
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Γιο τροποποίηση διατάξεων που αναρερονται στην οργάνωση 
και λειτουργία των υπηρεσιών της Βουλής

Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

αποφασίζει ομόφωνα 

Άρθρο ι

1. Τα υπό της παο.2 του άρθρου Θ5 του Κανονισμού της Βουλής 
(Μέρος Β - Προσωπικά) χορηγούμενα έξοδα κινήσεως δεν μπορεί 
να υπερβαίνουν το ήμισυ των εκάστοτε αποδοχών του τμηματάρ- 
χου Α' του ΑΤΙ κλάδου της Βουλής ή τις αποδοχές αντίστοιχου 
υπαλλήλου της Βουλής με 10ο μισθολογικά κλιμάκιο. Στις αποδο
χές αυτές δεν συνυπολογίζεται η ΑΤΑ, το οικογενειακό επίδομα, 
η προσωρινή προσωπική διαφορά, το επίδομα σπουδών, το ανθυ
γιεινό επίδομα και το επ'δομα πληροφορικής. Καθ'ό μέρος δεν 
τροποποιείται εξακολουθεί να ισχύει η παρ.2 του άρθρου Β5 του 
Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β'- Προσωπικό).

2. Στο τέλος της παρ.1 του άρθρου 84 του Κανονισμού της Βου
λής (Μέρος Β'- Προσωπικό) αντ( της τελείας τίθεται κόμμα και η 
διάταξις συμπληρούται ως εξής: ·προσηυξημένος κατά ποσοστΰν 
είκοσι πέντε τοις εκατόν».

Μετά την ενσωμάτωσιν του εν λόγω ποσοστού εις τον βασικόν 
μισθόν καταργείται η παρ.4 του άρθρου 85 του παρόντος, η οποία 
προβλέπει την μέχρι τούδε αυτοτελή καταβολήν ίσου ύψους επι
δόματος.

Άρθρο 2

1. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 28 του Κανονισμού της Βου
λής (Μέρος Β'- Προσωπικό) προστίθεται εδάφιο β', που έχει ως 
εξής: »Κατ'ανάλογον εφαρμογήν του προηγουμένου εδαφίου δια
τίθεται εις τους διατελέσαντας Προέδρους Βουλής, το αναγκαι- 
ον προσωπικόν εκ των οδηγών αυτοκινήτων και εκ της Φρουράς 
της Βουλής».

2. Η περίπτωση α'του άρθρου 2 του 271975 Ψηφίσματος της Ε' 
Αναθεωρητικής Βουλής αντικαθίσταται ως εξής: ·α) Η απαλλαγή 
εκ των ταχυδρομικών τελών δεν μπορεί να υπερβαίνει την αξία 
χιλίων (1.000) επιστολών κατά μήνα».

3. Τα υπό της παραγράφου 2 της από 2.7.1981 αποφόσεως της 
Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 194 Α'/24.7.1981) προβλεπόμενα πο
σό για τη μερική αντιμετώπιση των δαπανών οργσνώοεως και λει
τουργίας γραφείου αναπροσαρμόζονται σε ποσοστό 15·/· κατά 
μήνα yig τους Βουλευτές των Α'και Β'εκλογικων περιφερειών Α
θηνών και Πειραιώς καθώς και Επικράτειας και σε 20·/» κατά μή
να για τους Βουλευτές των υπολοίπων εκλογικών περιφερειών της 
χώρας.

Άρθρο 3

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από 30 Δεκεμβοίου 1989.
Η παρούσα να δημοσιευθεί, κατόπιν παραγγελίας του Προέδρου 
της Βουλής, στην Εφημερίδα της Κυβεονησεως

Αθήνα, 1990

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Για τον απολογισμό δαπανών της Βουλής οικον. έτους 1988 

Προς

Την Βηιτροπή Οικονομικών της Βουλής

Έχω την τιμή να υποβάλω σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ. 2 του Κώ
δικα Κανονισμού εργασιών της Βουλής στην κρίση της επιτροπής οι
κονομικών της Βουλής, τον απολογισμό δαπανών του οικονομικού 
έτους 1988, προκειμένου να ειοαχθεΙ στη Βουλή προς ψήφιση κατΰ 
την επιταγή του άρθρου 72 του Συντάγματος και με την προβλεπόμε- 
νη από το άρθρο 120 του ίδιου κώδικα διαδικασία.

Ο απολογισμός του έτους 1988 παρουσιάζει τα αποτελέσματα της 
εκτέλεσεως του προϋπολογισμού του αντίστοιχου οικονομικού έτους 
κοι τα κύρια στοιχεία του είναι: 

α) Οι πιστώσεις που χορηγήθηκαν, 
β) Οι υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν 
γ) Οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν και 
δ) Οι πιστώσεις που παρέμειναν αδιάθετες.
Οι πιστώσεις που χορηγήθηκαν στη Βουλή με τον προϋπολογισμό 

του 1988 ήταν: 4.546.000.000 δρχ.
Οι πιστώσεις αυτές κατανεμήθηκαν για την αντιμετώπιση των λει

τουργικών αναγκών της Βουλής ως εξής:

Α' Κατηγορία 0000

Πληρωμές για υπηρεσίες 
Στις πληρωμές αυτές περιλαμβάνονται: 
α) Οι δαπάνες των συνταγματικών βαρών 
β) Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων 
γ) Αμοιβές εκτάκτων υπαλλήλων, εισφορές 

για την κοινωνική ασφάλισή τους κ.λ_π.
δ) Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές πο

λιτικών υπαλλήλων, στρατιωτικών και οργάνων 
σωμάτων ασφαλείας

ε) Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων λει
τουργών και υπαλλήλων (μετακινήσεις Βουλευ
τών με αεροπλάνο από την Αθήνα στην εκλογι
κή τους περιφέρεια και αντίστροφα, βουλευ
τών και υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξω- 

-τερικό και αντίστροφα)
στ) Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες.
Στις πληρωμές αυτές περιλαμβάνονται: 

μισθώματα μεταφορές, τηλεφωνικό τέλη, 
ταχυδρομικό τέλη Βουλευτών, ύδρευση, φωτι
σμός. δημόσιες και διεθνείς σχέσεις, η συν
τήρηση του κτιρίου, η συντήρηση μηχανικού 
εξοπλισμού, οι εκτυπώσεις και βιβλιοδέτη- 
σεις, κ_λ.π.

Σύνολο κατηγορίας Α'

Δρχ.
3.819.200.000

1.684.300.000
837.500.000

188.550.000

749.500.000

93.750.000

265.600.000 

1819.200.00G

Οι χορηγηθείσες δια του προϋπολογισμού πιστώσεις της κατηγο
ρίας αυτής, ήταν 3.819.200.000 δρχ.

Κατΰ τη διάρκεια της εκτελέσεως του προϋπολογισμού έγιναν με 
εσωτερική αναμόρφωση για λειτουργικούς λόγους αυξήσεις ποσού 
δρχ. 776.490.000 και μειώσεις ποσού δρχ. 463.086.000 με αποτέλεσμα 
την αύξηση των πιστώσεων της κατηγορίας αυτής κατά δρχ. 
313.404.000.

Τελικά, οι πιστώσεις της κατηγορίας αυτής, άφησαν πλεόνασμα ποσό 
δρχ. 138.181.873, από το οποίο επεστράφη στο Γ ενικό Λογιστήριο δρχ. 
138.159.000 και 22.873 έμεινε αδιάθετο.

Αναλυτικώτερα:

α) Κατά τη διάρκεια της εκτελέσεως του προϋπολογισμού από τις 
πιστώσεις των συνταγματικών βαρών αυξήθηκαν οι πιστώσεις των Κ-Α. 
α) 0121 «αποζημίωση βουλευτών» με το ποσό των (586.328.000) δρχ., 
β) 0123 «Επίδομα οργάνωσης γραφείου βουλευτών» με το ποσό των

(113.856.000) δρχ., γ) 0124 «Επίδομα οικογενειακών βαρών βουλευτών» 
με το ποσό των (824.000) δρχ. και δ) 0125 «Ταχυδρομικά τέλη βουλευ
τών» με το ποσά των (4.076.000) δρχ. Συνολική αύξηση των πιστώσε
ων (704.884.000) δρχ. Προκειμένου να καλυφθεί η ανεπάρκεια των 
παραπάνω ΚΑ λόγω της αναπροσαρμογής της βουλευτικής αποζη μίω- 
σης με την 38/87 απόφαση του Αρειου Πάγου την 95/58/5.1.89 απόφα
ση του κ. Προέδρου της Βουλής και 58806/2347/8.3.89 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών

Από τις πΐέπώσεις των συνταγματικών βαρών μειώθηκε ο Κ_Α 0122 
«Αποζημίωση βουλευτών για συμμετοχή τους στα τμήματα και τις ε
πιτροπές της βουλής» με το ποσό των (114.379.000) δρχ. προκειμένου 
να καλυφθεί η προαναφερόμενη αύξηση.

Το υπόλοιπο ποσό καλύφθηκε με μείωση Κ.Α άλλων κατηγοριών.
β) Στις πιστώσεις για τις αμοιβές των τακτικών υπαλλήλων έγινε 

αύξηση με εσωτερική αναμόρφωση των Κ.Α. α) 0222 «Επίδομα μετα
πτυχιακών σπουδών» με το ποσό των (200.000) β) 0224 «Επίδομα εξο
μάλυνσης διαφορών μισθολογίου» με το ποσό των δρχ. (30.106.000) 
γ) 0225 «Προσωπική διαφορά της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 1505/84 
και της παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 1517/1985 με το ποσό των (80.000) 
δρχ. δ) 0226 «ΑΤΑ αποδοχών τακτικών» με το ποσό των (25.251.000) 
δρχ. και ε) 0233 «Εξοδα παράστασης» με το ποσό των (1.119.000) δρχ. 
Συνολική αύξηση πιστώσεων (56.756.000) προκειμένου να καλυφθούν 
οι αυξήσεις που χορηγήθηκαν με το Ν. 1810/86 και η αύξηση των εξό
δων παραστάσεως λόγω αναπροσαρμογής της βουλευτικής αποζη
μίωσης, σύμφωνα με την 38/87 απόφαση του Αρειου Πάγου

Από τις πιστώσεις για τις αμοιβές των τακτικών πολιτικών υπαλλή
λων μειώθηκαν οι Κ.Α α) 0211 «Βασικός μισθός τακτικών» με το ποσό 
των (51.714.000) δρχ., β) 0221 «Επίδομα χρόνου υπηρεσίας» με το πο
σό των (7.396.000) δρχ., γ) 0222 «Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών» 
με το ποσό των (46.000) δρχ., δ) 0223 «Επίδομα οικογενειακών βαρών» 
με το ποσό των (442.000) δρχ., ε) 0229 «Λοιπά γενικά επιδόματα τακτι
κών πολιτικών υπαλλήλων» με το ποσό των (330.000) δρχ., στ) 0235 
•Επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας» με το ποσό των
(35.498.000) δρχ. και η) 0225 «Προσωπική διαφορά της παρ.3 του άρ
θρου 24 του Ν. 1505/84» με το ποσό των (200.000) δρχ. Συνολική μείω
ση (96.017.000) δρχ. προκειμένου να καλυφθούν οι προαναφερόμενες 
αυξήσεις των Κ.Α της αυτής κατηγορίας των συνταγματικών βαρών 
λόγω της αναπροσαρμογής της βουλευτικής αποζημίωσης σύμφωνα 
με την 38/87 απόφαση του Αρείου Πάγου.

γ) Σττς πιστώσεις για αμοιβές εκτάκτων υπαλλήλων κ.λ.π με εσω
τερική αναμόρφωση για λειτουργικούς λόγους αυξήθηκαν οι πιεπώ- 
σεις των Κ..Α α) 0323 «Επίδομα οικογενειακών βαρών» με το ποσό των
(400.000) δρχ., β) 0352 «Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανι
σμούς με το ποσό των (400.000) δρχ. και γ) 0321 «Προσαύξηση μισθού 
για πολυετή υπηρεσία» με το ποσό των (300.000) δρχ. ήτοι σύνολο
(1.100.000) δρχ.

Από τις πιστώσεις για τις αμοιβές των εκτάκτων υπαλλήλων κ.λ.π. 
μειώθηκαν οι πιστώσεις των Κ.Α α) 03Π «Βασικός μίσθιός εκτάκτων» 
με το ποσό των (100.483.000) δρχ. β) 0321 «Προσαύξηση μισθού γιο 
πολυετή υπηρεσία» με το ποσό των (56.000) δρχ. γ) 0323 «Επίδομα οι
κογενειακών βαρών» με το ποσό των (83.000) δρχ. δ) 0324 «Διορθωτι
κό ποσό αποδοχών εκτάκτων» με το ποσό των (57.000) δρχ.. ε) 0325 
•ΑΤΑ αποδοχών εκτάκτων, με το ποσό των (1.976.000) δρχ. στ) 0351 
«Εισφορές Ι.ΚΑ.» με το ποσό των (36.479.000) δρχ. και ζ) 0352νΕισφο- 
ρές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς» με το ποσό των (133.000) 
δρχ., ήτοι σύνολο (139.267.000) δρχ. τα οποία διατέθηκαν προκειμέ
νου να καλυφθούν οι αυξήσεις της κατηγορίας των συνταγματικών 
βαρών και ή ανεπάρκεια πιστώσεων της ίδιας κατηγορίας.

δ) Από τις πιστώσεις για πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές πο
λιτικών υπαλλήλων κ_λ.π. μειώθηκαν οι πιστώσεις των Κ.Α α) 0511 «Α
ποζημίωση για υπερωριακή εργασία· με το ποσό των (89.027.000) δρχ. 
και β) 0515 «Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβού
λια και επιτροπές με το ποσό των (7.420.000) δρχ. ήτοι σύνολο
(96.447.000) δρχ. και το ποσό αυτό διατέθηκε προκειμένου να καλυ
φθούν οι αυξήσεις της κατηγορίας των συνταγματικών βαρών για τους 
προαναφερομένους λόγους.

ε) Στις υπόλοιπες πιστώσεις της κατηγορίας αυτής έγιναν μειώσεις 
ποσού των δραχμών (16.976.000) και αυξήσεις ποσού των δραχμών
(13.750.000) κατά τη διάρκειο της εκτελέσεως του Προϋπολογισμού.

Από την κατηγορία αυτή επεστράφησαν δρχ.138.159.000
στο Γ.Λ.Κ (βλέπε πίνακα εκτελέσεως του προϋπολογισμού 1988 κατά 

κατηγορίες δαπανών και αναλυτική κατάσταση αυξομοιώσεων των πι
στώσεων εσωτερικών αναμορφώσεων).

Ύστερα από τις παραπΰνω μεταβολές, οι πιστώσεις της κατηγορίας 
αυτής διαμορφώθηκαν.

27



3.000.000Δρχ.
α) Πιστώσεις που χορηγήθηκαν αρχικά 3.818.200.000
β) Αυξήσεις των πιστώσεων
κατά την εκτέλεση 776.490.000
γ) Μειώσεις των πιστώσεων
κατά την εκτέλεση 463.086.000

Διαφορά + 313.404.000 4- 313.404.000

6) Προσωρινή διαμόρφωση 
ε) Πιστώσεις που επεστράΦησαν στο Γ.Λ.Κ. 
στ) Οριστική διαμόρφωση 
ζ) Πιστώσεις που δαπανήθηκαν

4.132.604.000 
138.158.000

3.994.445.000 
3.994.422.127

η) Αδιάθετα υπόλοιπο 22.873

Β' Κοτηγορίο 1000 
Πληρωμές γιο την 
προμήθεια αγαθών.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβόνονονται
οι υποκατηγορίες:

α) 1100 Προμήθεια ειδών εξοπλισμού
υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λ.π
β) 1200 διάφορες προμήθειες
γ) 1300 Προμήθεια υγειονομικού,
Φαρμακευτικού υλικού και ειδών
καθαριότητας και ευπρεπιομού
δ) 1400 Προμήθεια ειδών συντήρησης και
επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
ε) 1500 Προμήθεια ειδών διατροφής,
ιματισμού υπόδησης και εξάρτυσης
στ) 1600 Καύσιμα και λιπαντικά
ζ) 1700 Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού

Σύνολο Κατηγορίας Β'

Δρχ.

242.300.00C:

38.550.000
12.000.000

4.050.000

6.700.000

Β.700.000 
8.000.000 

164.300.000

242.300.000

Στις πιστώσεις της κατηγορίας αυτής έγιναν αυξήσεις ποσού 
δρχ.(167.500.000) και μειώσεις ποσού δρχ. (136.334.000) κατά τη διάρ
κεια της εκτελέσεως του προϋπολογισμού. Τελικά έμειναν αδιάθετα 
υπόλοιπα δραχμές (33.983.000) τα οποία επεστράΦησαν στο Γ.Λ.Κ.

Η επιστροφή οφείλεται στο γεγονός ότι δεν απορροφήθηκε η προ- 
βλεπάμενη πίστωση για την προμήθεια χαρτιού καθώς και η πίςττωση 
που είχε εγγράφει για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, δε
δομένου ότι η δόση για την προμήθεια πληρώθηκε από την πίστωση 
που διατέθηκε στη Βουλή από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 
του Κρατικού προϋπολογισμού, δραχμών (45.000.000).

Επίσης αρκετές πιστώσεις της κατηγορίας αυτής διατέθηκαν γιο 
να καλυφθεί η αύξηση της κατηγορίας των συνταγματικών βαρών λό
γω της καταβολής αναδρομικών στους Βουλευτές σύμφωνα με την 
38/87 απόφαση του Αρείου Πάγου.

Μετά τις ανωτέρω μεταβολές οι πιστώσεις της κατηγορίας Β' διο- 
μορφώθηκαν:

α) Πιστώσεις που χορηγήθηκαν 
β) Αυξήσεις κατά την εκτέλεση 
γ) Μειώσεις κατά την εκτέλεση 
Διαφορά 
δ) Προσωρινή διαμόρφωση 
ε) Πιστώσεις που επιστράοηκαν στο Γ.Λ.Κ

16.750.000
136.334.000
119.584.000

242.300.000

-119.584.00C
122.716.000
33.983.00C

στ) Οριστική διαμόρφωση 
0 Πιστώσεις που δαπανήθηκαν 

η) Αδιάθετα υπόλοιπα

66.733.000
Β6.717.757

15243

Γ Κοτηγορίο 2000δρχ.

Μετοβιβαοτικές πληρωμές. 38.500.000

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονονται 
οι υποκατηγορίες.
α) 2300 Επιχορηγήσεις σε Ν.Π.Δ.Δ (ΤΑΥΒ) 35.000.00C
β) 2600 Εισοδηματικές ενισχύσεις και 

λοιπές μεταβιβάσεις σε ιδιώτες (αφορά πρώην 
βουλευτές ή χήρες και ορφανά αυτών) 500.000

γ) 2700 Επιχορηνήσεις και συνδρομές σε 
διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του

εξωτερικού (αφορά εισφορές της Βουλής)

Σύνολο κατηγορίας Γ 38.500.000

Στις πιστώσεις της κατηγορίας αυτής έγιναν αυξήσεις ποσού δραχ
μών (200.000) και μειώσεις ποσού δραχμών (300.000) κατά τη διάρκειε 
της εκτελέσεως του προϋπολογισμού, τελικά έμειναν αδιάθετο υπό
λοιπα δραχμές (3.210.000)

Η επιστροφή στο Γ.Λ.Κ οφείλεται στο ότι η εγγεγραμμένη πίστω
ση για την επιχορήγηση του Ταμείου Αρωγής των υπαλλήλων της Βου
λής δεν χρησιμοποιήθηκε ολόκληρη λόγω της υπάρξεως κενών θέσεων 
του τακτικού προσωπικού.

Μετά τις ανωτέρω μεταβολές οι πιστώσεις της κατηγορίας Γ' δια
μορφώθηκαν:

α) Πιστώσεις που χορηγήθηκαν 
β) Αυξήσεις κατό την εκτέλεση 200.000
γ) Μειώσεις κατά την εκτέλεση 300,0QC

διαφορά ■ 100.00C

δ) Προσωρινή διαμόρφωση» 
ε) Πιστώσεις που επεστράΦησαν στο Γ.Λ.Κ 
στ) Οριστική διαμόρφωση 
ζ) Πιστώσεις που δαπανήθηκαν 
η) Αδιάθετα υπόλοιπα

Δ' Κατηγορία 5000

Διάφορες κοινές δαπάνες που δεν έχουν 
ενταχθεί οε κάποιο από τις γενικές κατη
γορίες του κώδι κα.

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει το έκτακτο αποθεματικό της 
Βουλής.

Οι πιστώσεις που χορηγήθηκαν ήταν 74.000.000 δρχ. οι οποίες δεν 
χρειάσθηκε να χρησιμοποιηθούν και επεστράΦησαν εξ ολοκλήρου στο 
Γ.Λ.Κ.

38.500.000

-100.000
38.400.000 

3.210.000
35.190.000 
35 190.000

0

F Κοτηγορίο 7000

Απαλλοτριώσεις, Αγορές, Ανεγέρσεις.

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει: Δρχ.
Τις απαλλοτριώσεις, τις αγορές, τις 
ανεγέρσεις κτιρίων και την εκτέλεση
έργων. 372.000.000

Σύνολο Κατηγορίας Ε' 372.000.000

Οι πιστώσεις αυτές κατά τη διάρκεια της εκτελέσεως του προϋπο
λογισμού αυξήθηκαν με το ποσό ίων δραχμών (2.000.000) με εσωτε
ρική αναμόρφωση και μειώθηκαν με το ποσό των δραχμών 
(195.720.000). Τελικό έμειναν αδιάθετο υπόλοιπα δραχμές (271.000), 
που επεστράΦησαν στο Γ.Λ.Κ Οι πιστώσεις της κατηγορίας αυτής δεν 
απορροφήθηκαν εξ'ολοκλήρου λόγω μη εκτελέσεως όλων των προ- 
γραμυστισθέντων έργων. Κατόπιν αυτού χρησιμοποιήθηκαν για να κα
λυφθούν οι αυξήσεις της κατηγορίας των συνταγματικών βαρών λόγω 
της καταβολής αναδρομικών στους Βουλευτές σύμφωνα με την 38/87 
απόφαση του Αρείου Πάγου

Υστερα από τις ανωτέρω μεταβολές οι πιστώσεις της κατηγορίας 
αυτής διαμορφώθηκαν:

α) Πιστώσεις που χορηγήθηκαν 
β) Αύξηση των πιστώσεων κατά 

την εκτέλεση 2.000.00C
γ) Μείωση των πιστώσεων κατά 

την εκτέλεση 195.720.000
Διάφορό -193.720.000

δ) Προσωρινή διαμόρφωση
ε) Πιστώσεις που επεστράΦησαν στο Γ.Λ.Κ
στ) Οριστική διαμόρφωση
ζ) Πιστώσεις που δαπανήθηκαν

η) Αδιάθετα υπόλοιπα

Δρχ.
372.000.000

1S3.72C.000

17B.2BO.OOC
271.000

178.009.000
178.008.651
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ΣΤ Κατηγορία 8000

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΟΥΛΗΣ 
Μεταφορά πιστώσεων δημοσίων επενδύσεων, στον τακτικό προϋ

πολογισμό της Βουλής για το έργο μηχανοργόνωσης της Βουλής των 
Ελλήνων.

Αποφάσεις: α) Δ/2516/3.11.Β7 και 10311/25.10.88 Υπουργείου Εθνι
κής Οικονομίας και
β) 95930/26.10.88 ΥπουργείσυΟικονομικών. 

α) Πιστώσεις που χορηγήθηκαν δρχ. 45.000.000
β) Πιστώσεις που δαπανήθηκαν δρχ 45.000.000
γ) Αδιάθετα υπόλοιπα 0

στο ειδικό λογιστήριο της Βουλής και των αντίστοιχων που τηρούνται 
στο Γ ενικό Λογιστήριο του Κράτους, συντάχθηκε ο απολογισμός δα
πανών της Βουλής για το οικονομικό έτος 1988 και υποβλήθηκε στο 
Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να ενσωματωθεί στο γενικό α
πολογισμό του Κράτους με τα ακόλουθα οριστικά αποτελέσματα

Δρχ.
α) Διαμορφωμένες πιστώσεις 4.341.377.000
β) Υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν 4.341.338.535
γ) Πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν 4.341.338.535

δ) Αδιάθετα υπόλοιπα 38.465

Πόρισμα

Ανακεφαλαιωτικά:

α) Πιστώσεις προϋπολογισμού 1988 
Μεταβολές κατα την εκτέλεση: 
μειώσεις 795.440.000
αυξήσεις 795 440.000
Διαοορα 0
β) Συμπληρωματικές πιστώσεις από το 

πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων: 
γ) Προσωρινή διαμόρφωση 
δ) Πιστώσεις που επιστράφηκαν στο Γ.Λ.Κ. 
ε) Οριστική διαμόρφωση 
στ) Πιστώσεις που δαπανήθηκαν 

ζ) Αδιάθετα υπόλοιπα

Δρχ
4.546.000.000

45.000.000
4.591.000.000
-249.623.000

4.341.377.000
4,341.338.535

38.465

Με τη λήξη του οικονομικού έτους 1988 και αφού, μετά από την ε
πεξεργασία των στοιχείων διαπιστώθηκε η ακρίβεια των αποτελεσμά
των από την αντιπαραβολή των στοιχείων διαχείρησης που τηρούνται

Οι συνολικές πιστώσεις συνυπολογιζομένων και των κατό τα ανω
τέρω κεφάλαιο στ συμπληρωματικών πιστώσεων του προϋπολογισμού 
1988 ήταν 4.591.000.000 δραχμές.
Από τις πιστώσεις αυτές δεν χρησιμοποιήθηκε και επιστράφηκε στο 
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ως αδιάθετο, συνολικό ποσό 
249.623.000 δρχ Έτσι οι προυπολογισθείσες δαπάνες του 1988 από 
δρχ. 4.591.000.000 δρχ. μειώθηκαν σε δρχ. 4.341.377.000.

Αποτέλεσμα της εξοικονόμησης των πιστώσεων τούτων που έμει
ναν αδιάθετες είναι η αύξηση του προϋπολογισμού 1988. υπολογιζό
μενων και των συμπληρωματικών πιστώσεων από 704.550.000 δρχ. να 
περιορισθεί σε 454.927.000 δρχ. δηλαδή από ποσοστό 17% να περιο- 
ρισθεί σε 11,7·/· σε σύγκριση με τις πιστώσεις του προηγούμενου οι
κονομικού έτους 1987.

Εξ άλλου πέρα από το ποσό των 249.623.000 δρχ. που επιστράφη- 
κε στο Γ ενικό Λογιστήριο του Κράτους έμεινε αδιάθετο και το ποσό 
των 38.465 δρχ

Με τις γενικές αυτές παρατηρήσεις έχω την τιμή να εισηγηθώ στην 
επιτροπή οικονομικών της Βουλής την έγκριση του απολογισμού δα
πανών της Βουλής οικονομικού έτους 1988.

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 1989

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΤΣΑΛΔΛΡΗΣ
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