τα καθήκοντα του 
προσωπικού αυτής, β)το τηρούµενο λογιστικό σύστηµα, γ) τα, πέρα των εν 
παρ.3 του παρόντος άρθου οριζοµένων, τηρούµενα υποχρεωτικά και 
βοηθητικά λογιστικά βιβλία, ως και τα της αριθµήσεως και θεωρήσεως αυτών 
και δ) τα της συστάσες και λειτουργίας των εκτός προυπολογισµού 
τηρουµένων, κατά την παρ.1 του παρόντος άρθρου, λογαριασµών" (αντικ. του 
άρθρου 24 από το άρθρο 9 του Ν. 369/1976). 
  
'Αρθρο 25 :  
"1. Επιτρέπεται, όπως, µέσω κοινών αποφάσεων του εποπτεύοντος 
Υπουργού και του Υπουργού των Οικονοµικών, δηµοσιευοµένων στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστώνται πάγιες προκαταβολές σε 
λειτουργούντα υπό ειδικές συνθήκες Ν.Π.∆.∆.  
∆ι'οµοίων αποφάσεων καθορίζονται το ύψος της παγίας προκαταβολής και οι 
πιστώσεις, σε βάρος των οποίων επιτρέπεται η εκ αυτής πληρωµή δαπανών" 
(αντικ. της παρ. 1 του άρθρου 25 από το άρθρο 10 του Ν.   
369/1976). 



2. Επιτρέπεται µέσω αποφάσεων του κατά περίπτωση αρµοδίου Υπουργού ή 
του παρ'αυτού εξουσιοδοτουµένου οργάνου η κατανοµή του ποσού της 
παγίας προκαταβολής σε πλείονες της µιάς διαχειρίσεις.  
3.  Στην περίπτωση πολέµου ή γενικής ή µερικής επιστρατεύσεως η δι'οµοίων 
αποφάσεων αύξηση του ποσού της προκαταβολής, ως και των εκ αυτής 
καταβαλλοµένων δαπανών, µέχρι και του συνόλου των εν το προυπολογισµό 
πιστώσεων. "4.  Οι κατά το παρόν άρθρο προκαταβολές χορηγούνται µέσω 
χρηµατικών ενταλµάτων, εκδιδοµένων υπό τον εκτός προυπολογισµού 
λογαριασµό "Πάγιες Προκαταβολές". Ο τύπος των χρηµατικών ενταλµάτων 
αυτών ορίζεται µέσω αποφάσεων του Υπουργού των Οικονοµικών, 
δηµοσιευοµένων για την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως" (αντικ. της παρ. 4 του 
άρθρου 25 από το άρθρο 10 του Ν. 369/1976).  
5. Πάγιες Προκαταβολές συσταθείσες µέχρι της δηµοσιεύσεως του παρόντος, 
εξακολουθούν ισχύουσες, διεπόµενες εφ'εξής υπό των διατάξεων του 
παρόντος.   
 
'Αρθρο 26 :    ∆ιαχείριση των παγίων προκαταβολών  
1. Η διαχείριση των παγίων προκαταβολών ανατίθεται για απόφαση του 
διοικούντος το ν.π.συλλογικού οργάνου σε µονίµους υπαλλήλους αυτού και 
κατ'εξαίρεση, ελλείψει ή κωλύµατι αυτών, σε µονίµους δηµοσίους 
υπαλλήλους, µετ'έγκριση του Προισταµένου της Υπηρεσίας στην οποία 
ανήκουν.  
2. Οι διαχειριστές των παγίων προκαταβολών υπέχοντες τις ευθύνες του 
δηµοσίου υπολόγου, υποχρεούνται, όπως εντός του πρώτου 
δεκαπενθηµέρου εκάστου µηνός υποβάλουν τα δικαιολογητικά των κατά τον 
αµέσως προηγούµενον µήνα ενεργηθεισών εκ της παγίας προκαταβολής 
πληρωµών, στην αρµοδία προς εκκαθάριση των οικείων δαπανών υπηρεσία, 
εντός µηνός εκδίδει τα χρηµατικά εντάλµατα αποκαταστάσεως αυτής.  
Κατ'εξαίρεση επιτρέπεται, µέσω ητιολογηµένης αποφάσεως του 
εποπτεύοντος το ν.π. Υπουργού, όπως ο διαχειριστής της παγίας 
προκαταβολής υποβάλλει τα ως άνω δικαιολογητικά   
 
'Αρθρο 27 :    Καταλογισµοί  
1. Πάσα πληρωµή, ενεργουµένη εκ της παγίας προκαταβολής αχρεωστήτως, 
καταλογίζεται σε βάρος του τε λαβόντος και των τυχόν συνυπευθύνων 
οργάνων, σε ολόκληρο, ανεξαρτήτως των πειθαρχικών κυρώσεων.  
2. Μέσω πάσαν κυρώσεων ενεργουµένη εκ της παγίας προκαταβολής 
καθ'υπέρβαση των στις σχετικές αποφάσεις οριζοµένων ως προς το είδος 
των δαπανών, καταλογίζονται στα προκαλέσαντα την πληρωµή όργανα.  
3. Βάσει των καταλογιστικών αποφάσεων, εκδίδονται τα χρηµατικά εντάλµτα 
αποκαταστάσεως της παγίας προκαταβολής σε βάρος των οικείων 
πιστώσεων του προυπολογισµού του ν.π.  
4. Στην περίπτωση απωλείας χρηµάτων ή δικαιολογητικών της διαχειρίσεως 
της παγίας προκαταβολής, τα χρηµατικά εντάλµατα αποκαταστάσεως αυτής, 
εκδίδονται βάσει της απαλλασσούσης τον υπόλογο πράξεως του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου σε βάρος της οικείας πιστώσεως του προυπολογισµού ν.π.   
 
'Αρθρο 28 :    Βιβλία διαχειριστών παγίας προκαταβολής  
Τα υπό των διαχειριστών των παγίων προκαταβολών χρησιµοποιούµενα 
βιβλία αποδεικτικών εισπράξεως ως και το ηµερολόγιο αυτών αριθµούνται και 



θεωρούνται υπό του Προέδρου του διοικούντος το ν.π. συλλογικού οργάνου ή 
του ειδικώς προς αυτό εξουσιοδοτηµένου υπό του οργάνου αυτού.   
 
 
'Αρθρο 29 :    Υποχρεώσεις διαχειριστών παγίας προκαταβολής  
Οι διαχειριστές των παγίων προκαταβολών υποχρεούνται όπως: "α)  
Καταθέτουν απαραιτήτως τα εκ της παγίας προκαταβολής διαθέσιµα κεφάλαια 
στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή, εν ελλείψει υποκαταστήµατος ή πρακτορείου 
αυτής, σε άλλη Τράπεζα ή Πιστωτικό Οργανισµό, εν ελλείψει δε 
υποκαταστήµατος και αυτών στο ∆ηµόσιο Ταµείο" (αντικ. της περιπτ. α' του 
άρθρου 29 από το άρθρο 11 του Ν.  369/1976). 
β) τηρούν ηµερολόγιο κινήσες παγίας προκαταβολής, στο οποίο δέον να 
καταχωρίζουν πάσεςτις υπ'αυτών ενεργουµένες εισπράξεις και πληρωµές 
κατά χρονολογία σειρά και γ)   υποβάλλουν εντός του πρώτου εικοσαηµέρου 
εκάστου µηνός, αναλυτικά ισοζύγια στο διοικού το ν.π.συλλογικό όργανο και 
την αρµοδία Επιθεώρηση ∆ηµοσίων ∆ιαχειρίσεων.   
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' : ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ 
 
"'Αρθρο 30 :   Κατάρτιση Απολογισµού και Ισολογισµού  
1. Τα Ν.Π.∆.∆. καταρτίζουν απολογισµό εσόδων και εξόδων, 
περιλαµβανοµένης εν αυτό και της κινήσεως  κεφαλαίων ως και ισολογισµό 
χρηµατικής διαχειρίσεως εκάστου οικονοµικού έτους, τους οποίους 
υποβάλλουν, µετά των σχετικών αναλυτικών εκθέσεων, µέχρι τέλους Ιουνίου 
του εποµένου έτους στα αρµόδια για την έγκριση του προυπολογισµού των 
όργανων. Τα όργανα αυτά, αφού διαπιστώσουν την εντός των εγκριθεισών 
πιστώσεων εκτέλεση του προυπολογισµού, εγκρίνουν τον απολογισµό µέχρι 
τέλους του αυτού έτους.  
2. Ο απολογισµός εσόδων και εξόδων εκάστου έτους απεικονίζει τα 
αποτελέσµατα της εκτελέσεως του προυπολογισµού του αντιστοίχου έτους, 
ειδικώτερο δε εµφανίζει, κατά στήλη και κατά την εν το προυπολογισµό τάξη: 
α) τα αρχικά προυπολογισθέντα έσοδα και έξοδα, β) τις γενοµένες 
µεταγενέστερες συµπληρώσεις και τροποποιήσεις αυτών, γ) τα 
πραγµατοποιηθέντα έσοδα και έξοδα, δ) τα επί πλέον ή επί έλαττον 
πραγµατοποιηθέντα έσοδα και έξοδα και ε) το πλεόνασµα ή έλλειµµα.  
3. Ο ισολογισµός χρηµατικής διαχειρίσεως εµφανίζει:  
α) τα τελικά υπόλοιπα των διαθεσίµων κεφαλαίων και  του λογαριασµού 
ταµιακής διαχειρίσεως, τα προκύψαντα εκ της εκτελέσεως των 
προυπολογισµών των προηγουµένων ετών, µέχρι της ενάρξεως του έτους 
στο οποίο ο ισολογισµός, β) την κατά παράταση εκτέλεση του 
προυπολογισµού του προηγουµένου έτους, ως και την µέχρι 31ης ∆εκεµβρίου 
εκτέλεση του προυπολογισµού στο οποίο αναφέρεται ο ισολογισµός, γ) την 
κίνηση των εκτός προυπολογισµού λογαριασµών και δ) το, κατά την 31ην 
∆εκεµβρίου του έτους στο οποίο αναφέρεται ο ισολογισµός, νέον υπόλοιπο εκ 
των διαθεσίµων κεφαλαίων, του λογαριασµού ταµιακής διαχειρίσεως, ως και 
των εκτός προυπολογισµού λογαριασµών. Στον ισολογισµό επισυνάπτονται 
αναλυτικοί πίνακες των εκτός προυπολογισµού λογαριασµών, ως και του 
τυχόν σε δικαιολογητικά χρηµατικού υπολοίπου.  
4. ∆ιά των κατά την παρ.6 του άρθρ.24 του παρόντος κανονισµών ταµιακής 
και λογιστικής υπηρεσίας, δύναται να καθορίζεται, όπως τα Ν.Π.∆.∆. 



καταρτίζουν ισολογισµό της εν γένει περιουσιακής καταστάσεως αυτών. ∆ιά 
των αυτών κανονισµών ρυθµίζοντι τα της διενεργείας απογραφής των εν γένει 
περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, καταρτίσεως του λογαριασµού 
αποτελεσµάτων χρήσεως, ως και πάσα λεπτοµέρεια σχετιζοµένη µε την 
κατάρτιση του ισολογισµού περιουσιακής καταστάσεως.  
5. Κείµενες ειδικές διατάξεις περί των Ν.Π.∆.∆. ρυθµίζονται τα εν τη 
προηγουµένη παράγραφο θέµατα, εξακολουθούν ισχύουσες µέχρι της 
τροποποιήσεως των διά του υπό της αυτής παραγράφου προβλεποµένου 
Κανονισµού" (αντικ. του άρθρου 30 από το άρθρο 12 του Ν. 369/1976).   
 
'Αρθρο 31 : 'Ελεγχος Απολογισµού και Ισολογιµού  
Τα του ελέγχου του Απολογισµού και Ισολογισµού διέπονται υπό των 
διατάξεων του Ν.∆. 1263/72 "περί ελέγχου των δαπανών του Κράτους των 
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των άλλων Νοµικών Προσώπων 
∆ηµοσίου ∆ικαίου, ως και των λογαριασµών των δηµοσίων υπολόγων και 
παρακολουθήσεως των εσόδων τους".   
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' :  ΥΠΟΛΟΓΟΙ Ν.Π.∆.∆. - ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΙ 
 
'Αρθρο 32 :'Εννοια και εποπτεία υπολόγων  
1. Υπόλογοι ν.π.δ.δ. είναι πάντες οι έστω και άνευ νοµίµου εξουσιοδοτήσεως 
διαχειριζόµενοι χρήµατα, αξίας, ένσηµα ή υλικό ανήκοντα σε ν.π. ως και κάθε 
άλλος εκ του νόµου θεωρούµενος ως υπόλογος ν.π.  
2. Οι υπόλογοι εν γένει των ν.π. διατελούν υπό την εποπτείαν και τον έλεγχο 
του διοικούντος το ν.π.συλλογικού οργάνου, του εποπτεύοντος τούτο 
Υπουργού και του Υπουργού των Οικονοµικών ως και του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου.  
3. Ο κατά την προηγουµένην παράγραφο υπό των οικείων Υπουργών 
έλεγχος των υπολόγων, ενεργείται κατά τις περί οικονοµικής επιθεωρήσεως 
διατάξεις του Υπουργείου των Οικονοµικών (Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους).  
4. ∆ιατηρούνται εν ισχύι ειδικές διατάξεις αφορώσες σε λογοδοσία ενώπιον 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπολόγων ν.π.   
 
'Αρθρο 33 : Ασυµβίβαστα υπολόγων ν.π.δ.δ.  
Τα καθήκοντα του διαχειριστού χρηµάτων, αξιών, ή υλικού του ν.π. είναι 
ασυµβίβαστα προς τα καθήκοντα του διατάκτου και του προισταµένου της 
οικονοµικής υπηρεσίας αυτού.   
 
'Αρθρο 34 :  Ελεγχος ταµειαακού υπολοίπου  
1. Το χρηµατικό υπόλοιπο του Ταµείου ν.π., εφ'όσον λειτουργεί παρ'αυτώ ιδία 
ταµιακή υπηρεσία, εξακριβούται καθ'εκάστην υπό µέλους του διοικούντος 
αυτό συλλογικού οργάνου ή υπαλλήλου αυτού ειδικώς προς αυτό 
εξουσιοδοτουµένου.  
Για την εξακρίβωση του ταµειακού υπολοίπου συντάσσεται πράξη 
υπογραφοµένη υπό του ελέγχοντος και του Ταµείου ή διαχειριστού.  
2. ∆ιά του υπό της παρ.6 του άρθρ.24 του παρόντος προβλεποµένου 
κανονισµού, δύναται να ορίζεται όπως ο έλεγχος του ταµειακού υπολοίπου 
ενεργείται διη και άπαξ της εβδοµάδος, αναλόγως του όγκου των συναλλαγών 
του ν.π.  



3. Μέσω αποφάσεως του Υπουργού των Οικονοµικών και του κατά 
περίπτωση αρµοδίου Υπουργού, ορίζεται εκάστοτε το ανώτατο όριο 
χρηµάτων, όπερ δύναται να έχει σε χείρας του ο Ταµίας ή διαχειριστής της 
παγίας προκαταβολής.   
 
'Αρθρο 35 :  Ελλείµµατα εν γένει  
1. Πάσα έλλειψη εν τη διαχείριση του ν.π.χρηµάτων αξιών, ενσήµων ή υλικού, 
διαπιστουµένη κατά την νόµιµον διαδικασία, αναπληρούται υπό του υπολόγου 
εντός 24 ωρών άλλως αυτός τίθεται εκτός διαχειρίσεως ή και υπηρεσίας και 
καταλογίζεται µε το ποσό του ελλείµµατος, το οποίο βεβαιούται αµελλητί ως 
έσοδο του ν.π. λαµβανοµένων των απαραιτήτων µέτρων πορς εξασφάλιση 
της απαιτήσεως αυτού.  
Ως έλλειµµα χαρακτηρίζεται και πάσα πληρωµή µη αναγοµένη στην 
αρµοδιότητα του υπολόγου.  
2. Ελλείψεις χαρτοσήµου, ενσήµων εν γένι και παντός αντικειµένου βάσει του 
οποίου εισπράττεται τέλος ή δικαίωµα, καταλογίζονται στην τιµή διαθέσεως 
την οριζοµένη υπό των οικείων διατάξεων. "3.  Πάσα έλλειψη υλικού 
καταλογίζεται σε χρήµα, βάσει της τρεχούσης κατά το χρόνο του 
καταλογισµού τιµής αυτού. Η τιµή αυτή προσδιορίζεται παρ'Επιτροπής 
συνιστωµένης υπό της ασκούσης την εποπτεία και εγκρινούσης τον 
προυπολογισµό του νοµικού προσώπου δηµοσίας αρχής. Στην περίπτωση η 
αξία του ελλείποντος υλικού εκτιµάται παρά του διοικούντος το Ν.Π.∆.∆. 
συλλογικού οργάνου σε ποσό κατώτερο των δραχ.20.000, η τιµή 
προσδιορίζεται παρά τούτου. Το ποσό αυτό δύναται να αναπροσαρµόζεται 
µέσω αποφάσεων του Υπουργού των Οικονοµικών, δηµοσιευοµένων για την 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως" (αντικ. της παρ. 3 του άρθρου 35 από το 
άρθρο 13 του Ν. 369/1976).  
4. Απαγορεύεται στην διαχείριση του υπολόγου ανάµιξη χρηµάτων ξένων 
προς αυτή, διά παν δε εµφανιζόµενο εν τη διαχειρίση χρηµατικό πλεόνασµα, 
συνιστάται παρακαταθήκη µέχρι ου αποδειχθεί η αιτία αυτού.  
5. Επί ανοικείων πληρωµών, ενεργουµένων υπό των υπολόγων αυτές 
καταλογίζονται σε ολόκληρο και σε βάρος των λαβόντων. Τα υπό των 
υπολόγωνω σε βάρος των οποίων καταλογίσθησαν σε ανοικείως γενόµενες 
πληρωµές, καταβληθέντα στα ν.π.ποσά, βεβαιούται η αίτηση των υπέρ αυτών 
και εισπράττονται σε βάρος των λαβόντων κατά τις κειµένας περί εισπράξεως 
των εσόδων του ν.π. διατάξεις.   
 
'Αρθρο 36 : Απώλεια ή φθορά τίτλων απαιτήσεων  
Οι διατάξεις του προηγούµενου άρθρου εφαρµόζονται αναλόγως και στην 
περίπτωση απωλείας ή φθοράς τίτλων απαιτήσεων τουυ ν.π., εφ'όσον αυτής 
προσεγένετο ζηµία σ'αυτό.   
 
'Αρθρο 37 :  Ασφάλεια χρηµάτων, Ενσήµων κλπ.  
Οι υπόλοιποι είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των εν τη διαχείριση των 
χρηµάτων, ενσήµων, αξιών και υλικού εν γένει του ν.π.  
Αυτοί οφείλουν να τηρούν τους οικείους κανονισµούς ασφαλείας κατά την 
αποστολή  και παραλαβή χρηµάτων, ενσήµων, αξιών και υλικού, ευθυνόµενοι 
για πάσα εκ της µη τηρήσεως των κανονισµών αυτών ζηµίαν του ν.π.   
 
'Αρθρο 38 : Ευθύνες οργάνων ν.π.δ.δ.  



Για των υπό του άρθρ.13 του παρόντος προβλεποµένων Π.∆/των, ορίζονται 
τα των υποχρεώσεων, ευθυνών και καταλογισµών, των κυρίων και 
δευτερευόντων διατακτών, των διαχειριστών εν γένει, του προισταµένου 
οικονοµικής υπηρεσίας ή ετέρων υπαλλήλων κεκτηµένων οικονοµική 
αρµοδιότητα τα των ενδίκων µέσων κατά των καταλογιστικών αποφάσεων και 
πάσα εν γένει αναγκαία λεπτοµέρεια.   
 
'Αρθρο 39 : Αστική ευθύνη οργάνων και υπαλλήλων ν.π.δ.δ.  
1. Ασχέτως προς την κατά την εν άρθρ.38 ευθύνη των υπολόγων των ν.π., 
κάθε υπάλληλος ν.π. ή δηµόσιος υπάλληλος, υπηρετών υφ'οποιανδήποτε 
ιδιότητα, σε ν.π.ευθύνεται και υποχρεούται σε ανόρθωση πάσης ζηµίας 
αυτών, προελθούσης εκ δόλου ή αµελείας αυτού περί την εκτέλεση των υπό 
του παρόντος Ν.∆/τος και άλλων ειδικών διατάξεων ανατιθεµένων αυτό 
καθηκόντων.  
2. Επί της ευθύνης αυτής αποφαίνεται το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τις οικείες 
αυτού διατάξεις.   
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' :  ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ  Ν.Π.∆.∆. 
 
'Αρθρο 40 : Προυποθέσεις συνάψεως συµβάσεων  
Συµβάσεις, για των οποίων δηµιουργούνται υποχρέωσεις σε βάρος του ν.π. 
δεν δύναται να συνοµολογηθούν εφ'όσον δεν προβλέπονται υπό των 
διεπουσών αυτό γενικών ή ειδικών διατάξεων.   
 
'Αρθρο 41 : Τύπος Συµβάσεων  
Πάσα σύµβαση διά λογαριασµό του ν.π., έχουσα αντικείµενο άνω των 10.000 
δραχµών ή δηµιουργούσα υποχρεώσεις διαρκείας, εφ'όσον δεν ορίζεται 
άλλως, υποβάλλεται στο τύπο του ιδιωτικού εγγράφου. Το ποσό  αυτό 
δύναται να αυξοµειούται µέσω αποφάσεων του Υπουργού των Οικονοµικών, 
δηµοσιευοµένων στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η πρόταση καταρτίσεως 
συµβάσεως και η αποδοχή αυτής δύναται να γίνουν και δι'ιδιαιτέρων 
εγγράφων.  
Η εκ της µη τηρήσεως του τύπου της εγγράφου αποδοχής ακυρότης, αίρεται 
στην περίπτωση εκπληρώσεως της συµβάσεως.  
 
(Το άνω ποσό των 10.000 δρχ. αυξήθηκε σε 150.000 από την 
2054839/452/0026/1992, ΦΕΚ Β' 447, Απόφαση Υπουργού Οικονοµικών).  
 
(Με την υπ’ αριθµ. 2/42053/0094/02, ΦΕΚ-1033 Β’ ορίζεται ότι : 
«Αναπροσαρµόζουµε και καθορίζουµε το προβλεπόµενο από τη διάταξη του 
άρθρου 41 του Ν.∆. 496/74 χρηµατικό ποσό σε δύο χιλιάδες πεντακόσια 
(2.500) ευρώ»). 
 
'Αρθρο 42 : Συνοµολόγηση Συµβάσεων 
Νόµιµος εκπρόσωπος του ν.π. για την συνοµολόγηση συµβάσεων, εφ'όσο 
δεν ορίζεται άλλως διά των περί αυτού κειµένου διατάξεων, είναι ο Πρόεδρος 
του διοικούντςο αυτού συλλογικού οργάνου.   
 
'Αρθρο 43 : ∆ιαγωνισµός και εξαιρέσεις  
(Καταργήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 1797/1988, ΦΕΚ Α' 164).   



 
 (Με το άρθρο µόνο του Π.∆. 305/85, ΦΕΚ-113 Α’, ορίζεται ότι : «Οι διατάξεις 
της παραγράφου 2 του άρθρου 7 και του άρθρου 43 του Ν.∆. 496/74 «Περί 
λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» όπως η τελευταία 
διαµορφώθηκε µε τους Νόµους 369/76 και 578/77, εφαρµόζονται και για τους 
ασφαλιστικούς οργανισµούς που υπάγονται στο Υπουργείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων πλην ΙΚΑ και ΟΓΑ, καταργουµένης της εξαίρεσης που 
θεσπίστηκε για τα θέµατα αυτά µε το Π. ∆ιάταγµα 437/77»). 
 
 (Με το άρθρ µόνο Π.∆. 192/29 Μαιου18 Ιουν. 1986 (ΦΕΚ Α' 78) ορίστηκε ότι: 
"Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 7 και του άρθρ. 43 του Ν.∆. 496/74 "Περί 
λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου" όπως η τελευταία 
διαµορφώθηκε µε τους Νοµ. 369/76 και 578/77, καθώς και οι διατάξεις του 
κατ'εξουσιοδότηση του ως άνω άρθρ. 43 εκδοθέντος Π.∆. 715/79, 
εφαρµόζονται και για τους ασφαλιστικούς Οργανισµούς που υπάγονται στο 
Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων πλην ΙΚΑ και ΟΓΑ, καταργουµένης της 
εξαίρεσης που θεσπίστηκε για τα θέµατα αυτά, µε το Π.∆. 437/77").   
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' :  ΠΑΡΑΓΡΑΦΑΙ - ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ 
 
'Αρθρο 44 :  Παραγραφή αξιώσεων των ν.π.δ.δ.  
1. Παν χρέος προς το ν.π. παραγράφεται, εφ'όσον δεν ορίζεται άλλως υπό 
των διατάξεων του παρόντος, µετά πέντε έτη από της λήξεως του οικονοµικού 
έτους εντός του οποίου βεβαιώθηκε.  
Αν η βεβαίωση έγινες πριν ή το χρέος καταστεί ληξιπρόθεσµο εν µέρει ή εν 
όλω η παραγραφή αρχίζει από της λήξεως του οικονοµικού έτους, καθ'ο το 
χρέος κατέστει ληξιπρόθεσµόν και για το ποσό αυτό.  
2. Χρέη προς το ν.π.α) εκ τελεσιδίκων δικαστικών αποφάσεων, πλην των, για 
πρόστιµο, χρηµατικές ποινές και συναφή δικαστικά έξοδα και τέλη, 
υπαγοµένων στην πενταετή παραγραφή, β) εξ απίστου διαχειρίσεως, γ)εκ 
συµβάσεων και διατάξεων τελευταίας βουλήσεως, περιλαµβανοµένων διά των 
περιοδικών παροχών και δ) εκ καταλογισµών επιβληθέντων 
παρ'οποιαδήποτε αρµοδίας κατά νόµο Αρχής, υπόκεινται σε εικοσαετή 
παραγραφή, αρχοµένη από της λήξεως του Οικονοµικού έτους, εντός του 
οποίου βεβαιώθηκαν.  
3. Χρέη προς το ν.π. εκ παρακρατηθέντων ή για λογαριασµόν αυτού 
εισπραχθέντων φόρων, τελών και δικαιωµάτων, παραγράφονται µετά δέκα 
έτη από της λήξεως του οικονοµικού έτους εντός του οποίου βεβαιώθηκαν.  
4. Χρέη προς το ν.π.προερχόµενα εξ απαιτήσεων περιελθουσών σε τούτο εξ 
οποιαδήποτε λόγου, οι οποίες δεν είχαν παραγραφεί στο πρόσωπο του 
δικαιοπαρόχου µέχρι της µεταβιβάσεως τους στο ν.π., παραγράφονται µετά 
πέντε έτη από της λήξεως του οικονοµικού έτους εντός του οποίου 
βεβαιώθηκαν στο προς ο η µεταβίβαση ν.π.   
 
'Αρθρο 45 :Αναστολή παραγραφής  
Η παραγραφή των χρεών προς το ν.π. αναστέλλεται για τους λόγους τους 
πορβλεποµένους υπό της ισχυούσης περί των αξιώσεων του ∆ηµοσίου 
νοµοθεσίας.  
Η παραγραφή αναστέλλεται επίσης:  
α) Για χρονικό διάστηµα ίσο προς το χρόνο, καθ'ον κατά το τελευταίο έτος της 



παραγραφής το χρέος ετέλεση εν αναστολή ή διευκολύνσει τµηµατικής 
καταβολής, ανεξαρτήτως καταβολής, ανεξαρτήτως συµµορφώσεως ή µη του 
υποχρέου εν όλω ή εν µέρει χορηγηθείσης νόµο ή δικαστική απόφαση ή 
απόφαση αρµοδίας κατά νόµο Αρχής, συνεπεία αιτήσεως του υποχρέου.  
β) Για χρονικό διάστηµα ίσο προς το χρόνο, καθ'ον το ν.π. εκωλύθη να 
επιδιώξει την είσπραξη του χρέους µέσω αναγκαστικών µέσων, συνεπεία 
αναστολής εκτελέσεως χορηγηθείσης διά διατάξεως νόµου.  
Σε αµφότερες τις περιπτώσεις : α) και β) η παραγραφή συνεχίζεται µετά τη 
λήξη της εισπράξεως, της τµηµατικής καταβολής ή της αναστολής 
εκτελέσεως, εν ουδεµία δε περίπτωση συµπληρούται αυτή προ της 
παρελεύσεως εξ µηνών από της λήξεως της αναστολής πληρωµής, της 
αναστολής εκτελέσεως ή της διευκολύνσεως τµηµατικής καταβολής.  
γ) Αν αµφισβητήθηκε δικαστικά η νοµιµότητα του τίτλου εισπράξεως ή των 
ληφθέντων µέτρων εκτελέσεως υπό του οφειλέτους ή τρίτου µέχρι τελεσιδίκου 
περαιώσεως της δίκης.   
 
'Αρθρο 46 : ∆ιακοπή παραγραφής  
1. Η παραγραφή διακόπτεται για τους λόγους τους προβλεποµένους υπό της 
ισχυούσης περί των αξιώσεων του ∆ηµοσίου νοµοθεσίας, πλην της 
καθ'οποιανδήποτε τρόπο αναγνωρίσεως της αξιώσεως υπό του υποχρέου.  
Η παραγραφή διακόπτεται επίσης, διά της επιβολής κατασχέσεως επί 
περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτους ή του εγγυητού αυτού ευρισκοµένων 
είτε σε χείρες αυτών είτε σε χείρες τρίτων.  
Από της διά κατασχέσεως ενάρξεως της αναγκαστικής εκτελέσεως µέχρι της 
τελεσιδικίας του πίνακος κατατάξεως, πάσα πράξη της εκτελέσεως διακόπτει 
την παραγραφή, η οποία αρχίζει εκ νέου από της τελευταίας διαδικαστικής 
πράξεως της εκτελέσεως.  
Στη περίπτωση απαγγελίας ακυρότητας της κατασχέσεως ή άλλης πράξεως 
της διοικητικής εκτελέσεως, η παραγραφή της αξιώσεως του ν.π. δεν 
συµπληρούται, αν, εντός τριών µηνών από της τελεσιδικίως της απαγγειλάσης 
την εκυρότητα αποφάσεως, επαναληφθεί η ακυρωθείσα πράξη εκτελέσεως ή 
επιβληθεί νέα κατάσχεση επί του αυτού ή ετέρου περιουσιακού στοιχείου. Η 
υπό της ∆ιοικητικής Αρχής άρση της κατασχέσεως κατόπιν αιτήσεως του 
οφειλέτου δεν αναιρεί την διακοπή της παραγραφής.  
2.   Επί πλειόνων οφειλετών σε ολόκληρο, διακοπή της παραγραφής ως προς 
τον ένα εξ αυτών, ενεργεί και κατά των λοιπών.  
Επίσης η διακοπή της παραγραφής ως προς των πρωτοφειλέτη ενεργεί και 
κατά του εγγυητού και αντιστρόφως.   
 
'Αρθρο 47 : Συνέπειες παραγραφής αξιώσεων του ν.π.δ.δ.  
Η συµπλήρωση της παραγραφής χρέους προς το ν.π. επιφέρει τις συνέπειες 
τις προβλεπόµενς υπό της ισχυούσης επί των αξιώσεων του ∆ηµοσίου 
νοµοθεσίας.   
 
'Αρθρο 48 : Παραγραφή αξιώσεων κατά του ν.π.δ.δ.  
1. Ο χρόνος παραγραφής των χρηµατικών αξιώσεων κατά του ν.π.δ.δ. είναι 
πέντε ετών, εφ'όσον δεν ορίζεται άλλως υπό του παρόντος.  
2. Ο χρόνος παραγραφής των χρηµατικών αξιώσεων κατά του 
ν.π.δι'αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντα ποσά είναι τριών ετών.  
3. Ο χρόνος παραγραφής των κατά του ν.π. αξιώσεων των υπαλλήλων αυτού 



των επί σχέσει δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου µετ'αυτού συνδεοµένων, εκ 
καθυστερουµένων αποδοχών ή άλλων πάσης φύσεως απολαυών ή 
αποζηµιώσεων εξ αδικαιολογήτου πλουτισµού είναι δύο ετών.  
4. Η παραγραφή του καθόλου δικαιώµατος των εν παρ.3 περιπτώσεων είναι 
δέκα ετών.  
5. Ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων των συνταξιούχων εν γένει και 
βοηθηµατούχων του ν.π. ως και των κληρονόµων αυτών εκ 
καθυστερουµένων συντάξεων, µερισµάτων, επιδοµάτων και βοηθηµάτων είναι 
δύο ετών, έστω και αν ενετάλησαν εσφαλµένως.  
Οι κατά την εκτέλεση το πρώτο, πράξεων ή αποφάσεων κανονισµού 
συντάξεως, µερίσµατος, επιδόµατος ή βοηθήµατος, εντελλόµενες 
δεδουλευµένες συντάξεις, µερίσµατα, βοηθήµατα ή επιδόµατα, 
παραγράφονται εντός διετίας, αρχοµένης µετά πάροδο τριµήνου από της 
χρονολογίας εκδόσεως της σχετικής πράξεως ή αποφάσεως.  
6. Χρηµατική αξίωση κατά του ν.π. βεβαιωθείσα µέσω τελεσιδίκου δικαστικής 
αποφάσεως ή διά την οποία εξεδόθηκε τίτλος πληρωµής, υπόκετια σε 
παραγραφή πέντε ετών, αρχοµένη από της τελεσιδικίας ή εκδόσεως του 
τίτλου πληρωµής αντιστοίχως.   
 
'Αρθρο 49 : Εναρξη παραγραφής  
Η παραγραφή αρχίζει από το τέλος του οικονοµικού έτους καθ'ο γεννήθηκε η 
αξίωση και είναι δυνατή η δικαστική αυτής επιδίωξη.   
 
'Αρθρο 50 :Αναστολή παραγραφής  
Οι περί αναστολής της παραγραφής διατάξεις των άρθρ.257 έως 259 του 
Αστικού Κώδικος, εφ'όσον δεν ορίζεται άλλως εφαρµόζονται και επί των 
χρηµατικών αξιώσεων κατά του ν.π.  
Επίσης η παραγραφή αναστέλλεται, εφ'όσον χρόνο ο δικαιούχος ένεκεν 
ανωτέρας βίας εκωλύθει να ασκήσει την αξίωση του εντός του τελευταίου 
εξαµήνου του χρόνου παραγραφής.   
 
'Αρθρο 51 : ∆ιακοπή παραγραφής  
Φυλαττοµένης της ισχύος των ειδικών διατάξεων, η παραγραφή των 
χρηµατικών αξιώσεων κατά του ν.π. διακόπτεται µόνο:  
α) ∆ιά της υποβολής της υποθέσεως στο αρµόδιο δικαστήριο ή σε διαιτητές, 
οπότε αρχίζει εκ νέου η παραγραφή από της τελευταίας διαδικαστικής 
πράξεως των διαδίκων του δικαστηρίου ή των διαιτητών.  
β) ∆ιά της υποβολής προς το ν.π. αιτήσεως περί πληρωµής της απαιτήσεως, 
οπότε η παραγραφή αρχίζει εκ νέου από της χρονολογίας την οποία φέρει η 
έγγραφος απάντηση της αρµοδίας διά την αναγνώριση ή την πληρωµήν της 
απαιτήσεως, Αρχής.  
Στην περίπτωση µη απαντήσεως η παραγραφή αρχίζει µετά πάροδο 
εξαµήνου από της χρονολογίας υποβολής της αιτήσεως.  
Υποβολή δευτέρας αιτήσεως δεν διακόπτει εκ νέου την παραγραφή.  
γ)   ∆ιά της εκδόσεως τίτλου πληρωµής.   
 
'Αρθρο 52 : Συνέπειες παραγραφής αξιώσεων-κατά του ν.π.δ.δ.  
Η παραγραφείσα κατά του ν.π. αξίωση δεν είναι δεκτική συµψηφισµού, τα δε 
καταβληθέντα µετά την συµπλήρωση της παραγραφής έστω και εν γνώσει της 
παραγραφής αναζητούνται.  



Παραίτηση από της συµπληρωθείσης παραγραφής είναι άκυρος.  
Η παραγραφή λαµβάνεται υπ'όψιν αυτεπαγγέλτως υπό των δικαστηρίων.   
 
'Αρθρο 53 : Κατάσχεση σε χείρες του ν.π. και εκχώρηση  
1. ∆ιά πάσα κατάσχεση χρηµατικής απαιτήσεως σε χείρες του ν.π. ως τρίτου, 
το κατασχετήριο ως και η αναγγελία επί εκχωρήσεως χρηµατικής απαιτήσεως 
κατά του ν.π. κοινοποιούνται στην αρµοδίαν για την πληρωµή υπηρεσία του 
ν.π. και το αρµόδιο για την αναγνώριση της δαπάνης όργανο αυτού.  
Το κατασχετήριο κοινοποιείται στο ∆ηµόσιο Ταµείο στο οποίο υπάγεται 
φορολογικά ο καθ'ου η κατάσχεση και στην αρµοδία διά την εκκαθάριση και 
εντολή πληρωµής της δαπάνης, Υπηρεσίαν εντός δέκα πέντε ηµερών από της 
επιδόσεως του στην αρµόδια για την πληρωµή Υπηρεσία.  
2.   Κάθε κατάσχεση ή εκχώρηση, για την οποία δεν τηρήθησαν οι ως άνω 
διατυπώσεις, είναι άκυρος.   
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι' :  ΤΕΛΙΚΑΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΙ  ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Άρθρο 54 :  
1. Οι διατάξεις του παρόντος περί του χρόνου παραγραφής εφαρµόζονται επί 
των από της θέσεως του εν ισχύι γεννοµένων αξιώσεων.  
2. Οι περί αναστολής, διακοπής και συνεπειών της παραγραφής διατάξεις του 
παρόντος, ως προς τον από της θέσεως του εν ισχύι χρόνο, εφαρµόζονται και 
επί των γεγεννηµένων ήδη αξιώσεων.   
 
Άρθρο 55 : 
Ειδικές διατάξεις των ν.π. ρυθµίζουσες τα του χρόνου της παραγραφής εν 
γένει χρεών προς το ν.π. ή χρεών αυτού, εξακολουθούν ισχύουσες.   
 
Άρθρο 56: Εξαιρέσεις  
1. Εξαιρούνται της εφαρµογής του παρόντος α)οι Οργανισµοί Τοπικής 
Αυτοδιοικήσεως και τα εξ αυτών εξαρτώµενα νοµικά πρόσωπα και ιδρύµατα 
και β) τα κοινωφελή ιδρύµατα και οι κοινωφελείς περιουσίες, τα διεπόµενα 
υπό του Α.Ν. 2039/1939 "περί τροποποιήσεως, συµπληρώσες και 
κωδικοποίησης των νόµων "περί εκκαθαρίσεως και διοικήσεως των στο 
Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειποµένων κληρονοµικών, 
κληροδοσιών και δωρεών" (αντικ. του άρθρου 56 από το άρθρο 15 του Ν. 
369/76).  
"2. ∆ιά Π.∆/των εκδιδοµένων µέχρι 31ης ∆εκ.1979, προτάσει του αρµοδίου 
κατά περίπτωση Υπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών, δύναται να 
εξαιρούνται εκ των διατάξεων του παρόντος, εν όλων ή εν µέρει και έτερα 
Ν.Π.∆.∆., εφ'όσον ειδικοί λόγοι επιβάλλουν αυτό και υπό την προυπόθεση, ότι 
οι οικείες προτάσεις αυτών περί εξαιρέσεως, θα υποβληθούν στο Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους µέχρι της 30ης Απρ.1977.  
Μέχρι της εκδόσεως των ως άνω Π.∆/των, επί των περί των οποίων οι 
ανωτέρω προτάσεις Ν.Π.∆.∆., δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος, 
εξαιρέσει των ήδη τεθεισών εν ισχύι διατάξεων διά του άρθρου µόνου του Ν. 
250/1976 "περί αντικαταστάσεως του άρθρ.62 του Ν.∆. 496/1974" περί 
Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου" και του άρθρ.19 του 
Ν. 369/1976. Τα ως άνω ∆/γµατα επιτρέπεται, όπως καταργούνται κατά την 
αυτήν διαδικασία, αν εκλείψουν οι λόγοι δι ους ταύτα εξεδόθηκαν" (αντικ. της 



παρ. 2 του άρθρου 56 από το άρθρο 2 του Ν. 956/1979, το οποίο είχε 
αντικατασταθεί από το άρθρο 15 του Ν.  369/76). 
 
(∆ιά του Π.∆. 75 της 13/19 Φεβρ.1975 (ΦΕΚ Α 24) εξαιρέθησαν τα Εµπορικά 
και Βιοµηχανικά, Επαγγελµατικά και Βιοτεχνικά Επιµελητήρια ως και τα 
Χρηµατιστήρια Εµπορευµάτων, της εφαρµογής των διατάξεων του 
Ν.∆.496/1974. Η εξαίρεση αυτή επανελήφθει διά του Π.∆. 1075 της 14/15 
Νοεµ.1977 (ΦΕΚ Α       353). 
 
(∆ιά του Β.∆. 336 της 12/16 απρ.1977 (ΦΕΚ Α 108) εξερέθησαν των 
διατάξεων του Ν.∆. 496/74, ως τροποποιήθηκε το Κεντρικό Ταµείο Γεωργίας, 
Κτηνοτροφίας και ∆ασών, τα Ταµεία Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και ∆ασών των 
Νοµών και τα Ταµεία Προστασίας Ελαιοπαραγωγής.  
 
(∆ιά του Π.∆. 437 της 30 Απρ./18 Μαίου  1977 (ΦΕΚ Α 134) εξερέθησαν της 
εφαρµογής του Ν.∆. 496/1974 ως τροποποιήθηκε, οι Ασφαλιστικοί 
Οργανισµοί οι υπαγόµενοι στην εποπτεία του Υπ. Κοιν. Υπηρεσιών 
(καταργήθηκε η εξαίρεση που θεσπίστηκε µε το Π.δ. 437/1977 για τους 
ασφαλιστικούς οργανισµούς στο Υπ. Κοιν. Ασφαλίσεων, πλην του ΙΚΑ και 
ΟΓΑ.  
 
(∆ιά του Π.∆. 538 της 13/13 Ιουν.1977, ΦΕΚ Α 174 εξαιρέθει των παρ.6 και 8 
του άρθρ.13, της παρ.1 του άρθρ.18 και των παρ.2-6 του άρθρ.20 Ν. 
496/1974 όπως τροποποιήθηκε το Ταµείο Ανταλλαξίµου Περιουσίας και 
Αποκαταστάσεως Προσφύγων.  
 
(∆ιά του Π.∆. 595 της 8/13 Ιουλ.1977 (ΦΕΚ Α 195)εξαιρέθει των διατάξεων 
του Ν.∆. 496/1974 πλην των παρ.4,5 και 6 του άρθρ.5, όπως 
τροποποιήθηκαν, το Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών 
(ΚΕΠΕ).  
 
(∆ιά του Π.∆. 597 της 8/13 Ιουλ.1977 (ΦΕΚ Α 195) εξαιρέθησαν των άρθρ.13, 
14, 20, 24, 25,26,28 και 29 του Ν.∆. 496/1977, όπως τροποποιήθσαν οι 
Εθνικοί Παιδικοί Σταθµοί, οι Εθν. Αγροτικοί Παιδ. Σταθµοί, τα Κέντρα Κοιν. 
Επιµορφώσεως Νεανίδων και οι Αγροτ. Μεταβατ. Οικοκυρικές Σχολές.  
 
(∆ιά του Π.∆. 604 της 20 Ιουν./14 Ιουλ.  1977 (ΦΕΚ Α 196)εξαιρέθηκε της 
παρ.3 του άρθρ.6 Ν.∆. 496/1974 όπως τροποποιήθηκε ο Οργανισµός 
∆ιαχειρίσεως ∆ηµοσίου Υλικού  (Ο.∆.∆.Υ.). 
 
(∆ιά του Π.∆. 6144 της 8/21 Ιουλ.1977 (ΦΕΚ Α 199) εξαιρέθηκε των 
άρθρ.15,20 και της παρ.3 του άρθρ.34 Ν.∆. 496/74 το Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο.  
 
(∆ιά του Π.∆. 772 της 11 Αυγ./6 Σεπτ.1977 (ΦΕΚ Α 250) εξαιρέθηκε το Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων της εφαρµογής των παρ.1,2,3,5 και 6 του 
άρθρ.5, του άρθρ.6, της παρ.1 του άρθρ.7, του άρθρ.8 της παρ.6 του 
άρθρ.12, του άρθρ.13, της παρ.6 του άρθρ.20, παρ.2 άρθρ.21, παρ.5 και 6 
άρθρ.24, παρ.3 άρθρ.34 και άρθρ.38 του Ν.∆. 496/1974 όπως 
τροποποιήθηκε).  



 
(∆ιά του Π.∆. 1022 της 7/9 Νοεµ.1977 (ΦΕΚ Α 343) εξαιρέθηκε της περ.Ε της 
παρ.6 του άρθρ.13 και των παρ.2-6 του άρθρ.20 του Ν.∆. 496/1974 όπως 
τροποποιήθηκε:  
1. Το Αριστοτέλειον Πανεπιστήµιο Θεσ/νίκης, 2. το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, 
3. Το Ταµείο ∆ιοικήσεως και ∆ιαχειρίσεως Πανεπιστηµιακ. ∆ασών, 
Πανεπιστηµ. Θεσ/νίκης και 4. η Φοιτητική Λέσχη Πανεπιστ. Θεσ/νίκης).  
 
(∆ιά του Π.∆. 1079 της 9/16 Νοεµ.1977  (ΦΕΚ Α 354)εξαιρέθησαν εν όλω ή εν 
µέρει των διατάξεων του Ν.δ. 496/74 διάφορα Ν.Π.∆.∆. εποπτευόµενα υπό 
του Υπ.Εθν.Αµύνης).  
 
(∆ιά του Π.∆. 1107 της 18/19 Νοεµ.1977 εξαιρέθησαν των διατάξεων του Ν.δ. 
496/1974, όπως τροποποιήθηκε εξαιρέσει των άρθρ.40 έως και 43 αυτού οι 
Φαρµακευτικοί, Ιατρικοί και Οδοντιατρικοί Σύλλογοι).  
 
(∆ιά του Π.∆. 1121 της 21/24 Νοεµ.1977  (ΦΕΚ Α 362)εξαιρέθηκε της 
εφαρµογής των άρθρ.6 παρ.1, 12 παρ.3 και 6,13 παρ.6,20,22,24 παρ.4 και 
5,25- 29,33 και 34 Ν.∆. 496/1974 όπως τροποποιήθηκε διά των Ν. 369/1976 
και 578/1977 ο Εθνικός Οργανισµός Καπνού).  
 
(∆ιά του Π.∆. 1124 της 23/25 Νοεµ.1977 (ΦΕΚ Α 364) οι ∆ικηγορικοί Σύλλογοι 
του Κράτους εξαιρέθησαν της εφαρµογής του συνόλου των διατάξεων του Ν. 
496/1974 όπως τροποποιήθηκε υπό των Ν. 250/76, 369/76 και 578/77).  
 
(∆ιά του Π.∆. 1128 της 26/26 Νοεµ.1977  (ΦΕΚ Β 365)εξαιρέθηκε της 
εφαρµογής των άρθρ.17 έως και 19 και 25 έως και 29 του Ν.∆. 496/1974 
όπως τροποποιήθηκε διά των Ν. 369/76 και 578/77 ο Οργανισµός 
Βάµβακος).  
 
(∆ιά του Π.∆. 1143 της 30/30 Νοεµ.1977 (ΦΕΚ Α 373) ο Ε.Ο.Τ. εξαιρέθηκε 
των διατάξεων του άρθρ.4, της παρ.3 του άρθρ.5, των άρθρ.6,1213,15-20, 
24, 30-38, 40-43 Ν.∆. 496/74 όπως τροποποιήθηκε).  
 
(Με το Π.∆. 968/21 Νοεµ.-9 ∆εκ.1979 (ΦΕΚ Α 273) οι Συµβολαιογραφικοί 
Σύλλογοι από την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρ.8,12,13,20,22 και 38 
του Ν.∆. 496/1974, όπως τροποποιήθηκε µε του Ν. 369/1976, Ν.578/1977 και 
Ν. 956/1979). 
 
(Με το Π.∆. 974/16 Νοεµ.-14 ∆εκ.1979 (ΦΕΚ Α 275) εξαιρέθησαν οι Εταιρείες 
Προστασίας Ανηλίκων και οι Εταιρείες Προστασίας Αποφυλακιζοµένων από 
την εφαρµογή των διατάξεων του Ν.∆. 496/1974, όπως τροποποιήθηκε από 
του Ν. 369/1976, 578/1977 και 956/1979).  
 
(Με το άρθρο µόνο Π.∆. 982/5-14 ∆εκ.1979  (ΦΕΚ Α 275)εξαιρέθηκε από την 
εφαρµογή της παρ.1 άρθρ.6 του Ν.∆. 496/1974, όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα ο Οργανισµός Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης).  
 
(Με το Π.∆. 1040/20-29 ∆εκ.1979 (ΦΕΚ Α 291) εξαιρέθηκαν "της εφαρµογής 
των διατάξεων των άρθρ.5,6,8 παρ.2,30 και 44 του Ν.∆. 496/1974, όπως 



τροποποιήθηκε και ισχύει, τα ακόλουθα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, 
τα οποία εποπτεύονται υπό της ∆/νσεως Προνοίας Ναυτικών του Υπουργείου 
Εµπορικής Ναυτιλίας:  
α. Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο β. Ταµείο Προνοίας Αξιωµατικών Εµπορικού 
Ναυτικού.  
γ. Ταµείο Προνοίας Κατωτέρων Πληρωµάτων Εµπορικού Ναυτικού.  
δ. Οίκου Ναύτου.  
ε. Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας").  
 
(Με το άρθρ.57 Ν. 1591/1986, ΦΕΚ Α 50, ορίστηκε ότι τα Νοµικά πρόσωπα 
∆.∆. θρησκευτικού και µη κερδοσκοπικά χαρακτήρα που εκπληρούν 
κοινοφελείς, φιλανθρωπικούς και πολιτιστικούς σκοπούς 
αυτοχρηµατοδοτούµενα εξαιρούνται από την εφαρµογή του άνω Ν.∆. 
496/1974).   
 
Άρθρο 57:  Επέκταση εφαρµογής του παρόντος  
1. ∆ιά Π.∆/των προκαλουµένων υπό του Υπουργού των Οικονοµικών και του 
αρµοδίου κατά περίπτωση Υπουργού, δύναται να επεκτείνονται οι διατάξεις 
του παρόντος Ν.∆/τος εν όλω ή εν µέρει και επί των δηµοσίου χαρακτήρος 
ειδικών λογαριασµών, επιτρεποµένης της τροποποιήσεως και 
συµπληρώσεως τους, επί τω τέλει της προσαρµογής αυτών προς τις 
ιδιοµορφίες εκάστου ειδικού λογαριασµού ή κατηγορίας ειδικών λογαριασµών.  
2.   Μέχρι της εκδόσεως των κατά την προηγούµενη παράγραφο Π.∆/των, οι 
διατάξεις των άρθρ.40 και 43 του παρόντος, εφαρµόζονται και επί των ειδικών 
λογαριασµών.   
 
Άρθρο 58: 
Μέχρι της θέσεως εν ισχύι των υπό του παρόντος προβλεποµένων Π.∆/των, 
αποφάσεων και κανονισµών, τα περί αυτών θέµατα ρυθµίζονται υπό των 
µέχρι της ενάρξεως της ισχύος αυτού κειµένων διατάξεων, φυλαττοµένης της 
ισχύος της παρ.2 του άρθρ.57 του παρόντος.   
 
Άρθρο 59: Γνωµοδοτική Επιτροπή Λογιστικού των Ν.Π.∆.∆.  
1. Συνιστάται παρά το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Γνωµοδοτική Επιτροπή 
Λογιστικού των Ν.Π.∆.∆., συντιθεµένη εκ των κάτωθι:  
α) Ενός Συµβούλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως Προέδρου, β)   Του 
Γενικού ∆ιευθυντού ή ενός Αναπληρωτού Γενικού ∆ιευθυντού του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους.  
γ) Του παρά το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Παρέδρου του Νοµικού 
Συµβουλίου του Κράτους, αναπληρουµένου υπό ετέρου Παρέδρου, 
οριζοµένου υπό του Προέδρου του Νοµικού Συµβουλίου.  
δ) Του ∆ιευθυντού της ∆ιευθύνσεως Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ε)   Ενός ανωτέρου οικονοµικού 
υπαλλήλου Ν.Π.∆.∆.  
Εισηγητής ορίζεται εις εκ των, παρά τη ∆ιεύθυνση Νοµικών Προσώπων 
∆ηµοσίου ∆ικαίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, υπηρετούντων 
Τµηµαταρχών.  
Χρέη Γραµµατέως εκτελεί υπάλληλος Α Κατηγορίας του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους, µέχρι του 6ου βαθµού.  
2. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής δύναται να καλή όπως παρίστανται στις 



συνεδριάσεις αυτής, ως Εισηγητές άνευ ψήφου, επί ειδικών θεµάτων, οι 
Προιστάµενοι των ∆ιευθύνσεων Εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων και 
Κεντρικού Λογιστηρίου, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ως και 
ανώτερος υπάλληλος Ν.Π.∆.∆.  
3. Η συγκρότηση της ανωτέρω Επιτροπής ενεργείται δι' αποφάσεως του 
Υπουργού των Οικονοµικών, διά της οποίας ορίζονται, µετά των 
αναπληρωτών τους, ο Πρόεδρος τα υπό στοιχ. (β) και (ε) µέλη, ο Εισηγητής 
και ο Γραµµατεύς αυτής. Ο Πρόεδρος, µετά του αναπληρωτού του, ορίζεται 
µετά πρόταση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  
4. Η, κατά το παρόν άρθρον, Επιτροπή γνωµοδοτεί επί:  
α) των, κατά τις διατάξεις του παρόντος εκδιδοµένων Π.∆/των, Υπουργικών 
Αποφάσεων κανονιστικού περιεχοµένου και Κανονισµών και β) των 
αναφυοµένων εκ της εφαρµογής των διατάξεων περί λογιστικού των Ν.Π.∆.∆. 
ζητηµάτων ή και άλλων συναφών θεµάτων, των παραπεµποµένων σ'αυτή 
παρά της ∆ιευθύνσεως Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους.  
5. Μέσω αποφάσεων του Υπουργού των Οικονοµικών δηµοσιευοµένων από 
την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται τα του τρόπου της εν γένει 
λειτουργίας της Επιτροπής, ως και πάσα αναγκαία διά την εφαρµογή του 
παρόντος άρθρου λεπτοµέρεια.  
Στον Πρόεδρο, τα µέλη, τους εισηγητές και τον γραµµατέα της Επιτροπής 
καταβάλλεται αµοιβή, καθοριζοµένη δι' αποφάσεως του Υπουργού των 
Οικονοµικών, κατά τις διατάξεις του Ν.∆.176/1969 "περί καταβολής αµοιβών 
στους µετέχοντες Συµβουλίων και Επιτροπών" (αντικ. του άρθρου 59 από το 
άρθρο 16 του Ν. 369/1976).  
 
(Η Γνωµοδοτική Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 59 καταργήθηκε από 
την παρ. 12 του Κεφ. Γ' της Ο.208/181/1982, ΦΕΚ Β' 214, απόφασης 
Υπουργών Προεδρίας και Οικονοµικών).   
 
Άρθρο 60 :  
1. Πάσα προγενεστέρα γενική ή ειδική διάταξη αντικειµένης στις διατάξεις του 
παρόντος καταργείται.  
Εξαιρούνται της καταργήσεως έστω και αν αντίκεινται στις διατάξεις του 
παρόντος, κείµενες διατάξεις αφορώσες στην ισχύ, επί των Ν.Π.∆.∆., της 
νοµοθεσίας περί εκτελέσεως δηµοσίων έργων, έργων δηµοσίων επενδύσεων 
και της Υπηρεσίας Κρατικών Προµηθειών.  
2. Καταργούνται οι διατάξεις: α) των άρθρ.99 και 101 του Ν.∆. 321/1969 "περί 
Κώδικος ∆ηµοσίου Λογιστικού", β) του Β.∆. 776/1972"περί επεκτάσεως ενίων 
διατάξεων του Ν.∆. 321/1969 "περί Κώδικος ∆ηµοσίου Λογιστικού επί των 
Ν.Π.∆.∆." γ) του Ν.∆. 196/1973 "περί εγκρίσεως των προϋπολογισµών των 
Ν.Π.∆.∆." και δ) του Ν.∆. 754/1970 "περί πληρωµής µε επιταγές των 
δαπανών των Ν.Π.∆.∆., Ειδικών Ταµείων, Ειδικών Κεφαλαίων και Ειδικών 
Υπηρεσιών, των οποίων την διαχείριση ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος". 
Οµοίως καταργείται πάσα γενική ή ειδική διάταξη, προβλέπουσα την έγκριση 
του Υπουργού των Οικονοµικών διά τον διορισµό προσωπικού των Ν.Π.∆.∆." 
(αντικ. του άρθρου 60 από το άρθρο 17 του Ν. 369/1976). (Η έναρξις ισχύος 
της περιπτ. δ' της παρ. 2 ανεβλήθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 578/77 η οποία 
τέθηκε σε ισχύ από την ισχύ Π.∆./τος).   
 



Άρθρο 61: 
∆απάνες των ν.π.δ.δ. και αποκεντρωµένων ∆ηµοσίων Υπηρεσιών 
πραγµατοποιηθείσες κατά τις διατάξεις του Ν.∆. 321/1969, θεωρούνται 
νοµίµως γενόµενες.   
 
Άρθρο 62: 
Η ισχύς του παρόντος Ν.∆/τος αρχίζει από 1ης Ιαν.1977, εξαιρέσει των 
διατάξεων των άρθρ.4, 14, 40 ως και 43,59,60 παρ.2 οι οποίες ισχύουν από 
της δηµοσιεύσεως αυτού (αντικ. του άρθρου 62 από τότε που ίσχυσε από το 
άρθρο µόνο του Ν. 250/1976, το οποίο είχε αντικατασταθεί από το άρθρο 2 
του Ν.∆. 220/74). 
  
 
 
 
 


