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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπί του Προϋπολογισμού Δαπανών Βουλής 

οίκον, έτους 1978.

Προς

Τήν Ειδικήν επί τοϋ Λογιστικού της Βουλής Επιτροπήν.

"Εχω την τιμήν νά θέσω ύπδ τήν κρίσιν των μελών τής 
Ειδικής επί τοϋ Λογιστικού τής Βουλής Επιτροπήν τδ 
καταρτισθέν, τή συνεργασία τής οικείας υπηρεσίας, σχέδιον 
Προϋπολ,ογισιιοϋ Δαπανών τής Βουλής διά τδ οικονομικόν 
έτος 1978.

Κατά τήν επεξεργασίαν τοϋ σχεδίου, έλήφθησαν ύπ’ 
δψει : α) αί δαπάναι έκ Συνταγματικών βαρών καί άποδο- 
χών προσωπικού, τδ ΰψος τών οποίων ύπελογίσθη βάσει 
τοϋ δεδομένου άριθμοϋ τών Βουλευτών καί τών οργανικών 
θέσεων τοϋ Προσωπικού καί έπί τή βάσει τοϋ ΐσχύοντος 
μισθολογίου, κατά τδν χρόνον καταρτίσεως τοϋ σχεδίου 
καί β ) αΐ δαπάναι διά προμήθειας,'εκτελέσεις έργων, καί 
λοιπάς λειτουργικάς, καί συμβατικάς υποχρεώσεις τής 
Βουλής, αίτινες έξετιμήθησαν άναλόγως πρδς τήν πραγμα
τικήν έκτασιν τών δραστηριοτήτων τής Βουλής καί τοϋ 
ρυθμοΰ άπορροφήσεως τών πιστώσεων.

Έν δψει τών βασικών τούτων στοιχείων, τδ ύψος τών 
διά τοϋ Προϋπολογισμού τής Βουλής χορηγηθησομένων 
πιστώσεων ανέρχεται εις δραχ. 638.980.000 έναντι δραχ. 
604.480.000 τοϋ Προϋπολογισμοϋ τής Βουλής οίκον, 
έτους 1977.

Ή διαφορά αύτη τοϋ Προϋπολογισμοϋ Δαπανών Βου
λής οίκον, έτους 1978 έν σχέσει πρδς τδν τοϋ έτους 1977, 
οφείλεται εις τούς άκολούθους, βασικώς, λόγους :

A' Τ A Κ Τ I Κ A I ΔΑΠΑΝΑΙ

Κ.Α. 0100 Συνταγματικά Βάρη.
(Βουλευτική άποζημίωσις, άποζημίωσις Βουλευτών με
λών Τμήματος Διακοπών τής Βουλής, ’Επίδομα Όργανώ- 
σεως Γραφείου Βουλευτών).

Δραχ.
Πιστώσεις Προϋπολογισμοϋ έτους 1977 . . 281.200.000
Προβλέψεις Προϋπολογισμοϋ έτους 1978 . 290.000.000

Διαφορά έπί πλέον -f- 8.800.000

όφειλομένη : α) Εις τδν υπολογισμόν διά πλήρες έτος τής 
άπδ 1.5.77 χορηγηθείσης αύξήσεως κατά 5% τής βουλευ
τικής άπαζημιώσεως δυνάμει τοϋ Ν. 550/77.

β) 'Ομοίως, εις τδν υπολογισμόν διά πλήρες έτος τής 
άπδ 1.7.77 αύξήσεως τής βουλευτικής άποζημιώσεως 
κατά 1.000 δραχ. μηνιαίως, συνεπεία τής δΓ άποφάσεως 
τοϋ 'Υπουργού Οικονομικών αύξήσεως τοϋ έπιδόματος 

ιβλιοθήκης, τοϋ παρεχομένου εις τούς Δικαστικούς Λει- 
,ουργούς καί

γ) Εις τήν αναπροσαρμογήν τής ήμερησίας άποζημιώ
σεως τών μετεχόντων τοϋ Τμήματος Διακοπών τής Βου
λής Βουλευτών.

Κ.Α. 0200.Ά μοιβαί Πολιτικών ύπαλλήλων.
(Βασικός μισθός τακτικών, έκτάκτων, ήμερομισθίων, γε
νικά καί ειδικά έπιδόματα, πρόσθετοι παροχαί, διάφοροι 
αποζημιώσεις).

Δραχ.
Πιστώσεις Προϋπολογισμού έτους 1977 . . 167.250.000 
Προβλέψεις Προϋπολογισμού έτους 1978 . 185.380.000

Διαφορά έπί πλέον + .... 18.130.000

όφειλομένη εις τούς κάτωθι, κυρίως, λόγους :
α) Εις τήν διαφοράν τής άπδ 1-1-77 χορηγηθείσης αύξή

σεως τοϋ μισθολογίου τών ύπαλλήλων κατά 10-15 %.
β) Εις τήν άντίστοιχον αυξησιν τών γενικών καί ειδικών 

τακτικών έπιδομάτων τών ύπαλλήλων, κατ’ άκολουθίαν πρδς 
τήν κατά τ’ άνωτέρω αυξησιν τοϋ μισθού των καί τήν φυσιο
λογικήν ύπηρεσιακήν έξέλιξίν των.

γ) Εις τήν άνάλογον έφαρμογήν καί εις τήν Βουλήν τών 
διατάξεων τών άρθρων 21 καί 29 τοϋ Ν. 434/76 «περί μι- 
σθολογικών άπονομών ύπαλλήλων Α’ Κατηγορίας έκ τοϋ 
4ου εις τδν 3ον βαθμόν» καί «περί ένιαιοποιήσεως τών θέ
σεων έπί βαθμοϊς 5ω-4ω τής Β' Κατηγορίας».

δ) Εις τήν σύστασιν θέσεων έπί βαθμοϊς 5ω-4ω κατ’ άνά
λογον έφαρμογήν τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 43 τοϋ Ν. 22/1975.

ε) Εις τήν διά προσθήκης εις τδν Κανονισμόν τής Βουλής, 
άπονομήν προσαυξήσεων τριετιών εις 77 ύπαλλήλους τής 
Βουλής καί

στ) εις λοιπάς εύεργετικάς διατάξεις.
Αί κατά τ’ άνωτέρω παροχαί, καίτοι δεν είχον προβλεφθή 

κατά τήν κατάρτισιν τοϋ σχεδίου Προϋπολογισμού τοϋ οίκ. 
έτους 1977 έκαλύφθησαν έξ ολοκλήρου έκ τών περιθωρίων 
τοϋ Προϋπολογισμού τής Βουλής έτους 1977 καί ιδία έκ τών 
πλεονασμάτων τών πιστώσεων τής κατηγορίας ταύτης, άτινα 
προέκυψαν, κυρίως έκ τών προϋπολογισθεισών κενών θέ
σεων προσωπικού, άνευ περαιτέρω έπιβαρύνσεως-τοϋ Γενι
κού Προϋπολογισμού τοϋ Κράτους, ώς άλλως τε είχε προ
βλεφθή ύπδ τοϋ Λογιστηρίου τής Βουλής διά τής άπδ 12 
Μαρτίου 1977 αίτιολογικής έκθέσεώς του πρδς τήν Επιτρο
πήν Λογιστικού τής Βουλής.

Κ.Α. 0400. Ά μοιβαί έκτελούντων εΐδι- 
κάς υπηρεσίας.

(Άμοιβαί τεχνικών, καλλιτεχνών μεταφραστών καί λοι
πών ύπδ τήν ιδιότητα τών έλευθέρων έπαγγελματιών).

Δρχ.
Πιστώσεις Προϋπολογισμού έτους 1977 4.300.000
Προβλέψεις » » 1978 2.100.000

Διαφοράέπί έλαττον............................. 2.200.000

όφειλομένη εις ΐσόποσον μείωσιν τής ύπδ Κ.Α. 0416 πιστώ- 
σεως δι’ άμοιβάς καλλιτεχνών, καθ’ όσον αί πραγματοποιη- 
θεϊσαι δραστηριότητες τής Βουλής δι’ έκτέλεσιν καλλιτεχνι
κών έργων κατά τδ μαλλ.ον ή ήττον έπερατώθησαν.

Κ.Α. 0500. Συμμετοχή τής Βουλής εις 
τήν Κοινωνικήν Πρόνοιαν, άσφάλι- 
σ ι ν κ . λ. π.

(Άντιστοίχως πρδς τήν ύπδ τής Πολιτείας παρεχομένην).

Δρχ·
Πιστώσεις Προϋπολογισμού έτους 1977 2.500.000
Προβλέψεις » » 1978 2.450.000

Διαφορά έπί έλαττον............................. 50.000

Κ.Α. 0700. Πλήρωμα ί μετακινουμένων 
δημοσίων ή μή λειτουργών.

('Οδοιπορικά έξοδα καί ήμερησία άποζημίωσις μετακι
νούμενων δι’ έκτέλεσιν ύπηρεσίας ή έπί ειδική άποστολή 
Βουλευτών καί ύπαλλήλων έν τή ήμεδαπή, έκ τής ήμεδαπής 
πρδς τήν άλλοδαπήν ή καί άντιστρόφως, πληρωμαί διά τήν 
μετακίνησιν Βουλευτών δι’ άεροπλάνου έξ ’Αθηνών πρδς τήν 
έκλογικήν αυτών περιφέρειαν ή καί άντιστρόφως).
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Πιστώσεις Προϋπολογισμού έτους 1977 
Προβλέψεις » » 1978

Δρ-/. '
15.480.000
17.700.000

Διαφορά επί πλέον 2.220.000

ιιλομένη κυρίως εις τήν αυξησιν των πιστώσεων διά την 
τακίνησιν Βουλευτών εις την αλλοδαπήν προς συμμετοχήν 
τους διεθνείς Πολιτικούς ’Οργανισμούς, επί σκοπώ την 

ταιτέρω σύσφιξιν καί άνάπτυξιν τών διεθνών σχέσεων 
j Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Λ. 0S00. Π λ η ρ ω μ α ί διά μ ή προσωπί
δάς υπηρεσίας.
(Μισθώματα έν γένει, μεταφοραί, ταχυδρομικά τέλη Βου
ητών, έπικοινωνίαι, όδρευσις - φωτισμός, Δημόσιαι σχε- 
ς, συντήρησις καί επισκευή κτιρίων, συντήρησις καί έπι- 
ευή μηχανικού εξοπλισμού, εκτυπώσεις, εκδόσεις και 
ίλιοδετήσεις).

ώρχ.
Πιστώσεις Προϋπολογισαοΰ έτουε 1977 43.430.000
Προβλέψεις » » 197S 42.330.000

.Διαφορά έπί έλαττον . 1.100.000

ΑΙ αυξομειώσεις τών πιστώσεων της κατηγορίας ταύ- 
; έκρίθησαν άναγκαϊαι καί σύμφωνοι προς την πραγμα- 
ιήν έκτασιν τών δραστηριοτήτων της Βουλής, όσον άφορα 
ίλάχιστον τάς δαπάνας εκδόσεων αίτινες μειοϋνται άνα- 
γως πρός τον ρυθμόν άπορροφήσεώς των, ενώ αύξάνον- 
ι άντιστοίχως αί πιστώσεις διά δαπάνας δημοσίων σχέ- 
ων καί συντηρήσεως κτιρίου, κατόπιν ήτιολογημένων 
οτάσεων τών οικείων υπηρεσιών τής Βουλής.

A. 1100 Π λ η ρ ω μ α ί διά την προμήθειαν 
καταναλωτικών ά γ α θ ώ ν.
("Επιπλα καί σκεύη, διάφοροι προμήθεια'.).

Λ?/·'
Πιστούσεις Προϋπολογισμού έ’τους 1977 . 4.250.000 
Προβλέψεις » » 1978 . 3.000.000

Διαφορά έπί έλαττον ............................. 1.250.000

ύφειλομένη εις μείωσιν τών πιστούσεων διά δαπάνας 
ομηθειών κυρίως ειδών μή εΐδικώς κατονομαζόμενων. 
)’ όσον αί δαπάναι αύται. έξειδικευμέναι κατά το πλεΐ- 
ον, περιλαμβάνονται εις τούς προκηρυχθησομένους ύπό 
; Βουλής διαγωνισμούς προμήθειας ειδών.

Α. 1200 Έ ξ ο π λ ι σ μ ό ς γ ρ α φ ε ί ω ν.
(Προμήθεια μηχανών γραφείου, προμήθεια βιβλίων, πε- 

- δικών, εφημερίδων κ.λ.π. εκδόσεων, προμήθεια γραφι- 
ς όλης, διάφοροι προμήθεια:).

ώρχ.
Πιστώσεις Προϋπολογισμού έτους J977 . 5.670.009 
Προβλέψεις » » 1978 . 6.670.000

Διαφορά έπί πλέον -- ............. ............. Ι.ΟΟΟ.ΟΟΟ

ύφειλομένη εις αυξησιν τής ύπό Κ.Λ. 1299 πιστώσεως 
ιάφοροι προμήθεια:» έν αις περιλαμβάνεται καί ή προ- 
θεια φωτοτυπικού χάρτου διά τήν λειτουργίαν τών άγο- 
τθεντων ύπό τής Βουλής φωτοτυπικών μηχανημάτων 
οκειμενου ή Βουλή νά άνταποκριθή εις τάς ηύξημένας 
άνοιας φωτοτυπήσεως τών έντύπων της (δελτίον τύπου, 
τπολογίαι. νομοσχέδια κ.λ.π'.). Έπί τού σημείου τούτου, 
ίνεται σκόπιμον νά άναφερθή οτι. ο Προϋπολογισμός τής 
υλής οίκον, έτους 1977 προέβλεπεν. άρχικώς. πιστώσεις 

< μισθώματα μηχανικού έξοπλισμού δρχ. 3.000.000. Τό

ποσόν τούτο είχε προϋπολογισθή ότι άπητεΐτο διά την 
άντιμετώπισιν τών δαπανών μισθώσεως τών φωτοτυπικών 
μηχανημάτων, καί έκ τού ποσού τούτου ήντλήθησαν αί 
άναγκαϊαι πιστώσεις διά τήν αγοράν tojvI '

Κ.Α. 1300. Εΐδη ύ γ ι ε ι ν~ή ς καί κ α θ α ρ ι ό τ η - 
τ ο ς.

(Προμήθεια υγειονομικού καί φαρμακευτικού ύλικού. 
προμήθεια ειδών καθαριότητος καί εύπρεπισμού).

Λ?/-·Πιστώσεις Προϋπολογισμού έτουε 1977 .. 650.000
Προβλέψεις » »’ 1978 .. 500.000

Διαφορά, έπί έλαττον — ........................ 150.000

ύφειλομένη εις τήν γενομένην ήδη προμήθειαν υγειονομικού 
ύλικού (καρδιογράφου κ.λ.π.).

Κ.Α. 1400. Ε ϊ δη σ υ ν τ η ρ ή σ ε ω ς καί επι
σκευής αγαθών διαρκούς χ ρ ή σ ε ω ς.
(Είδη συντηρήσεως καί επισκευής μονίμων έγκαταστά- 

σεων καί συντηρήσεως καί επισκευής μηχανικού καί λοιπού
έξοπλισμού).

Δρχ.
Π ιστώσεις Προϋπολογισμού έτους—1977 .. 50.800.000 
Προβλέψεις » « 1978 .. 45.800.000

Διαφορά έπί έλαττον — ............................. 5.000.000

Καί διά τό έτος 1978 κρίνεται σκόπιμος ή έγγραφή εις 
τον Προϋπολογισμόν Δαπανών τής Βουλής τής ώς άνω 
πιστώσεως έκ δρχ. 45.800.000 διά την άντιμετώπισιν τών 
δαπανών έκτελέσεως τών άπο τού παρελθόντος έτους προ- 
γραμματισθέντων έργων, τών όποιων ή έκτέλεσις καί κατα
σκευή αποτελεί ήδη άντικείμενον μελέτης τής αρμόδιας 
ύπηρεσίας τού Υπουργείου Δημοσίων "Εργων.

Τά αη μ αν τ ικ ώ τέρα τών έργων τούτων είναι : 

α) Ή έπέκτασις τού κλιματισμού, 
β) Ή έγκατάστασις ύποσταθμού μέσης τάσεως. 
γ) Ή προμήθεια καί ή έγκατάστασις ήλεκτροπαραγω- 

γού ζεύγους.
δ) Ή έγκατάστασις συγχρόνου δικτύου πυρανιχνεύσεως 

καί πυροσβέσεως.
ε) Ή άντικατάστασις τού ήλεκτρολογικού καί ύδραυλι- 

κού δικτύου καί λοιπαί έπειγούσης καί σημαντικής φύσεως 
έργασίαι αί όποΐαι προτείνονται ύπό τής τεχνικής ύπηρε
σίας τής Βουλής.

Κ.Λ. 1500 
Κ.Α. 1600 
Κ.Α. 1700 
Κ.Α. 1800 
Κ.Α. 2300

λίσεως.
Κ.Α. 2800

'Ιματισμός καί ύπόδησις.
Καύσιμα καί λιπαντικά.
‘Υλικόν έκτυπωτικών κ.λ.π. έργασιών. 
Δαπάναι διά τήν προμήθειαν υλικών. 
Επιχορηγήσεις εις 'Οργανισμούς Κοιν. Άσφα-

Γ1 ροσωπικαί άποζημιώσεις-έπιδόματα-βοηθή--
ματα.
Αί δαπάναι τών ώς ανω κατηγοριών, άφορούν εις καθαρώς 

λειτουργικάς άνάγκας τής Βουλής καί ή εγγραφή των κρί- 
νεται ώς άπολύτως αναγκαία.

Συγκριττκώς δέ πρός τάε πιστιόσεις τού έτους 1977 
έχουν ώς κάτωθι : ,-

Λ?Ζ·
Πιστώσεις Προϋπολογισμού έτους 1977 . . 7.450.000
Προβλέψεις » » 1978 . . 9.050.000

Διαφορά, έπί πλέον ................+___ 1.600.00ο
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όφειλομενη εις τήν αϋςησιν .ής πιστώσεως προμήθειας 
καυσίμων διά- θέρμανσιν.

Κ.Λ. 120. ’Έ κ τ α κ τ ο ν ά π ο θ ε μ α τ ι κ ό ν.

Αρχ.
Πιστώσεις 1 (ροϋπολογισμοϋ έτους 1!·77 .. Ι’Ο.ΟΟό.ΟΟύ
Προβλέψεις '» » 1978 .. BO.doO.OuO

Διαφορά έττί ττλέον + ......................... 10.000.09(1

Ή έγγραφή ηύξημένου άποθεματικοϋ εις τόν Προϋπολο- 
νισμόν τής Βουλής τοϋ οίκον, έτους 1978 κρίνεται ώς άπο- 
λύτως αναγκαία διά τήν άντιμετώπισιν δαπανών μή προ- 
3λεφθεισών διά τοϋ 11 ροϋπολογισμοϋ. τήν ένίσχυσιν, κατά 
τδ στάδιον έκτελέσεως. πιστώσεών τινων καί κυρίως διά 
τήν κάλυψιν μέρους τών κατ’ έτος χορηγουμένων αυξήσεων 
τής βουλευτικής άποζημιώσεως καί αποδοχών προσωπικού 
άνευ περαιτέρίο έπιβαρΰνσεως τοϋ Άποθεματικοϋ τοϋ 
'Υπουργείου Οικονομικών.

13' ΕΚΤΑΚΤΟΙ Λ Λ II Λ X Λ I

Κ.Λ. 8000 II λ η ρ ω μ α I δ ι ’ έ π ε ν δ ΰ σ ε ι ς.
(έκτέλεσις έργων, προμήθεια οχημάτων). _

λ-Χ·
Πιστώσεις Προϋπολογισαοϋ ετου: 1977 . . 1.000.000
Προβλέψεις »' » 1978 .. 3.500.000

Διαφορά επί πλέον + ........................... 2.500.000

όφειλομένη τις τήν προγραμματισθείσαν κατασκευήν υπο
γείου σταθμοϋ, ένθα θά εγκατασταθώσιν : α) Το ήλεκτρο- 
παραγωγόν ζεύγος. β) ό υποσταθμός μέσης τάσεως. γ) αί 
κλιματιστικά·, έγκαταστάσεις κ.λ.π.

’Ανακεφαλαιωτικά»:, ό Προϋπολογισμός Δαπανών Βου
λής Οίκον, έτους 19/8 εμφανίζει ύψος πιστώσεων εκ δρχ. 
I i.38.980.f Η ΝI ήτοι δρχ. 34.όΟΟ.ΟΟο j—ί πλέον τοϋ ΙΙροϋπο- 
λογισμοϋ 1977 ή ποσοστού 5.7 °υ. Σημειωτέο·/ ο τι. κατά 
τδ στάδιον έκτελέσεως τοϋ Γ1 ροϋπολογισμοϋ Δαπανών τής 
Βουλής οίκον, έτους 197/. έπεστράφησαν εις το 'Υπουρ
γείου Οικονομικών εις α' φάσιν αδιάθετοι πιστώσεις ποσοϋ 
δρχ. 80.0θ0.()00. βασίμως δέ πρ..βλέπεται ότι ό Προϋπο
λογισμός Δαπανών Βουλής οίκον, έτους 19/7 0ά έμφανίση 
συνολικώς αδιάθετα υπόλοιπα άνω τών 130 εκατομμυρίων.

.Μέ τάς γενικός ταύτας παρατηρήσεις, έχω τήν τιμήν νά 
εΐσηγηθώ πρός τήν Ειδικήν έπί τοϋ Λογιστικοϋ τής Βουλής 
Επιτροπήν, τήν επεξεργασίαν καί έγκρισιν τοϋ καταρτι- 
σθέντος σχεδίου ΓΙ ροϋπολογισμοϋ Δαπανών τής Βουλής 
οίκον, έτους 1978. ινα. αποδεκτόν καθιστάμενου είσαχθή 
προς ψήφισιν εις τήν ολομέλειαν τής Βουλής συμφώνως 
πρός τάς διατάξεις τών άρθρων 72 Συντάγματος καί 87 
Κανονισμοϋ Εργασιών Βουλής.

...________ΙΕ-ν ΆΟήναις τή—12- ’Ιανουάριου 1978
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