
στο σχέδιο νομού ^προσωρινή διοίκηση των εσόδων 
και είόόων του Koarouc και των Ειδικών Υπηρεσιών 

κατά το οικονομικό έτος 1990»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων ·

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 79 του Συντάγμα
τος, ο προϋπολογισμός των εσόδων και εξόδων του Κράτους ει- 
σάγεται στη Βουλή από τον Υπουργό των Οικονομικών έναν 
τουλάχιστο μήνα πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους, το 
οποίο αρχίζει από την ιη Ιανουάριου, κοι ψηφίζεται σύμφωνα με 
τα όσα ορίζονται από τον Κανονισμό του Σώματος.

Επειδή, όπως είναι ννωστό, η Βουλή συνήλθε για πρώτη φορά 
στις 20-11-19Θ9 και το χρονικό διάστημα που απέμενε δεν έδωσε 
τη δυνατότητα στην Κυβέρνηση, που προήλθε από τις εκλογές της 
5ης Νοεμβρίου 1989, να οοιστικοποιήσει τα μεγέθη του σχεδίου 
του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 1990, σύμφω
να με τους στόχους που. κατά το έτος αυτό, επιδιώκονται από την 
κυβερνητική πολιτική και να καταθέσει αυτόν εγκαίρως στη Βου
λή για ψήφιση, είναι ανάγκη, σύμφωνα και με την παράγραφο 4 
του άρθρου 79 του Συντάγματος, η διοίκηση των εσόδων και εξό
δων του Κράτους να ενεογείται. από την αρχή του νέου οικονομι
κού έτους και μέχρι την κατάθεση και Ψήφιση του προϋπολογισμού 
από τη Βουλή, με ειδικό νόμο.

Σ' αυτό αποβλέπει το σχέδιο νόμου, που υποβάλλεται στη Βου
λή, με το οποίο ειδικότερα ορίζονται τα παρακάτω:

Η βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων του έτους 1990 ενεργεί- 
ται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, ενώ η πραγματοποίη
ση των εξόδων του ίδιου έτους, με βάση τις αντίστοιχες πιστώσεις 
του έτους 1989, όπως αυτές θα διαμορφωθούν τελικά μέχρι τη λή
ξη του τρέχοντος έτους και μόνο μέχρι τα 4/12 των πιστώσεων αυ
τών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (όπως π.χ. θεομηνιών, πληρωμής 
συμβατικών υποχρεώσεων, προμηθειών κύριου υλικού Ενόπλων 
Δυνάμεων, παιδείας, υγείας, πρόνοιας, έρευνας και τεχνολογίας 
κ.λπ.) παρέχεται η δυνατότητα, με ειδικές κατά περίπτωση απο
φάσεις του Υπουργού των Οικονομικών, υπέρβασης των 4/12 των 
πιστώσεων αυτών.

Νέα τυχόν έσοδα ειπράττονται με νέο κωδικό αριθμό, ο οποίος 
ορίζεται με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών, ενώ δαπά
νες που δημιουργούνται με ειδικούς νόμους, τις οποίες δεν προ
βλέπει ο προϋπολογισμός, καταβάλλονται σε βάρος πιστώσεων, 
που εγγράφονται σε κωδικούς αριθμούς, που ορίζονται με όμοιες 
αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

Κατά παρόμοιο τρόπο με απόφαση του Υπουργού των Οικονο
μικών, επιτρέπεται, στο χρονικό διάστημα της προσωρινής διοί
κησης, η. σύμφωνα με TC άρθρο 15 και 16 του Κώδικα Δημοσίου 
Λογιστικού, αυξομείωση των πιστώσεων του προϋπολογισμού και 
η εγγραφή νέων πιστώσεων cut πραγματοποίηση ειδικών εσόδων.

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 1989

Ο Υπουργός Οικονομικών 
Γεώργιος ΣουΦλιάς

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Προσωρινή διοίκηση των εσόδων και εξόδων του Κράτους
κοι Ειδικών Ταμείων και των Ειδικών Υπηρεσιών για το 

οικονομικό έτος 1990

Άρθρο 1

Η προσωοινή διοίκηση των εσόδων και εξόδων του Κράτους και

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
(μετά την ερμηνευτική δήλωση του Υπουργού 

Οικονομικών στη IAV1B-12-89 συνεδρίαση της ΒουλΤισΙ

των Ειδικών Τομείων και Ειδικών Υπηρεσιών, για το οικονομικό 
έτος 1990 και ως την φήφιση του σχετικού προϋπολογισμού, γί
νεται ως εξής:

α. Ως την κατάθεση στη Βουλή του Κρατικού Προϋπολογισμού 
του οικονομικού έτους 1990, στον οποίο περιλαμβάνεται και ο ε
ντασσόμενος σ αυτόν προϋπολογισμός της Βουλής, η προσωρι
νή διοίκηση των εσόδων και εξόδων του Κράτους, της Βουλής και 
των Ειδικών Ταμείων και Ειδικών Υπηρεσιών, γίνεται με βάση τις 
πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 1989, ό
πως αυτές θα διαμορφωθούν ως την 31η Δεκεμβρίου 1989 και σύμ
φωνα με όσα ορίζονται στα παρακάτω άρθρα.

β. Μετά την κατάθεση στη Βουλή του Κρατικού Ποοϋπολογι- 
σμού του οικονομικού έτους 1990 η ποοσωοινή διοίκηση των εσό
δων και εξόδων του Κράτους, της Βουλής και των Ειδικών Ταμείων 
και Ειδικών Υπηρεσιών γίνεται με βάση τον προϋπολογισμό αυ
τόν και σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στα παρακάτω 
άρθρα.

Άρθρο 2

1. Στη διάρκεια της προσωρινής διοίκησης του προηγούμενου 
άρθρου:

α. Τα έσοδα του Κράτους και των Ειδικών Ταμείων και Ειδικών 
Υπηρεσιών, που προβλέπονται από τους νόμους που ισχύουν, βε
βαιώνονται και εισποάττονται σύμφωνα με τις διατάξεις που τα 
διέπουν και εισάγονται στον προϋπολογισμό με τους κωδικούς 
αριθμούς, όπως αυτοί αναγράφονται στον προϋπολογισμό εσό
δων του οικονομικού έτους 1989

β. Για την πραγματοποίηση των εξόδων του οικονομικού έτους 
1990 μπορεί να διατίθενται από τους κύριους διατάκτες πιστώσεις 
του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 1989, όπως αυτές θα 
διαμορφωθούν ως την 31η Δεκεμβρίου 1989 και μέχρι τέσσερα δω
δέκατα (4/12) αυτού, ή μέχρι το σύνολο των πιστώσεων του προϋ
πολογισμού του οικονομικού έτους 1990 από την κατάθεσή του 
στη Βουλή για ψήφιση, όπως θα ορίζεται κάθε φορά με πράξεις 
του Υπουργού των Οικονομικών, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κώ
δικα Δημοσίου Λογιστικού.

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται υπέρβαση των τεσ
σάρων δωδεκάτων (4/12) της ποοηγούμενης παραγράφου, ύστε
ρα πάντοτε από ειδικές αποφάσεις, για κάθε περίπτωση, του 
Υπουργού Οικονομικών.

Άρθρο 3

1. Στην αυτήν προσωρινή διοίκηση των εσόδων Λαι εξόδων του 
οικονομικού έτους 1990 επιτρέπεται να εισάγονται τυχόν νέα έ
σοδα, με κωδικό αριθμό πρυ θα ορίζεται με απόφαση του Υπουρ
γού των Οικονομικών.

2. Με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών εγγράφονται 
πιστώσεις για την πληρωμή δαπανών, που δημιουργούνται από 
ειδικούς νόμους, τις οποίες δεν προβλέπει ο προϋπολογισμός του 
οικονομικού έτους 1989. ή του οικονομικού έτους 1990, από την 
κατάθεσή του στη Βουλή.

3. Με όμοιες αποφάσεις επιτρέπεται η αυξομείωο., .ιστωσεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού, η εγ
γραφή στους προϋπολογισμούς των εξόδων των Υπουργείων πι
στώσεων ίσων ποσών με τα έσοδα που πραγματοποιούνται, 
σύμφωνα με το άρθρο 16 του ίδιου Κώδικα, η αναπλήρωση πιστώ
σεων από το αποθεματικό, οι οποίες χωρίς επέκταση των υπηρε
σιών θα ήταν ανεπαρκείς καθώς και η κατάργηση ή τροποποίηση 
της κατονομασίας των κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού των 
εσόδων και εξόδων, η συγχώνευσή τους, η ανάπτυξή τους σε πε
ρισσότερους και η αλλαγή της σειράς τους.


