
Γίά το σχέδιο νόμου «τροσωρινή ϊιοίχηση των έσόϊων χαί 
έξόϊων τοΰ Κράτους χαί των Είϊιχών 'Ττηρεσιών χχτά το 
οίχβν. ίτος 1982». r

Προς τή Βονλή των Ελλήνων
Σύμφωνα μέ τήν ταράγραφο ^ τοΰ άρθρου 79 τοΰ Συν

τάγματος, ο τροΰτολογισμός των έσόϊων χαί έξόϊων τού 
Κ'άτους είσάγεται στή Βεμλή άτό τον 'Ττουργό των Οϊχο- 
νσμιχών ένα τουλάχιστον μήνα τρίνΆτό τήν έναρξη το3 οί- 
χονφμιχοΰ έτους, το ότοίο αρχίζει άτό την 1η Ιανουάριου, 
χαΐ ψηφίζεται σύμφωνα μέ τά όσα ορίζοντα: άτό τον κανο
νισμό τοΰ Σώματος. . -
• Έζειϊή, ότως είναι γνωστό, ή Βουλή συνήλθε για τούτη
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τχεϊίου τοΰ Κρατήοοΰ Προϋπολογισμού. οΐχονομιχοΰ έτους 
ljj8& σύμφωνα μέ τους ,στόχομς τού. -κατά το έτος αύτό. 
έτιϊιώχονται άτό την Κυβερνητιχή Πολιτιχή. άλλα χαΐ για 
τήν 'εγχαιρη ενημέρωση των Κομμάτων στή Βουλή, για την 
άσχηση χριτιχής χαί στη συνέχεια την ψήφισή τοΰ τροϋτο- 
λογισμοΰ. είναι άνάγχη. σύμφωνα χαίιΐέ τήνταιάγραφο 4 
τοΰ άοθρου 79 τοΰ 'Συντάγματος, ή ϊιοίχηση των έσόϊων 
χαί έξόϊων τοΰ Κράτους, νά ενεργεί τα:, άτό την άρχή τοΰ 
νέου οίχονομτχοΰ έτους χαί μέχρι την χάτάθεση χαί ψήφισή 
τοΰ τροΰτολογισμοϋ χτ.ο τή Βουλή με είϊ-Ηοο νόμο.

Σ’ αύτο άτοβλέτει τό σχέϊιο νόμου. του ΰτοδάλλεται στη 
Βουλή, με τό ότοίο είϊιχότερα ορίζονται τά ταραχάτω:

Ή βεβαίωση χαι είστραξη των έσόϊων τοΰ έτους 1982 
ένεργείται σμχφωνα αέ τις ϊιατάξεις του ισχύουν ενώ ή τρα- 
γματοτοιηση των έξόϊων τοΰ ίϊιομ έτους μέ βάση τις άντί- 
στοιχες τιστώσεις τοΰ έτους 1981, ότως αυτές θά διαμορ
φωθούν τελιχά μέχρι τή λήξη τοΰ τρέχοντος έτους χαι μόνο 
μέχρι τά 4/12 των τιστώσεων αυτών. Σε τολυ όμως εξαι
ρετικές τεριττώσεις (ότως τ.χ. τληρωμή συμβατιχών ύτο- 
χρεώσεων. τρομήθειες χύριου ΰλιχοΰ Ένότλων Δυνάμεων 
χλτ.) ταρέχεται ή δυνατότητα, μέ εΐίιχές χατά τερίττωση 
άτοφάσεις τοΰ 'Ττουργοΰ των Οίχονομιχών, υπέρβασης των 
4/12 των τιστώσεων αυτών.

■Νέα τυχόν έσοϊα είστράττονται ιχέ νέο χωϊιν.ό αριθμό. ό 
ότοίος ορίζεται μέ άτόφαση τοΰ 'Ττουργοΰ των Οίχονομιχών, 
ενώ ϊατά^ες του ίημιουργοΰνται μέ είϊιχοΰς νόμους χαι γιά 
τις ότοίες ϊέν τροβλέτει ό τροντολογισμός, χαταίάλλοντσι 
σέ βάρος τιστώσεων του εγγράφονται σέ χωϊιχούς άριύαυυς. . 
του ορίζονται μέ όμοιες άτοφάσεις τοΰ 'Ττουργοΰ Οίχονο- 
μιχών.

Κατά ταρόμοιο τράτο μέ άτόφαση τοΰ 'Ττουργοΰ των Οί
χονομιχών. έτιτοέτεται, στο χρονιχό ϊιάστημα της τροσωοι- 
νής ϊιοίχητης, ή σύμφωνα μέ τά άρθρα 15 χαι 10 τού Κώ· 
ϊιχα Δημόσιομ Λογιστιχοΰ αυξομείωση τών τιστώσεων τοΰ 
τροΰτολογισμοϋ, ή έγγραφή νέων τιστώσεων ατό τραγιυατο- 
τοιηαη είϊιχών έσόϊων χαί ή άνατλήρωση ττστώσεων άτό τό 
άτοθεματιχό. οί ότοίες (χωρίς τήν έτέχταση των ΰτηρε- 
σιών) ϊέν θά εταρχέσουν.

’Αθήνα, 23 Νοεμβρίου *731 
Ό Ττουργος

ΜΑΝΟΛΗΣ ΔΡΕΓΤΑΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ
Προσωρινή Διοίκηση τών έσόϊων χαι ίξόϊων τοΰ Κράτους 

χαι τών Είϊιχών 'Ττηρεσιών γιά τό οίχονομιχό ίτος 1982.
Άρθ-ρα ί.

1. Ή τροσωρινή ϊιοίχηση τών έσόϊων χαί έξόϊων τοΰ 
Κράτους χαί τών Είϊιχών Ταμείων χαί Είϊιχών 'Ττηρεσιών, 
για το οίχονομιχό έτος 1982 χαί μέχρι νά ψηφιστεί ό σχετι-

*ώς τρούτολογισμός, γίνεται μέ βάση τον τροΰτολογισμό τοΰ 
οίχόνοτμιχοΰ^ έτους 1982, του θά κατατεθεί στή Βουλή χαΐ 
σύμφωνα μέ όσα όρίζονται είϊιχότερα στά ταραχάτω άρθρα 

2. Μέχρι να χατατεθεί στή Βουλή 6 Κρατικός Προΰτο- 
λογισμτς τιό oixovs^ixo-, ίτοος i982, στον ετείυν τεριλα·

Άρθρο 2.
Στη ϊίάρχεια τής προσωρινής ϊιοίχησης τοΰ τροηγου- 

μένου άρθρου: '·····' .. - λ ..

α) Τα έσοϊα του Κράτους χαί .τών Είϊιχών Ταμείων χαί 
Είϊιχών ‘Ττηρεσιών,''τΟυ τρο'ίλέτονταί 'άτό τους νόμους τοΰ 
ισχύουν, βεβαιώνονται χαί είστράττονται σύμφωνα μέ τις 
ϊ:στάσεις τοΰ.’.τά ίί.έηουν χαί είσάγονται Γ στόν τροΰτολογι- 
σμο μέ τους χωϊιχους άριθμούς. ότως αυτοί άναγράφονται 
στον τροϋτολογισυό έσόϊων τοΰ οΐχονομιχοΰ έτους 1981.

6) Γιά τήν τραγματοτοίηση τών έξόϊων τοΰ οΐχονομιχοΰ 
έτους 1982. μτορεί νά ϊιαθέτονται άτ^ τους χύριους ϊιατά- 

--.χτες-τιστώσεις,-μέ δάση τις άντίστοιχες τιστώσεις τοΰ 
τροϋτολογισμοΰ τοΰ οΐχονομιχοΰ έτους 1981, ότως αυτές θά 
διαμορφωθούν τελιχά, μέχρι τά τέσσερα δωϊέχατα (4/12) 
αυτοΰ. ή μέχρι το σύνολο τών τιστώσεων τοΰ τροϋτολογισμοΰ 
τοΰ οΐχονομιχοΰ έτους 1982 άτό τήν κατάθεσή του στή Β«ί
λή γιά ψήφιση, ότως θά ορίζεται χάθε φορά μέ τράξεις τοΰ 
'Ττουργοΰ τών Οίχονομιχών, σύμφωνα μέ τό άρθρο 20 τοΰ 
Κώϊιχα Δημόσιου Λογιστιχοΰ.

2. Σέ έξαιοετιχές τεριττώσεις έτιτρέτεται ύτέρδαση 
τών τεσσάρων ϊωϊεχάτων (4/12) τοΰ ορίζονται στήν τροη- 
γούμενη ταοάγραφο. υστέρα άτό εΐίιχές, γιά χάθε τερίττω
ση, άττοφάσεις τοΰ 'Ττουργοΰ τών Οίχονομιχών. · :·:

, Άρθρο 3.
1. Στήν αυτή τροσωρινή διοίχηση τών έσόϊων χαί έξόϊων 

τοΰ οΐχονομιχοΰ έτους Ί982, έτιτρέτεται νά είσάγονται τυχόν 
νέα «σοβά, μέ χωϊιν.ό άοιθμό, ' του θά όρίζεται μέ άτό- 
ιραση τοΰ 'Ττουργοΰ τών Οίχονομιχών.

2. Μέ άτόφαση τοΰ Ττουργοΰ τών Οΐχοναμιχών έγγρά- 
φονται τιστώσεις γιά τήν τληρωμή ϊατανών, του ϊημιουρ- 
γοΰνται άτό είϊιχοΰς νόμτ,νς τ!ς ότοίες ϊέν τροβλέτει ό 
τρούτολογισμός τοΰ οΐχονομιχοΰ έτους 1981 ή τοΰ οΐχονομιχοΰ 
έτους 11982 ιάτό τήν χατάθεσή του στή Βουλή.

3. Μέ όμοιες άτοφάσεις έτιτρέτεται ή -αυξομείωση τιστώ- 
σεων, σύμφωνα μέ τό άοθρο 15 τοΰ Κώϊιχα Δημόσιου Λο- 
γιστιχοΰ, ή έγγραφή στους τροντολογισμούς τών έξόϊων τών 
Ττουργείων τιστώσεων ίσων τοσών μέ τά έσοϊα του τρα- 
γματοτοιοΰνται, σύμφωνα μέ τό άρθρο 16 τοΰ ίϊιου Κώϊιχα, 
ή άνατλήοωση τιστώσεων άτό τό άτοθετματιχό, οί οτοίες 
χωρίς έτέχταση τών 'Ττηρεσιών, θά ήταν άνεταρχείς, 
χαθως χαί ή χατάογηση ή τροτοτοίηση τής χατονο·μασιας 
τών οοω-ϊιχών άριθμών τοΰ τροΰτολογισμοΰ τών έσόϊων χαι 
έξόϊων, ή συγχώνευσή τους, ή άνάττυξή τους σέ τερισσο- 
τερους χαί ή άλλαγή τής σειράς τφς.

Άρθρο 4.

Μέ άτοφάσεις τοΰ 'Ττουργοΰ τών Οίχονομιχών έτιτρέ- 
ττται ό χαραχτηρισμός τιστώσεων ώς ϊεχτιχών ίχϊοσης ετι- 
τροτιχών ένταλμάτων χαί ένταλαάτων μέ άτόϊοση λογαρια
σμού.

Άρ-θφο 5.

Ή ia'j τοΰ νότοι* αΰτοΰ αρχίζει άτό τήν 1η Ιανουάριου
1982. “ -
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