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Περι Λογιστικού τών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Προτάσει τοϋ Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, άπε-φχσίσαμεν και 
διατάσσομεν : 

"Αρθρον 1. 

Γενικαί Διατάξεις. 

1. Ή διοίκησις τών εσόδων, εξόδων και κεφαλαίων ώς και 

το Λογιστικόν τών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, 

διέπονται υπό τών διατάξεων του παρόντος. 

2. Εις τάς διατάξεις τοϋ παρόντος υπάγεται και πασα Δημοσία 

Υπηρεσία μή ώργανωμένη εις ϊδιον Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου 

Δικαίου, άλλα λειτουργούσα έν άποκεντρώ-σει άπό τοϋ Δημοσίου 

Προϋπολογισμοΰ υπό ιδίαν διοίκησιν. 

3. Ό 'Τπουργός τών Οικονομικών άσκεΐ οΐκονομικόν ε-λεγχον έπί της 

διαχειρίσεως τών κεφαλαίων έν γένει και της "εριουσίας τών ν.π.δ.δ. δια 

τών αρμοδίων Κεντρικών ή Περιφερειακών οργάνων. 

4. Ωσαύτως έλεγχον ασκεί και ό έποπτεύων κατά περίπτωσιν 

Υπουργός. 

"Αρθρον 2. 

Οΐκονομικόν Έτος. 

1. Οΐκονομικόν έτος είναι ή χρονική περίοδος, ήτις περιλαμβάνει τάς 

διοικητικάς πράξεις και τά γεγονότα, άτινα οπωσδήποτε σχετίζονται προς 

τήν διαχείρισιν τοϋ χρήματος και τήν κίνησιν της περιουσίας τοϋ Ν.Π.Δ.Δ. 

2. Τό Οΐκονομικόν έτος άρχεται τήν Ιην Ιανουαρίου και Αηγει χήν 31ην 

Δεκεμβρίου τοϋ Ιδίου ήμερολογιακοΰ έτους. 

3. Δια Προεδρικών Διαταγμάτων εκδιδομένων προτάσει ~ου 

Υπουργικού Συμβουλίου επιτρέπεται ή αλλαγή του χρόνου ενάρξεως και 

λήξεως τοϋ οικονομικού έτους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. 

Προϋπολογισμός. 

"Αρθρον 3. 

Έννοια και Περιεχόμενον τοϋ Προϋπολογισμού. 

1·( Προϋπολογισμός είναι ή διοικητική πράξις, δι' ής προστάζονται τά 

έσοδα και καθορίζονται τά δρια τών έξόδων-πι<"ώσεων τοϋ Ν.Π.Δ.Δ. δι' 

έκαστον οΐκονομικόν έτος. ν Εις τον προϋπολογισμόν περιλαμβάνονται τά 
προβλεπόμενα εσο8α κα'- έξοδα έν οις και τά άφορώντα εις τήν κίνησιν 

τών κε?«λαίων, εμφανιζομένων υπό ιδίους Κωδικούς άριθμούς. 

'Τπό ίδιον τμήμα εσόδων και εξόδων τοϋ προϋπολογισμοΰ 

έγγράφονται τά έκ τοϋ Προϋπολογισμοΰ Δημοσίων Επενδύσεων 

προερχόμενα ποσά. 

2. Τά έσοδα και έξοδα τοΰ Προϋπολογισμού τών ν.π. δ.δ. 

ταξινομοΰνται κατ' είδος, ομάδας και κατηγορίας, άναλόγως της αιτίας 
και της φύσεως αυτών, κατά τά ισχύοντα διά τον Κρατικόν 

Προϋπολογισμόν και τά δι' άποφάσεως τοΰ 'ΐπουργοΰ τών Οικονομικών 

εΐδικώτερον οριζόμενα. 

Ή ταξινόμησις αΰτη δέον : α) να τείνη εις τήν ευχερή κατάρτισιν τών 

Εθνικών Λογαριασμών, β) νά έπιτρέπη τήν σύγκρισιν τών μεγεθών τών 

προϋπολογισμών διαχρο-νικώς και γ) νά άπεικονίζη τήν κατά τομείς 

δραστηριότητα τοΰ ν.π.δ.δ. 

3. Ό 'Τπουργός τών Οικονομικών χαράσσει τάς κατευθύνσεις 

καταρτίσεως και εκτελέσεως τών προϋπολογισμών. 

4. Εις ειδικούς πίνακας, προσαρτωμένους εις τον προϋπολογισμόν 

και δυναμένους νά τροποποιώνται διαρκούσης της εκτελέσεως αύτοΰ δι' 

άποφάσεως τών αρμοδίων διά τήν έγκρισιν τών προϋπολογισμών τούτων 

οργάνων, άνα-γράφονται αί πιστώσεις εις βάρος τών οποίων επιτρέπεται 

ή έκδοσις ενταλμάτων προπληρωμής καί επιτροπικών τοιούτων. 

5. Εις είδικόν πίνακα εμφανίζεται τό προβλεπόμενον ταμειακόν 

ύπόλοιπον τοΰ προηγουμένου οΐκονομικοΰ έτους, εις δ αναφέρεται ό ύπό 

έγκρισιν προϋπολογισμός. 

"Αρθρον 4. Έγκρισις τοΰ 

Προϋπολογισμοΰ. 

1. ΟΊ Προϋπολογισμοί τών ν.π.δ.δ. μετά τών ύπ' αύτών εισηγητικών 

εκθέσεων υποβάλλονται Ινα τουλάχιστον μήνα προ της ενάρξεως τοΰ 

Οικονομικού "Ετους εις δ άναφέ-ρονται, προς έγκρισιν παρά τών 

αρμοδίων Όργάνων. 

2. Έφ' δσον άμα τή ένάρξει τοΰ οΐκονομικοΰ έτους δεν έχει έγκριθή ό 

προϋπολογισμός ύπό τών αρμοδίων Όργάνων ή έκτέλεσις τούτου 

ενεργείται κατά ποσοστόν 25 % τών άντιστοίχων πιστώσεων τοΰ 

προϋπολογισμοΰ τοΰ λήξαντος οικονομικού έτους καί διά χρονικόν 

διάστημα ούχί μείζον τοΰ τριμήνου. 

Έάν καί μετά τήν Ιην Απριλίου δεν έχη έγκριθή δι' οιονδήποτε λόγον ό 

Προϋπολογισμός, έπιτρέπεται δπως ή έκτέλεσις ένεργήται έπί έν εισέτι 

τρίμηνον, κατά τήν αύτήν ώς άνω διαδικασίαν δι' αποφάσεων τών 

αρμοδίων διά τήν έγκρισιν τοΰ προϋπολ.ογισμοΰ Όργάνων. 

3. Δαπάναι, ή πληρωμή τών οποίων είναι υποχρεωτική έκ διατάξεως 

νόμου ή δικαστικής άποφάσεως ή συμβάσεως συναφθείσης κατά τά 

προηγούμενα οικονομικά έτη, 

 



 

4. Ό ισολογισμός περιουσιακής καταστάσεως εμφανίζει τά κατά τήν 

31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, ώς 

ταύτα προκύπτουν έκ τοΰ γενικού καθολικού. 

Εις τον ίσολογισμόν εμφανίζεται ή δι' έκαστον στοιχεΐον ενεργητικού 

και παθητικού επελθούσα μεταβολή κατά τήν διάρκειαν τοΰ έτους έν 
συγκρίσει προς τό προηγούμενον οί-κονομικόν έτος. Τά ποσοστά των 

άποσβέσείον των στοιχείων τοΰ ενεργητικού, ορίζονται δι' άποφάσεως 

τοΰ Υπουργού τών Οικονομικών. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'. Υπόλογοι ν.π.δ.δ.-Εύθΰναι - Καταλογισμοί. 

Άρθρον 32. "Εννοια καί εποπτεία 

ύπολόγων. 

1. Ύπόλοποι ν.π.δ.δ. εϊναι πάντες οί έστω καί άνευ νομίμου 

εξουσιοδοτήσεως διαχειριζόμενοι χρήματα, άξιας, ένσημα ή ύλικόν 

άνήκοντα εις ν.π. ώς καί πάς άλλος έκ τοΰ νόμου θεωρούμενος ώς 

υπόλογος ν.π. 

2. Οί ύπόλογοι έν γένει τών ν.π. διατελούν ύπό τήν έπο-πτείαν καί τον 

έλεγχον τοΰ διοικούντος τό ν.π. συλλογικού οργάνου, τοΰ έποπτεύοντος 

τοΰτο Ύπουργοΰ καί τοΰ Υπουργού τών Οικονομικών ώς καί τοΰ 

'Ελεγκτικοΰ Συνεδρίου. 

3. Ό κατά τήν προηγουμένην παράγραφον ύπό τών οικείων 

Υπουργών έλεγχος τών ύπολόγων, ένεργεΐται κατα τάς περί οικονομικής 

έπιθεωρήσεως διατάξεις τοΰ Υπουργείου τών Οικονομικών (Γενικού 

Λογιστηρίου τοΰ Κράτους). 

4. Διατηροΰνται έν ίσχύι είδικαί διατάξεις άφορώσαι εις λογοδοσίαν 
ένώπιον τοΰ 'Ελεγκτικοΰ Συνεδρίου ύπολόγοιν ν. π. 

Άρθρον 33. Ασυμβίβαστα ύπολόγων 

ν.π.δ.δ. 

1 ά  καθήκοντα τοΰ διαχειριστοΰ χρημάτων, άξιών, ένσή-μων ή ύλικαΰ 

τοΰ ν.π. εϊναι άσυμβίβαστα προς τά καθήκοντα του διατάκτου καί τοΰ 

προϊσταμένου της οικονομικής ύπη-ρεσιας αύτοΰ. 

Άρθρον 34. "Ελεγχος ταμειακού 

ύπολοιπου. 

1 .  Τό χρηματικόν ύπόλοιπον τοΰ Ταμείου ν.π., έφ' όσον '·ε"ουΡΥεΐ παρ' 

αύτώ ίδία ταμιακή ύπηρεσία, έξακριβοϋται 'κ«σ ( έκάστην ύπό μέλους τοΰ 

διοικούντος τοΰτο συλλογικού οργάνου ή ύπαλλήλου αύτοΰ ειδικώς προς 

τοΰτο εξουσιοδοτουμένου. 

Δια τήν έξακρίβΌ)σιν τοΰ ταμειακού υπολοίπου συντάσ-σ ϊ "αι 

πράξις ύπογραφομένη ύπό τοΰ έλέγχοντος καί τοΰ Τα-!Χ10'->   ή 

διαχειριστοΰ. 

^ 2 .  Διά τοΰ ύπό της παραγράφου 6 τοΰ άρθρου 24 τοΰ παρόντος 

προβλεπομένου κανονισμοΰ, δύναται νά όρίζηται όπως ο ελεγχ0ς τοΰ 

ταμειακοΰ υπολοίπου ένεργήται δις ή καί άπαξ • ^ Κ  εβδομάδος, 

άναλόγως τοΰ όγκου τών συναλλαγών τοΰ 

_ 3· Δι| άποφάσεως τοΰ Ύπουργοΰ τών Οικονομικών καί ι0υ κατ« 

περίπτωσιν αρμοδίου Ύπουργοΰ, ορίζεται έκάστοτε τό άνώτατον όριον 

χρημάτων, όπερ δύναται νά έχη εις χεΐράς του ό Ταμίας ή διαχειριστής 

τής παγίας προκαταβολής. 

Άρθρον 35. Ελλείμματα 

έν γένει. 

1. Πάσα έλλειψις έν τή διαχειρίσει τοΰ ν.π. χρημάτων, άξιών, 

ενσήμων ή ύλικοΰ, διαπιστουμένη κατά τήν νόμινον διαδικασίαν, 

άναπληροΰται ύπό τοΰ ύπολόγου έντός 24 ωρών άλλως ούτος τίθεται 

έκτος διαχειρίσεως ή καί ύπηρεσίας καί καταλογίζεται μέ τό ποσόν τοΰ 

ελλείμματος, τό όποιον βε-βαιοΰται άμελλητί ώς έσοδον τοΰ ν.π. 

λαμβανομένων τών ά-παραιτήτων μέτρων προς έξασφάλισιν τής 

άπαιτήσεως αύτοΰ. 

Ώς έλλειμμα χαρακτηρίζεται καί πάσα πληρωμή μή άνα-γομένη εις 
τήν αρμοδιότητα τοΰ ύπολόγου. 

2. Ελλείψεις χαρτοσήμου, ένσήμων έν γένει καί παντός άντικειμένου 

βάσει τοΰ οποίου εισπράττεται τέλος ή δικαίωμα, καταλογίζονται είς τήν 

τιμήν διαθέσεως τήν όριζο-μένην ύπό τών οικείων διατάξεων. 

3. Πάσα έλλειψις ύλικοΰ καταλογίζεται είς χρήμα, βάσε τής τρεχούσης 

κατά τον χρόνον τοΰ καταλογισμού τιμής αύτοΰ. 

Ή τιμή αύτη προσδιορίζεται παρ' Επιτροπής συνιστω-μένης ύπό τοΰ 

οικείου Νομάρχου. 

Είς ην περίπτωσιν ή άξία τοΰ έλλείποντος ύλικοϋ εκτιμάται παρά τοΰ 

διοικούντος τό ν.π. συλλογικού οργάνου είς ποσόν κατο'ιτερον τών 10.000 

δραχμών, ή τιμή προσδιορίζεται παρά τούτου. 

4. Απαγορεύεται ή είς τήν διαχείρισιν τοΰ ύπολόγου άνά-μιξις 

χρημάτων ξένων προς ταύτην, διά πάν δέ έμφανιζό-μενον έν τή διαχειρίσει 

χρηματικόν πλεόνασμα, συνίσταται παρακαταθήκη μέχρις ου άποδειχθή ή 

αίτια αύτοϋ. 

5. Έπί άνοικείων πληρωμών, ένεργουμένων ύπό τών ύπολόγων αύται 

καταλογίζονται είς όλόκληρον καί είς βάρος τών λαβόντων. Τά ύπό τών 

ύπολόγων είς βάρος τών όποιων κατε-λογίσθησαν αί άνοικείως γενόμεναι 

πληρωμαί, καταβληθέντα είς τά ν.π. ποσά, βεβαιούνται τή αιτήσει των υπέρ 

αυτών καί εισπράττονται είς βάρος τών λαβόντων κατά τάς κειμένας περί 

εισπράξεως τών έσόδων  τοΰ ν.π. διατάξεις. 

Άρθρον 36. 

Απώλεια ή φθορά τίτλοιν απαιτήσεων. 

Αί διατάξεις τοΰ προηγουμένου άρθρου εφαρμόζονται άναλόγως καί είς 

τήν περίπτωσιν άπωλείας ή φθοράς τίτλων απαιτήσεων τοΰ ν.π., έφ' όσον 

συνεπεία ταύτης προσεγε ετο ζημία είς τοΰτο. 

Άρθρον 37. 

Ασφάλεια χρημάτίυν, 'Ενσήμο^ν κλπ. 

Οί ύπόλογοι είναι υπεύθυνοι διά τήν άσφάλειαν τών έν τή διαχειρίσει 

των χρημάτων, ένσήμων, άξιών καί ύλικοΰ έν γένει τοΰ ν.π. 

Ούτοι οφείλουν νά τηρούν τούς οικείους κανονισμούς α σφαλείας κατά 

τήν άποστολήν καί παραλαβήν χρημάτων, ένσήμων, άξιών καί ύλικοΰ, 

εύθυνόμενοι διά πάσαν έκ τής μή τηρήσεως τών κανονισμών τούτων 

ζημίαν  τοΰ ν.π. 

"Αρθρον 38. 

Εύθΰναι οργάνων ν.π.δ.δ. 

Διά τών ύπό τοΰ άρθρου 13 τοΰ παρόντος προβλεπομένων ΓΙ.Δ/των, 

ορίζονται τά τών υποχρεώσεων, εύθυνών καί καταλογισμών, τών κυρίων 

καί δευτερευόντων διατα-κτών, τών διαχειριστών έν γένει, τοΰ 

προϊσταμένου οικονομικής ύπηρεσίας ή έτέρων ύπαλλήλων κεκτημένων 

οίκονο-μικήν αρμοδιότητα, τά τών ένδικων μέσων κατά τών καταλο-

γιστικών άποφάσεων καί πάσα έν γένει άναγκαία λεπτομέρεια. 

 

Άρθρον 39. 

Αστική ευθύνη οργάνων καί υπαλλήλων ν.π.δ.δ. 

1. Ασχέτως πρός τήν κατά τήν έν άρθρω 38 εύθύνην τών ύπολόγων 

τών ν.π., πάς υπάλληλος ν.π. ή δημόσιος ύπάλληλος, ύπηρετών ύφ' 

οιανδήποτε ιδιότητα, είς ν.π., εύθύνεται καί υποχρεούται είς άνόρθωσιν 

πάσης ζημίας τούτων, προελ-θούσης έκ δόλου ή αμελείας αύτοΰ περί τήν 

έκτέλεσιν τών ύπό τοΰ παρόντος Νομοθετικού Διατάγματος καί άλλων 

ειδικών διατάξεων  άνατιθεμένων  αύτώ καθηκόντων. 

2. Έπί τής εύθύνης ταύτης άποφαίνεται τό Έλεγκτικόν Συνέδρων κατά 

τάς οικείας αύτοΰ διατάξεις. 

 

 



 

 


