
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπί τού IIροϋπολ,ογισμοϋ Δαπανών τής Βουλής 

οίκον, έτους 1979.

Προ;

Την Ειδικήν ετιι τοϋ Λογιατικον τή; Βουλή; ’Επιτροπήν.

Έχω την τιμήν νά θέσω ύπό την κρίσιν των μελών της 
Ειδικής επί τοϋ Λογιστικού της Βουλής ’Επιτροπής, τό 
καταρτισθέν, τή συνεργασία τής οικείας υπηρεσίας, σχέδιον 
Προϋπολογισμού δαπανών τής Βουλής, διά τό οίκον, έτος
1979.

Κατά την επεξεργασίαν τοϋ σχεδίου, έλήφΟησαν ύπ’ δψει : 
α) αί δαπάναι έκ των συνταγματικών βαρών καί άποδοχών 
τοϋ προσωπικού επί τή βάσει τοϋ ενιαίου μισθολογίου (Ν.Δ. 
755/78 καί 754/78), περιλ.αμβανομένης τής διαφοράς αύξή- 
σεως τής Βουλευτικής άποζημιώσεως καί τών μισθών τοϋ 
προσωπικοϋ τής προβλεπομένης διά τό έτος 1979, β) αΐ δα
πάναι διά προμήθειας, εκτελέσεις έργων καί λοιπάς λ.ειτουρ- 
γικάς καί συμβατικάς υποχρεώσεις τής Βουλής, αίτινες έξε- 
τιμήθησαν άναλόγως πρός την πραγματικήν έκτασιν τών 
δραστηριοτήτων τής Βουλής καί τοϋ ρυθμοϋ άπορροφήσεως 
τών πιστώσεων.

Έν δψει τών βασικών τούτων στοιχείων, τό ΰψος τών διά 
τοϋ Προϋπολογισμοϋ Δαπανών τής Βουλής χορηγηθησο- 
μένων πιστώσεων, ανέρχεται εις δρχ. 775.C00.000 έναντι 
δρχ. 638.980.000 τοϋ Προϋπολογισμοϋ τής Βουλής τοϋ δια- 
νυομένου οίκονομικοϋ έτους 1978, τουτέστι μεγαλύτερου 
κατά δρχ. 136.020.000 ήτοι ποσοστόν 21 %.

.Ή διαφορά αΰτη τοϋ Προϋπολογισμοϋ Δαπανών τής Βου
λής οίκον, έτους 1979, έν σχέσει πρός τον τοϋ οίκονομικοϋ 
έτους 1978, οφείλεται εις τούς άκολούθους βασικούς λόγους:

A' Τ A Κ Τ 1 Κ Λ Γ ΔΑΠΑΝΑΙ: ' -

Κ.Α. 0100 Συνταγματικά Βάρη.
(Βουλευτική άποζημίωσις, άποζημίωσις Βουλευτών με

λών Τμήματος Διακοπών τής Βουλής, ’Επίδομα Όργανώ- 
σεως ' Γραφείου Βουλευτών).

Δραχ.
Πιστώσεις Προϋπολογισμοϋ 197S......... 341.000.000
Πιστώσεις Προϋπολογισμού 1979 ......... 391.800.000

Διαφορά έπί πλέον Δραχ............  50.S00.000

όφειλομένη : α) εις τήν διαφοράν αύξήσεως τής βουλευτικής 
άποζημιώσεως κατά τό έτος 1979, ήτις προϋπολογίζεται 
άπό τούδε ώς προανεφέρθη καί β) εις τήν αύξησιν τής ήμε- 
ρησίας άποζημιώσεως τών βουλευτών τοϋ Τμήματος Δια
κοπών τής Βουλ.ής.
Κ.Α.0200: (Ά μ ο ι β α ί Πολιτικών 'Υπαλλήλων).

(Βασικός μισθός τακτικών, μετακλητών, εκτάκτων, ήμε- 
ρομισθίων, γενικά καί ειδικά επιδόματα, πρόσθετοι παροχαί,
άποζημιώσεις).

Δραχ.
Πιστώσεις Προϋπολογισμού 1978 .......... 222.680.000
Πιστώσεις Προϋπολογισμού. 1979 ......... 285.620.000

Διαφορά έπί πλέον Δραχ............  62.940.000
όφειλομένη κυρίως εις τούς κάτωθι λόγους :

α) Εις τήν διαφοράν αύξήσεως τών άποδοχών τοϋ προ
σωπικού μεταξύ τών έτών 1978 καί 1979 έκ τής έφαρμογής 
Ν.754/78 «περί ρυθμίσεως τών άποδοχών τών Δημοσίων

υπαλλήλων κ.λ.π.», δεδομένου ότι, ώς προανεφέρθη, ό 
Προϋπολογισμός καταρτίζεται, βάσει τοϋ -μέλλοντος νά 
ίσχύση μισθολογίου κατά τό έτος 1979.

β) Εις την φυσιολογικήν έξέλιξιν τοϋ προσωπικού.
γ ) Εις τήν διά τοϋ προμνησθέντος Ν.754/78, χορήγησιν 

νέων επιδομάτων εις υπαλλήλους τής Α' Κατηγορίας.
δ) Εις τήν αύξησιν τοϋ ωρομισθίου ύπερωριακής έργα- 

σίας καί
ε) εις τήν αύξησιν τών άποδοχών τών έκτακτων καί 

ήμερομισθίων υπαλλήλων τής Βουλής, έκ τής έφαρμογής τών 
νέων Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων εργασίας.

Έπί τοϋ προκειμένου δέον νά σημειωθή ότι :
Άπασαι αί προκύψασαι διαφοραί αύξήσεως ήτοι τής βου

λευτικής άποζημιώσεως, τής άποζημιώσεως τών μετεχόν- 
των τοϋ Τμήματος Διακοπών βουλευτών, όσον καί τών άπο
δοχών τών υπαλλήλων διά τό έτος 1978, μολονότι δεν ειχον 
προβλ,εφθή, καθ’ όσον ώς γνωστόν ό Προϋπολογισμός τοϋ 
1978 κατηρτίσθη βάσει τοϋ ΐσχύοντος μισθολογίου κατά τό 
1977, έκαλύφθησαν έξ ολοκλήρου διά τής μεταφοράς άδια- 
θέτων υπολοίπων έκ τοϋ περιορισμού ετέρων πιστώσεων τοϋ 
Προϋπολογισμού Δαπανών τής Βουλής, άνευ ούδεμιάς έπι- 
βαρύνσεως τοϋ Γενικού Κρατικού Προϋπολογισμού. ■

Κ.Α. 0400 : Ά μ ο ι β α ί έκτελούντων ε ί δ ι κ ά ς 
υπηρεσίας. ■’

(Άμοιβαί τεχνικών, καλλιτεχνών, μεταφραστών καί λοι
πών έλ.ευθέρων έπαγγελ.ματιών).

_ - - :· · ■ Δραχ.
Πιστώσεις Προϋπολογισμού 1978 ......... 1.350.000
Πιστώσεις Προϋπολογισμού 1979 ......... · --3.000.000

Διαφορά έπί πλέον Δραχ........... 1.650.000

όφειλομένη : εις τήν πρόβλ.εψιν άμοιβής τών τεχνικών διά 
τήν μελέτην τών προγραμματισθέντων έργων κλ,ιματισμοϋ 
κ.λ.π. καί τήν, προτάσει τής Βιβλιοθήκης τής Βουλής, εγ
γραφήν κονδυλίου έκ δρχ. 1.500.000 διά τήν συμπλήρωσιν 
τής Πινακοθήκης Προέδρων Κυβερνήσεως καί Προέδρων 
Βουλής καί Γερουσίας.

Κ.Α. 0500 : Συμμετοχή τής Βουλής εις τήν Κοινωνικήν 
Πρόνοιαν, άσφάλ.ισιν κ.λ.π. -
(’Αντίστοιχον πρός τήν υπό τής Πολιτείας παρέχομένην).

Δραχ.
Πιστώσεις Προϋπολογισμού 1978 ......... .· · : 2.750.000
Πιστώσεις Προϋπολογισμού 1979 ,’. 3.550.000

Διαφορά έπί πλ,έον Δραχ..;.::·.··-.·· ω S00.000

όφειλομένη: εις τήν αύξησιν τής . έργοδοτικής, εισφοράς, 
συνεπεία τής αύξήσεως τών άποδοχών τών εκτάκτων καί 
ημερομισθίων υπαλλήλων, έκ τής έφαρμογής τών. νέων Συλ
λογικών Συμβάσεων έργασίας. ,

Κ.Α. 0700: Πλ. ηρωμαί μετακινούμενων δη
μοσίων ή μ ή λ ε ι τ ο υ ρ γ ώ ν. :■. · . ε-,

('Οδοιπορικά έξοδα καί ημερήσια άποζημίωσις'' μετάκι- 
νουμένων δι’ έκτέλ.εσιν υπηρεσίας ή .έπί ειδική άποστολ.ή 
βουλευτών καί υπαλλήλων, έν τή ήμεδαπή, έκ τής ήμεδαπής 
πρός τήν άλλοδαπήν ή καί άντιστρόφως, πλ.ηρωμαί διά τήν 
μετακίνησιν βουλευτών δι’ άεροπλ.άνου ές ’Αθηνών πρός την 
έκλ.ογικήν αύτών περιφέρειαν ή καί άντιστρόφως).

Δραχ. ·
Πιστώσεις Προϋπολ.ογισμοϋ 1978 :....' 15.800.000
Πιστώσεις Προϋπολογισμού 1979 19.200.000

Διαφορά έπί πλέον Δραχ...........  - 3.40(1000



όφεΔομένη.; κυρίως εις -την αύξησιγ τών .πιστώσεων διά 
τήν μετακίνηση/ βουλευτών είς τήν αλλοδαπήν προς συμμε
τοχήν είς τούς Διεθνείς ’Οργανισμούς, έπί σκοπώ τήν πε
ραιτέρω σύσφιξη/ καί άνάπτυξιν τών Διεθνών Σχέσεων τοϋ 
Έλλην'ικού' Κοινοβουλίου διά- τήν προώθησιν τών έθνικών 
θεμάτων. ' ·_·- > '

Κ-Λ. 0800 : Πληρωμαί διά μή προσωπικάς υπηρεσίας^
(Μισθώματα έν γένει, μεταφοραί, ταχυδρομικά τέλη βου

λευτών, επικοινωνία'., ϋδρευσις-φωτισμός,' Δημόσια*. Σχέ
σεις, συντήρησις καί επισκευή κτιρίων, συντήρησις καί επι
σκευή μηχανικού,καί .λοιπού εξοπλισμού, έκτυπώσεις, εκ
δόσεις καί βιβλιοδετήσεις).

■ '··■■ ·"·'■ Δραχ.
'■Πιστώσεις Προϋπολογισμού 1978 ......... 24.130.000
Πιστώσεις Προϋπο?.ογισμοϋ 1979 ......... 36.130.000

Διαφορά επί πλέον Δραχ........... - 12.020.000

όφειλομένη : είς προβλέψεις κονδυλίων διά τήν συντήρηση/ 
καί επισκευήν τοϋ Βουλευτηρίου καί της Μπενακείου 
Βιβλιοθήκης ·. της Βουλής καί τών μονίμων εγκατα
στάσεων αΰχών, κατόπιν ήτιολογημένων προτάσεων τών 
άρμοδίωγ υπηρεσιών.της Βουλής, τήν έντασιν τής εκδοτικής 
δραστηριότητος τής Βουλής καί εις τήν αϋξησιν τών πιστώ
σεων διά ,δαπάνας Διεθνών καί Δημοσίων Σχέσεων τής 
Βουλής:---------

Κ.Α. 1100 : Πλήρωμα ί διά τήν προμήθειαν 
καταναλωτικών άγαθών.
(Έπιπλα καί σκεύη- , διάφοροι προμήθειαι).

• Ί· ,ι ... / Δραχ.
'Πιστώσεις Προϋπολογισμού 1978 ....'. 3.000.000

Πιστώσεις Προϋπολογισμού 1979 ......... 1.500.000

Διαφορά επί έλαττον Δραχ...........  1.500.000

όφειλομένη : είς τήν μείωσιν τών πιστώσεων διά δαπάνας 
προμηθειών επίπλων κ.λ.π., ώς καί ειδών μή είδικώς κατο- 
νομαξομένων, καθ’ όσον αί δαπάναι. αύται έκρίθησαν ώς μή 
απολύτως άναγκαϊαι.·

Κ.Α. 1200.: ’Εξοπλισμός γραφείων.
(Προμήθειαι μηχανών γραφείου, προμήθειαι βιβλίων, 

περιοδικών, εφημερίδων κ.λ.π. εκδόσεων, προμήθεια γρα
φικής όλης, διάφοροι προμήθειαι).

Δραχ.
Πιστώσεις Προϋπολογισμού 1978 ......... 6.670.000
Πιστώσεις Προϋπολογισμού 1979 ......... 5.1S0.000

Διαφορά έπί έλαττον Δραχ..........  1.490.000

Κ.Α. 1300 : Είδη υγιεινής καί καθαριότη- 
τ ο ς.'
(Προμήθεια υγειονομικού καί φαρμακευτικού υλικού, προ

μήθεια ειδών καθαριότητας καί εύπρεπισμοϋ).
Δραχ.

Πιστώσεις Προϋπολογισμού 1978 .... 500.0000
Πιστώσεις Προϋπολογισμού 1979 ......... 350.000

' Διαφορά έπί ελαττον Δραχ..........  150.000

όφειλομένη : είς τήν γενομένην ήδη διά διαγωνισμού προ
μήθειαν ώρισμένης ποσότητος ειδών καθαριότητος.

Κ.Α. 1400 : Είδη συντηρήοεως καί επι
σκευής άγαθών διαρκούς χ ρήσεως.
(Είδη -συν τη ρήσεως καί επισκευής μονίμων εγκαταστά

σεων καί Ίτϋντηρήσεως καί επισκευής μηχανικού καί λοιπού
εξοπλισμού). ■ "

Δραχι
Πιστώσεις Προϋπολογισμού 1978 ..... 9.800.000
Πιστώσεις Προϋπολογισμού 19/9 ..... 10.900.000

Διαφορά έπί πλέον Δραχ...............  1.100.000
όφειλομένη : είς τον προγραμματισμόν έκτελέσεως εντός 
τοϋ έτους 1979 διαφόρων έργων, άτινα άπετέλεσαν αντικεί
μενο'/ μελέτης τής αρμόδιας υπηρεσίας τοϋ Υπουργείου 
Δημοσίων "Εργων, ή έκτελεσις τών οποίων θεωρείται αναγ
καία διά τον έκσυγχρονισμόν τοϋ Μεγάρου τοϋ Κοινο
βουλίου.

Τά σημαντικώτερα τών έργων τούτων είναι : 
α) Ή έπέκτασις τού κλιματισμού, 
β) Ή έγκατάστασις υποσταθμού μέσης τάσεως. 
γ) Ή προμήθεια καί έγκατάστασις ήλεκτρο—αραγωγού 

ζεύγους.
δ) Ή έγκατάστασις συγχρόνου δικτύου πυρανιχνεύσεως 

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

κοϋ δικτύου καί λοιπαί έπειγούσης καί σημαντικής φύσεως 
έργασίαι αί όποϊαι προτείνονται ΰπό τής τεχνικής υπηρεσίας 
τής Βουλής.

Κ.Α. 1500 : 'Ιματισμός καί ύπόδησις. 
___(Στολαί κλητήρων κ.λ.π.). . π-------  ----------------

Δραχ.
Πιστώσεις Προϋπολογισμού 1978 .......... 850.000
Πιστώσεις Προϋπολογισμού 1979 ......... 1.200.000

Διαφορά έπί πλέον Δραχ............ ' 350.000

Κ.Α. 1600 : Καύσιμα καί λιπαντικά.
(Προμήθεια καυσίμων διά θέρμανσιν καί κίνησιν, λιπαν-

τικά αυτοκινήτων).
Δραχ.

Πιστώσεις Προϋπολογισμού 1978 .......... 2.700.000
Πιστώσεις Προϋπολογισμού 1979 ......... 3.500.000

Διαφορά έπί πλέον Δραχ............  800.000

όφειλομένη : είς τήν γενικήν αΰξησιν τών υγρών καυσίμων 
καί κυρίως διά τήν κατά τό επόμενον έτος κίνησιν τών άποκτη- 
θέντων ύπό τής Βουλής αυτοκινήτων.

Κ.Α. 1700 : Ύ λ ι κ ό ν έκτυπωτικών, βιβλίο- 
δετικών, τυπογραφικών κ.λ.π. έ ρ γ α σ ι ώ ν.

Δραχ.
Πιστώσεις Προϋπολογισμού 1978 .......... 1.450.000
Πιστώσεις Προϋπολογισμού 1979 ......... 1.650.000

Διαφορά έπί πλέον Δραχ............  200.000

Κ.Α. 1800 : Δαπάναι διά τήν προμήθειαν 
ύ λ ι κ ώ ν.
(’Αγορά αρχαιοτήτων, ιστορικών έγγράφων, ιστορικών

πινάκων, χειρογράφων κ.λ.π.).
Δραχ.

Πιστώσεις Προϋπολογισμού 1978 ......... 500.000
Πιστώσεις Προϋπολογισμού 1979 ......... 500.000

Διαφορά. Δραχ............  Φ

Κ.Α. 2300 : (Έ πιχορηγήσεις είς ’Οργανι
σμούς Κοινωνικής Άσφαλίσεως).

Δραχ.
Πιστώσεις Προϋπολογισμού 1978 ......... 2.000.000
Πιστώσεις Προϋπολογισμού 1979 ......... 5.000.000

Διαφορά έπί πλέον Δραχ.......... 3.000.000
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K.A. 2500 : ’Επιχορηγήσεις εις Διεθνείς
’Οργανισμούς.

Λ?*7.·
Πισσώσεις Προϋπολογισμού 197S......... 300.000
Πισσώσεις Προϋπολογισμού 1979 ......... -100.000

Διαφορά ΐσ! πλέον Δραχ...........  100.000

K.A. 2S00 : Προσωπικά! αποζημιώσεις,
επιδόματα — βο η Οή μ α σ α .
(Βοηθήμασα εις πρώην βουλευσάς, χήρας καί ορφανά

αύσων).
Δρ αχ.

Πισσώσεις Προϋπολογισμού 1978 ......... 500.000
Πισσώσεις Προϋπολογισμού 1979 ......... 500.000

Διαφορά Δραχ...........

Κ.Α. 5120 : Έκσεκσον Ά π ο θ ε μ α σ ι κ ό ν.

Α?α/.·
Πισσώσεις Προϋπολογισμού 197S......... 2.000.000
Πισσώσεις Προϋπολογισμού 1979 ......... 5.000.000

Διαφορά έπί πλέον Δραχ............ 3.000.000

Η εγγραφή άποθεμασικού εις σόν Προϋπολογισμόν τής 
Βουλής σού οίκον, εσού; 1979, κρίνεσαι ώς άπολύσως αναγ
καία. διά σήν άνσιμεσώπισιν αναγκών μή προβλεφθεισών διά 
σού Π ροϋπολογισμού. —-

Με σάς γενικάς σαύσας παρασηρήσεις καί μέ σήν σημείω- 
σιν ότι αί έλχσσικχί δαπάνα*, σού Προϋπολογισμού εμφανί- 
ζονσαι μειωμένα*, κασά 95.000.900 δρχ. έναντι των έγκρι- 
θεισων ύπό τής Βουλής αντιστοίχων πιστώσεων σού Προϋ- 
πο/.ογισμού 197S έχω σήν τιμήν νά είσηγηθώ προς σήν 
Ειδικήν έπί σού Λογιστικού τής Βουλής ’Επιτροπήν, 
τήν έπεςεργασίαν καί έγκρισιν σού κασαρσισΟέντος σχε
δίου Προϋπολογισμού Δαπανών τής Βουλής οίκον, έτους 
1979 ίνα, άποδεκσόν καθισσάμενον, εΐσαχθή προς ψήφισιν 
εις σήν ολομέλειαν τής Βουλής συμφώνως πρύς τάς διατά
σεις σών άρθρων 72 σού Συντάγματος καί 87 σού Κανο
νισμού ’Εργασιών τής Βουλής.

Έν ΆΟήναις τή 6 ’Οκτωβρίου 1978

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΠΤΡΟΥ


