
Ολομέλειας τής Βουλής έγκρινείσης προτάσεως «περί συμ- 
πληρώσεως καί τροχοποιήσεως τού Κανονισμού τής Βουλής 

άναλόγου εφαρμογής έχ: τού προσωπικού αυτής τών δια
τάσεων τού X. 754/ 19(8 «περί ενιαίου μισΔολογίου».

.>. Τά από 1.0.1 i)78 πρακτικά τής Διαρκούς επί τού Κχ/Ο- 
νισμού τής Βουλής Κχ·. τροπής και τήν εν αύτοίς χρότασιν 
τής Επιτροπής. δ:' ής διαχιστοόνται ή ανάγκη ύχερωρια- 
ν.ής άχασ/ολήσεως το- προσωπικού αυτής κατ' χ/ώτατον 
istcv μέχρι 100 ωρών μηνιαίως χέραν τού νομίμου ωραρίου 
άπασχολήσεώς του. συνέπεια τών ειδικών χυνύτροών λειτουρ- 
-'ίας τού Κοινοβουλίου αχ. συνεδριάσεων τούτου νατά τάς 
απογευματινάς καί νυν.τερινάς ώ:ας.

Έ γ ·/. ρ ί νομέ ν

Τήν άπό 1.1.1978 ύπερωριαχήν άπασχόλησιν τών υπαλ
λήλων τής Βουλής, χυτάχερ:λαμβχ/ομένων καί τών έχί σχέ- 
οει ιδιωτικού δικαίου το: νότων. τών μεταν.λτ-τών υπαλλήλων 
τής Βουλής, ώς καί τού Γεν. Γρχμματέως τής Βουλής, ν.χ- 
Δώς καί τών εις τήν Βουλήν οπωσδήποτε εργαζομένων καί 
τών καί* οίονδήποτε τρόπον άπ οσ χασΔ έν των ή διατεΔέντων 
χς άλλων υπηρεσιών εις τήν Βουλήν ΪΓ "Τπουργικών χποφά- 
οεων κατόπιν χροτάσεως τής Βουλής χρός ίκχ/οχοίητιν λει- 
τοο:·;ιν.ώ'Γ αναγκών αύτής. τών χ/δρών τής Φρουράς τών χα- 
ρε/όντων τάς υπηρεσίας των εις τό Βουλευτήριον καί τών 
υπαλλήλων ΟΤΕ. ΕΛ-ΤΑ. τών εργαζομένων διά τή/ έχυ- 
πηρέτησιν τού Βουλευτή: ίου. ώς επίσης καί τών διατεΔέντων 
οιά τήν ασφάλειαν τών μελών τοΰ Προεδρείου τής Βουλής 
καί τών Αρχηγών τών έ τή Βουλή Πολιτικών Κομμάτων, 
άνο.ρών τών Σωμάτων Α: ραλείας κατ’ άνώτατον οριον μέχρι 
ICO ώρών μηνιαίως πέρχ/ τοΰ νομίμου ωραρίου εργασίας.

Ό χρόνος τής ϋπερωριακής άχασχολήσεως θέλει καΔο- 
ρισΔή κατά περίπτωσιν δΓ άποφάσεως Ημών ή τοΰ Γενικού 
Γραμματέως τής Βουλής.

Ή βεβαίωσις τής χραγμ ατοπο ιηθε ίσης άχασχολήσεως θά 
γίνεται ·ύπό τών οικείων προϊσταμένων τών ΔιευΔυνσεων- και 
Στήσ ε σι ών. έχί τή βάσει καταστάσεων έμφαινουσών τον χρό

νον άχασχολήσεως ένος έκαστου υπαλλήλου, θά έγκρίνεται 
ΰπό τοΰ Γενικού Γραμματέως καί τοΰ Γενικού Διευθυντοΰ 
τής Βουλής. οΓ ιδιαιτέρας άποφάσεως κατά μήνα έκοιδο- 
μένης.

Διά τό άπό 1.1.1978 μέχρι 31.5.1978 χρονικόν διάστημα 
διά τό όποιον έχει χρχ/ματοποιηΔή ύχερωριακή απασχόλησες, 
ή κατά τά ανωτέρω άποζημίωσις καταβάλλεται σνμύηφτστι- 
κώς χρός τήν ήδη καταβληύεϊσαν δυνάμει τών μέχρι τούδ-ε 
ίτχυουσών διατάσεων καί μέχρι 100 ώρών μη/ιαίως. έστω 
καί εάν έχει βεβαιωΔή ύπερωριχ/.ή άχασχόλησις μείζων τών 
1 ΟΟ ώρών.

"Η ισχύς τής πααούσης χ/ατρεχε: εις τήν Ιην Ίχ/ουαοιου 
1.978.

Ό Ποόεδοος τής Βουλής 
ΔΗΜΗΤΡΙ0Σ Γ. ΠΑΠΑΣΠΓΡΟΓ

Έν ΆΔήναις τή 15 Δεκεμβρίου 1978

Ό Ποόεδαος τής Βουλής 
ΛΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΑΠΑΣΠΊΤΌΓ

Εν A3 ή να:; τή 19 Αεκεμόρίσυ 1978

Ό Πρόεδρος τής Επιτροπής
Π εόεδαος τής Βουλής Ό Γρααυ.ατεός

ΛΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. Π Α Π ΑΣ Π ΓΡΟΓ Γ. ΑΧΑΡΕ ΑΔΗΣ

(Παρατίθενται έν συνεχεία α) Ή έχί τής χροτάσεως ειση
γητική έκθεσις καί 3) ή έκθεσις τού Ειδικού Λογιστηρίου 
τής Βουλής).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Εχί τής. άχό 15ης Δεκεμβρίου 1978. Προτάσεως τοΰ 
Προέδρου τής Βουλής «περί τροχοποιήσεως τού Κανονισμού 
τής Βουλής καί κυρώσεως αποφάσεων τού Προέδρου τής 
Βουλής». >

Ποό; 7i/v Βονλ.ήν τών Ελλήνων

Διά τής όχό κρίσιν χροτάσεως τκοχείται ή τυπική τακτο- 
χοίησις ώρισμένων έτειγούσης μορφής οικονομικών Δεμάτων, 
τά όποια χνέκυψαν κατά τή/ χαρελΔοϋσαν Σύνοδον, τό μεν 
έκ τής έτελ-θούσης τροχοποιήσεως τής χαραγρ. 6 τοΰ άρθρου 
118 τού Κωδικός Κανονισμού Εργασιών τής Βουλής (Μέρος 
Κοινοβουλευτικόν) ώς χρός τον καθορισμόν τής κατά Συνε- 
δρίασιν αποζημίωσε ως τών μετεχόντων τού Τμήματος Δια
κοπών τών εργασιών τής Βουλής ("Αρθρον 71 τού Συντά
γματος) Βουλευτών, τό δε έκ τής ανάγκης εκπληρώσεως 
ανειλημμένων —δε άχοοάσεων τής Βουλής καί τού Προ
έδρου χυτής— οικονομικών υποχρεώσεων εις διαφόρους κα
τηγορίας προσωπικού. απασχοληθέντος ύπερωριακώς ή καί 
τέρχ/ τού συνήθους κύκλου εργασίας κατά τήν διάρκειαν 
τών έργμσιών τού Σώματος καί χρός έχυχηρέτησιν τού έρ- 
γου τής Βουλής. Ούτω:

.1.. Διά τής. χαρ__1. τής ϋχό.ψήςι-ιν.χροτάσεως. κυοοϋται
νομοΔετικώς ή ΰπ! άρ:Δ. 3152/2390/29.7.1978 άπόφασις 
τού Προδέρου τής Βουλής. δ·Γ ής ετροποποιήΔη. ΰπό τήν 
αίρεσίν τής κυρώσεως της ύπό τού Σώματος, ή παράγρ. 0 
τού άοΔρου 118 τού Κχ/ονισμού τής Βουλής (Μέρος Κοινο
βουλευτικόν). * *?

2. Διά τής χαραγρ., 2 κυρούτα: ή όχ’ άρ:Δ. 3927/3030/
16.10.1978 άχόφασις τοΰ Π ροέδρου τής Βουλής, ή όποια 
ΐΞεδόΔη εις έκτέλεσιν τής άχό 29.9.1978 (Συνεδρίασις Ν'/ 
29.9.1978). ό/μοφώνου άχοφάσεως τής Βουλής περί κατα
βολής έκτχ/.τ.ου άχοζημιώσεως εις τό άχασχολη-Δέν. κατά 
τήν διάρκεια/ τών εργασιών τού Τμήματος Διακοπών θέ
ρους 1978. χάσης φύσεως προσωπικόν.

3. Διά τής χαραγρ. 3 κυροΰται ή ύπ" άρ:Δ. 4043J/3I17/
31.10.1978 άχόφασις τοΰ Προέδρου τής Βουλής «περί ‘κατα
βολής εκτάκτου άχοζημιώσεως. έναντι χροσΔέτων δαχχ/ών. 
εις τάς όποιας υπεβλήθη τό προσωπική/ τού ΈΔνικοΰ Τυπο- 
γραφιου. τό άπασχοληΔέν, πλέον καί εκτός τού κύκλου τών 
εργασιών, κατά τό διάστημα τών εργασιών τοϋ Τμήματος 
Διακοπών (Θέρους 1978) τής Βουλής.

4. Διά τής παραγρ. 4 κυροΰται ή ύπ' άρ:Δ. 2406/1726/
22.6.1978 άχόφασις τού Προέδρου τής Βουλής «περί κα- 
Διερώσεως, άχό 1.1.1978, ύχερωριχ/.ής άχασχολήσεως τοΰ 
χάσης φύσεως προσωπικού τής Βουλής, καθώς καί τών εις 
τήν Βουλήν οπωσδήποτε εργαζομένων καί τών καΔ’ οίονδή- 
χοτε τρόχον άχοσχασΔέντων ή διατεΔέντων χρός ίκανοποίη- 
σ:ν λειτουργικών ά/αγκών τής Βουλής, τών χ/δρών τής 
Φρουράς καί τινών άλλων κατηγοριών προτωπικ,οΰ εργαζο
μένων διά τήν έχυχηρέτησιν τού Βουλευτηρίου.

Εν ΆΔήναις τή

Ό Πρόεδρο 
ΛΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ.

15η Δεκεμβρίου 1978
ς τής Βουλής 
ΠΑΠ ΑΣΙΙΤΡΟΓ

ΒΟΓΛΙΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΟΓΙΣΤΗΡΙΟΝ

ΑΙΤΙΟΔΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Περί τής χροχαλουιμένης έπιβαρύνσεως τού Προϋπολογισμού 

Δαπανών τής Βουλής οίκον, έτος 1978. έκ τής προ-, ά- 
σεως «περί τροχοχοιήσεοις τού Κχ/ονισμοΰ τής Βουλής 
καί κυρώσεως αποφάσεων τοΰ Προέδρου αύτής».

1. Διά τής παραγράφου 1 τής ΰπό κρίσιν προτάσεως κυ- 
ροϋται ή ύπ’ άρ:-Δ. 3152/2390/28.7.1978 άπόφασ.ς τοΰ 
IIροέδρου τής Βουλής «περί τροχοποιήσεως τής παρ. 6 τοΰ


