
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΉ ΕΚΘΕΣΙΣ
τού σχεδίου Νόμου «χερΐ χρι/σωρινής διοιχήσεως των έσο- 

ων χα: έξόδων τοΰ Κράτους χάΐ των Εΐδιχών ’Τχηρεσιω- 
χχτά τό οίχονομιχόν έτος 1978».

Ποός τή* Βουλή* τών Ελλήνων

Αηιφώνως χρός τήν χαράγραcov 3 τοΰ άρθρου 79 τοΰ Συν- 
-ματ:.;. έ Π ροϋχολογισμό; τόν εσόδων χαΐ εξόδων τού Κρά- 
. giy-h'ETa: εις τήν Βουλήν διά τού έχΐ τών Οΐχονομιχών 
τουργοΰ ένα τουλάχιστον μήνα χρό τής ένάσξεως τοΰοιχο- 
ιχου έτους. άρχομίνου άχό 1ης Τανοοαρίου. χαΐ ψηφίζεται 
-i τά ύχό του Κανονισμού αυτής οριζόμενα.
Εετείίή. ώς γνωστόν. ή. Βουλή συγχροτεϊται εις Σώμα τήν 
12.77." το δέ ύχολοιχάεενον μέχρι λήξεως τού τρέχοντος

χσονιχόν δι-άστημα δεν χαρέχει τήν δυνατότητα εις τήν 
νθοΰσαν έχ τών έχλογών τής 20.11.1977 Κυίέρ-ησιν ί:α 
όριστιχοχοίητιν τών μεγεθών, τού ήδη χαταρτισθεντος 

.atou τού Κσατιχοΰ Προϋχολογισμοϋ οϊχονομίχού έτους 1978. 
χρώνως —per τούς έχιδιωχομίνους χατά το έτος τούτο ύχό 
: Κυίεσνστιχής χολιτιχής στόχους. άλλα χαΐ διά τήν έγ- 
;ον έντνέρωσιν τών έν τή Βουλή Κομμάτων χ:ός άαχησιν 

.; Κοινοί ουλευτιχοϋ έλεγχον χα! έν συνεχεία ψήφισιν τού Π ρο- 
τολογισν.ϋ. χαρίσταται άνάγχη σχως. έν όψει τής χαραιγρα- 

4 τού άσθρου 79 τον Συντάγματος, ή διοίχησις τών έσό- 
, χαΐ έξοδω» τού Κράτους, άαα τή ένάρξει τού νέου οίχο- 

ΟΆΐχοϋ έτους, ένερνή-ται δι’ εΐίιχοΰ Νομού χα: μεχτι τής 
;-3-ϊέτεως χαΐ d/τοίσεως τού Π ροϋχολογσσμού ύχό τής Βου
ής. '■ - ,
Βίς τούτο αχοί λ έχε: τό ύχοίαλλόαενον εις τήν Βουλχν 
Ιιον Νόμου διά τοΰ όιτοιου εΐοιχωτερον ορίζονται τα αχο- 
θα:
Η ίείαίωτι; χαΐ είσχραξις τών έσόδων τού έτους 1978 
.-γείται ίά-ει τών χευμένων διατάξεων, ή δέ χραγματο- 
ητις τών έξόδων τοΰ αυτού έτους ίάσει τών αντίστοιχων 

ττωσεων τοΰ έτους 1977. ώς αύται θά διαμορφωθούν τε- 
ώς μέχρι λήζεως το τρέχοντος έτους χαΐ μόνον μέχρι τών 
‘2 τών χιστώσεων τούτων. Εις όλως όνως έξαιρετιχάς 
ττώσεις. (χ.χ. χληοωυτ, συαίατιχών ύχοχρεώσεων τ:θ
είας χορίου 'Τλιχοϋ Ένότλων Δυνάμεων) χαρέχεται δυ- 
ύτης, χατότιν εΐδιχών χατά χερίχτωσιν άχοφάσεων τού 'Τ- 
-γου Οΐχονομιχών. ύχερίάσεως τών έν λόγω 4/12 τών 
ιώσεων τούτων.
χέα τυνόν εσοδ2 εΐσχράττονται ύχό νέον Κωδιχόν Άρι- 
ν,' όριζόμενον δ:’ άχοςάσεως τού Ύχουογοϋ Οίχ.ονοαιχών. 
ά;αι 2ε δταιουργούαεναι ύχό εΐδιχών νάνων. ·χερ! ών δεν 
ΐλέχει ό Π ρούχολογισμός. χαταίάλλονται εις 6άρος έγ- 
οσυχνών χιστώσεων ύχό χωδιχούς άριθειούς όρ [ζεμένους 
όαοίων άχοςάτεων τού Τχουχνού Οίχςνοεειχών.
Ομοίως δ;" άχοςάσεως τού 'Τχουργοΰ Οίχονομιχών. έχι- 
εσαι χ.ασά ττν δ:ά·.χ.ε:αν τής οσροτωρινής διοιχήσεως. ή. 

οώνως χρός τά αοθρσ 15 χαΐ 1C τού Ν Δ. 321/69. χΰ=ο- 
τ:ς τών χιττωσιων τοΰ Π οοϋχολοχιτεού. ή έγγοασή νέων 
ίσων όχι τή χραγ·εατοχοιτ.σε·. εΐδιχών εσόδων χαΐ ή έχ τοΰ 
ΰεματιχού άναχλτσωχ.ς χιστώσεων. αίτινες. άνευ έοτεχτά- 
ς τών 'Τχηοεσιών ήθελον εύρεθή έν άνεχαρχεία.

‘Έν ’Αθήνοας τή 6 Δεχεμίρίου 1977
Ό έχΐ τών Οίχονομιχών 'Τχουργός

ΠΑΝΝΗΣ ΜΠΟΤΤΟΣ 

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ
:: χροσωρ^νής οεοιχήσεως τών εσόδων χαι εξόδων του 
ρατους χαΐ τών Εΐδιχών Ταμείων χαι Εΐδιχών "Γχηρε- 
ών χ,ατά τό οίχ. έτος 1978.

’Αρθρον I.
Η χροσωρινή δισίχησις τών εσόδων χαΐ εσόδων τοΰ 

τους χαι τών Εΐδιχών Ταμείων χαΐ Εΐδιχών Ύχηρεσιών, 
γείται. χατα τό. cixovw.xov έτος 1978 χα! μέχρι νομο- 
χής χυρώσιως τοΰ οίχείου Προύχολογεσμοΰ, έχΐ τή όάσει

τ;ϋ χατατεθησομένου εις τήν Βουλή/ Πρυύχ'.λογισμού τοΰ 
ο χο.ορ.ιχοΰ τούτοι έτους, χατά τά έν τοίς έχομενοις άρθροις 
χϊδιχώτεοον όριξόυενα.

2. Μέχρι τής χαταθέσεως εις τή-/ Βουλήν τοΰ Κρατιχού 
J1 ρςϋχολσγισνοϋ. χεριλσαδανομένου χα! τού εις αυτόν cvyt* 
ταγν-ένου II ροϋχολογισμοϋ τής Βουλής, τού οϊχονομίχού έτους 
'978. ή χροσωρινή διοιχησις τών εσόδων χα! έξόδων τοΰ 
Κράτους, τής Βουλής χαΐ τών Εΐδιχών Ταμείων χαΐ Εΐδι- 
/1). 'Τχτρεσιών. έ-.ΐργείται έχΐ τή όάσει τών χιστώσεων τοΰ 
Π ροϋχολογισμοϋ τοΰ οϊχονομίχού έτους 1977 ώς αυται θέλουν 
διαμορφωθή μέχρι τής 31 Δεχεμίρίου 1977, χατά τά οριζό
μενα έν τοίς έχομένοις άρθροις,

Άρθρο·^ 2.

1. Κατά τήν διάρχειαν τής έν τώ χροηγουμένω άρθρφ 
χροσωρινής διοιχήσεως:

α) Τά χατά τους έν ίσχύι νόμους έσοδα τοΰ Κράτους χα! 
τών Εΐδιχών Ταμείων χα! Εΐδιχών Ύχηρεσιών 6*6αιοΰνται 
χαΐ είσχράττονται τυμςώνως χρός τάς χειμένας διατμξεις. 
εισάγονται δέ έν τώ Π ροϋχολογισμώ ύχό του: οίχειους χωδι- 
χοΰς αριθμούς, ώς ούτο: άναγραςονται έν τψ Προΰχολογτσμψ 
;ώ·' έσόδων τοΰ οίχσνομιχοΰ έτους -1977.

Π ρός χραγματοχοίησιν τών έξόδων τοΰ οϊχονομίχού 
έτους 1878. δόναται νά διατίθενται ύχό τών χορίων διατα-^ 
χτών χιστώσεις ίάσει τών αντιστοίχων τοιοότων το' Προϋχο- 
λογισμοΰ τοΰ οϊχονομίχού έτους 1977 μέχρι τών τεσσάρων 
οωδεχάτων (4/12) αυτού ή τοΰ συνόλου τών χιστώσεων τοΰ 
Ποοϋχςλσγχτμοΰ τοΰ ο:χ:ν:μ:χεΰ ίσους 1978 αχό τής χασαθέ- 
σεως χυτού εις τήν Βουλήν χρός ψήφισιν, χατά τά διά τρά- 
ξεων τοΰ 'ΤχΟυργοΰ τών 0!χον;μ·χών έχόστοτε οριζόμενα, 
συμβώνως τώ άρθριρ 20 τοΰ ΝΑ. 321/1969 σχερ! Κώδιχος 
Δημοσίου Λογιστιχοΰ».

2. Εις έξαιρετιχάς χε ριχτώ σεις έχιτρέχεται ύχέρίασις 
τών χατά τήν χροηγουιεένην χαράγρασον τεσσάρων δευδεχάτω·/ 
χατόχιν εΐδιχών χαθ’ έχάστην χερίχτωσιν άχοράσεων τοΰ ’Τ- 
χουργοϋ τών ΟΗχονομιχών.

Άρθροτν 3.

1. Κατά τήν αυτήν χροσωρινήν διοίχησιν τών έσώων χαι 
έξόδων τού οϊχονομίχού έτους 1978. έχιτρέχεται όχως νέα 
τυχόν έσοδα είσάγωνται ύχό χωδιχόν αριθμόν, όριζάμενον δι' 
ύχοςάτεωο τοΰ 'Τχσυσγοϋ τών Οίχονρχιχών.

2. Δ:' άχοσάσεως τοΰ 'Τχουργοΰ τών Οίχσ/ομιχών έγ~ν·ρά- 
οοντα: χιστώσεις χρός χληρωμήν δαχανών. δημιουργουμένων 
ύχό εΐδιχών νόμων, χερ! ών δέν -χροόλεχει έ Π ροϋχολογιτμός 
τυΰ οϊχονομίχού έτους 1977. ή τοΰ οϊχονομίχού έτους 1978 
άχό τής χαταθέσεως χυτού εις τήν Βουλήν. *

3. Δι' άαοίω·/ άχοοάσεων έχιτρέχεται ή αύξομαίωοτς τι- 
στώσεων. χασά σό άρθρον 15 τοΰ Ν.Δ. 321/1%9 «χερΐ Κώ- 
διχοσ Δημοσίου Λογιστιχοΰ», τ έγγραφή εις τούς Προϋχολο- 
γιχαους τών εξόδων τών ’Τχουογείων χιστώσεων. ίσοχόσων 
χσος τά χεχ-υατοττοιούμενα έσοδα, χυμφώνως χρός τό άρθρον 
16 τοΰ χϋτοΰ Νομοθετιχοΰ Διατάγματος, ή έχ τοΰ άχοθεμα- 
τιχοΰ ά'.αχλό:urr.z χιστώσεων. αίτινες άνευ έχεχτάσεως τών 
Έχτόεσιών ηθελον εύρεθή έν άνεχαρχεία.' ώς χαΐ ή χατάρ- 
γησις ή τσοχσχοίτσις τήσ χατονομασίας τών χωδιχών αρι
θμών τοΰ Π ροϋχολογισμοϋ τών έσόδων χαΐ έξόδων, ή χυγχώ- 
νευσισ χυτών, ή άνάχτυξις-είς χλείονας χαΐ ή αλλαγή τής 
σειράς των.

Άρθρον 4.

Δι άχοοάσεων τοΰ Τχουργοΰ τών Οίχσνομιχών έχιτρεχε- 
τα: ό χαραχτηρισμός χιστώσεων ώς δεχτιχών έχδόσεως έχιτρο- 
χιχών ένταλμάτων χ2Ϊ ένταλμάτων έχ! άχοδόσεις λογαριασμού.

Άρθρον 5. \
Ή ισχύς τού χαρά^τος νόμου άρχσται άχό τής 1ης ’Ιανουά

ριού 1978. ,

Έν Άθήναις τή 6 Δεχεμίρίου 1977 

Ό έχΐ τών Οέχονομιχών^,'Τχουργός

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΤΤΟΣ ,


