
ΚΛ-ΝυΜΙΜυΣ ΓΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 
(Μέρος Β' — Προσωπικόν)

Περί ’Οργανώσεως των ‘Υπηρεσιών τής Βουλής 
καί Καταστάσεως τού Π ροσωπικού αυτής.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Έπί τού Κώδικος «περί 'Οργανώσεως των Υπηρεσιών τής 
Βουλής καί καταστάσεως τού Προσωπικού αυτή;» (Μέρος 
Β' — Προσωπκόν τής Βουλής) ύς διετυπώθη ΰπό τής 
Επιτροπής τού IIV1973 Ψηφίσματος τής Ε' Αναθεωρη
τικής Βουλής ώς καί σ υμ π λ η ρ ωμ α τ: ν.ή ς προτάσεως τού 
Προέδρου τής Βουλής περί προσθήκης μεταβατικών τ·.νων 
διατάξεων».

Ποός τψ· ‘Ο/.ομέ/.εκιν ιής Βουλής ιο>>· Ελλήνων

Ό πρός κύρωσιν υποβαλλόμενος εις "ή·; Ολομέλειαν τής 
Βουλής ΙΫώδιξ. κατηρτίσθη υπό τής έπί τούτω συσταθει- 
σης. δυνάμει τού Η' Ψηφίσματος τής Ε' Αναθεωρητικής 
Βουλής (ΦΕΙν 23/Α/28.2.75) Ειδικής 'Επιτροπής, ήτις 
έπεράτωσε τάς εργασίας της μόλις την 12ην ’Οκτωβρίου 
1979 και λόγω τής πανταχόθεν άναγνωριζομένης σπουδαιό- 
τητός του. κατατίθεται αμέσως ίνα τεθή ΰπό την κρίσιν 
τής ’Εθνικής ’Αντιπροσωπείας. Διά τής ψηφίσεως καί τού 
αναγόμενου είς τό Προσωπικόν τής Βουλής μέρους τού Κα
νονισμού. θά όλοκληρωθή ό κυρωθείς κατά τήν Ε' Συν- 
εδρίασιν τής 14.10.1975 ύπό τής 'Ολομέλειας τής Βουλής 
Κώδιξ (Μέρος Κοινοβουλευτικόν) καί οΰτως ή Βουλή θά 
απόκτηση διά πρώτην φοράν. άπό τού έτους 1845, ολοκλη
ρωμένου Κανονισμόν, τόσον των Έργασ'-ών της, όσον καί τής 
καταστάσεως τού Προσωπικού της. κατά τά επιτασσόμενα 
ΰπό τού άρθρου 65 τού Συντάγματος 1975.

Δεδομένης τής σημασίας τού ΰπό κρίσιν Κωδικός, διά τήν 
ΰποβοή-θησιν των εργασιών τού Κοινοβουλίου καί τήν ΰπηρε- 
σιακήν κατάστασιν καί εξέλιξιν τού Προσωπικού τής Βου
λής, κρίνεται σκόπιμος ή πρόταξις συντόμου ιστορικού, τρό
πον τινά, τής ανάγκης ψηφίσεως Κανονισμού, άναφερομένου εις 
τήν κατάστασιν τών έντεταγμένων εις τό πλαίσιον τής Νομο
θετικής Λειτουργίας βοηθητικών της οργάνων:

— A—

1. Ή όργάνωσις τών υπηρεσιών τής Βουλής καί ή αυτό
νομος ρύθμισις τής καταστάσεως τού Προσωπικού αυτής διά 
Κανονισμού, συντασσομένου ΰπό μόνης τής Βουλής, καθιε- 
ρούται άπό αΐώνος καί πλέον εις τήν Χώραν μας διά συντα
γματικής επιταγής.

Πρός τήν συνταγματικήν επιταγήν συμπορεύονται καί ουσια
στικοί λόγοι, συμφυείς πρός τήν αποστολήν τών ΰπηρεσ'.ών 
τής Βουλής. Τό έργον αυτής είναι ιδιόρρυθμον καί κατά 
βασιν διάςορον τού ΰπό τών διοικητικών ΰπηρεσ'.ών έπιτε- 
λουμένου.

Ό Κανονισμός τής Βουλής, (Μέρος Β' — περί καταστάυ 
σεως τού Προσωπικού καί οικονομικής διαχειρίσεως τής Βου
λής, ώς καί τό Α' Μέρος αυτού, τό άναφερόμενον εις τήν 
λειτουργίχ/ τής Βουλής) αποτελεί ιδιότυπου νόμον ιδιορρύ
θμου καί έπηυξημένης τυπικής ισχύος. Συντάσσεται καί τρο
ποποιείται δΓ άποφάσεως τής 'Ολομέλειας τού Σώματος, 
κατά ώρισμένην διαδικασίαν καί άνευ τής συμμετοχής τής 
Εκτελεστικής ’Εξουσίας.

2. Η αρχική £πί τού θέματος τούτου ρύθμισις ανάγεται 
εις τήν περίοδον τής πρώτης λειτουργίας τού αντιπροσω
πευτικού συστήματος. 'Υποτυπώδης ρύθμισις σημειούται άρ- 
χικώς διά τού εν έτει 1845 έκδοθέντος Κανονισμού τής Βου-

Ο Κανονισμός τής Βουλής έτροποποιήθη κατ' έπανάληψιν 
κτοτε, εναρμονιζόμενος, κατά τό δυνατόν, πρός τάς συνθή- 
οας, τάς όποιας προεκάλει -ή διόγκωσις τού ΰπό τής Βου
ής επιτελουμένου έργου, άλλα καί ή έπίδρασις τών εν συν

έχει εξελίξει, αντιλήψεων περί τής οργανώσεως τών κρατι
κών ΰπηρεσιών καί τής καταστάσεως τού Προσωπικού αυτών.

3. Την εις τό θέμα τούτο αυτονομίαν τής Βουλής προσέ- 
ίαλεν ή κατά τήν διάρκειαν τής έπταετιας αυθαίρετος 
ρύθμισις τής υπηρεσιακής καταστάσεως τού Προσωπικού 
τής Βουλής. *

Ινα: μόνον έκ τού λόγου τούτου ήτο ρυσικον να άνακύψη ή 
ανάγκη άποκαταστάσεως τής, άπό τής ισχύος τής Γ -.υντα
κτικής Πράξεως 1967 καί τών διατάξεων τού Α.Ν. 554/ 
1968. διαταραχθείσης τάξειος. κυρίως εις τούς κατωτέ
ρους βαθμούς τού Προσωπικού.

Ή επταετής δικτατορία δεν άνέκοψε μόνον τήν ΰπο τάς 
συγχρόνους αντιλήψεις διαμόρφωσιν τής καταστάσεως τού 
Προσωπικού τής Βουλής. Έτι πλέον, καί ΰπό τήν έπιδρασιν 
τών ολοκληρωτικών τής εποχής εκείνης αντιλήψεων, έπεζη- 
τήθη καί επραγματοπο'.ήθη ή ουσιαστική άποσύνθεσις τών 
Υπηρεσιών τής Βουλής,

Περί τούτων θά γίνη εΐδικωτέρα, εις τήν προσήκουσα/ 
θέσιν. άνάπτυξις.

4. Πέραν, όμως, καί άνεξαρτήτως τούτων, αί δ'.αμορςω- 
θείσαι συνθήκαι εις τό έργον τής Βουλής καί έπί πλέον ή 
διά τού νέου Συντάγματος πρόβλεψις τής δημιουργίας επι
στημονικής υπηρεσίας πρός ΰποβοήθησιν τού νομοθετικού 
έργου αΰτής, κατέστησαν επιτακτική·/ τήν ανάγκην τής άνα- 
μορφώσεως τού εις τήν όργά/ωσ'.ν τών ΰπηρεσιών τής Βου
λής καί τήν ΰπηρεσ'.ακήν κατάστασιν τού Προσωπικού αυτής 
άναφερουένου Μέσους τού έν ισχύ: Κανονισμού τής Βουλής 
(Β' Μέρους).

5. Έν οψει πάντων τούτων, έκρίθη, ώς πλέον πρόσφορος 
διά τον έπιδιωκόμενον σκοπόν, ή απ’ άρχής σύνταξις νέου Κα
νονισμού τής ’Οργανώσεως τών Υπηρεσιών καί τής Καταστά
σεως τού Προσωπικού τής Βουλής. Ή σύνταξις τού σχεδίου 
τούτου καί ή κατά τήν ειδικήν διαδικασίαν περί κυρώσεως 
τών κωδίκων ψήφίσις αυτού καθίερώθη διά τών ορισμών τού 
άρθρου 1 τού Η/1975 Ψηφίσματος τής Ε' ’Αναθεωρητι
κής Βουλής.

6. Εις τό περί προσωπικού τής Βουλής Τμήμα τού Κα
νονισμού αυτής περιείχοντο ανέκαθεν καί αί εις τό Λογιστικόν 
τής Βουλής άφορώσαι διατάξεις. Αύται, εις τόν μέχρι τής 
21 ’Απριλίου 1967 ίσχύσαντα Κανονισμόν, άπετέλουν τό Κε
φάλαιο·/ ΙΔ' τούτου, ΰπό τόν τίτλον «περί τού προϋπολογι
σμού τών εξόδων καί τού Λογιστικού έν γένει τής Βουλής», 
αίτινες καί διετηρήθησαν έν ίσχύϊ μέχρι καί σήμερον.

Καί τών διατάξεων τούτων κατέστησα·/ αναπότρεπτο·/ τήν 
άναθεώρησιν, τό μέν ή πάροδος ικανού χρόνου άπό τής θε- 
σπίσεως τούτων, τό δέ ή εισαγωγή διά τό Δημόσιον νέου Κώ- 
δ'.κος Δημοσίου Λογιστικού, έπί τφ τέλει προσαρμογής αύτών 
πρός τόν νέον τοιούτον Κώδικα. Τούτου ίνεκεν, καί λόγω τής 
ιδιομορφίας τού θέματος, έν οψει τού προμνησθέντος ψηφί
σματος, συνεστήθη Ειδική Συμβουλευτική ’Επιτροπή πρός σύν
ταξιν προσχεδίου τών σχετικών διατάξεων διά τής ΰπ’ άρ'.θ.
371 //2421/6.8.75 (ΦΕΚ 836/7.8.75 Β) άποφάσεως τού 
Προέδρου τής Βουλής, κυρωθείσης ΰπ’ αύτής δΓ άποφάσεώρ 
της. ληφθείσης κατά τήν συνεδρίασι·/ τής 1 Άποιλίου 1976 
(ΦΕΚ 80Α/7.4.76).

Ή ’Επιτροπή αΰτη άπηρτίσθη έκ τών κυρίων Παναγιώτου 
Βερροιοπούλου, Γενικού Γραμματέως τής Βουλής ώς Προέ
δρου, τών ’Αναστασίου Γκόνη, Παρέδρου τού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου τού Κράτους, Ευαγγέλου Βορρηά, Τλεηματάρχου 
τής Διευθύνσεως Προϋπολογισμού τού Γενικού Λογιστηρίου 
τού Κράτους, Σωκράτους Ίατσόδη, Τμηματάρχου τής Ταμεια
κής Διευθύνσεως τού Υπουργείου Οικονομικών καί Ίωάννου 
Ρούσσα, Προϊσταμένου τού Ειδικού Λογιστηρίου τής Βουλής.

Ή συσταθείσα ’Επιτροπή ΰπέβαλεν ώλακληρωμένην εις τό 
θέμα τούτο εργασίαν, τήν όποιαν ήκολούθησε. κατά βάσιν. 
τό συνταχθεν σχέδιο·/. Αί βασίκαί άρχαί ώς καί ή άνάλυσις



σημειω-τών κατ’ ίδιαν διατάξεων τοΰ Τμήματος τούτου έκτίΔενται, 
κατωτέρω, εις την οίκείαν Δ«Ην.τ .... : .-

7. Ή Επιτροπή ττρος σύνταξιν τού Σχεδίου τοΰ Β' Μέ
ρους τοΰ Κανονισμού τής Βουλής, τοΰ άναφερομένου εις την 
όργάνωσιν τών 'Υπηρεσιών χαί εις την χατάστασιν τοΰ προ
σωπικού αυτής, ε!ς το όποιον περίελαμβάνοντο καί οί περί τής 
οικονομικής κλπ. δ’.αχειρίσεως τής Βουλής ορισμοί, τελού
σα ύπό την Προεδρίαν τοΰ Προέδρου τής Βουλής Κωνσταν
τίνου Εύστ. Π απακωνσταντίνου συνεκροτήΔη διά τής ύπ’ 
άρ'.·5. 1022/1074/7.4.1975 άποφάσεως αυτού, άποτελεσΔεϊ- 
σα άρχικώς εχ τών εν συνεχεία προσωπων:

α) Έχ τών Βουλευτών τής Συμπολιτεύσεως, θεμ. Κόνι
τσα χχι Θεοχ. Ρέντη, ώς ταχτικών μελών, άναπληρουμένων 
ΰ-ό τών Βουλευτών Δημ. Δαίάκη χαί ΆΔ. ΓκελεστάΔη.

β) Έχ τών Βουλευτών τής Άντιπολ'.τεύσεως, Νιχ. Άλα- 
6όνου χαί Άγ. Κουτσόγ'-ωργα, ώς ταχτικών μελών, άναπλη- 
ρουμένων ύπό τών Βουλευτών θεοχ. Μαναδή καί Ίωάν. Κου
τσοχέρα άντιστοίχως.

γ) Έχ τών Δημ. Διαμαντοπού/.ου καί Πετρ. Κυρία'ή, 
Παρέδρων τοΰ Ν.Σ.Κ.. ώς ταχτικών μελών, άναπληρουμέ- 
νων άντιστοίχως ύπό τών Παρέορων ‘Αρ. Κομισοπούλου καί 
I. Μιχαη/,ίδου.

ό) Έχ τών Παν. Ινοσμάτου, Γενικού ΔιευΔυντοΰ Δημο
σίας Διοιχήσεως, ώς ταχτικού μέλους, με άναπληρωτήν τον 
έχ τών μελών τής Κ.Ε.Ν.Ε.Έϋστ. Σαραχ’-νόν.----------

ε) Έχ τών έπι 2ω δαΔμώ ύπα/.λήλων τής Βουλής IIαν. 
Καρδελά χαί Χρ. Βασιλάχου, ώς ταχτικών μελών, άναπλη- 
ρουμένων ΰττό τών ώσαΰτως έπι βαΔμώ 2ω υπαλλήλων τής 
Βουλής I. Πλαγίάννη χαί Κλ. Τζέμου. -,

Εισηγητής τής Επιτροπής κατέστη ό έχ τών μελών αυ
τής Παν. Καρδελάς, Διευθυντής Διοικητικού τής Βουλής, 
Γραμματεύς δέ αυτής ό έπι 4ω δαΔμώ ύπάλληλος τής 
Βουλής Πέτρος Ξεπλάτης, άναπληρούμενος ύπό τής έττί 4ω 
βαΔμώ ύπαλλήλου Ουρανίας Ζήλου.

Έ/ συνεχεία διά τών ύπ’ άριΔ. 365/231/23.1.1978 (ΦΕΚ 
55/Β/78),' 2216/1593/31.5.78 (ΦΕΚ 525/Β/78) χαί 
906/630/15.3.79 (ΦΕΚ 2S0/B/79) άπεφάσεων τοΰ Προ
έορου τής Βουλής, μετά την, λόγω συντας·οδοτήσεως, άποχώ- 
ρησιν ένίων ύπηρεσιακών μελών χαί τήν, ώς έχ τής συνΔέ- 
σεως τών έν τή Βουλή Πολιτικών Κομμάτων. άνάγχην άντι- 
χαταστάσεως. συνεπληρώΔη ή ώς άνω Επιτροπή ύπό έτέρων 
μελών εις τρόπον ώστε ή ύποδαλοΰσα το ύπό τήν χρισιν τής 
Βουλής τελικόν σχέδιο·/ τοΰ Κώδικες άπηρτίσΔη έχ τών κά
τωθι :

α) χ. Δημ. Γ. Π απασπύρου, Π ροέορου τής Βουλής, ώς 
Προέορου τής Επιτροπή;.

β) κ.χ. θεμ. Κόνιτσα καί Ίωάν. Κοντοδράχη, Βουλευτών 
τής Συμπο/.ιτεύσεως.

γ) χ.χ. :Αγαμ. Κουτσόγιωργα χαί Κων. Μπαντουδά, Βου
λευτών τής Αντιπολιτεύσου;.

ο) χ.χ. Δημ. Διαμαντοπού/.ου χα: Πέτρου Κυριαζή. Παρέ- 
έδρων τοΰ Χ.Σ.Κ.

ε) χ. II αναγ. Περίνη. Γενικού ΔιευΔυντοΰ Δημοσίας Διοι- 
χήσεως.
στ) κ.χ. Π αν. Καρδελά χαί Χρ. Βασιλάχου. Διευθυντών 

τής Βουλής.
8. Αναοερόμενο: είδικώτερον εις τήν όργάνωσιν τών υπη

ρεσιών τής Βουλής, Δεωρούμεν σκόοοιμον όπως προταχΔή αυ
τής ή κατά το δυνατόν σύντομος έκΔεσι; τής έξε/.ίξεως, ή 
όποια εσημειώΔη εις τήν όργάνωσιν τών Υπηρεσιών τής 
Βου/.ής καί εις τήν κατάστασιν τοΰ Π ροσωπ'-κού αυτής 
κατά τήν τελευταία·/ περίοδον, ιδία δέ κατά τήν διάρκειαν 
τής έπταετίας.

Εν προοιμίω πρέπει νά άναγνωρισΔή ότι καί κατά τάς 
οοεριόδους τής λειτουργίας τοΰ Κοινοβουλίου ό Κανονισμός τής 
Βου/.ής δέν παρηκολούΔησεν έπαρκώ; τήν ουσιαστικήν κρύ
ο δ ον εις τήν όργάνωσιν τών άλλων κρατικών υπηρεσιών καί 
τήν ρύΔμισιν τής καταστάσεως τοΰ Προσωπικού αύτών. θά ήτο 
μάλιστα άπο/,ύτως δικαιολογημένη ή διαπίστωσις ότι ό Κανο

ο __

νισμός τής Βουλής ήγνόησε σημαντίχάς έξελίξεις,
Δείσας εις τήν όργάνωσιν τών κρατικών υπηρεσιών.

Έλλετψιν προσαρμογής πρός τάς κρατούσας σήμερον αντι
λήψεις έμφανίζει καί τό τελευταίον Τμήμα τοΰ Β' Μέρους 
τοΰ Κανονισμού τής Βουλής, περί τής οικονομικής έν γένει 
διαχειρίσεως αύτής, περί τής όποιας γίνεται ειδικότερος λό
γος εις τάς τελευταίας παραγράφους τής παρούσης.

9. Άναμφιδέλως. ή ταχεία μεταβολή τών εις τά Δέματα 
τής όργανώσεως τών κρατικών έν γένει υπηρεσιών διατά
ξεων, δέν αποτελεί. καΔ’ έαυτήν, άπόδειξιν έχσυγχρον.σμού 
καί πρόοδον αξίαν έπισημάνσεως.

Είναι, όμως, προφανές ότι οϊ ίσχύοντες σήμερον κανόνες 
έπί τής όργανώσεως τών υπηρεσιών τής Βουλής κλπ., μέ 
αφετηρίαν τήν προ 130 έτών ρύΔμίσιν, δέν άνταποκρίνονται 
εις τάς άπαιτήσείς τής συγχρόνου ζωής, ίδια μάλιστα μετά 
τήν άνερμάτιστον έπέμβασιν εις τό Δέμα τούτο τής δικτα
τορίας.

Παρά ταύτα καί παρ' όλας τάς αδυναμίας τής όργανώσεως 
τών υπηρεσιών τής Βουλής, κατέστη δυνατή ή κάλυψις τών 
άντιμετωπίζομένων έκάστοτε αναγκών διά τοΰ συνεχώς άνα- 
πτυσσομένου καί έξειδικευομένου Προσωπικού τής Βουλής. Με 
τάς στοιχειώδεις, ύπό τά σημερινά κριτήρια, υπηρεσίας, τοΰ 
βραδέως άναμορφωμένου έκάστοτε Κανονισμού τής Βουλής, 
συνεζητούντο καί έψηφίζοντο νέα Συντάγματα (1864, 1927), 
άνελαμδάνετο ή διαμόρφωσις νέων, κατ’ ουσίαν, Δεσμών 
(Σύνταγμα 1975), έπραγμάτόποίουντο βασικαί άναΔεωρήσεΐς- 
τοϋ Συντάγματος (1911, 1952), είχε δέ προωΔηΔή ή σύν
ταξις τοΰ Συντάγματος 1926. ΙΙρό τούτου είχεν, ομοίως, 
άναληφΔή προσπάΔεια συντάξεως νέου Καταστατικού Χάρ
του ύπό τής Γ' Συντακτικής Συνελεύσεως (1920). Καί μέ 
τήν καΔοριζομένην έκάστοτε σύνΔεσιν τοΰ Προσωπικού, έλει- 
τούργησαν Βουλαί. αί όποΐαι άπετέΰ.εσαν όρόσημον εις τήν 
ιστορίαν τοΰ ΈΔνους.

Παρά ταύτα. είναι άνάγκη νά άνα'/'/ωρισΔή ότι δ Κα-/ονι- 
σμός τών Υπηρεσιών τής Βου/.ής είχε καταστή άπό μαχρού 
κείμενον άπρόσφορον διά τον σκοπόν, εις ον έτάχΔη.

Τήν άπόδείξιν τής Δέσεως ταύτης παρέχουν τέσσαρες κυ
ρίως ιδιοτυπία: τοΰ κρατήσαντος καΔεστώτος:

α) Ή έλ/.ειψις έπαρκούς καί ικανού διά τό έπιτελούμενον 
έργον τακτικού προσωπικού, έν συνδυασμό πρός τήν στοι
χειώδη ά·/απτυξ:ν τών υπηρεσιακών Μονάδων. (Έπι συνο- 
ΰ.ικού άριΔμοΰ 560 ύπαλ'/.ήλων πάσης κατηγορίας, μόνον 
30S κατείχον όργανικάς Δέσεις, ένώ πά/τες οί άλ/.ο: έχαρα- 
κτηρίζοντο ώς ήμερομίσΔιοι).

β) Ή ευχέρεια πληρώσεως καί τών άνωτέρω Δέσεων διά 
τής άπ' εύΔείας προσλήψεως νέων ύπαλλή/.ων, εις βαΔμό-/ δέ 
κατά κανόνα άνώτερον τού εισαγωγικού, παραγκωνιζομένων 
τών ϋπηρετούτων.

γ) Ή ευχέρεια προωΔήσεως καί εις τά ύψη/.ότερα κλι
μάκια προσώπων στερούμενων τίτλων άνωτέρων σχολών καί

β)

δ) Ή έλ/.ειψις συνταγματικής προστασίας τής υπηρε
σιακής καταστάσεως τοΰ προσωπικού.

10. Τόν Κανονισμόν τών 'Υπηρεσιών τής Βουλής άπαρτι- 
ζουν σήμερον:

α) Αί διατάξεις τού Κανονισμού τής Βουλής. Τμήμα Β' 
Προσωπικόν, ώς αύτα: ΐσχυσαν μέχρι τής 21 'Απριλίου 1967.

έπενεχΔείσαι τροποποιήσεις κατά τήν περίοδον τής 
επταετιας. όσα: βεβαίως έξ αύτών διετηρήΔησαν έν ΐτχύϊ 
και ίδια ό Α.Χ. 554/1968. γ) αί έπακολουΔήσασα; τροπο
ποιήσεις τής περιόδου τής μεταπολιτεύσεως καί δ) αί άιτό 
τής ένάρξεως τή; λειτουργίας τή; σημερινή; Βουλή; έπε- 
νεχΔείσα: μεταδο'/.αί.

11. Εκ τού Κανονισμού τή; Βουλής, ώ; ούτο; ι'χυσε 
rιεχρι νου 196/. σημειοΰντα: ενδεικτ'-κώ; διατάξει; τινέ;. 
καταοεικνύουσα: ει; ποιαν άπόστασιν εύρίσκετο ή όργάνωσι; 
τών Ί πηρεσιών τή; Βουλή;, ου μόνον άπό τάς άναγνω- 
ριζομένα; σήμερον έγγυήσε:;. αλλά καί άπό τά; εί; τά; 
άρχά; άκόμη τοΰ αιώνες γνωστά;.



θύσω:
α1 Αέν νφίστατο διάκρ'-σις τού Προσωζ-ικού κατά κατηγο

ρίας καί κλάδους.
β) - Αέν έγίνετο διάκρισις τον ζροσωζικού εις έζίστημονι- 

κόν ζροσωζικόν καί ζροσωζ'.κόν μέσης έκζαιδεύσεως. Εις τάς 
αυτά; θέσεις καί ο ή τας άνωτέρας καί άνωτάτας, διά μ-ας 
άζλής διοικητικής ζράζεως. ήτο δυνατόν νά τοζοθετηθονν 
εύχερώς καί νομίμως ΰζάλληλοι. άνεξαρτήτως ζροσόντων, 
ενώ δια τήν ζλήρωσιν άναλόγον θέσεως τής κρατικής διοι- 
κήσεως άζητεϊτο ζτνχίον άνωτάτης σχολής.

ν) Αέν ζροεβλέζοντο ένιαία: θέτεις καί ιδία εί: τους 
κατωτέρους βαθμούς, έστω καί ΰζό ζαρεμφερή μορφήν _ ζρος 
εκείνη';, μέ τήν όζοιαν ό Κώοιζ ζερι τών οημοσιων υζαλ- 
λήλων άντιμετωζίζει το ζήτημα.

Τζήρχον βεβαίως δέσεις διαζευκτικώς καθοριζόμενα: (άρ
θρο·; 86) ζ.χ. Γραμματέως Α' τάςεως — Τμηματάρχου 
Β' τάζεως, άλλα ή διχμόρφωσις αυτών ΰζήρζε τυχαία ή 
ζροϊόν τών ενεργειών τών ενδιαφερομένων.

ο) Ή κλίμα α τής ΰζηρεσιακής έζελίζεως ήτο σημαντί- 
κώς ζεριωρισμένη εν συγ/.ρίσει ζρος τήν δασμολογικήν διάρ- 
θρωσίν τών κρατικών νζηρεσιών.

Ήγ;οούντο, κατ’ αρχήν, οί βαθμοί τού ακολούθου (9ος) 
καί τού είσηγητού. (6ος). Έτ: ζλέον, το καί σημαντικώτε- 
ρον. ήγ;ο:Γτο ό cαθμός τον Γενικόν Αιευθνντού. (!ος). Η 
ελλειθις τούτον δέν ήτο ζρος όφελος ούτε τον Π ροσωζικού, 
άλλ’ ούτε- καί τής Ύζηρεσίας,-όζως έκ ζρώτης όψεως θά 
ήτο δυνατόν νά νζοθέση τ'.ς.

ε) Ό διορισμός καί ή ζροαγωγή τον ΰζαλλήλου, είς 
οίανδήζοτε θέσιν καί άνωτάτην είσέτι, άζετέλει άζοκλεΐστι- 
κόν ζερίζον ζρονόμιον τον Προέδρου τής Βουλής (zap. 1 
άρθρον 87). αί’δέ κεναί θέτεις σννεζληρούντο κατά τήν 
έλενθέραν αυτού κρίσιν, είτε διά ζροαγωγής έκ τών νζηρε- 
τούντων είτε καί διά διορισμού;

Συνεζεία τών ορισμών τής zap. 1 τοΰ άρθρου 87, οί ΰζάλ- 
ληλοι ζαρέμενον συχνά έζί σειρά'; ετών είς τον αυτό'; οργα
νικόν βαθμόν, διότι ή άμέσως' άνωτέρα οργανική θέσις είχε 
συμζληρωθή δ:’ άζευθείας διορισμού.

στ) Είς αντιστάθμισμα τών μειονεκτημάτων τής zap. 1 
• ον άρθρου 87, ό ζροϊσχύσας Κανονισμός ζροεβλεψε σύστημα 
ίξελίςεως τον ζροσωζικού. διά τής σταδιακής άζονομής τον 
••ίσθοϋ τον άμέσως άνωτέρου βαθμόν, ακολούθως δέ καί τον 
αθμον καί ζέραν αύτοΰ, τον άμέσως άνωτέρου μισθόν τον 
ζονεμηθέντος είς τον ΰζάλληλον βαθμού (zap. 30, άρθρον 
7). Καί ήμβλύνοντο μεν α! συνέζεΐαι τής εφαρμογής τής 
αρ. 1 τον άρθρον 87 διά τον συστήματος τούτον, άλλα οί 
ζάλληλοί τής Βουλής, ένεκα τον ΐδιοτνζον τούτον συστήμα- 
ος, εστερονντο ούσιαστικώς τής είς τάς δημοσίας ΰζηρεσίας 
■αμορφωμένης καταστάσεως καί τών νζέρ αύτής καθιερω- 
ένων έγγνήσεων.
ζ) Τήν άδνναμίαν τον καθιερωμένου σχήματος διαρθρώσεως 

ής ΰζηρεσιακής όργανώσεως έζέτε’.νεν ό ζροϊσχύσας μέχρι 
ής δικτατορίας Κανονισμός, ό όζοίος είχε καθιερώσει τήν 
εσίν Ειδικού Συμβούλου, έζί βαθμώ καί μισθώ Γενικού 
ραμματέως, ώς ζροϊσταμένον τών Ύζηρεσιών τής Βουλής, 
ασσομένον άμέσως μετά τον μετακλητόν Γενικόν Γραμματέα 
αί ύζέρ τόν βαθμόν τού Διενθνντού. Έκ τών έζΐσημχ;θεΐ- 
όν άδνναμιών, διά νά άρκεσθώμεν είς αντάς μόνον, ζροέκν- 
:ε σαφής ή διαζίστωσις ότι δέν νφίστατο ειρμός, σννέζεια 
•ί συνέχεια είς τήν διάρθρωσιν τών νζηρεσιών καί τών 
;σεων. Είναι δέ άμφίδολον εάν νφίστατο ούσιαστικώς διάρ- 
:ωσις νζηρεσιών. Είδικώτερον, τά άρθρα 86 καί 87 
ριελαμβανον διατάζεις, ή συρραφή τών όζοίων, συνεζεία 

ύν (έζανειλημμένων τροζοζοιήσεων, ζαρείχε τήν εντύζωσιν 
ιμένον μή σννδεδεμένον ζλέον όργανικώς!
Εις τήν ζραγματικότητα δέν νζήρξε κεντρική ιδέα ή 5α- 
•ή όομή είς τόν Κανονισμόν τής Βονλής, άνεζαρτήτως μά- 
στα τών^μεταβολών, τάς όζοίας ούτος ύζέστη μέχρι σήμερον, 
αι οεν είναι βεβαίως δυνατόν νά ά·;αζητηθή κεντρική ιδέα είς 
ιμενον. τού όζοίον ζρόγονος νζήρζεν ό Κανονισυιός τού 1845, 
έστω τού 1865.

η) Τό ιδιότνζον τούτο σύστημα είχεν έν τώ σννολω του 
ετι σοβαρωτέρας έζ’.ζτώσεις.

Οντο;. κατά τό 1967 νζηρέτονν είς τήν Βουλήν 16 νζάλ- 
ληλοι έζί βαθμώ ή μισθώ Γενικού Γραμματέως καί 37 
νζάλληλοι έζί βαθμώ ή μισθώ Αιενθνντού Β' ή Α' τάζεως.

12. Ό Κανονισμός τής Βονλής ζεριελάμόαμεν. εζίσης, 
ίδιας διατάζεις ζερί τής άζονομής τού εζιδόματος ζολνετονς 
νζηρεσίας. είς τάς ζαραγράφονς 1 καί 2 τού άρθρον S8. Καί 
ήταν μέν ανται ευμενέστερα: έναντι τών ίσχνονσών διατάζεων 
διά τους λοίζονς δημοσίους νζαλλήλους, ιδιαιτέρως δέ διά 
τό καθαρώς βοηθητικόν ζροσωζικόν. τού όζοίον ή ζροσαίζη- 
σις τής μισθοδοσίας ήδύνατο νά ά-;έλθη μέχρι καί 50%. άλλά 
διά τής ζαραγράφον 6 άζέκεΐτο είς τόν Πρόεδρον τής Βονλής 
τό δικαίωμα νά άναστέλλη ή νά έζαναφέρη, δι’ άζοφάσεώς 
του καί κατά τήν ελενθέραν αυτού κρίσιν, τήν ίσχνν τών 
ώς ά-;ω διατάζεων. Τοιοντρόζως, όμως, τό ζλεονέκτημα τούτο 
ήδύνατο νά μεταβληθή, ά-;ά ζάσαν στιγμήν, είς μειονέκτημα 
καί δή άζοφασιστικής σημασίας, όταν μάλιστα ό νζα/.ληλος 
ήθελε καταστή σννταζιονχος. καθ’ ον χρόνον θά είχεν άνα- 
σταλή ή ζαροχή τού έζ'-δόματος τούτον.

13. Ό ζροϊσχύσας Κανονισμός χ;τ:ζαρήρχετο όλοσ-χερώς 
σοδαράς εγγυήσεις τού Κώδικος ζερί τής καταστάσεως τών 
δημοσίων ζολιτικών ΰζαλλήλων. ή άνεφέρετο είς σύτας έζ’ 
ευκαιρία (ώς εις τό ζείθαρχικον δίκαιον κ.ο.κ.).

14. Διά τού άρθρον 123 τού Κανονισμού ζαρείχετο εις 
τόν Πρόεδρον τής Βονλής ή ευχέρεια τής, δι’ άζοφάσεώς τον, 
ζροσλήψεως «μικρού άριθμού ημερομισθίων ΰζαλλήλων ή 
έργατών, έν έκτάκτω άνάγκη», κατά τήν φραστικήν διατύζω- 
σιν τής οικείας διατάζεως. Συν τή ζαρόδω τού χρόνου, 
όμως, ό άριθμός τών οντω ζροσλαμβανομένων ηϋζά·;ετο, 
ώστε έν ετει 1967 νά άνέλθη είς 252 ημερομισθίους νζαλ- 
λήλονς, ένα-;τι 308 ΰζηρετούντων μονίμων ΰζαλλήλων τής 
Βουλής, έκ τών όζοίων ζρέζει νά σημειωθή ότι οί 100 ήσαν 
κλητήρες ή καθαρίστρια:.

15. Ούτε τά έκάστοτε ίσχύοντα Σνντά-ρ'ματα. ούτε ό Κα
νονισμός τής Βουλής, ζεριέλαβον ζοτέ διατάζεις ζαρεχούσας 
καί είς τους νζαλλήλους τής Βουλής τό δικαίωμα άσκή- 
σεως ζροσφυγής ή αίτήσεως άκυρώσεως κατά τών διοικητι
κής φύσεως ζράζεων τού Προέδρου, ένώζιον τού Συμβουλίου 
Έζικρατείας. Καί ή νομολογία τού Συμβουλίου Έζικρατείας 
εκζαλαι καί σταθερώς ένέμεινεν εις τήν διαζίστωσιν ότι τό 
Προσωζικόν τής Βουλής δέν έδικα'-ούτο τής δικαστικής ζρο- 
στασίας.

Πράζις τού Προέδρου τής Βουλής, δ'-ατάσσουσα καί τήν 
άζόλυσιν ετι τού ΰζαλλήλου ,δέν ήτο ζροσβλητή ένώζιον τού 
Συμβουλίου τής Έζικρατείας. διότι α! άζοφάσεις τού Προ
έδρου δέν συνίστων ζράζεις τής Διοΐκήσεως. καί ότχ; έζρό- 
κειτο κατ’ ουσίαν ζερί άμιγώς διοικητικών ζράςεων.

Ούτως, οί ΰζάλληλοι τής Βουλής ΰζήρςαν οί μόνοι κρατι
κοί λειτουργοί, οί όζοίοι ειχον άζοστερηθή τής ζροστασίας 
τού Συντάγματος καί τών όζοίων ή μον’.μότης είς τήν ζρα
γματικότητα δέν ήτο κατησφαλισμένη. Άζοκλειομένης δέ 
όζωσδήζοτε τής ζροσφυγής είς τό Συμβούλιο·; τής Έζίκρα- 
τείας, ζροσελαμβάνοντο ένίοτε ΰζάλληλοι μή κεκτημένοι τά 
ζροβλεζόμενα ζροσό·;τα τής θέσεως, είς τήν όζοίαν διωρίσθη- 
σχ;. ή μή έκζληρώσχ;τες τάς στρατιωτικάς των ΰζοχρεώ- 
σεις, ώς άζήτει ό Κανονισμός τής Βουλής. Καί είναι, έζί- 
σης. δεδομένον ότι δΓ άζλής ζράζεως τοζοθετήσεως ζροω- 
θού·;το είς χ;ωτέρας οργχ;ΐκάς θέσεις ΰζάλληλοι στερούμε
νοι καί τού άζολντηρίου γυμνασίου.

16. Διά τού άρθρου 127 τού ζροϊσχύσαντος Κανονισμού 
τής Βουλής ώρίζοντο αί ζρονζοθέσεις τής συνταζιοδοτήσεως 
τού ζροσωζικού.

Ύζήρζε, τώ όντι, ευμενή; ή τοζοθέτησις τού ζροϊτχύσαν- 
τος Κανονισμού ένχ;τι τών συνταξιούχων ΰζαλλήλων τής Βου
λής. Ό συντάξιμος μισθός άνήρχετο είς τό 100% τών άζο- 
δοχών τοΰ έν ένεργεία ΰζαλλήλου, tvx;τι τοΰ 80% τού διά 
τούς λοιζοΰς δημοσίους ΰζαλλήλου; καθορίζομένου. Ή αι
τιολογία τής τοιαύτης μεταχειρίσεως άνεφέρετο είς τάς
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άλεσαλλήλους σολ'.τικάς καί σολ ιτει οκάς έναλλαγάς καί είς 
τήν κοσιώδη νυχτερινήν έργασιχ; τών ύσαλλήλων τής Βου-
λή;, -Όγα/τα τά όσοία r
ρον :σρός την έξοδον έκ :
τούς λοισούς διοικητικούς

Είναι, όμως . σροςανές ό
τέλει σοβαρόν άντίβαρον τί
σίας είς τήν ύσηρεσ ιαχήν

:ο σ/.εονεκτημα τούτο οεν ασε- 
λλείίεως ουσιαστικής σροστα- 
τάστασιν τού ύσαλλήλου τής 

Βουλής. Ή ε!ς τον Πρόεδρον τής Βουλής άναγνωριζοαένη

κατωτέρων £αίμών. Έξ άλλου, ό άριίμός των ήμερομισί ίων 
ύσαλλήλων των ύσηρετούντων έν έτει 1967, βάσει τοΰ άρ- 
ίρου 123 τού Κανονισμού είχεν ύσερ ακοντίσει, κροςανώς, τήν 
έννοιαν τοΰ νόμου.

17. Κατά τήν ττερίοΒον τής δικτατορίας ό Κανονισμός 
τής Βουλής ύσέστη κατ’ έσανάληψιν ουσιώδεις αλλοιώσεις.

Άσοτελεϊ σρόβλημα σρός ερευνάν διά τον μελετητήν τοΰ 
μέλλοντος ή άναζήτησις των λόγων. διά τους όσοίους ο: 
χαταλύσαντες τό Κ ο ι ν ο ί ο υ λ ε υ τ ι κόν πολίτευμα εσέδειξαν το- 
σούτον ζήλον εις τήν διαμόρςωσιν κανόνων άναςερομένων είς 
τήν κατάστασιν τοΰ σροσωσικού τής Βουλής, τήν ό—οίorv έν 
τούτοις ε!·/ον ούτο'· καταργήσει.

Α'. Τήν χυριωτέρχ; νομοίετιν.ήν δραστηριότητα ττερε τον 
Κανονισμόν τής Βουλής, των τότε χρατοΰντων. άσετέλεσεν ή 
Γ' Συντακτική Πράξις τής 19 Μαίου 1967 «ττερε άναστο- 
λής τοΰ άρίρου 65 τοΰ Συντάγματος», τείχος Α'. ΦΕΚ 79 
τής 22 Μαίου 1967.

Δε’ αυτής ήνοιξεν ό όρόμος τής τροσοσοιήσει ς τοΰ Κανο
νισμού τής Βουλής ό:ά τής μείόδου των αναγκαστικών νό
μων, καμστομένων οΰτω των ορισμών τοΰ σχετικού άρίρου τοΰ 
Συντάγματος, τήν ΐσχύν τοΰ όσοίου ή . Συντακτική εκείνη 
Πράξις άνέστειλε.

Μετ’ όλίγας ημέρας έδημοσιεύίη ό υσ’ άριί. 18 Α.Ν. «σερί, 
τροσοσοιήσεως καί συμσληρώσεως τοΰ Κανονισμού τής Βου
λής», τεύχος Α', ΦΕΚ 84 τής 29 Μαίου 1967, διά τού 
όσοίου άνετίίεντο τά καίήκοντα τού Προέδρου τής Βουλής 
εις τον Πρόεορον τής στρατιωτικής κυβερνήσεως (άρίρον 1), 
σαρειχετο δέ εις αυτό·; το δικαίωμα (άρίρ. 2) τής άσοσσάσεως 
των ύσαλλήλων τής Βουλής εις έτέρας δημοσίας ύσηρεσίας.

Μοιραία συνέσεια τής έςαρμογής τοΰ μνησίέντος Α.Ν. 
ύσήρξεν ή άμεσος άσόσσασ’.ς τοΰ μεγαλύτερου μέρους των 
ύσαλλήλων τής Βουλής εις έτέρας οημοσίας ύσηρεσίας. μέ 
άσοτέλεσμα σολλοί έξ αυτών νά έραναγκασίούν ε!ς σαραίτη- 
σιν. Καί είναι σροςχ/ές ότι τούτο έσεζήτει ούσιαστικώς ό 
μνησίείς άναγκαστικός νόμος.

Β'. Ήκολούίησεν ή θ' Συντακτική Πράξις τής 18 
Ιουλίου 1967 «σερ! τροσοσοιήσεως των σερί νόμιμό:ροσύνης 

τών ΰσαλληλικών διατάξεων», τεύχος Α', ΦΕΚ 125 τής 
22 ’Ιουλίου 1967 καί ή ί' Συντακτική Πράξις τής 29 Αύ
γουστου 1967 «σερί έξυγιάνσεως τών δημοσίων καί άλλων 
τινών ύσηρεσιών», τεύχος Α'. ΦΕΚ 149 τής 31 Αύγουστου
1967. όιά τών όσοίων άσεμακρύνίησαν καί άλλοι ΰσάλληλο·. 
τής Βου/.ής.

Γ'. Ό Α.Ν. 102 «σερί τροστοσοιήσεως διατάξεων τινων 
τοΰ Ινχ/ονίσμοΰ τής Βου/.ής». τεύχος Α'. ΦΕΚ 145 τής 22 
Αύγουστου Γ967. όιά μεν τού άρίρου 1 άσεστέρησε τούς σσο- 
λυομένους ύσαλλήλους τής Βουλής σαντός όικαιώματος άσο- 
ζημιώσεως. ένώ όιά τού άρίρου 2 κατηργείτο τό εις τούς 
ύσαλ/.ήλους τής Βουλής σαρεχόμενον ειδικόν έσίδομα.

Δ'. Ό Α.Ν. 274 «σερί άσοδοχών τών οημοσίων ύσαλ/.ή- 
λων. σολιτικών καί στρατιωτικών, ώς καί των ύσαλλήλων 
των Ν.Π.Δ.Δ.». τεύχος Α'. ΦΕΚ 22 τήσ 1 Φεβσουασίου
1968, όιά τού άρίρου 9 τού όσοίου καί όσο τό σρόσχημα 
τής ύσαγωγής τού σροσωσ’.κού τής Βουύ.ής εις τάς διατά
ξεις τού Κώόικος σερί δημοσίων ύσαλλήλων. ύσεβιβάσίησαν 
συλλήβδην οί υσάλληλοι τής Βου/.ής. σαρά τήν άντίίετον 
ύσ’ άριί. 602/68 γνωμοόοτησιν τής 'Ολομέλειας τού Νομι
κού Συμβουλίου τοΰ Κράτους, τήν έκοοίείσαν κατά τήν συνε-

όρίασιν τής 3ης Μαίου 1%8. Μετά σαρρησίας άσεοήνατο 
αΰτη ότι ή διάταξις έκείνη δέν είχεν άναϊρομικήν εφαρμο
γήν; άντικειμένην εις τό Σύνταγμα.

Ε', Ό Α.Ν. 463 «σερί σαροχής σροσωρίνοΰ σροσωσ’-κού 
έσιδόματος εις τό σροσωσικόν τής Βουλής», τεύχος Α', 
ΦΕΚ 144 τής 5 ’Ιουλίου 1968, όστις έξεδόίη κατόσιν τής 
σροελίοόσης άναστατώσεως. τής σροκληίείσης συνεσεία τών 
μέχρι τότε λησίέντων μέτρων εις βάρος τοΰ σροσωσικού.

ΣΤ'. Ό Α.Ν. 377 «σερί ρυίμίσεως τών συντάξεων», κα
τόσιν τοΰ σρομνησίέντος Α.Ν. 274/1963, όστις όιά τού άρ
ίρου 3 έςαλκίοευσε τάς συντάξεις τού σροσωσίκοΰ τής Βου- 
λής (δεύτερον έδάριον τής σαρ. 1 τού άρίρου 3). όιά δε 
τής σαρ. 1 τού αυτού άρίρου έίεσε κυνικ,ώς τούς συντα
ξιούχους τής Βουλής ένώσιον τού διλήμματος ή νά άσοδε- 
χίοϋν τόν ύσοόιόασμόν τού άρίρου 9 τοΰ Α.Ν. 274/1968. ή 
άλλως νά σεριορισίούν ίσοβίως εις τάς συντάξεις τοΰ έτους 
1967.

Ζ'. Ό Α.Ν. 487 «σερί τροσοσοιήσεως καί συμσληρώσεως 
τού Κανονισμού τής Βουλής», τεύχος Α', ΦΕΚ 174 τής 
6ης Αύγούστου 1968, σερίωρισμένης σημασίας.

ΙΓ. Ό Α.Ν. 554 «σερί τροσοσοιήσεως καί συμσληρώ
σεως τών διατάξεων τοΰ Κανονισμού τής Βουλής, τών άςο- 
ρωσών εις τήν έργάνωσιν τών ύσηρεσιών καί εις τήν κατά- 
στασιν τού σροσωσικού αύτής», τεύχος Α', ΦΕΚ 219 τής 
27ης Σεστεμβρίου 1968. Έσεζητήίη δι’ αύτού ή άνασύντα- 
ξις τοΰ άσοσαίρωίέντος δικαίου τής όργανώσεως τών Έση- 
ρεσιών κλσ. τής Βουλής.

Είναι άληίές ότι τό νομοίέτημα τούτο έσεξέτεινε καί είς 
τό σροσωσικόν τής Βουλής, ίεωρητικώς, τάς διατάξεις τού 
Κωδικός σερί δημοσίων ύσαλλήλων, σλήν όμως, είσεκόμ!σεν 
έσί σλέον τήν όλοκ/.ηρωτικήν νοοτροσίαν τής σεριοδου έκει- 
νης καί τήν δυσσιστίαν τών κρατουντών έναντι τοΰ άσομεί- 
ναντο; σροσωσικού τής Βου/.ής.

Οΰτω:
Διά τού άρίρου 48 διετηρήίη εις τό ακέραιον τό ά-,τι- 

συνταγματικόν καίεστώς, τό όσοίβν καίιέοωνεν άναόσομ'-κώς 
ό Α.Ν. 274/1968.

Διετηρήίη έσίμε/.ώς. έσίσης, διά τού άρίρου 49. τό δι
καίωμα, το όσοίον ό Α.Ν. 18/1967 σαρεΐχεν εις τον ασκούν τα 
καίήκοντα Προέδρου Βου/.ής. όσως δίατάσση τήν άσόσσασιν 
τών υσαλ/.ήλων εις ετερας δημοσίας ύσηρεσίας.

Ό άσώτερος σκοσός τής διατάξεως ταύτης άσεκαλύσίη 
άργότερον, ότχ/ αί άσοσσάσεις έσεξετάίησαν εις τάς σαρα- 
μείορίους σεριοχάς τής Χώρας, εις έκτέ/.εσιν σχεδίου, τό 
όσοίον έσέόλεσεν εις τήν άσαλ/.αγή>; τών κατεχόντων τήν έ- 
ξουσίαν άσό μεγάλο μέρος τού σροσωσικού τής Βουλής καί 
τήν άντίκατάστασίν του διά σροσωσικού έμσνέοντος εις αυτούς 
έμσιστοσύνην.

Έσί σ/.έον. διά τών άρίρων 41—46 ό Νόμος οΰτος άσε- 
σειράίη νά καίορίση κανόνας έντάξεως τού σροσωσικού.

Εσισημαίνεται ιδιαιτέρως ή σαρά'/ραςος 1 τού άρίρου 
45. διά τής όσοίας ή κρίσις τού σροσωσικού άνετίίετο, κατά 
σαράίασιν τών σωζομένων ύσολείμμάτων τού Συντάγματος, 
είς τριμελή έσιτροσήν, έσ’ ευκαιρία συσταίείσαν καί τελού
σαν ύσό τήν σροεδρίαν άσοστράτου καί όή τού άδε/.οού τού 
Πρωίυσουργού τής δικτατορίας. Εϊς τήν ε/.ευίέρα·; αυτής 
κρίσιν σεριήρχετο ή τύχη τών ύσαλλήλων τού Κοινοβουλίου.

Καί διά νά μή ύσάρξη άμοιίολία σερί τής έκτάσεως τών 
αρμοδιοτήτων καί τών δικαιωμάτων τής έσ’-τροσής καί τού 
Προέδρου αύτής. διά τής σαραγράσου 4 τού άρίρου 41. 
ώρίζετο ρητώς ότι ή «ΐδιάζουσσ άσόδοσίς» ένίων ύσαλ/.ήλων. 
ήδύνατο νά τούς έξασσαλίση μεγα/.ύτερον βαίμό·/ τοΰ σρο- 
βλεσομένου. κατά τήν έλευίέραν σάντοτε κρίσιν τής θύτου συ- 
σταίείσης έσιτροσής.

Ό νόμος ουτος σαραμένει. κατά τό σ/.εΐστον. έν ισχύ: καί 
με.τά τήν άσοκατάστασιν τής έμαλέτητος. κατηργήίησαν. 
όμως, διατάξεις άντίστρατευόμεναι έκδήλως τό έργον καί 
τήν άσοστολήν τών ύσηρεσιών τής Βουλής. Τήν ό/.θκ/.ηρο>- 
τΐκήν κατάργησιν αύτού ίά σημάνη ή ψήσ'.σις τού ύσό τήν 
κρίσιν τής Έίνικής Άντ’σροσωσείας Κώόικος.



θ'. Μετά την έκδοσίν τον προμνησθέντίς αναγκαστικού 
νόμου 7.2*. επειδή. προφανώς. αί δύο Συντακτικαί Πράξεις 
(θ' 7.7'. I' τού 1907) 7.2'. ό -/ορός τών άποσπάσεων δέν κα
τέστη δυνατόν νά ολοκληρώσουν την έκκαθάρισιν τών υπαλ
λήλων τής Βουλής. ό επινοητικός νομοθέτης τής διικτατο- 
ρίας, διά τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 46 τοϋ Ν. 554. προέβλε- 
ψεν όπως οι πλέον ανεπιθύμητοι τεθούν εκτός οργανικών θέ
σεων y.ai διατηρηθούν ισοβιως στάσιμοι.

Γ. Έδημοσιεύθησαν μετά τούτα το Νομοθετικόν Διάταγμα 
161 «ττερε τροποποιήσεως τοϋ άρθρου 45 τοϋ Α.Ν. 554/ 
1968 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τών διατάξεων
τοϋ Kavov'-τμοϋ τής Βουλής κλπ.....». τεύχος Α'. ΦΕΚ 43
τής 17ης ’Απριλίου 1969 καί τό ύπ- άριθ. 161 Ν.Δ. «περί 
τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τοϋ Α.Ν. 554/68 «περί 
τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τών διατάξεων τοϋ Κανονι-
-μοϋ τής Βουλής κλ:τ », τεϋχος Α'. ΦΕΚ 115 τής 18ης
Ιουλίου 1969, πεοίωρισμένου αντικείμενου καί σημασίας.

ΙΑ'. Κρίσ'.μον διά τήν σύνθεσ'-ν τοϋ προσωπικού τής Βου- 
.ής υπήρξε τό Ν. Α’.άταγμα 169 «ττερε τακτοποιήσεως έκ- 
άκτων υπαλλήλων τών δημοσίων υπηρεσιών καί Ν.Π.Δ.Δ.», 
εϋχος Α', ΦΕΚ 65 τής 21ης ’Απριλίου 1969, ώς έτρο- 
οποιήθη διά τοϋ Ν.Δ. 238 «ττερί τροποποιήσεως τοϋ Ν.Δ. 
69/69 περί τακτοποιήσεως εκτάκτων υπαλλήλων τών δημο- 
ίων υπηρεσιών καί Ν.Π.Δ.Δ.», τεϋχος Α', ΦΕΚ 139 τής 
6ης ’Ιουλίου 1969.
Κατ’ εφαρμογήν αυτών, έκ τών 252 ΰπηρετούντων τόν Ά- 

ρίλίοΤ'τοϋ 1967 ημερομισθίων ύτταλλήλων, άπελύθησαν ή 
τωσδήποτε άπεμακρύνθησαν έκ τής υπηρεσίας 138, διετη- 
ςθησαν δέ 114 ώς ημερομίσθιοι. Έξ αυτών καί εις έκτέ- 
εσίν τών έρ'.σμών τοϋ Ν. Δ/τος 169/1969, καθολικής έφαρ- 
υγής είς τάς δημοσίας υπηρεσία-, έμονιμοποιήθησαν 90 καί 
ετηρήθησαν 24 έπί σχέσει ιδιωτικού δικαίου. Έκ τών τε- 
ευταίων τούτων υπηρετούν σήμερον 16 .

18. ’Αποφασιστικής σημασίας διά την τύχην τοϋ Κανονι
ού τής Βουλής, αλλά καί τοϋ προσωπικού αυτής, ύπήρξεν 
περίοδος τής μεταπολίτεύσεως.
Παρά τήν σώρευσιν προβλημάτων δεομένων έπειγούσης λύ- 

ως καί τάς μεγάλας εύθύνας, τάς όποιας έπωμίζετο ή 
υβέρνησις τής Εθνικής Ένότητος, <άπό τών πρώτων έβδο
μων έπεδιώχθη ή άποκατάστασις τού Κανονισμού τής Βου
ές καί τοϋ προσωπικού αυτής.
Τά σοβαρότερα νομοθετήματα τής περιόδου τής μεταπο- 
ευσεως. διά τών οποίων έτροποπο'-ήθη. είτε άμέσως είτε 

τ.εσως, ό Κανονισμός τής Βουλής, είναι τά ακόλουθα:

α. Ή από 1 Αύγουστου 1974 Συντακτική Πράξις «περί 
καταστάσεως τής δημοκρατικής νομίμότητος καί ρυθμί- 
>C δεμάτων τοϋ δημοσίου βίου μέχρι τοϋ οριστικού κα-3ο- 
ιοϋ τοϋ πολιτεύματος καί τής καταρτίσεως νέου Συντά- 
ετος τής Χώρας», τεύχος Α'. ΦΕΚ 213 τής 1ης Αύγού- 
υ 1974. ώς αυτή έτροποποιήθη διά τής άπό 5 Αύγουστου 
Λ τοιαύτης, «περί συμπληρώσεως τής άπό 1ης Αύγουστου 
' 4 Συντακτικής Πράξεως καί προσαρμογής συνταγματί- 
; τινών διατάξεων, άναφερομένων είς τήν λειτουργίαν τής 
αιοσύνης», τεϋχος Α', ΦΕΚ 217 τής 7ης Αύγούστου
4. Δι’ αύτής κατηργήθη ή ώς Γ' Συντακτική Πράξις 
ο-3είσα έν έχει 1967 διάταξις καί τά έκ τούτης άπορ- 
τα συναφή νομοθετήματα, κα-5’ 5 μέρος τουλάχιστον ύπήρ- 
άντί·3ετα πρός τό Σύνταγμα τοϋ 1952.

. Τό Νομοθετικόν Διάταγμα 25/74 «περί ρυ·3μίσεως 
λειτουργίας τών υπηρεσιών τής Βουλής καί τής κατα- 

:εως τοϋ προσωπικού αύτής», τεϋχος Α', ΦΕΚ 240 τής 
Σεπτεμβρίου 1974, διά τοϋ άρθρου 2 τοϋ οποίου διε- 

ή-3η εν ισχυι ό Α.Ν. 554/1968 μέχρι τής συγκλήσεως 
Έ3νικής Αντιπροσωπείας καί τής ύπό ταύτης καταρτί- 

; νέου Κανονισμού.
Τό Νομοθετικόν Διάταγμα 76/1974 (ΦΕΚ 266, τεϋ- 

Α', τής 27ης Σεπτεμβρ :ίου 1974), «περί έπαναφορας 
υθέντων ή έξαναγκασ-3έντων είς παραίτησίν ύπαλλή- 
άποκαταστασεως ύποβιβασ·3έντων καί ρυ-3μίσεως συνα- 

■3εματων» (διόρ. ήμαρ. ΦΕΚ 273 τής 30 Σεπτεμβρίου

1974’] ιός έτροποποιήθη υπό τοϋ Ν.Δ. 168/1974 «περί συμ- 
πληρώσεως ή τροποποιήσεως τοϋ Ν.Δ. 76/1974 «περί επα
ναφοράς άπολυθέντονν ή έξαναγκασθέντων είς παραίτησίν υ
παλλήλων κλπ. καί άλλων συναφών διατάξεων», τεύχος Α', 
ΦΕΚ 340 τής 16ης Νοεμβρίου 1974. Κατ’ έφαρμογήν τών 
γενικών ορισμών τούτων. έπανήλ·3ον είς τήν υπηρεσίαν, αύτο- 
δικαίως μέν οί άπολυ·3έντες δυνάμει τής θ' καί Γ Συντα
κτικής Πράξεως τού 1967. μετά κρίσιν δέ ειδικής έπίτρο- 
πής ο! έξαναγκασθέντες είς παραίτησίν συνέπεια δυσμενούς 
έν γενει μεταχειρίσεως.

Τό νομοθέτημα τούτο προύνόησεν ετι περαιτέρω διά τούς 
υπαλλήλους τής Βουλής καί έλαβε μέτρα πρός άποκατάστα- 
σιν τού προσωπικού καί τής τρω·3είσης κατά τήν περίοδον τής 
δικτατορίας ιεραρχίας.

Πράγματι, ή παράγραφος 7 τού άρ·3ρου 10 έ·3εσε τέρμα 
είς τήν ίσχύν τών είς τήν παράγραφον 1 τοϋ άρ3ρου 46 τοϋ 
Α.Ν. 554/68 αποφάσεων καί άποκατέστησε τούς εκτός ορ
γανικών ·3έσεων τε-3έντας υπαλλήλους τής Βουλής.

Όμοίως. διά τής παρ. 8 τοϋ αύτοϋ ά'ρ-3ρου, ρητώς κα- 
ταργείται ή έκτοτε κρι-3είσα ώς αντισυνταγματική παραγρα
φές 1 τοϋ άρθρου 9 τοϋ Α.Ν. 274/1968. δι’ ής ΰπείιβά- 
σ-5ησαν οι υπάλληλοι τής Βουλής, κατά τά έκτεθέντα ανω
τέρω καί άποκατεστά-ύη αύτοδικαίως τό προσωπικόν είς τήν 
προτέραν αύτοϋ υπηρεσιακήν κατάστασιν.

Είναι άξιον ιδιαιτέρας προσοχής έν προκειμένω τό γεγο
νός ότι τό προσωπικόν άποκαύίστοτχαι μέ τόν 5α-3μον τού μι- 
σ-ύοϋ όν έκέκτητο, οΰτω δέ ό νομο-3έπης έδωσε λύσιν είς 
ό,τι άκριβώς καί προ τής έκτροπης είσέτι άπετέλει τόν κυ
ρίως ανασταλτικόν παράγοντα είς τήν προσέγγισιν τού προ- 
ισχύσαντος Κανονισμού πρός τάς διατάξεις τοϋ Κώδικος περ"ί 
δημοσίων υπαλλήλων.

Ουτω, διά τής λακωνικής διατυπώσεως τής παραγράφου 
8 έτέ-3η τέρμα είς τό κα·3εστώς τών απονομών, ότ;ευ δυσμε
νών έπιπτώσεων εις βάρος τοϋ προσωπικού καί κατέστη δυ
νατή ή σύμπτωσις τής διαβα-3μίσεως τοϋ προσωπικού πρός τα 
ίσχύοντα εις τόν Κώδικα περί τών Δημοσίων 'Υπαλλήλων.

Διά τής παραγράφου 8 τοϋ άρ·3ρου 10 έπανήχ-3ησαν αύ- 
τοδικαίως, έπίσης, είς τήν ένεργόν υπηρεσίαν όσοι έκ τών ύ- 
παλλή/.ων τής Βουλής αποχώρησαν λόγω τού διά τοϋ «Συν
τάγματος 1968» κα·3οριζομένου μικροτέρου ορίου ηλικίας.

Τέλος, κατηργή·3η τό δεύτερον έδάφιον τής παραγράφου 
1 τοϋ άρ-3ρου 3 τοϋ Α-Ν. 377/1968, διά τοϋ όποιου περιε- 
κόπτοντο κατά 10% α! συντάξεις τών υπαλλήλων τής Βου
λής άπό τοϋ βαθμού τοϋ Τμηματάρχου Β' καί άνω.

δ. Τό Νομοθετικόν Διάταγμα 194 «περί τροποποιήσεως 
καί συμπληρώσεως τοϋ προμνησθέντος Α.Ν. 554/1968 «περί 
τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τών διατάξεων τοϋ Κανο
νισμού τής Βουλής κλπ.», διά τού όποιου καθωρίσθη τό 
ύπερωριακόν έπίδομα τών υπαλλήλων τής Βουλής έν όψε: 
ένάρξεως τών έργασιών τού Σώματος, προωθήθησα·^ αί θέ
σεις τοϋ Προσωπικού Γ' κατηγορίας καί άντιμετωπίσθησαν 
θέματα άναφερόμενα είς τούς παϋυαιούς «ημερομισθίους» υ
παλλήλους τής Βουλής.

Καί, τέλος, τό Νομοθετικόν Διάταγμα 212 «περί έπανα- 
συστάσεως θέσεως Γενικού Γραμματέως τής Βουλής», τεϋ
χος Α', ΦΕΚ 363 τής 7ης Δεκεμβρίου 1974.

19. Άπό τής ένάρξεως τών έργασιών χής Βουλής αί 
έπενεχθείσαι τροποποιήσεις είς τόν Κανονισμόν είχον χαρακτή
ρα προσωρινής ρυθμίσεως θεμάτων έπείγοντος χαρακτήρες, 
έν άναμονή τής ψηφίσεως τοϋ όριστικοϋ ’Οργανισμού τής 
καταστάσεως τοϋ προσωπικού, έτι δέ καί τής έπαναφορας έν 
ισχύϊ καταργηθεισών κατά τήν 7ετίαν διατάξεων καί τής είς 
τό Προσωπικόν τής Βουλής άμέσου έπεκτάσεως κανόνων, τό 
πρώτον εισαγομένων προκειμένου περί τών δημοσίων πολιτικών 
υπαλλήλων.

Υπήρξαν δέ αί ακόλουθοι:
A'. To Α' Ψήφισμα τής 20ής Δεκεμβρίου 1974 «περί 

ψηφίσεως καί έκδόσεως ψηφισμάτων ύπό τής Ε' ’Αναθεωρη
τικής Βουλής, άσκήσεως τοϋ νομοθετικού έργου ύπό ταύτης
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και τροποποιήσεως τού Κανονισμού τής Βουλής», τεύχος A', 
ΦΕΚ 375 τής 24ης Δεκεμβρίου 1974. διά τού άρθρου 6. 
τού όποίου ώρίζε'τοότι ό Κανονισμός τής Βουλής τροποποιεί
ται καί συμπληρούται δια Ψηφισμάτων, μέχρι τής ψηφίσεως 
τού νέου_Συντάγματος.

Β'. Το Η Ί ήςιτμα τής 13ης Φεβρουάριου 1975 «ττερί 
συστάσεως Επιτροπής πρός κατάρτισιν Κώδικος Οργανισμού 
τών Υπηρεσιών τής Βουλής καί χαταστάσεως τού Προσω
πικού αυτού καί άλλων τινών διατάξεων», τεύχος Α',ΦΕΚ 
23, τής 18ης Φεβρουάριου 1975.

Διά τού άρθρου 1 τούτου προεβλέφθη ή δι’ άποφάσεως 
τού Προέδρου τής Βουλής σύστασις έπιχροπής πρός σύντα
ξιν Κώδικος ’Οργανισμού των Υπηρεσιών τής Βουλής καί 
χαταστάσεως τού προσωπικού αυτής.

Διά τού άρθρου 5 αυτού έρρυθμίσθησαν δέματα τινά άφο- 
ρώντα εις τούς μετακλητούς υπαλλήλους.

Διά τού άρθρου 6 προεβλέφθη ή πρόσληψις προσωπικού, 
έπί συμβάσει Ιδιωτικού δικαίου, κατά τό κλειστόν, πρός σύν
ταξιν Ευρετηρίου τής εις τά ’Επίσημα Πρακτικά καί τήν 
Εφημερίδα των Συζητήσεων τής Βουλής, ώς καί τά Πρα
κτικά των Κοινοβουλευτικών έπί τού Συντάγματος ’Επιτρο
πών περιλαμβανομένης ύλης τής άναφερομένης εις τά πύ.έον 
σημαντικά θέματα τής πολιτικής ζωής τής Χώρας.

Τέλος, διά τού άρθρου 7, έπανεφέρθη έν ίσχύΓή κατά τήν 
7ετίαν καταργηθείσα διάταξις τού προϊσχύσαντος Κανονισμού 
τής Βουλής, δι’ ής παρείχετο ειδικόν, επίδομα εις τό προ
σωπικόν αυτής λόγω τής νυκτερινής άπασχολήσεως, καθωρί- 
σθησαν δέ επί πλέον καί αί προϋποθέσεις τής ΰπερωριακής 
άπασχολήσεως τών υπαλλήλων τής Βουλής.

Γ'. Ό νόμος 22 «περί ρυθμίσεως θεμάτων χαταστάσεως 
τών δημοσίων διοικητικών υπαλλήλων· καί υπαλλήλων Ν.Π. 
Δ.Δ.», τεύχος Α', ΦΕΚ 54 τής 1ης Απριλίου 1955. Διά 
τής παραγράφου 2 τού άρθρου 48 τούτου ώρίσθη ότι ή 
υπηρεσιακή κατάστασις τών υπαλλήλων τής Βουλής διέπεται 
ύπό τών μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 1974 ίσχυουσών διατά
ξεων, εξαιρέσει τών περί άποχωρήσεως εκ τής Υπηρεσίας 
διατάξεων τού αυτού νόμου, αΐτινες έτυχον αμέσου εφαρμο
γής καί διά τούς υπαλλήλους τής Βουλής. Ή ρύθμισις 
αυτή ητο συνέπεια τής έκτοτε σχεδιαζομένης συντάξεως νέου 
Κανονισμού τών 'Υπηρεσιών τής Βουλής.

Δ . Ή άπό 7 Απριλίου 1976 τροποποίησις τού Κανονι
σμού τής Βουλής «περί δημοσιεύσεως εις τήν Εφημερίδα τής 
Κυβερνησεως άποφασεως περί τροποποιήσεως καί συμπληρώ-

λής: α) έκ τού νόμου 22/1975:
Τό κεφάλαιον Γ' (περί 'Υγειονομικών Επιτροπών καί Ά- 

ναρρωτικών ’Αδειών), το άρθρον 44 (άπαγέρευσις χρησιμο- 
ποιήσεως πλαγίων μέσων), αί παράγραφοι 1 καί 2 τού άρ
θρου 33 (μισθολογική προαγωγή εις τούς έπί 6ω βαθμώ 
υπαλλήλους), τό άρθρον 43 κατά τά εϊδ'.κώτερον οριζόμενα 
(προώθησις θέσεων Β' καί Γ' κατηγορίας) καί τό άρθρον 
45 κατά τά εΐδικώτερον οριζόμενα (επιστημονικόν επίδομα). 
β) Αί διατάξεις τού νόμου 283/1976 «περί αύξήσεως τού 
μισθού τών δικασικών λειτουργών, τών δημοσίων υπαλλήλων 
κλπ.....».

Επίσης, διά τής μνημονευθείσης τροποποιήσεως τού Κα
νονισμού τής Βουλής, άπηγορεύθη ή άπόσπασις τών υπαλλή
λων αυτής εις άλλας δημοσίας υπηρεσίας, Ν.Π_1_Δ. καί πά- 
σης φύσεως οργανισμούς, πλήν τής Ειδικής Νομοπαρασκευα- 
στικής Επιτροπής, προωθήθησαν αί θέσεις τών μονίμων κα
θαριστριών μέχρι καί τού 9ου βαθμού καί τέλος καθωρίσθη 
ό τροπος καταβολής τών εξόδων κινήσεως εις τό προσωπικόν.

Ε . Ή από 19 Μαρτίου 1977 τροποποίησις τού Κανονι
σμού τής Βουλής «περί άντιμετωπίσεως θεμάτων τού προσω

πικού τής Βουλής» κλπ.. ΦΕΚ 89 τεύχος Α' τής 23.3. 
1977.

Δι’ αυτής έτυχον εφαρμογής καί διά τό προσωπικόν τής 
Βουλής:

α) Αί διατάξεις τού Ν. 550/1977 «περί αΰξήσεως τού 
μισθού τών δικαστικών λειτουργών, τών δημοσίων ΰπαλλη- 
λων κλπ.

β) Τά άρθρα 21, 29 καί 30 παρ. 3 τού Ν. 434/1976 
(μισθολογική προαγωγή εις ενιαίους βαθμούς ,ένοποίησις θέ
σεων υπαλλήλων έπί βαθμοίς 5ω καί 4ω καί αϋξησις τού 
ποσοστού τών αντιστοίχων θέσεων.

γ) Τό άρθρον 26 τού Ν. 434/1976, περί ανώτατου ορίου 
ηλικίας διά τον διορισμόν μετακλητών υπαλλήλων, τό άρ
θρον 32 περί τού ωραρίου εργασίας καί τό άρθρον 33 τού 
αύτού νόμου περί υποχρεωτικής χορηγήσεως τής κανονικής 
άδειας εις τούς υπαλλήλους.

Τέλος, καθιεροϋται ή έξίσωσις άριθμού τίνος ημερομι
σθίων υπαλλήλων τής Βουλής, άπό ετών μονιμοποιηθέντων, 
πρός τούς, ώς μονίμους διορισθέντας συναδέλφους των, όσον 
άφορά τόν υπολογισμόν τής παρεχομένης προσαυξήσεως λό
γω εύδοκίμου παραμονής έν τώ αύτώ βαθμώ καί ένισχυθη το 
προσωπικόν τής διά τού άρθρου 6 τού Η' Ψηφίσματος τής 
Ε' Αναθεωρητικής Βουλής (17/28.2.1975) συγκροτηθει- 
σης ολιγομελούς Ειδικής 'Υπηρεσίας Συντάξεως Γενικού Ευ
ρετηρίου κατά χρονικάς περιόδους, τών εις- τά επίσημα πρα
κτικά, την έφημερίδα συζητήσεως κλπ. περιλαμβανόμενων ση
μαντικών διά τήν πολιτικήν ζωήν τής Χώρας θεμάτων.

20. Ή όρθή διάρθρωσις τών 'Υπηρεσιών τής Βουλής καί 
ό καθορισμός τών οργανικών θέσεων έκάστης τούτων, έχει 
ώς βασικήν προϋπόθεσιν τήν γνώσιν τού τρόπου λειτουργίας 
τών 'Υπηρεσιών τού Κοινοβουλίου, έν πολλοίς άσχέτων πρός 
τάς τυπικάς μορφάς τών υπηρεσιών τής Διοικήσεως (Επί
σημα Πρακτικά, Νομοπαρασκευαστικοί καί Νομοθετικοί Έρ- 
γασίαι, Κοινοβουλευτικοί Έπιτροπαί, Κοινοβουλευτικός νΕ- 
λεγχος κλπ.).

Παραλλήλως καί ή ίεραρχική διάταξις τού Προσωπικού 
έχει, ώσαύτως, βασικήν προϋπόθεσιν τήν γνώσιν τών αναγκών 
έκάστης τών έξειδικευμένων καί διαφερουσών άλλήλων 'Υπη
ρεσιών τής Βουλής. Ή θεμελιώδης αϋτη άρχή, τήν σημα
σίαν τής όποιας δύναται νά έκτιμήσουν κατ’ άξίαν ο! εις τό 
έργον τής Βουλής άφιερωμένοι κοινοβουλευτικοί, παρεβιάσθη 
άπό τής έκδόσεως τής Γ' Συντακτικής Πράξεως 1967.

21. Ή σχεδίασες τής υπηρεσιακής χαταστάσεως τού Προ
σωπικού τής Βου/.ής δέν είναι, έξ άλλου, δυνατόν νά άγνοή- 
ση τάς κρατούσας σήμερον γενικάς άρχάς τής υπηρεσιακής 
χαταστάσεως τού Προσο)πικού τών δημοσίων πολιτικών υπαλ
λήλων.

Ύπό τά δεδομένα ταΰτα, διά τού συνταχθέντος σχεδίου 
έπεδιώχθη. άφ’ ένός μεν ή πρόσφορος προ- τήν αποστολήν 
τής Βουλής όργάνωσις τών Υπηρεσιών αυτής, εντός· τού έν- 
δεικνυομένου πλαισίου διά τήν αποδοτικήν λειτουργίαν αυτών, 
άφ’ ετέρου δέ ή διαμόρφωσις νομικού καθεστώτος, τό όποιον 
θά κατοχυρώνη τήν υπηρεσιακήν κατάστασιν τού Προσωπι
κού, θά διασφαλίζη δέ παραλλήλως καί τήν διά τάς άνάγ- 
κας τής λειτουργίας τής Βου/.ής αυτονόητον δραστηριότητα 
αυτού.

Ό συγκερασμός τών δύο τούτων άρχών είναι επιβεβλημένος 
έκ τής ιδιορρυθμίας τών 'Υπηρεσιών τής Βουλής, θά άπε- 
τέλε: δέ άστοχον άπλούστευσιν ή καθολική υπαγωγή τού Προ
σωπικού τής Βουλής εις τό σύνολο·/ τών γενικών περί τών 
δημοσίων υπαλλήλων διατάξεων, ιός αύται έκάστετε ισχύουν.

— Καί τούτο άκριβώς έπεδιώχθη διά τού συνταχθέντος 
Σχεδίου.

Ουτω, τό ύπό κρίσιν τής Βουλής υποβαλλόμενε·/ Σχέδιο·/ 
Κώδικες υπηρετεί τήν άρτια·/ διάρθρωσιν τών 'Υπηρεσιών τής 
Βουλής καί συμπορεύεται πρός τάς διατάξεις τού Υπαλλη
λικού Κώδικος.
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22. Αυτονόητος τυγχάνει δ λόγος διά τόν όποιον δέν περι- 
ελήφθησαν εις τό Σχέδιο·; αί μετά την ισχύ·; τής Γ' Συν
τακτικής -Πράξεως 1967 έκδοθεισαι διατάξεις. μή προσαρ- 
μοζόμενα: πρός την λειτουργίαν τού Κοινοβουλίου. διά των 
όποιων επανειλημμένως έτροποποιήθη ό Κανον.σμός τής Βου
λής.

Ή αίτιολόγησις τής έπιδιωκομένης θεραπείας τών ττερι- 
πτώσεων εκείνων. καθ' άς έλαβε χώραν οξεία παράβασις τών 
επιταγών του Συντάγματος, είναι περιττή.

23. Έξ άλλου, ή κατάργησις τής απονομής δαίμων ν.αι 
μισθών. άνωτέρων τής οργανικής θέσεως, άτυτί προαγωγής 
καί ή απαγόρευα:ς τού διορισμού μονίμου προσωπικού 7.ατ ανε
ξέλεγκτου κρίσιν τοϋ Προέδρου τής Βουλής ν.αι εις οιου- 
δήποτε βαθμού θέσιν, ώς καί ή καθιέρωσες τής ένότητος 
τών θέσεων εις ώρισμένους βαθμούς. αποτελούν θεμελιώδη 
βελτίωσιν τοϋ διέποντος τό προσωπικόν τής Βουλής νομικού 
καθεστώτος.

Περαιτέρω, ή κατά συνταγματικήν επιταγήν επιβεβαίωσες 
τού δικαιώματος προσφυγής ή αίτήσεως άκυρώσεως κατα τών 
διοικητικού περιεχομένου πράξεων τοϋ Προέδρου τής Βου
ής, ενώπιον τού Συμβουλίου Επικράτειας, αποτελεί αποφα
σιστικόν βήμα πρός διασφάλισιν τοϋ προσωπικού καί θέτει 
:ό θεμέλιον τής άναμορφώσεως τών Υπηρεσιών τής Βουλής.

24. Ή ποικιλία,, έ_ξ άλλου, τών.-διατάξεων, αίτινες έσω- 
σεύθησαν κατά περιόδους εις τόν παλαιόν Κανονισμόν τής 
Βουλής, οστις διετήρησε τήν αυτήν δομήν άπό τοϋ παρελθόν- 
:ος αΐώνος καί ή καθυστέρησες τοϋ εκσυγχρονισμού αϋτοΰ, 
•.ατέστησαν αναπόφευκτο·; τήν διόγκωσιν τών μεταβατικών δια- 
άξεων τοϋ Σχεδίου, διά τών οποίων εκκαθαρίζεται όριστι- 
.ώς ή δημιουργηθείσα ανωμαλία εις πολλάς είδικάς περι
ζώσεις, έξ αιτίας διατάξεων καταργηθεισών ή διά τοϋ πα- 
όντος όριστικώς καταργουμένων.

1. Κατά τήν σύνταξιν τοϋ τμήματος τοϋ Σχεδίου, τοϋ ανα
ιρεμένου εις τό Λογιστικόν τής Βουλής, έπρυτάνευσαν αί 
ασικαί άρχαί, αί διέπουσαι διεθνώς τόν προϋπολογισμόν καί 
ό λογιστικόν σύστημα τών Βουλών ήτοι: ή αρχή τής οίκο- 
ομικής αυτονομίας τών Κοινοβουλίων: Ή αρχή τής οίκο- 
ομικής αυτονομίας τοϋ Κοινοβουλίου δέον όπως έκδηλοϋται 
?■ ενός μέν κατά τήν σύνταξιν καί εγκρισιν τού προϋπολο- 
σμοϋ. άφ’ ετέρου δέ κατά τήν διάρκειαν τής έκτελέσεως 
τοϋ.

Συμφώνως πρός αυτήν, α) τό Κοινοβούλιο·;, διά τών αρ
αιών οργάνων του, καθορίζει έλευθέρως τά έν τώ προϋπο- 
•γισμώ αύτοϋ κονδύλια. Ό προϋπολογισμός τής Βουλής έν- 
:σσεται εις τόν Γενικόν Κρατικόν Προϋπολογισμόν, κατ’ 
χήν άνευ δικαιώματος τροποποιήσεώς τίνος άπό τής έκτε- 
στικής εξουσίας, β) Βάσει τής αυτής αρχής, κατά τήν 
τθεσιν τών πιστώσεων τοϋ ψηφισθέντος προϋπολογισμού, ά- 
λουθοϋντα: μέν αί γενικά: διατάξεις τοϋ δημοσιονομικού 
'•αίου. προσηρμοσμέναι, όμως, /.ατά τρόπον ώστε, διά τής 
αρμογής αυτών να μή θίγεται ή οικονομική αυτονομία τοϋ 
-,ινοβουλίου.

’Εκ τής συγκριτικής έπισκοπήσεως τών διεθνώς κρατούν- 
ν, συνάγεται ότι ή οικονομική αυτονομία τών Κοινοβουλίων, 
τή καθ’ έαυτήν, δεν αμφισβητείται, περιλαμβάνεται ϊέ με- 
ξύ τών πρώτων γνωρισμάτων τής εξουσίας των. '

γίνεται δεκτόν ότι ή ανεξαρτησία τών Κοινοβου- 
OV οφείλει νά στηρίζεται έπ'ι μέσων ικανών νά έξασφαλί- 

ελευθερία; τής δράσεως αυτών. Τούτο προϋποθέ- 
οπως. επαρκείς πιστώσεις διά τήν κάλυψιν τών δαπα;ών 
τίθενται εις τήν διάθεσιν αυτών.

2. Κατά γενικόν κανόνα, έκάστη Βουλή καθορίζει, άφ’ 
τής, τό ύψος τών ίδιων αυτής εξόδων, οι’ ίδιου προϋπο- 
ισμοϋ. περιλαμβανομένου. κατά κανόνα, εις τόν γενικόν προ. 
λογισμόν τοϋ Κράτους. Ή εκτασις καί τό ύψος τών προ- 
θεων τοϋ προϋπολογισμού τής Βουλής εις τήν α' φάσιν, 
Ζορίζονται είτε υπό τοϋ Προέδρου τής Βουλής είτε υπό

τοϋ Π ροεδρείου. ή ΰπό ώρισμένων μελών αύτοϋ, είτε ϋπο ει
δικευμένης επιτροπής, ϋπό τήν προϋπόθεσιν ότι ή προκαταρ- 
κτική σχεδίασις έπετελέσθη ύπό τών διοικητικών υπηρεσιών 
τής ιδίας.

3. Τό πρόβλημα περί τοϋ δυνατού τής παρεμβάσεως τής 
εκτελεστικής εξουσίας κατά τήν κατάρτισιν τοϋ προϋπολο
γισμού. ήτοι κατά τόν καθορισμόν τών πιστώσεων, αιτινες 
διατίθενται διά τό Κοινοβούλιο·;, ποικίλλει εις τάς διάφο
ρους Χώρας.

Τό εις τάς Ηνωμένας Πολιτείας τής ’Αμερικής, τό 
Βέλγιο·;, τήν Δανίαν, τήν ’Ιταλίαν, ακολουθούμενο·; σύστημα 
διασφαλίζει τό ανώτατο·; όριο·; ανεξαρτησίας εις τάς συνε
λεύσεις τών ’Αντιπροσώπων. Έπειτα άπό αυτοτελή συζήτη- 
σιν, εις τήν όποιαν ή Κυβέρνησις δέν λαμβάνει μέρος, ό συν
ολικές αριθμός τών αίτηθεΐσών πιστώσεων άναν.οινοϋται εις 
τό Ύπουργείον έπί τών Οικονομικών καί έγγράφεται «διά τήν 
τάξιν» εις τόν γενικόν προϋπολογισμόν άνευ τής συγκαταθέ- 
σεως ή καί γνώμης έστω τής Κυίερνήσεως.

Εις έτέρας Χώρας, ώς ή Αυστραλία, ή Αυστρία, ή Φι
λανδία. ή Μεγάλη Βρεταννία. τό ’Ισραήλ, τό Λουξεμβούρ
γο·;, ή Νορβηγία, αί Κάτω Χώρα: και ή 'Ελβετία, ό προ
ϋπολογισμός τοϋ Κοινοβουλίου ένσωματοΰται εις τόν προϋπο
λογισμόν 'Υπουργείου τινός. τούτο δέ σημαίνει ότι έφ’ όσον 
ούτος καταρτισθή εντός έκάστου Κοινοβουλίου, απαιτείται έν 
συνεχεία,- διά νά συμπεριληφθή εις τόν γενικόν προϋπολογι
σμόν, ή συγκατάθεσις τοϋ Θησαυροφυλακίου ή τοϋ 'Υπουρ
γείου τών Οικονομικών ή άλλου αντιστοίχου εκτελεστικού 
οργάνου. ’Επικρατεί πάντως έθιμικώς ή αρχή τής αποφυγής 
οιασδήποτε τροποποιήσεώς παρά τών αρχών τούτων.

Ή Σουηδία υιοθετεί πρωτότυπον λύσιν: 'Αρμόδιοι πρός 
σύνταξιν τοϋ προϋπολογισμού τοϋ RIKSDAG είναι οί «Επί
τροποι τής 'Εθνικής 'Υπηρεσίας τοϋ Δημοσίου Χρέους», οί 
όποιοι διαβιβάζουν τάς προτάσεις των εις τήν Κυβέρνησιν 
όπως συμπεριληφθοΰν εις τόν Γενικόν Προϋπολογισμόν. ’Αλ
λά ή αρχή τής οικονομικής αυτονομίας μάλλον διατηρείται, 
διότι οί έν λόγω ’Επίτροποι εκλέγονται ύπό τοϋ RIKSDAG 
καί είναι υπεύθυνοι μόνον ένώπιον αύτοϋ.

Εις τήν Γα λλίαν έφαρμόζεται, έπίσης, ειδική διαδικασία, 
θεσπισθείσα ύπό τό Σύνταγμα τοϋ 1958. Παρ’ όλο·; ότι ή 
οικονομική αυτονομία τών δύο Σωμάτων αναγνωρίζεται κατη- 
γορηματικώς, έν τούτοις καθιεροϋται καί συμμετοχή έτέρων 
όργάνων κατά τό στάδιο·; τής επεξεργασίας τοϋ Προϋπολο
γισμού. Πράγματι, αί απαραίτητοι διά τήν λειτουργίαν άμ- 
φοτέρων τών Σωμάτων, Βουλής καί Γερουσίας, πιστώσεις 
καθορίζονται ύπό έπιτροπής, άποτελουμένης έκ τών Κοσμητό
ρων τών δύο Σωμάτων, πλήν όμως ή έπιτροπή αύτή συζητεΐ 
ύπό τήν προεδρίαν ενός Προέδρου Τμήματος τοϋ ’Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, συμμετέχουν δέ τής ’Επιτροπής (συμβουλευτικούς) 
καί δύο Σύμβουλοι τοϋ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ή ’παρέμβασις τής εκτελεστικής έξουσίας εμφανίζεται 
ενίοτε σαφέστερα. Εις ’Ιρλανδίαν τό άνώτατον όριον τών δα
πανών καθορίζεται ύπό τοϋ 'Υπουργού τών Οικονομικών.

Εις τήν 'Ομόσπονδο·; Δημοκρατίαν τής Γερμανίας ό προ
ϋπολογισμός τοϋ Κοινοβουλίου ύποβάλλεται ύποχρεωτικώς εις 
τήν Κυβέρνησιν, ή οποία δύναται νά μή έγκρίνη, ή, νά τρο
ποποίηση τούτον, τελικώς όμως άποφασίζετ ή Βουλή.

Εις τήν ’Ιαπωνίαν ή κυβερνητικ.ή παρέμβασις είναι ίτ: 
πλέον σημαντική: Εις τήν Κυβέρνησιν ανήκει ή άρμοδιέτης 
τοϋ καθορισμού τοϋ ΰψους τών πιστώσεων, μετά παροχήν συμ
βουλευτικής γνώμης τών Προέδρων τών δύο Βουλών, αλλά, 
όπως καί εις τήν Ομόσπονδο·; Γερμανίαν, έάν τυχόν έμφανι- 
σθή διάστασις γνωμών μεταξύ εκτελεστικής καί νομοθετικής 
έξουσίας, τό δικαίωμα τής τελικής ρυθμίσεως έπαφίεται εις
τήν Δίαιταν.

4. 'Η ψήφ:σις τοϋ προϋπολογισμού τών Κοινοβουλίων σπα- 
νίως παρέχει αφορμήν εύρυτέρων συζητήσεων, διότι τά έν αΰ- 
τώ κονδύλια ύπόκεΐνται εις τήν έπεξεργασίαν κοινοβουλευτι
κών οργάνων, ένδεχέμεναι δέ αντιρρήσεις έχουν ήδη συζητηθή 
καί άρθή κατά τήν προηγουμένην τής ψηφίσεως έπεξεργασίαν.
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Ένφ at Βουλαί, πλήν σπανίων εξαιρέσεων, διέπονται ύπό 
καθεστώτος ανεξαρτησίας κατά,, τήν καταρτισίν τού προϋπο
λογισμού αύτών, συμβαίνει το άντίύετον όσον αφορά τον έλεγ
χον κατά την έκτέλεσιν τού Π ροϋπολογισμού.

5. Εις πλείστας Χώρας, κατά τήν έκτέλεσιν τού ττροϋττο- 
λονίσμού τοΰ Κοινοβουλίου, τηρούνται αί διατάξεις τού κοι- 
νοϋ* Δημοσιονομιχοϋ Δικαίου. Οϋτω, παρακολου-3εΐτα: αυτή και

κής αρμοδιότητας, συγχρόνως δε ξένων πρός τάς Συνελεύσεις, 
άλλα χαί ανεξαρτήτων τής έχτελεστιχής εξουσίας.

Κατά τό Βρεταννικόν σύστημα πρόκειται κερί τού γενιχοΰ 
έλεγκτού τών δημοσίων λογαρισμών, όριζομένου ύπό τοΰ αρχη
γού τού Κράτους, άλλα άναχαλουμένου μόνον ύπό τού Κοινο
βουλίου.

Εις την Νορβηγίαν έχλέγεται ύπό τού STORTING τό 
όργανον ελέγχου. Εις Αυστρίαν, ’Ιαπωνίαν, 'Ολλανδίαν, ό έ
λεγχος ένεργείται ύπό τού ’Ελεγκτικού Συνεδρίου, εις ’Αργεν
τινήν ομοίως όστό «Δικαστηρίου Ελέγχου». Εις τήν Όμόσπον- 
δον Δημοκρατίαν τής Γερμανίας ύπό τής Όμοσπόνδου Τπη- 
ρεσίας ελέγχου, εις Σουηδίαν ύπό τής « Εθνικής Διο’-χήσεως 
τού Δημοσίου Χρέους», εις Ήνωμ. Πολιτείας ’Αμερικής ύπό 
τής Γενικής Υπηρεσίας Λογαριασμών, ύπό τήν έποπτείαν τού 
«Γενικού Έλεγκτού», (άνεξαρτήτου δικαστού).

6. Άντι-3έτως, εις έτέρας Χώρας επικρατούν άντ'.λήψεις 
πλέον αΰστηραί όσον άφορά εις τήν Κοινοβουλευτικήν άνε- 
ξαρτησίαν, άπαγορευομένης τάσης άναμίξεως ξένης τίνός άρ- 
χής εις οικονομικά -3έματα άφορώντα τό Κοινοβοΰλιον, ένώ 
έ έλεγχος άσκεΐται άποκλειστικώς άπό εσωτερικά όργανα τών 
Συνελεύσεων έπί τούτω οριζόμενα.

Ό έλεγχος ουτος άσκεΐται, κατά κανόνα, παρ’ ειδικής κοι
νοβουλευτικής έπιτροπής, όπως εις τό Βέλγιον καί τήν Γαλ
λίαν. ■-

7. Τό συνταχ·3έν Σχέδιον εξασφαλίζει πλήρη οικονομικήν 
αυτοτέλειαν εις τό Νομοθετικόν Σώμα. Τόσον κατά τό στά- 
διον τής καταρτίσεως τού . Π ροϋπολογισμού, όσον καί κατά τό 
στάδιον τής έκτελέσεως ‘ αυτού, τό Νομοθετικόν Σώμα, είτε 
αυτό τούτο, έν 'Ολομέλεια, είτε διά τών οργάνων του, άσκεί 
άποφασιστικήν καί αποκλειστικήν αρμοδιότητα. Ή ένσωμάτωσις 
τού Προϋπολογισμού τής Βουλής εις τόν Γενικόν Κρατικόν 
Προϋπολογισμόν, άνευ δυνατότητες τροποποιήσεώς τίνος, καί 
ή άνακοίνωσις τής πορείας έκτελέσεως τού προϋπολογισμού 
αυτής εις τό Τπουργείον Οικονομικών, υπαγορεύεται έκ τής 
άνάγκης έξασφαλίσεως ενιαίας εικόνες τών Οικονομικών τής 
Πολιτείας, δέν ·3ίγεΐ. όμως, τήν άποφασιστικήν αρμοδιότητα 
τού Κοινοβουλίου κ.α: τών οργάνων αυτού.

8. Έξ ετέρου, επειδή ή άρχή τής νομιμότητες άποτελεί 
συστατικόν στοιχείον τού Κράτους Δικαίου καί διέπει τήν δρά- 
σ'·ν όλων τών Κρατικών Λειτουργιών, έκρί-όη σκόπιμος καί επι
βεβλημένη ή έξασφάλισις ελέγχου κατά τό στάδιον τής πρα- 
γματοποιήσεως τών δαπανών πρός πλήρη διασφάλισιν τής νο
μιμότητες τούτων καί διαφύλαξίν τού κύρους τού Κοινοβουλίου.

Ό έλεγχος ούτος άνατί-5ετα· εις τά όργανα τής αρμόδιας 
κρατικής λειτουργίας, ήτοι τής δικαστικής τοιαύτης. Πρόκει
ται, συνεπώς, περί ελέγχου δικαστικού καί ούχί διοικητικού. 
Αρμόδιον κατά τό Σύνταγμα Άνώτατον Δικαστήριον πρός 
άσκησιν δικαστικού ελέγχου έπί τών έν γένει δαπανών τού Κρά
τους είναι τό Ελεγκτικόν Συνέδριον. δ’·’ δ καί έ έλεγχος τής 
νομιμότητες τών δαπανών τής Βουλής άνατί-ύετα: διά τού 
Σχεδίου εις Πάρεδρον τού ’Ελεγκτικού Συνεδρίου.

■Θά άπετέλει ιστορικήν παράλειψιν έάν δέν έσημειούτο έν 
προκειμένω ότι τό ουσιαστικόν μέρος τού υπό κρίσιν Κώδικες, 
ως και μέρος τών μεταβατικών διατάξεων, είχε ολοκλήρωσή 
καί διανεμητή εις τά τακτικά καί τά αναπληρωματικά μέλη 
τής Ειδικής Επιτροπής, ΰπό τήν έμπνευσμένην συμμετοχήν, κα- 
Ψυδήγησιν καί Π ροεδρίαν τού έπίφανούς προκατόχου μου εις 
τήν Προεδρίαν τής Βουλής (1974 — 1977) καί σημερινού 
’Αντιπροέδρου τής Κυβερνήσεως, κυρίου Κων/νου Ευσταθίου 
Παπακωνσταντίνου —ή προσωπική συμβολή τού όποιου ·5ά πρέ
πει νά έξαρ·5ή ιδιαιτέρως — τήν 25ην ’Ιουνίου 1977. Εί
ναι βέβαιον ότι έάν δέν είχον μεσολαβήσει αί Βουλευτικά! τήν

έκλογαί τής 20ής Νοεμβρίου 1977 τό έργον τής ’Επιτροπής 
Κώδικος ·3ά είχε περατω-3ή ένωρίτερον καί τό τελικόν Σχέ- 
διόν της ·3ά είχε τε·3ή ύπ’ όψιν τής Εόνικής Αντιπροσωπείας 
πρό ικανού ίσως χρονου.

Ή έκ τών έκλογών όμως διαμορφωσεΐσα νέα σύν·3εσις τής 
Βουλής καί οϊ έν τώ μεταξύ ψηφισ-3έντες διά τό σύνολον 
τών διοικητικών υπαλλήλων τού Κράτους νόμοι, έπέβαλον τήν 
άναμόρφωσιν ένίων διατάξεων καί τήν προσαρμογήν των πρός 
τήν ιδιορρυ-ύμίαν τών υπηρεσιών τής Βουλής, έξ ού λόγου 
καί έν συναρτήσει πρός τήν άδιάκοπον λειτουργίαν τού Κοι
νοβουλίου, τόσον διά τό Νομοθετικόν Έργον, όσον και διά τόν 
Κοινοβουλευτικόν "Ελεγχον, παρετά-ύη, έν τινι τρόπω. ή όλο- 
κλήρωσις τού τελικού κειμένου. Εις το στάδιον τούτο πρά
γματι έγένετο άναμόρφωσις ολοκλήρου τού προτέρου σχεδίου, 
ιδία δέ τού Κεφαλαίου περί Μεταβατικών διατάξεων, δ’ ον 
λόγον καί έχρειάσ-3η καί μία είσέτι συνεδρίασις, τής Επι
τροπής Κώδικος, μόλις τήν 28.5.1980, διά τάς αναγκαίας 
προσαρμογές εις τό παραδοσέν τήν 12.10.1979· τελικόν 
κείμενον, θά πρέπει νά σμολογη-όή όμως ότι διετέ·3η- 
σαν πολλαί συνεδριάσεις διά τήν διατύπωσιν τών μετα- 
βατικών διατάξεων μέ γνώμονα τήν άρσ'ν τών δημιούρ
γησε ισών κυρίως κατά τήν 7ετίαν άνωμαλιών καί τήν αποφυ
γήν προσωπικών διατάξεων. Αί δ:ατυπω·3είσαι, ΰπό τών μελών, 
γνώμαι άπετέλεσαν άντικείμενον εύρείας συζητήσεως καί έξε- 

_ τιμή-3ησαν δεόντως ύπό τής Έίπιτροπής, διότι δλαι έπήγαζον 
άπό τήν διά-ύεσιν νά καταστή άρτιώτερος όλΚώδιξ, βάϊεί'γε- 
νικών κριτηρίων καί διατάξεων, μακράν προσωπικών τοιούτων.

Δικαιούται νά έπίκαλεσ-ύή ή Επιτροπή ότι μέ σύνεσιν, έρ- 
γατικότητα καί στάύμισιν όλων τών παραγόντων καί υπη
ρεσιακών έπιπτώσεων έπετέλεσε τό χρέος της εις τό άκέραιον 
καί αξίζει έπ Ίνος εις τά μετασχόντα τού έργου μέλη της 
διά τό υψηλόν αίσ-3ημα εΰ·3ύνης καί καλής πίστεως, τό όποιον 
έπέδειξαν εις τάς πολυώρους συζητήσεις, κατά τήν έπεξεργα- 
σίαν καί τελικήν διατύπωσιν τού ύπό ψήφισιν Κώδικος.

Ή συμβολή όλων τών μελών ΰπήρξεν πολύτιμος.
Καίτοι σά ήδύνατο βασίμως νά ύποστηρ:χ-3ή, κατά τό HV 

1975 Ψήφισμα τής Βουλής, ότι ό οΰτω Γυνταχ-3·είς Κώδιξ 
ήδύνατο νά άχ-3ή ώς ειχεν άπ’ εύ-3-είας πρός ψήφισιν εις τήν 
'Ολομέλειαν τής Βουλής, κατά τήν κα·3:ερωμένην διαδικασίαν 
ψηφίσεως κωδίκων, μή άπαιτουμένης έπεξεργασίας ύπό 
τής Διαρκούς ’Επιτροπής έπί τού Κανονισμού τής 
Βουλής, έν τούτ,οις λόγο: πολιτικής εύαισ·3ησ!ας καί τηρή- 
σεως όλων τών κανόνων τού Δημοκρατικού διαλόγου ήγαγον 
τό Προεδρείον εις τήν άπόφασιν νά παραπέμψη. άπό 19.11. 
1979, τόν συνταχ·3έντα ύπό Ειδικής 'Επιτροπής Κώδικα πρός 
τήν ’Επιτροπήν ταύτην, δεδομένης τής σημασίας του διά 
τήν εΰρυ-5μσν καί αποδοτικήν λειτουργίαν τού Κοινοβουλίου.

Ή ’Επιτροπή αΰτη άπεδέχ·3η τό ύποβλη·3έν Σχέδιον Κώ
δικος, έν τέλε: τού όποιου έπρότεινε τήν πρσσ·3ήκην διατά
ξεων μεταβατικού κυρίως χαρακτήρος.

Πράγματι ώς προκύπτει έκ τής ύπό ημερομηνίαν 3 ’Ιουνίου 
19S0 Έκ·5έσεως τής Διαρκούς έπί τού Κανονισμού τής Βου
λής ’Επιτροπής, αΰτη τό μέν προτείνει τήν έν όλω κύρωσιν του 
συνταχ-3εντός, ύπό τής Ειδικής Επιτροπής τοΰ Η' 1975 Ψη
φίσματος. Κώδικος. τό δέ. μετά στά-3μισιν τών ίδιαζουσών 
είς τήν Βουλήν συνψηκών έργασίας καί τών έν τώ μεταξύ -3ε- 
σπ:σ-3ε:σών διά τούς διοικητικούς υπαλλήλους τού Δημοσίου 
διατάξεων, έπρότεινεν όπως, έν τέλει τού Κώδικος καί ύπό 
μορφήν αυτοτελών άρ-3ρων, προστε·3ούν - καί τιν.ες προτάσεις 
αυτής, δι’ ών σκοπτείτα: κυρίως ή άποκατάστασις γινομένων 
κατά τήν διάρκειαν τής δικτατορίας αδικιών καί παραλεί
ψεων, έν ταύτώ δέ καί ή ίκανοποίησις τού συνόλου σχεδόν τών 
αιτημάτων τών έργαζομένων ή έργασ·3έντων εις τήν Βουλή···.

Τό μέγιστον μέρος τών προτάσεων τούτων τής Διαρκούς 
Επιτροπής έπ: τού Κανονισμού τής Βουλής. υίο·3ετή-3η ύπυ 

τοΰ Προεδρείου τής Βουλής, τό κείμενον δέ τούτων, είδικώς. 
περ:ελήφ-5η εις τήν ύπό κρίσιν τής Βουλής ύποβαλλομένην 
πσοτασιν. ώς δεύτερον μέρος αύτής. έν συνεχεία τού ύπό τής 
Επιτροπής τού HV1975 Ψηφίσματος έγκρι·3έντος σχέδιο- 
Κώδικος. οάτις ·3έλε: κυρω·3ή. συαφώνως πρός τα hap
1 παράγραφος 4 τού Η VI 975 Ψηφίσματος οριζόμενα, κατ.’

εν τω ΰυντάγματι διαδικασίαν ψηφίσεως Κωδίκων.
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Εις τχύτα άποσκοπεί ή υποβαλλόμενη πρότασις. τήν όποιαν 
εχομεν την τιμήν νά -όέσωμεν ϋπ’ οψιν τής Ολομελειας του 
Σώματος ·/.αι νά παρχκαλέσωμεν όπως τήν περιβάλη δια τής 
ψήφου της.

Έν Άνήνχις τή δ Ιουνίου 1980
Ό Πσόεδοος τής Βουλής 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΑΠΑΣ1ΙΥΡΟΥ

ΑΠΟΨΑΣΙΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Π::ί κυρώσεως τοϋ Κώδικος «περί Οργανώσει»; των Ιπη- 

ρεσιών τής Βουλής καί Κχτχστάσεως τοϋ Προτωττ/.ου 
’χυτής» (Μέρος Β' Προσωπικόν τής Βουλής), ώς διετυ- 
ττώ-ϋη υπό τής Επιτροπής τοϋ Η71975 Ψηφίσματος τής 
Ε’ Α ν α ·5 ε ω ρ ητ ικ ή ς Βουλής», ώς /.αt συμπληρωματικής 
προτάσεως τοϋ Προέδρου τής Βουλής περί προσθήκης 
μεταβατικών τ'.νων διατάξεων.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Άρ·3ρον Πρώτον.
Κυροϋτχι έν όλω ό ύπό τής τυστα-ύείσης, κατά τό Η/1975 

Ψήφισμα τής Ε' ’Αναθεωρητικής Βουλής, Ειδικής Επιτρο
πής Συντάξεως «Κώδικος ’Οργανισμού τών ’Υπηρεσιών τής 
Βουλής 7.5: Κάτάστχσεως τοϋ προσωπικού χυτής» κχταρτι- 
σθείς Κώδιξ (Μέρος Β' — Προσωπικόν τής Βουλής), εχων 
οϋτω:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Μέρος Β'
Κώδιξ

Περί Όργχνώσεως τών 'Υπηρεσιών τής Βουλής 
7χ! Καταστάσεως τοϋ Προσωπικού αυτής.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
Γενικχί διατάξεις. διάρθρωσις 
7χί αρμοδιότητες Ύττηρετιών.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Α' 
ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άϊ-3: ον 1.

1. Τών Υπηρεσιών τής Βουλής προίστχτχι ό Πρόεδρος 
:ς Βουλής, άσκών τάς έκ τοϋ Κανονιχμοΰ αρμοδιότητας του 
τι μετά την διάλυσιν τής Βουλής y.a! μέχρις εκλογής νέου 
ροέδρου. 7ατά τά ΰττό τής παρ. 2 τοϋ άρ-5ρ. 6 τοϋ Κανο-

ταοϋ αυτής (Μέ: 
2. Οί υπάλληλό

ςλοι, ειοιν.ως

ς Α' Κοινοβουλευτικόν) οριζόμενα.
τής Βουλής είναι δημόσιοι πολιτικοί ΰπάλ-
χγμένοι εις τήν υπηρεσίαν τής ’Εθνικής

ντιποοσωπειας.
3. Η όργά/ωσις τών Υπηρεσιών τής Βουλής καί ή ΰπη- 
σιχκή έν γένει κχτάστχσις τών υπαλλήλων αυτής διέπον- 
: άποκλειστικώς υπό τοϋ παρόντος.
4. Μή υπάρχοντες Προέδρου τής Βουλής, αί ύπό τοϋ πά
τος προβλεπόμενχι αρμοδιότητες αΰτοΰ άοκοΰνται υπό τοϋ 
τά τό χρθρον 8 nap. ί τοϋ Κανονισμού τής Βουλής (Μέ- 
: Α' Κοινοβουλευτικόν). άνχπ/.ηροϋντος αυτόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Β'

ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρον 2.
. Αί 'Υπηρεσία· τής Βουλής είναι:

4. Το Γραφείο·/ Προέδρου καί ή παρ' χΰτώ Ειδική Γρχμ- 
εία.
3. Τά Γραφεία τών ’Αντιπροέδρων τής Βουλής.

Γ. Τά έν τή Βουλή Γραφεία τών Πολιτικών Κομμάτων.
Λ. Ή Γενική Γραμματεία.
Ε. Η Γενική Διεύθυνσις τών 'Υπηρεσιών τής Βουλής.
2. Επίσης παρά τή Βουλή λειτουργούν:
Α. Γραφείο·/ Συμβούλου επί Λιε-ύνών Σχέσεων.
Β. "οαφείον Π χρέδρου τοϋ Ελεγκτικού Συνέδριου.

Υπηρεσία! παρά τώ Ποοέδρω.

"Αρνρ ον 3.
1. Ό Πρόεδρος τής Βουλής έπικουρείται υπό τής παρ’ 

χύτώ λειτουργουσης Ειδικής Γραμματείας.
Εις τήν άρμοδιότητχ τής Γραμματείας ανήκει ή διεκπε- 

ρχίωσις. συμφώνως πρός τάς οδηγίας τοϋ Προέδρου τοϋ Σώμα
τος. παντός θέματος άφορώντος εις τάς διαδικασίας, τάς 
προϊλεπομενχς υπό τών άρθρων 49. 60 παρ. 2. 61. 62, 63 
παο. 3. 84. 8δ καί 86 τοϋ Συντάγματος, ώς καί τών <αοθρων 
14’. 16. 17. 20 παρ. 5, 57—62 καί 101—104 τού Κανονι- 
σμοϋ τής Βουλής (Μέρος Α* Κοινοβουλευτικόν) καί πάσης 
έτέρας σχετικής διατάξεως τοϋ Κανονισμού τής Βουλής. Πε- 
ρατουμένων τών κατά τά ώς ά/ω άρθρα προβλεπομένων δια
δικασιών. οί σχετικοί φάκελλοι παραδίδονται εις τήν Διεύθυν- 
σιν Διοικητικού.

2. Δι’ άποφάσεως τοϋ Προέδρου τής Βουλής τοποθετεί
ται _ως_ Π_ροϊστάμε:/σς.τσής παρ’ αύτφ λειτουργουσης Ειδικής 
Γραμματείας, ανώτερος υπάλληλος έκ τοϋ μονίμου προσωπικού 
αυτής. ώς· καί το διά τήν λειτουργία/ τής υπηρεσίας ταύτης 
άπαρχίτητον προσωπικόν.

Ό Γενικό- Γραμμχτεύς, άπόντος δε τούτου ή κωλυόμενου 
ή μή υπάρχοντες ό Γενικός Διευθυντής τής Βουλής παρα
κολουθεί αμέσως καί έφορεύει τής λειτουργίας τής Ειδικής 
Γραμματείας.

3. Το Γραφείον τοϋ Προέδρου τής Βουλής συγκεντρώνει τά 
αναγκαία στοιχεία πρός ένημέρωσιν αΰτοΰ, οργανώνει τήν 
μετά τού Κοινοβουλίου, τών Υπηρεσιών καί τοϋ Κοινού επι
κοινωνία/ του καί επιμελείται τής τακτικής διεξαγωγής τής 
άλληλογραφίας αυτού.

Άρθρον 4.
Γραφεία ’Αντιπροέδρων.

Τά Γραφεία τών ’Αντιπροέδρων τής Βουλής, υπαγόμενα 
αμέσως ύπ’ αυτούς, έπιμελοϋντα: τής έπικοινωνίας αυτών μετά 
τών βουλευτών, τών δημοσίων υπηρεσιών καί τού Κοινού καί 
διεξάγουν τήν άλληλογραφία; αύτών.

Άρθρον 5.

Γενικός Γρχμματεύς.
Ό Γενικός Γρ2μμχτεύς:

α) Επικουρεί τά/ Πρόεδρον εις τήν διοίκησιν τών Υπη
ρεσιών τής Βουλής καί τήν άσκησιν έν γένει τού έργου αύτοΰ.

β) Προίστχτχι, άμέσως μετά τον Πρόεδρον, τών Υπηρε
σιών τής Γενικής Δ/νσεως τής Βουλής, έφορεύει- δε ιδιαιτέ
ρως επί τής λειτουργίας τής Ειδικής Γραμματείας τού Προ
έδρου.

γ) ’Ασκεί τάς κατά τον Κανονισμόν τής Βουλής ανατε
θειμένα; εις αυτόν αρμοδιότητας, ώς καί τάς κατ’ έξουσιο- 
δότησιν τού Προέδρου έκχωρουμένας αύτώ.

Άρθρον 6.

1. Τό Γραφείον Πχρέδρου τού ’Ελεγκτικού Συνεδρίου λει
τουργεί κατά τάς έκάστοτε ίσχυούσχς περί αυτού διατάξεις.

2. Χρέη Νομικού Συμβούλου παρά τή Βουλή έκτελεϊ Νο
μικός Σύμβουλος τού Κράτους καί -κατά προτίμησιν ’Αντιπρό
εδρος αύτοΰ, οριζόμενος ύπό τοϋ Προέδρου τοϋ Νομικού Συμ
βουλίου.

Ουτος γνωμοδοτεί έπί παντός θέματος καί έκπροσωπεί τήν 
Βουλήν ένώπιον παντός δικαστηρίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ' .
Διάρθρωσις της Γενικής Διευθύνσεως τής Βουλής. 

Άρθρον 7. -

Ή Γενική Διεύθυνσις τής Βουλής διαρθρούται εις τάς εν 
συνεχεία βασικάς όργανικάς μονάδας:

β)* Τήν 'Υπηρεσίαν Κοινοβουλευτικού Έργου.
β) Τήν 'Υπηρεσίαν Διοικήσεως.
ν) Τήν Επιστημονικήν 'Υπηρεσίαν τής Βουλής.
ί) Τήν Διεύθυνσιν Διεθνών καί Δημοσίων Σχέσεων;.
ε) Τό Ειδικόν Λογιστήριον.

6) Τμήμα Διεθνών Σχέσεων.
ν) Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων καί Μέσων Ενημερωσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

'Αρμοδιότητες Υπηρεσιών τής Βουλής έν γένει. 

Άρθρον 11.
Γενική Διεύθυνσις Βουλής.

Ό Γενικός Διευθυντής προΐστχται, μετά τον Γενικόν Γραμ
ματέα, τών 'Υπηρεσιών έν γένει τής Βουλής.

Άρθρον 8.
Ή 'Υπηρεσία Κοινοβουλευτικού Έργου, διαρθρούται εις 

τάς ακολούθους Διευθύνσεις καί αυτοτελές τμήμα.
I. Διεύθυνσήν Νομοθετικού Έργου, διαρθρουμένην περαι

τέρω εις τα κάτωθι Τμήματα:
α) Τμήμα Γραμματείας.
6) Τμήμα Κοινοβουλευτικών 'Επιτροπών, 
γ) καί ο) Δύο (2) Τμήματα (α, β) νομο-θετικής λειτουρ- 

γίας.
ε) Τμήμα Έκτυπώσεως κειμένων νομοθετικής λειτουρ

γίας. ( _ ... (_______  . .
στ) Τμήμα ’Αρχείου καί Εϋρετηριάσεως τού νομοθετικού 

έργου.
II. Διεύθυνσιν Κοινοβουλευτικού 'Ελέγχου, διαρθρουμένην 

περαιτέρω εις τα κάτωθι Τμήματα:
α) Τμήμα ’Αναφορών 
6) Τμήμα Ερωτήσεων
γ) Τμήμα Αιτήσεων καί Καταθέσεως Εγγράφων 
δ) Τμήμα Έπερωτήσεων
ε) Τμήμα Διεξαγωγής Κοινοβουλευτικού ’Ελέγχου, Εύ- 

ρετηριάσεως καί Στατιστικής.
Μ. Διεύθυνσιν Στενογραφικής 'Υπηρεσίας διά τό έργον 

γενικώς τού Κοινοβουλίου.
IV. Διεύθυνσιν Έκδόσεως Πρακτικών Βουλής, οιαρθρευ- 

μένην περαιτέρω εις τά κάτωθι Τμήματα:
α) Τμήμα Συγκεντρώσεως καί Επιμέλειας Έκδόσεως τών 

Π ρακτικών.
β) Τμήμα ’Ελέγχου, Διορθώσεως καί Έκτυπώσεως τών 

Π ρακτικών.
γ) καί δ) Δύο (2) Τμήματα (α, β) Συντάξεως Δελ

τίου Τυπου.
ε) Τμήμα Εϋρετηριάσεως Πρακτικών τής Βουλής.
V. Τμήμα Εντύπων.

Άρθρον 9.

Ή 'Υπηρεσία Διοικήσεως διαρθρούται εις τάς ακολούθους 
Διευθύνσεις:

I. Διεύθυνσιν Διοικητικού, διαρθρουμένην περαιτέρω εις 
τά κάτωθι Τμήματα, 'Υπηρεσίας καί Γραφεία:

α) Τμήμα Μητρώου Βουλευτών καί προστασίας τής τιμής 
τού Π ολιτικού Κόσμου, 

β) Τμήμα Προσωπικού, 
γ) Τμήμα Προμηθειών, 
δ) Τμήμα Διεκπεραιώσεως καί ’Αρχείου, 
ε) Υγειονομικήν 'Υπηρεσίαν, 
στ) Τεχνικήν 'Υπηρεσίαν, 
ζ) Γρχφείον Κινήσεως Οχημάτων.
II. Διεύθυνσιν Βιβλιοθήκης τής Βουλής, διαρθρουμένην 

περαιτέρω εις όκτώ (8) Τμήματα.
III. Διεύθυνσιν Μηχανογραφήσεως. διαρθρουμένην περαι

τέρω εις δύο (2) Τμήματα.

Άρθρον 10.

Ή Διεύθυνσις Διεθνών καί Δημοσίων Σχέσεων διαρθρούται 
περαιτέρω εις τά άκόλσυθα τμήματα: 

α) Τμήμα Διεθνών Οργανισμών.

Άρθρον 12.

Υπηρεσία Κοινοβουλευτικού Έργου.

Ή 'Υπηρεσία Κοινοβουλευτικού Έργου έχει τήν ευθύνην 
τής λειτουργίας καί τού συντονισμού τών έργασιών τών εις 
ταύτην υπαγόμενων 'Υπηρεσιών, ώς καί τήν έπ’ αύτών επο- 
πτείαν.

Άρθρον 13.
Διεύθυνσις Νομοθετικού "Εργου.

1. Εις τήν αρμοδιότητα τής Διευθύνσεως Νομοθετικού "Ερ
γου ανήκει - ή έπιμέλεια τής συγκεντρώσεως, έκτυπώσεως κυ
κλοφορίας κλπ. τών εις τήν άσκησιν τού νομοθετικού έργου 
τής Βουλής άναφερομένων έγγράφων καί τήν ένέργειαν πα- 
σης μετ’ αύτοϋ συνδεομένης πράξεως, ίδια δέ:

α) Ή έπιμέλεια τής παραλαβής παντός σχεδίου ή προ- 
τάσεως νόμου, ή τροπολογία. -( ή προσθήκης, κατατιθεμέ- 
νης άρμοδίως εις τήν Βουλή· προς ψήφισιν καί. ή μέριμνα 
τηρήσεως ειδικών περί τούτων, κατά κατηγορίας, βιβλίων.

β) Ή μέριμνα πρός διακρίβωσιν τής τηρήσεως τών ύπό 
τού Συντάγματος καθοριζομένων προϋποθέσεων πρός εισαγω
γήν καί ψήφισιν σχεδίου ή προτάσεως νόμου.

γ) Ή μέριμνα διά τήν ταχείαν έκτύπωσιν, κυκλοφορίαν 
καί διανομήν τών κατατιθέμενων σχεδίων νομοθετημάτων.

δ) 'Η έπιμέλεια τής μετά τήν έκτύπωσιν καί κυκλοφορίαν 
τών σχεδίων ή προτάσεων νόμων, παραλαβής καί καταχωρί- 
σεως τών κατατιθέμενων προσθηκών, τροπολογιών κλπ., έπί 
τών κατατεθέντων σχεδίων ή προτάσεων νόμων εις ίδια, κατά 
'Υπουργεία βιβλία καί έν συνεχεία τής καταχωρίσεως τού κει
μένου τών κατατεθέντων σχεδίων ή προτάσεων νόμων.

ε) Ή, άμα τή καταθέσει, εισαγωγή εις τάς Ινοινοβουλευ- 
τικάς Επιτροπάς διά τήν κατά τό Σύνταγμα καί τον Κανο
νισμόν τής Βουλής έπεξεργασίαν τών κατατιθεμένων σχε
δίων ή προτάσεων νόμων καί τών έπ’ αυτών τροπολογιών, 
ύπό τήν έπιφύλαξίν τών ορισμών τού άρθρου 73 τού Κανο
νισμού τής Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικόν), ώς καί ή έπι- 
μέλεια τής έκτυπώσεως καί διανομής τών έκθέσεων τών 
Κοινοβουλευτικών Επιτροπών.

στ) Ή σύνταξις καί διανομή, άπαξ τής έβδομάδος. πίνα- 
κος τών εις τήν Βουλήν κατατιθεμένων σχεδίων καί προτά
σεων νόμων.

ζ) Ή πρός τον Π ρόεδρον τής αρμόδιας Κοινοβουλευτικής 
’Επιτροπής καί τον Γραμματέα αυτής άποστολή τών σχεδίων 
ή προτάσεων νόμων, άμα τή λήψει αύτών. καί ή παρακολού- 
θησις τής πρός τήν οίκείαν ’Επιτροπήν εισαγωγής αύτών.

η) Ή μέριμνα διά τόν. ύπό τού Προέδρου τής οικείας 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, όρισμόν εισηγητών έπί έκα
στου σχεδίου ή προτάσεως καί ή ταχεία, πρός τούς όρισθέν- 
τας είσηγητάς, άποστολή τών σχετικών έγγράφων.

θ) Ή έπιμέλεια τού. ύπό τού Προέδρου έκάστης Κοινο· 
βουλευτικής Επιτροπής, καθορισμού τής ημέρας καί ώρα; 
συνεδριάσεως τής Επιτροπής καί τής συντάξεως τής Ήμε 
ρησίας Διατάξεως τού έργου έκάστης τούτων.

ι) Ή πρός τά αρμόδια Υπουργεία καί τά μέλη τής Κοι 
νοβουλευτικής Επιτροπής έγκαιρος άποστολή τής ήμερησία: 
διατάξεως τής οικείας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής.

ια) Ή τήρησις συνοπτικών Πρακτικών τών συζητήσει·)· 
τών συνεδσιάσεων τών Κοινοβουλευτικών Έπιτσοπών καί



καταχώρισις έν α ύ τ ο ·; τών γενομένων άτοδεκτών τροτολογιών 
ή τροσ-ύηκών εις τα συζητούμενα σχέδια ή τροτάσεις νόμων.

ιέ) Ή σύνταξις τής έκύέσεως έκάστης έτιτροτής έτί των 
ύτοβλη-ζέντων εις έτεξεργασίαν σχεδίων ή τροτάσεων νόμων 
εν συν εννοήσει. καί κατά τάς οδηγίας τον Π ροέδρου τής Έτι
τροτής καί ή μέριμνα τής ΰτογραφής αυτών ντο τον Προέ
δρου καί τον Γραμματέως τής Έτιτροτής.

Αντιρρήσεις ταντός είσηγητού έτί τον τεριεχομένου τής 
Έκνέσεω: αναγράφονται ύτοχρεωτικώς εν αυτή.

>γ) Ή τήρησις ίδιου βιβλίον Πρακτικών έκάστης Κοινο
βουλευτικής Έτιτροτής. ήριύμημένου νττό τον Προέδρου αυ
τής. Εις τούτο καταχωρίζονται τά συνοττικώς τηρηόέντα κα-3’ . 
έκάστην συνεδρίασιν τρακτικά. ντογραοόμενα ντο τον Προέ
δρου καί τον Γραμματέως τής Κοινοβουλευτικής Ετιτροτής.

ιδ) Ή ένημέρωσις τον οικείου Άνατληρωτού Γενικού Διευ- 
ύυντού έτΐ τής συντάξεως τής έκύέσεως τής Κοινοβουλευτι
κής Ετιτροτής έτί σχεδίου ή τροτάσεως νόμου καί ή τεραι- 
τέρω άμεσος τρθώ-3ησ:ς ταύτης τρός τήν Διενύυνσιν Νομο
θετικού “Εργου. *

2. 'Ομοίως εις τήν αρμοδιότητα τής Διευίύνσεως Νομο
θετικού Έργου ύτάγεται ή μέριμνα τής λειτουργίας: α) Τής 
Διαρκούς έτ! τού Κανονιτμού τής Βουλής Ετιτροτής και 
β) Τής Ειδικής έτ: τού Λογιστικού τής Βουλής Ετιτροτής 
/.ατά τά τερί τών Κοινοδουλεντικών Έτιτροτών οριζόμενα.

3. ΔΓ άτοφάσεως τού Προέδρου τής Βουλής συνιστάται 
έκάστοτε είδικ.ή ΰτηρεσία άρμόδια διά τήν μέριμναν τής λει- 
τουργίας__τών κατά τά άρνρα 27-καί-28-τού Κανονισμού-τής 
Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικόν) ’Ετιτροτών καί ορίζονται 
α: λεττομέρειαι όργανώσεως αυτής.

Άρ-ύρον 14. -

Διεΰνυνσις Κοινοβουλευτικού ’Ελέγχου.

Εις τήν αρμοδιότητα τής Διευύύνσεως Κοινοβουλευτικού Έ- 
,έγχου ανήκει ή ταραλαβή, έκτύτωσις καί κυκλοφορία τών 
εις άσκησιν τού Κοινοβουλευτικού Ελέγχου άναφερομένων εγ
γράφων καί τών τρός αυτόν συνδεόμενων τράξεων μέχρι τής 
συζητήσεως τούτων, ιδία δε:

α) Ή μέριμνα ταραλαβής καί καταχωρίσεώς εις ίδια 6ι- 
λία κατά 'ΓτουργεΓα τών κατατιΔεαένων άνιαφορών καί αί- 
ήσεων καταύέσεως έγγραφων, ερωτήσεων, συστάσεων καί 
τερωτήσεων.

β) Ή μέριμνα διά τήν εν τερίλήψει άνακοίνωσιν εις τήν 
ουλήν τών κατατι-λεμένων άναφορών.
γ) Ή μέριμνα διά τήν άμεσον δ-.αβίβατιν τών κατατι- 

εμένων ερωτήσεων καί έτερωτήσεων εις τούς έρωτωμένους 
α: έτερωτωμένους Ύτουργους καί ή συγκέντρωσις τών 
ταιτουμένων στοιχείων διά τήν έν τή Βουλή συζήτησιν. 

δ) Ή ταχεία διαίίβασις τρός τούς έρωτώντας τών τα- 
χομένων άταντήσεων τών ερωτωμένων 'Ττουργών, ώς καί 
ταραλαβή τών δηλώσεων τών Βουλευτών, τερί τής ίκα- 

τοιήσεως ή μή αύτών εκ τής δούείσης άταντήσεως. 
ε) Ή τεριοδική έκδοσις τινάκων τερί τών κατατι-3εμένων 
αναφορών καί ερωτήσεων, 2) έτερωτήσεων καί συστάσεων, 

στ) Ή μέριμνα διά τήν. κατά τάς όδηγίας τού Προέδρου 
ΰ Σώματος, κατάρτισιν τής ήμερησίας διατάξεως συζητή- 
υς τών άναφορών. έρωτήσεων καί έτερωτήσεων, τής ταχείας 
συτώσεως καί κυκλοφορίας ταύτης, τής ταρακολου-ύήσεως 
ν Συνεδριάσεων τού Κοινοβουλευτικού Ελέγχου τής Βου- 
ς και τής ένημερώσεως τών αντιστοίχων βιβλίων, 
ζ) Η σύνταξις ευρετηρίων καί ή τήρησις στατιστικής έτί 
εάτων Κοινοβουλευτικού Ελέγχου καί ή σύνταξις καί τήρηύ 

Αρχείου ετί τού Έτιστημονικοΰ ’Εργου.

Άρ-ύρον 15.
Διεύύυνσις Στενογραφικής Ττηρεσίας.

ύίς τήν αρμοδιότητα τής Διευόύνσεως Στενογραφικής Ύ- 
εσίας ανήκουν:

0 Ή διά τού στενογραφικού συστήματος κατά λέξιν δια- 
ωσις τών κα-3 έκάστην συνεδρίασιν τής Βουλής διαμειβο-

μένων καί έγγραττέων εις τά τηρούμενα τρακτικά ομιλιών 
καί τών ϊιεξαγομένων έν γένε: συζητήσεων έφ! όλων των άτα- 
σχολούντων τό Σώμα νεμάτων καί ή άκριβής έκ-λεσις τών 
κατά τήν οι άρκειαν τής συνεδριάσεως έντός τής αιθούσης γε- 
νομένων.

β) Ή μέριμνα τής ΰφ' έκαστου στενογράφου άτοστενογρα- 
φήσεως τού ταρ’ αυτού γραφέντος μέρους τών συζητήσεων.

γ) Ή εις ένιαίον κείμενον συγκέντρωσις και ταξινομη- 
σις τών τρακτικών έκ.άστης συνεδριάσεως.

δ) Ή μέριμνα τής άμέσου ταραδόσεως τών άτοστενογρα- 
φη-υέντων κειμένων καί τών εις τά τρακτικά καταχωρίσεων 
εγγράφων. τών τεριλαμβανόντων τά ύτό τού όμιλητού χρησι- 
μοτοιηύέντα μέρη αύτών εις τήν άρμοδίαν Διεύύυνσιν Έκδο- 
σεως Πρακτικών.

'Ap-Spov 16.
Δ:εύ'3υνσ:ς Έκδόσεως Πρακτικών.

1. Εις τήν αρμοδιότητα τής Διευύύνσεως Έκδόσεως Πρα
κτικών άνήκουν:

α) Ή έτιμέλεια τής ταρά τών άγορητών ύεωρήσεως τών 
ομιλιών αύτών.

β) Ή έτιμέλεια καταρτίσεως εις ενιαίο·/ κείμενον τών τρα
κτικών έκάστης συνεδριάσεως καί ή έν αύτοίς καταχωρισις 
αϋτουσίου, ή έν τερίλήψει, ταντός άναγνωσ-λέντος κατά τήν 
συνεδρίασιν έγγράφου, τών συζητη-3εισών τροτολογιών ή 

“τρο'σ-3ηκών ετί τών συζητουμένων σχεδίων καί τροτάσεων νό
μων, τών ΰτοβαλλομένων κατά τον Κανονισμόν τής Βουλής 
τάσης φύσεως αιτήσεων, ενστάσεων, καί αιτιάσεων, μετά τών 
ονομάτων τών ϋτοίαλόντων αύτάς τού άτοτελέσματος τά
σης διεξαγομένης ψηφοφορίας, έτί δέ τής διεξαγομένης δι’ 
ονομαστικής κλήσεως καί τών καταλόγων τής ψηφοφορίας, 
ώς καί ταντός έν γένε: στοιχείου συμβάλλοντος εις τήν κατά 
τον άρτιώτερον τρότον διατύτωσίν τών κα-S’ έκάστην συνεδρί- 
ασιν λεγομένων καί τελουμένων.

γ) Ή άτοστολή καί ή ταρακολού-3ησις τής ταχείας έκτυ- 
τώσεως, διορθώσεως τών δοκιμίων καί τής διανομής τών 
τρακτικών έκάστης συνεδριάσεως, έτιδιωκομένης τής ταχυτέ- 
ρας, καί ει δυνατόν κατά τήν έτομένην συνεδρίασιν, έτικυρώ- 
σεως αύτών.

δ) Ή έτιμέλεια τής ύτό τής Βουλής έτικυρώσεως τών 
Π ρακτικών.

ε)' Ή σύνταξις ειδικού δελτίου τύτου, τεριλαμβάνοντος 
έν συνάψει τάς κατά συνεδρίασιν καί δή κατά χρονικά τμή
ματα αυτής, διεξαγομένας συζητήσεις, ένστάσεις, ψηφοφορίας 
κλτ. ώς καί ή μέριμνα διά τήν λειτουργίαν καί διεξαγωγήν 
τού έργου τής Ειδικής ’Ετιτροτής (άρ-3ρον 25 ταραγρ. 1δ 
Κανονισμού ’Εργασιών τής Βουλής—Μέρος Κοινοβουλευτικόν) 
’Εύτοττείας τής Συντάξεως τού Δελτίου Τύτου.

στ) Ή μέριμνα τής άμέσου δημοσιότητος τών συζητήσεων 
διά τής τολυγραφήσεως καί τής διανομής τών συντασσομένων 
δελτίων τύτου εις τά γραφεία τού Προέδρου τής Βουλής, 
τών κομμάτων καί τών ομάδων ώς καί εις τούς ταρακολου- 
•ύούντας τάς συνεδριάσεις συντάκτας τών μέσων ένημερώ
σεως.

ζ) Ή μέριμνα τής συγκεντρώσεως τών έτικυρουμένων 
τρακτικών καί τής εις τόμους έκδόσεως αύτών ύτό τον τί
τλον «Πρακτικά Βουλής».

η) Ή μέριμνα συντάξεως λεττομερών κα-S’ ύλην καί 
άγορητήν ευρετηρίων τών τρακτικών τής Βουλής.

•3) Ή μέριμνα διά τήν λειτουργίαν καί τήν διεξαγωγήν 
τού έργου τής Ειδικής Ετιτροτής έτοττείας τής συντάξεως 
τού Γενικού Ευρετηρίου τής εις τά Πρακτικά τής Βουλής 
ύλης (άρύρον 25 ταρ. 1ε Κανονισμού Εργασιών τής Βου
λής — Μέρος Κοινοβουλευτικόν).

Άρ-όρον 17.

Εις τήν άρμοδιότητα τού Τμήματος Έντύτων άνήκουν:

α) Ή ταραλαβή ταντός τρός διανομήν ή άτοστολήν έντύ- 
του τής Βουλής.



β) Ή διανομή των πόσης φύσεως εντύπων ^ίς^τούς^ίσ·*:. 
λευτάς έντος καί έκτος τής αΐΔούσης.

γ) Ή διανομή προσκλήσεων πόσης φύσεως καί ιδία διά 
τάς συνεδριάσεις των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών καί _

2) Αί πόσης φύσεως άποστολαί καί παραλαβαϊ έντυπων 
προς καί έχ τον ’ΕΔνικοϋ Τυπογραφείου.

'A?-Spov 18.
Υπηρεσία Διοικήτεως.

Ή 'Τπηρεσία Διοικήσεως έχει την εύΔύνην τον Συντονι
σμού των Εργατιών τών εις ταύτην υπαγόμενων ΔιευΔύνσεων.

•γ) Ή μέριμνα εφοδιασμού. τής υπηρεσίας διά φαρμακευ- 
τιχοϋ υλικού, ίδια δέ ϊιά τοΰ άναγκαιοΰντος προς παροχήν πρώ
των βοηθειών χαί ή επιμέλεια συντηρήσεως τοΰ προχείρου 
φαρμακείου.

t2) Ή επιμέλεια τής τηρήσεως τοΰ πρωτοκόλλου των 
εισερχομένων καί έξερχομένων έγγραφων καί τοΰ έμπιστεΰτι- 
χοΰ τοιουτου τής δακτυλογραφήσεως, παραβολής χαί διεκπε- 
ραιώσεως τών έξερχομένων έγγραφων καί τής τηρήσεως τοΰ 
αρχείου.

ιε) Ό έλεγχο; έπί τοΰ πόσης κατηγορίας βοηΔητικοΰ προ- 
σωπικοΰ χαί ή παρακολούΔησις τής αξιοπρεπούς έμφανίσεως 
αύτοΰ.

ΆρΔρον 19. 

ΔιεύΔυνσις Διοικητικού.

1. Εις την άρμοϊιότητα τής ΔιευΔύνσεως Διοικητικού ανή
κουν :

α) Ή συγκέντρωσις τών δικαστικών ή άλλων αποφάσεων 
άνακηρύξεως τών κατά Περίοδον έκλεγομένων βουλευτών, ή 
συγκέντρωσις καί ταξινόμησις τών εις την Βουλήν κοινοποι- 
ουμένων ένστάσεων κατά τοΰ κύρους τών έχλογών, ή συγκέν- 
τρωσις τών αποφάσεων τοΰ Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου 
(άρΔρ. 100 τού Συντάγματος) καί ή βάσει αυτών ένημέ- 
ρωσις τοΰ Μητρώου Βουλευτών.

6) Ή τήρησις βιβλίου περιλαμβάνοντος τούς κατά έκλο- 
γικήν περιφέρειαν άνακηρυσσομένους κατά βουλευτικήν περίο
δον βουλευτάς καί ή έπιμέλεια συγκεντρώσεως καί έγγραφής 
εις τό οίκείον βιβλίον παντός στοιχείου άναφερομένου εις την 
προσωπικήν κατάστασιν αυτών.

γ) Ή συγκέντρωσις. φύλαξις εις ειδικούς φακέλους καί 
ή έγγραφή εις ίδιον βιβλίον τών έν αρχή τής βουλευτικής 
περιόδου, ή κατά τήν διάρκειαν αυτής, δηλώσεων τών βου
λευτών περί τοΰ κόμματος ή όμάδος, συμμετοχής αυτών καί 
ή σύνταξις καί έκτύπωσις ονομαστικού καταλόγου τών βου
λευτών ,κατά έκλογικάς περιφέρειας καί κατά αλφαβητικήν 
τάξιν, σημειουμένης τής διευΔύνσεως κατοικίας καί τοΰ πο
λιτικού γραφείου τού βουλευτοΰ.

δ) 'Η έπιμέλεια τής τηρήσεως μητρώου βουλευτών καί 
τής έκδόσεως τών αΐτουμένων έκάστοτε πιστοποιητικών καί βε
βαιώσεων περί τής προσωπικής καταστάσεως τών έν ένερ- 
γεια Βουλευτών ή έν συντάξει τοιούτων, ή τών οικογενειών 
αυτών.

ε) Ή τήρησις αρχείου τών Επισήμων Πράξεων έκλογής 
και ορκοδοσίας τού Προέδρου τής Δημοκρατίας, ώς καί τής 
συγκλήσεως, συγκροτήσεως εις Σώμα καί διαλύσεως τής Βου
λής.

στ) 'Η τήρησις ίδιου αρχείου καί ευρετηρίου τών κατ’ άρ- 
•Spov 3 παραγρ. 1 διαβιβαζόμενων ύπο τής ειδικής Γραμμα
τείας τοΰ Προέδρου τής Βουλής φακέλλων καί έγγράφων.

ζ) Ή μέριμνα προς έφαρμογήν τών διατάξεων τοΰ νόμου 
περί προστασίας τής τιμής τού πολιτικού κόσμου καί ή έπι- 
μέλεια τής έγκαιρου καταΔέσεως τών σχετικών δηλώσεων 
τών κ,ατά τόν νόμον υποχρεών καί τής αποστολής αύτών εις 
τάς αρμόδιας δικαστικός άρχάς.

η) Ή ένέργεια τών νομίμων διατυπώσεων διά τήν πρόσλη
ψή τοΰ πόσης κατηγορίας καί αποστολής προσωπικού τής 
Βουλής.

•5) Ή έποπτεία έπί τοΰ προσωπικού τής Βουλής καί ή 
εισήγησις έπί παντός Δέματος αναγόμενου εις τήν υπηρεσια
κήν καταστασιν αυτου.

0 Ή μελέτη καί ή εισήγησις έπί παντός μέτρου άποσκο- 
ποΰντος τήν άρτιωτέραν όργάνωσιν τών υπηρεσιών τής Βου
λής και τών όρων τής εργασίας τοΰ προσωπικού.

is) Ή έν.δσσις τών κατά τόν Κανονισμόν καί τούς Νό
μους πιστοποιητικών καί βεβαιώσεων.

ιβ) Η μέριμνα παροχής αμέσου ιατρικής περιΔάλψεως

ιστ) Ή μέριμνα διά τήν πολυγράφησιν τών πόσης φύ- 
σεως έγγράφων καί κειμένων τής Βουλής.

ιζ) Ή επιμέλεια προμήθειας τών αναγκαίων διά τάς 
υπηρεσίας τής Βουλής επίπλων καί ειδών γραφικής ΰλης 
καί τής τηρήσεως ειδικού βιβλίου άναλωσίμου καί μή ανα
λωσίμου υλικού.

ιη) 'Η μέριμνα διά τήν συντήρησιν καί κανονικήν λειτουρ
γίαν τών μικροφωνικών, ήλεκτρολογικών. υδραυλικών και 
λοιπών μηχανικών έγκαταστάσεων τού Μεγάρου τής Βουλής 
καί τών κτιρίων, εις α στεγάζονται α! υπηρεσία: αυτής.

i-S) Ή επιμέλεια τής διαδικασίας συντάξεως τών πόσης 
φύσεως τεχνικών καί λοιπών μελετών καί τής έκτελεσεως, 
κατά τάς ειδικός διατάξεις τοΰ Κανονισμού, τών αναγκαίων 
έργων" συμπληρώσεως, συντηρήσεως καί επισκευής -τών κτι
ρίων τής Βουλής.

κ) Ή συντήρησις τοΰ Μεγάρου τής Βουλής ώς καί τών 
κτιρίων, εις ά στεγάζονται αί 'Τπηρεσίαι αυτής έν γένει 
καί τοΰ περιβάλλοντος χώρου.

κα) Ή επιμέλεια τής λειτουργίας ; άί κινήσεως τών εις 
τήν Βουλήν άνηκόντων οχημάτων καί ή έποπτεία έπί τού 
εντεταλμένου προσωπικού διά τήν κίνησιν τών οχημάτων έν 
γένει.

ΆρΔρον 20.
ΔιεύΔυνσις Βιβλιοθήκης τής Βουλής.

Εις τήν αρμοδιότητα τής ΔιευΔύνσεως τής Βιβλιοθήκης 
τής Βουλής ανήκουν:

α) Ή κατά τάς άρχάς τής Βιβλιοθηκονομίας κατάταπις 
τών υπαρχόντων καί τών έκάστοτε είσαγομένων εις τήν Βι
βλιοθήκην έντυπων πόσης μορφής καί αντικειμένου.

β) Ό έλεγχος τών δελτίων τών πρός παραγγελίαν βι
βλίων, περιοδικών, έφημερίδων καί σειράς έκδόσεων ξένων 
’Οργανισμών.

γ) Ή διαδικασία επιλογής βιβλίων, περιοδικών καί λοι
πών εντύπων κατόπιν είσηγήσεως τής αρμόδιας επιτροπής.

δ) Ή παραλαβή τών εντύπων, ή ταξ'.νόμησις κα! ή κατα
γραφή αυτών εις τά οικεία βιβλία.

ε) Ή τήρησις δελτίου δ:’ έκαστον βιβλίον. περιοδικόν 
καί έν γένει έντυπον καί ή λεπτομερής ένημέρωσις τών οι
κείων κ.αταλόγων.

στ) Ή ειδική άποδελτίωσις τών βιβλίων, έντύπων, άρ- 
Δρων καί λοιπών δημοσιευμάτων, ώς καί τής Ελληνικής 
νομοΔεσίας καί ή έν συνεχεία εΰρετηρίασις καί ταξ’.νόμησις 
τών δελτίων κατά Δέμα.

ζ) Ή ταξινόμησις καί ή προώΔησις 
Βιβλ'.οστάσια.

ών βιβλίων εις τά

η) Ή καταγραφή καταχώρισις. λεπτομερής, άποδελτιω- 
σ:ς καί ταξινόμησις τών σπανίων εκδόσεων, χαρτών, κωδί
κων καί λοιπών έγγράφων. ώς καί τών ελληνικών και 
ξένων έφημερίδων καί περιοδικών.

Δ) Ή παρακολούΔησις όλων τών έν Έ/.λάδι έκδιδομένων 
περιοδικών καί έφημερίδων καί ή έγγραφος ύπόμνησις τής 
ύποχρεώσεως αποστολής εις τήν βιβλιοΔήκην παντός έκδιδο- 
μένου έν τή Χώρα εντύπου εις περίπτωσιν καΔυστερήσεως 
τής αποστολής.



ΙΟ

ι) Ή συγκέντρωσις καί rapακολούθησις τών ελληνικών 
καί Ξένων βιβλιογραφιών καί βιβλιογραφικών Βελτίων, ώς 
καί ή σύνταξις είΒικών βιβλιογραφιών.

ια) Ή συγκέντρωσες τής βιβλιογραφίας πρός Βιευκόλυν- 
τιν τοϋ έργου τής Επιτροπής Επιλογής τών πρός άγορχν 
βιβλίων.

•.β) Ή καταχώρισές. ταξινόμησις. καρτελλογράφησις. εύ- 
ρετηρίασις καί ταξιθέτησις τών έκοόσεων τειρών Ξένων Ορ- 
-ρανισμών.

ιγ) Ή τέντας·.; τών Βιβλιοκαταλόγων τής Βιβλιοθήκης, 
ιο) Ή Βημιουργία συλλογών βιβλίων. £—ί είΒικών δεμά

των. ώς Σλαβολογίας. Άραβολογίας, Τουρκολογίας κ.ά.
ιεί Η έκθεσις τοϋ άξιου προβολής υλικού εις προθήκας 

καί άλλα πρόσφορα μέσα.
ιττ) Ή μέριμνα τής ανταλλαγής έντυπων μέ άλλας βι- 

βλιοθήκας καί τής Βωρεάν αποστολής τών πολλαπλών αντι
τύπων προς βιίλιοθήκας τής Πρωτευούσης ή τών Επαρχιών.

ιζ) Ή μέριμνα τής εις τά άναγνωστήρια παραΒόσεως τών 
ύπό τών αναγνωστών αΐτουμένων έντυπων πάσης φύσεως καί 
ή παρ ακολούθησι ς τής εις τα αναγνωστήρια κλπ. τηρήσεως 
τών κανόνων τής ομαλής λειτουργίας τής Βιβλιοθήκης καί 
τής προστασίας καί Βιαφυλάξεως τών πρός μελέτην παρεχο- 
μένων έντυπων.

ιη) Ό Βανεισμές βιβλίων καί ή μέριμνα παρακολουθή- 
σεως τής έγκαιρου έπιστροφής αυτών.

ιθ) Ή έςυπηρέτησις καί ύποβοήθησις" τών'^αναγνωστών 
καί ή μέριμνα Βιά τήν ύπ’ αυτών πιστήν τήρησιν τών κα
νόνων τής Βιβλιοθήκης.

κ) Ή συνεργασία και ανταλλαγή έντυπων μετά βιβλιοθη
κών Ξένων Κοινοβουλίων Ξένων Οργανισμών καί Κέντρων 
Τεκμ·.' ίιώσεως.

κα) Ή μέριμνα βιβλιοσετήσεως τών πάσης φύσεοις έντυ
πων.

κβ) Ή μέριμνα τής άποθηκεύσεως τοϋ χρησιμοποιουμένου 
ύλικοΰ.

κγ) Ή Ικοοσις κεκυρωμένων αντιγράφων έκ τών εις 
την Βιβλιοθήκην έντυπων καί ή παντός είοους αναπαραγω
γή τών έντυπων τής βιβλιοθήκης πρός φύλαξιν καί άρχειο- 
5έτησιν (φωτοαντίγραφα, μικροταινίαι. φωτειναί Βιαφάνειαι 
ολπ.)

κο) Ή μέριμνα άπολυμάνσεως, Βιαφυλάξεως καί συντηρή- 
εως τών εις τήν Βιβλιοθήκην άποκειμένων έντυπων, ίοία 
ε τών πολυτίμων.

κε) Η συγκεντρωσις τοϋ αχρήστου ύλικοΰ καί κατόπιν 
..οφάσεως Ειοικής επιτροπής προώθησις τούτου πρός πολτο- 
οιησιν ή έκποίησιν.

Άρ-Ssov 20α

Δ:εύ-3υνσις Μηχανογραφήσεως.

Εις τήν άρμοΒιότητα τής Διευ·3ύνσεως Μηχανογραφήσεως 
τήκουν:

α) Ή άναζήτησις, μελέτη, έκτίμησις καί προσΒιορισμός 
νν ’Εργασιών τής Βουλής τών έπιΒεχομένων μηχανογράφη- 
ν.
3) Ή χνάλυσις τών Εφαρμογών Η/Υ καί ή σύνταξις 

ύν αναγκαίων Προγραμμάτων Η/Υ.
γ) Ή παρακολού-3ησις καί έλεγχος έκτελέσεως τών Προ- 
αμμάτων ύπό τού Ηλεκτρονικού Ύπολογιστοΰ.
Β) Ή είσήγησις επί μεταβολών τοϋ μηχανολογικού έξο- 
ισμοΰ τής 'Υπηρεσίας Μηχανογραφήσεως. εκΒοσις όΒηγιών 

ά τήν ύπό τού Τμήματος Προετοιμασίας Στοιχείων άρτιω- 
:αν προπαρασκευήν τών στοιχείων Η/Υ.
ε) Ή μελετη καί είσήγησις Βιά τήν Βημιουργίαν τραπέ- 
; πληροφοριών καί τήν σύνΒεσίν της μετά τών αντιστοίχων 
ούτων τών Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων τών χωρών :ής ΕΟΚ 
•ς άναζήτησιν ή ανταλλαγήν μηχανογραφημένων πληροφο- 
>'/ άφορωσών εις τό νομοθετικόν έργον. τήν λειτουργίαν 
ς Βιβλιοθήκης καί γενικώς τήν λειτουργίαν τών Κοινο- 
λίων.

στ) Ή σχεΒίασις τής συνΒέσεως τής "'Ελληνικής Βουλής 
μετά τών Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων μέσω τοϋ ισχυοντος 
συστήματος ά·/ταλλαγής πληροφοριών νομικής μορφής, 
καθώς καί μετά τοϋ Βικτύου Ηλεκτρονικών 'Υπολογιστών 
τών χωρών τής ΕΟΚ.

ζ) Η σύνταΞις μελέτης σκοπιμότητες. Βιά τήν προμή
θειαν τοϋ πάσης φύσεως μηχανογραφικού εφοπλισμού τής 1 - 
πηρεσίας.

η) Ή μέριμνα Βιά τήν πλήρη καί έπωφελή άξιοποίησιν 
τού "Ηλεκτρονικού 'Υπολογιστοΰ τής 'Υπηρεσίας.

θ'! Ή έΞασφάλισις τής εύρυθμου λειτουργίας τούτου, 
ι) Ή έκτέλεσις τών προγραμμάτων Η/Υ τών συνταχθέν- 

των ύπό τοϋ Τμήματος Άναλύσεως καί Προγραμματισμού.
ια) Ή έΞασφάλισις τής έπί 24ώρου βάσεως χρησιμοποιή- 

σεως τοϋ Η/Υ.
ι3) Ή μέριμνα Βιά τήν έπάνΒρωσιν τού Μηχανογραφικού 

Κέντρου Βιά τοϋ καταλλήλου προσωπικού καί ύλικοΰ.
ιγ) Ή έΞασφάλισις τών συνθηκών ασφαλείας τοϋ μηχα

νογραφικού ύλικοΰ καί Κέντρου.
ιΒ) Ή είσήγησις Βιά τήν άντικατάστασιν. βελτίωσιν ή 

ένίσχυσιν τού μηχανογραφικού έξοπλισμοϋ τοϋ Κέντρου.
ιε) Ή τήρησις άρχείων Προγραμμάτων καί Πληροφοριών, 

έκτέλεσις τών πάσης φύσεως μηχανογραφικών έργασιών τής 
Υπηρεσίας, έςυπηρέτησις τής Τραπέζης Πληροφοριών.

ιστ) Ή συλλογή, ταξινόμησες καί έλεγχος τοϋ πρός μη
χανογράφησήν ύλικοΰ.- --------- — -----------

ιζ) Ή κωΒικογράφησις τών στοιχείων κα; σύνταξις τών 
αναγκαίων παραστατικών, έλεγχος παραστατικών πρό τής 
προωθήσεως εις τό Τμήμα Προετοιμασίας Στοιχείων, 

ιη.) Ή τήρησις άρχείων παραστατικών, 
ιθ) Ό χειρισμός καί έλεγχος λειτουργίας τών μηχανών 

προετοιμασίας στοιχείων.
κ) Ή άποτύπωσις τών ΒεΒομένων τοϋ Η/Υ έπί τών μέ

σων είσόΒου.
κα) Ό έλεγχος τών προετοίμαζομένων στοιχείων Η/Υ. 
κβ) Ή προμήθεια τών άναγκαιούντων υλικών μηχανογρα

φήσεως.
κγ) Ή έςασφάλισις τών συνθηκών λειτουργίας τών μη

χανών.
Άρθρον 21.

Διεύθυνσις Διεθνών καί Δημοσίων Σχέσεων.

1. Εις τήν άρμοΒιότητα τής Διευθύνσεως Διεθνών καί 
Δημοσίων Σχέσεων ανήκουν:

α) Ή όργάνωσις τής έκπροσωπήσεως τής Ελληνικής 
Βουλής εις τήν Κοινοβουλευτικήν Συνέλευσιν τού Συμβουλίου 
τής Ευρώπης, εις τήν Μικτήν Κοινοβουλευτική ’Επιτροπήν 
ΈλλάΒος—ΕΟΚ, εις τήν Βορειοατλαντικήν Συνέλευσιν 
Γενικών Γραμματέων τών Κοινοβουλίων, ώς καί εις πάν
τα έτερον Διεθνή Κοινοβουλευτικόν ’Οργανισμόν τοϋ όποιου 
θά καταστή μέλος ή Ελληνική Βουλή, ώς καί ή επιμέ
λεια τής έπί τών αντιστοίχων θεμάτων ένημερώσεως τών 
βουλευτών, ίΒία Βέ Βιά τοϋ σχηματισμού σχετικών φ-ακέλλων 
καί τής έπτ/.οινωνίας αύτών μετά τοϋ παρά τή Βουλή Συμ
βούλου έπί τών Διεθνών Σχέσεων.

3) Ή έπιμέλεια συγκεντρώσεως καί συστηματικής κα- 
τατάξεως τών ύπό τών συμμετεχέντων εις τάς άποστολάς 
τοϋ έξωτερικοϋ βουλευτών συντασσομένων έκθέσεων καί τών 
περιερχομένων εις τήν Βουλήν έγγράφων τοϋ Υπουργείου 
ΈΞωτερικών. τών ξένων Κοινοβουλίων καί τών Διεθνών 
'Οργανισμών.

γ) Ή σύνταξις τού προγράμματος τών εις τό έςωτερεκόν 
μεταβάσεων τοϋ ΠροέΒρου, ή μελών τοϋ ΠροεΒρείου τής 
Βουλής καί τών αποστολών αντιπροσωπείας αύτής, ή πρός 
Βιευκόλυνσιν τής αποστολής αύτών μετάίασις τοϋ απαραιτή
του προσωπικού καί ή μέριμνα τής μετά τών έπισήμων τής 
ξένης χώρας έπικοινωνίας αύτών.

Β) Ή έπιμέλεια προπαρασκευής καί όργανώσεως τοϋ 
προγράμματος καί τών λεπτομερειών τής Βιακινήσεως. τής 
ύπό ξένων Κοινοβουλίων ή κρατών προσκαλουμένης αντιπρο
σωπείας τής Βουλής.



ε) Ή 5ργάνωσις τών συνεδριάσεων τών εις τήν χώραν 
συνερχόμενων οργάνων Διεδνών Κοινοβουλευτικών ’Οργανι
σμών.

στ) Ή σύνταξις προγράμματος καί ή έπιμέλεια τής έπΐ- 
κοινωνίας τών έπισκεπτομένων τήν χώραν ξένων κοινοβου
λευτικών καί έπιφανών άντρων τής δημοσίας ζωής άλλων 
χωρών μετά τών μελών τού κοινοβουλίου καί τής ξεναγή- 
σεως αύτών.

ζ) Ή όργάνωσις επισήμων έκδηλώσεων τής Βουλής ή 
τοΰ Π ροέδρου αυτής, προς τ:μήν τών, εις τό προηγούμενον 

-έδάφιον αντιπροσωπειών καί προσωπικοτήτων.
r,) Ή διεξαγωγή τής επισήμου ξενόγλωσσου άλληλογραφίας 

τής Βουλής καί τοΰ Προέδρου αυτής, εις τάς σχέσεις των 
εις τό εσωτερικόν τής Χώρας καί εις τό εξωτερικόν.

Δ) Ή μετάφρασή επισήμων ξενογλώσσων κειμένων ένδια- 
φερέντων τήν Βουλήν.

Λ Ή επιμέλεια πάσης έν γένε! ύποδέσεως άφορώσης εις 
τάς σχέσεις τής Ελληνικής Βουλής μετά τών ξένων κρα. 
τών, κοινοβουλίων ή τών οργάνων αύτών.

ία) Ή έπ:μέλε'.α καί ή όργάνωσ:ς τής επικοινωνίας τοΰ 
Προέορου τής Βουλής μετά τοΰ τύπου καί τών μέσων μα
ζικής ένημερώσεως.

ιβ) Ή όργάνωσ'.ς καί διεξαγωγή τών δημοσίων σχέσεων 
τοΰ 'Ελληνικού Κοινοβουλίου εις τό εσωτερικόν, ιδία δέ ή 
παρακολούδησις τοΰ τύπου και ή ένημέρωσις αύτοΰ έπί τών 
εργασιών τοΰ Κοινοβουλίου, ή πληροφόρησις τών μέσων ένη
μερώσεως. ή σύνταξις καδημερινοΰ Δελτίου Τύπου πρός ένη- 
μέρωσ:ν τοΰ Προέορου τής Βουλής, ή επικοινωνία μετά τών 
δημοσίων αρχών, τών άνωτάτων Πνευματικών Ίρυμάτων, Κοι
νωφελών 'Οργανισμών καί επιχειρήσεων ’Ιδρυμάτων έν γένει 
Τραπεζών κλπ. έπι παντός έν γένει -δέματος.

2. Ή Διεύδυνσις Διεδνών καί Δημοσίων Σχέσεων συνερ
γάζεται μετά τοΰ παρά τή Βουλή Συμβούλου έπί τών Διε- 
δνών Σχέσεων καί συμβουλεύεται τούτον έπί τών δεμάτων 
τής αρμοδιότητας του.

Άρδρον 22.
Επιστημονική 'Υπηρεσία τής Βουλής.

1. Εις τήν αρμοδιότητα τής Επιστημονικής Υπηρεσίας 
τής Βουλής ανήκουν:

α^ Τά κατ' άρδρον 77 παρ. 4 καί 108 τοΰ Κανονισμού 
(Μέρος Α' Κοινοβουλευτικόν) καδήκοντα.

β) Ή συστηματική παρακολούδησις τών έν τή Βουλή 
συζητήσεων έπί δεμάτων άναφερομένων εις τό Σύνταγμα καί 
τον Κανονισμόν Λειτουργίας τής Βουλής.

"Αρδρον 23.
Ειδικόν Λογιστήριο·;

1. Εις τήν άρμοοιότητα τοΰ Ειδικού Λογιστηρίου ανή
κουν ;

α) ’Η έπιμέλεια τής καταρτίσεως τοΰ Προϋπολογισμού 
τών έξόδων τής Βουλής, τής συντάξεως τής σχετικής ειση
γητικής έκδέσεως προς τήν Κοινοβουλευτικήν ’Επιτροπήν 
τοΰ Λογιστικού τής Βουλής καί ή έπιμέλεια τής έγκαιρου 
πρός τό Ύπουργείον Οικονομικών αποστολής τοΰ κυρωδεν- 
τος Προϋπολογισμού τής Βουλής.

β) Ή παρακολούδησις τής έκτελέσεως τοΰ Προϋπολογι
σμού καί ή τήρησις τών απαραιτήτων λογιστικών βιβλίων.

γ) Ή επιμέλεια τής έκκαδαρίσεως τής βουλευτικής άπο- 
ζημιώσεως. τών αποδοχών τοΰ προσωπικού καί τοΰ ελέγχου 
τών διαφόρων λογαριασμών.

ο) Ή επιμέλεια διεξαγωγής τών νομίμων διατυπώσεων 
πρός άνάληψιν υποχρεώσεων τής Βουλής έπί τών εγγεγραμ
μένων εις τον προϋπολογισμόν τής Βουλής πιστώσεων, ή πα- 
ρακολούδησις τής τακτικής οιαδέσεως πάσης πιστώσεως 
καί ή έξόφλησις πάσης άναληφδείσης ύπό τής Βουλής ύπο- 
χρεωσεως. μετά τήρησιν τών έπιβαλλομένων προϋποδέσεων καί 
διαδικασιών.

- ——ef 'Ή σύνταξις* τοΰ ετησίου απολογισμού τής οικονομικής
διαχειρίσεως τής Βουλής, ή έπιμέλεια εισαγωγής αύτοΰ εις 
τήν.Βουλήν “πρός εγκρισιν και ή πρός τό 'Υπουργείον Qt-

- κονομικών υποβολή τούτου εγκεκριμένου.
στ) Ή ο'.εξαγωγή πασών τών εις τό περί Λογιστικού 

τής Βουλής τμήμα τοΰ παρόντος προβλεπομένων άρμοόιοτή- 
των καί υποχρεώσεων τοΰ Εϊοικοΰ Λογιστηρίου.

2. Δι’ άποφάσεως τοΰ Προέορου τής Βουλής ούναται νά 
άνατεδή εις τό Είοικόν Λογιστήριον ή έξυπηρέτησις τής λει
τουργίας τοΰ Ταμείου ’Αρωγής Υπαλλήλων τής Βουλής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'
'Αρμοδιότητες καί κατανομή προσωπικού.

Άρδρον 24.

1. Τής Γενικής Διευδύνσεως τής Βουλής προΐσταται, ως 
Γενικές Διευδυντής, ύπάλληλος έπί βαδμώ 1ω τοΰ Κλάδου 
ΑΤΙ Διοικητικού.

2. Τής 'Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικού "Εργου καί τής 
'Υπηρεσίας Διοικήσεως προΐσταται άνά είς ’Αναπληρωτής 
Γενικές Διευδυντής τοΰ Ινλάοου ΑΤΙ Διοικητικού.

3. Τών 'Υπηρεσιών τών παρ. γ', Β' καί ε' τοΰ άρδρου 
7 ούναται νά προΐσταται, κατόπιν άποφάσεως τού Προέδρου 
τής Βουλής, έ άμεσος προϊστάμενος καί εις τών Άναπλη-

_ρωτών Γενικών Διευδυντών.
4. Έκάστης τών Διευδύνσεων προΐσταται ύπάλληλος τοΰ 

αντιστοίχου Κλάδου, έπί βαδμώ 3ω—2φ.
3. 'Εκάστου τών τμημάτων προΐσταται ύπάλληλος τοΰ 

άντιστοίχου Κλάδου έπί βαδμώ 5ω—4ω, τοΰ δέ 'Υγειονομι
κού Γραφείου, ό άρχαιότερος τών ιατρών.

Άρδρον 25.

Αρμοδιότητες Προϊσταμένων.
1. Οί προϊστάμενοι τών κατά τό προηγούμενο·; άρδρον 

'Υπηρεσιών καί Διευδύνσεων διευδύνουν τάς ύπ' αύτούς 'υπη
ρεσίας, ύπό τήν άμεσον έποπτείαν τοΰ Γενικού Διευδυντοΰ, 
είσηγοΰνται αντικείμενα τής άρμοδιέτητές των καί άσκοΰν 
τάς κατά τέν Κανονισμόν τής Βουλής, τούς νόμους, ή κατ’ 
έξουσιοδέτησιν άνατιδεμένας εις αύτούς αρμοδιότητας.

2. Ο: προϊστάμενοι τών τμημάτων άσκοΰν τάς αρμοδιότη
τας αύτών ύπό τήν άμεσον έποπτείαν τών προϊσταμένων τών 
οικείων Διευδύνσεων.

Άρδρον 26.
1. Ό Γενικός Γραμματεύς τής Βουλής, έλλείπων, άπών 

ή κωλυόμενος, άναπληροΰται ύπό τοΰ Γενικού Διευδυντοΰ 
τής Βουλής, έλλείποντος, άπέντος ή κωλυόμενου καί τού
του. άναπληροΰται ύπό τοΰ άρχαιοτέρου τών ’Αναπληρωτών 
Γενικών Διευδυντών.

2. Ό Γενικός Διευδυντής τής Βουλής, έλλείπων, άπών 
ή κωλυόμενος άναπληροΰται ύπό τοΰ άρχαιοτέρου τών ’Ανα
πληρωτών Γενικών Διευδυντών. έλ/.ειπόντων 'δέ. άπόντων ή 
κωλυομένων καί τούτων, άναπληροΰντα: παρ’ ‘υπαλλήλου έπί 
βαδμώ 2ω οριζυμένου δι’ άποφάσεως τοΰ Προέδρου τής Βου- 
λής, έλλείποντος δέ. άπόντος ή κωλυόμενου υπαλλήλου έπί 
2ω βαδμώ, δι’ ύπαλλήλου έπί 3ω βαδμώ.

3. Ο ’Αναπληρωτής Γενικές Διευδυντής. άπών ή κωλυό
μενος άναπληροΰται ύπό τοΰ άρχαιοτέρου ύπαλλήλου τής οι
κείας 'Υπηρεσίας έπί βαδμώ 2ιρ. έλλείποντος δέ. άπέντος 
ή κωλυόμενου ύπαλλήλου έπί βαδμ.ώ 2ω. δι" ύπαλλήλου έπί 
βαδμώ 3φ.

4. Προϊστάμενος Διευδύνσεως έλλείπων. άπών ή κωλυό
μενος. άναπληροΰντα: ύπό τοΰ άνωτέρου κατά βαδμον καί 
έπί ισοβάδμων ύπό τοΰ άρχαιοτέρου προϊσταμένου τών ύπ’ αύ- 
τόν τμημάτων.

5. Προϊστάμενος τμήματος έλλείπων. άπών ή κωλυόμενος 
άναπληροΰται ύπό έτέρου ύπαλλήλου τοΰ τμήματος έπί βα
δμώ 5<ρ—4(0 ,έλλειπόντων δέ ή άπόντων ή κωλυομένων



«'των ύκό κροϊσταμένου έτερον τμήματος τής χύτης Διευ- 
Δύνσεως. όριζομένιυ ύκό τον Προέδρου τής Βουλής. μή όρι- 
-Δέντος δέ άνακληρωτοϋ. ύκό τού άρχχιοτέρου ύκαλλήλου τού 
τμήματος.

6. Προκειμένου κερί άνακληρώσεως των κατά την καρ. 4 
καί 5 κροϊσταμένων. ό Πρόεδρος- τής Βουλής, δύνατα: δι’ 
άκοφάσεως του νά όρίζη ώς άνακληρωτάς ίσοοάΔμους τών 
άνακληρουμένων ύκαλλήλων. είτε εξ άλλης ΔιευΔύνσεως εφ’ 
οσον κρόκειτα: κερί ΔιευΔυντού. είτε έξ οίουδή-οτ: τμήμα
τος. έφ' όσον κρόκειτα: κερί τμηματάρχου.

ΆρΔρον 27.
1. 'Η τοκοΔέτησις τού κροσωκικοϋ ε!ς όργανικάς ‘/.ατά 

κλάδους Δέσεις, ώς καί ή μετακίνησις αΰτοΰ ε:ς οιανοηκο- 
τε ύκηρεσίχν τής Βουλής, ένεργείται δι’ άκοφάσεως τοϋ 
Προέδρου αυτής.

2. Δεν άκαιτεϊται γνώμη τοϋ Ύκηρεσιακοϋ Συμβουλίου, 
ούδέ δημοσιεύεις τής κράξεως διά τής Εφημερίους τής Κυ- 
όερνήτεως. κροκειμένου τερί τοκοΔετήσεως ή μετακινήσεως 
ύκαλλήλου.

ΆρΔρον 28.

1. Ή κατανομή τών ΔιευΔύνσεων εις τά τμήματα ένερ- 
γείτχ; δι’ άκοφάσεως τοϋ Προέορου τής Βουλής, κατ’ έκτί- 
μησιν τών έκάστοτε ϋκηρεσιακών άναγχών καί τοϋ έργου
τών Ύκηρεσιών. ___ ____
—2. Δ;’ όμοιας- 'άκϋΓφάσεώς- ένεργείται ή ανακατανομή τών 
διά τοϋ ταρέντος Κανονισμού τροβλετομένων αρμοδιοτήτων ή 
τών τυχόν κροστιΔεμένων μεταγενεστέρους.

3. Ή διαίρεσις τών τμημάτων εις Γραφεία καί ή εις ταϋ- 
τα κατανομή τών. αρμοδιοτήτων τών τμημάτων ρυθμίζονται 
δι’ άκοφάσεως τον Προέορου τής Βουλής.

4. Δ:’ άκοφάσεων τοϋ Προέδρου τής Βουλής άνατίΔεται 
είς τάς ύκηρεσίας ή τροσωκικώς είς ύτάλληλον τής Βου
λής, ή έκκλήρωσις μή είδ'.κώς καθοριζόμενων διά τοϋ κκ- 
ρόντος αρμοδιοτήτων και καθορίζονται αέ άναγκαίαι λεπτο
μέρεια:, αί άφορώσαι είς την όργάνωσιν καί λε:τουργίαν 
τών ύκηρεσιών αυτής, τά καθήκοντα τών ύκαλλήλων, ώς 
καί αί είδικαί ύκοχρεώσεις τούτων κατά τάς συνεδριάσεις 
τής Βουλής.

ΆρΔρον 29.
Έκχ ώ ρ η σ ι ς ά ρ μ ο δ ι ο τ ή τ ω ν.

Ό Πρόεορος τής Βουλής, οι’ άκοφάσεως του, δημοσιευομέ- 
νης διά τής Εφημερίους τής Κυβερνήσεως. δύναται νά μετα- 
β'.όάζη είς τον Γενικόν Γραμματέα, τόν Γενικόν Διευθυντήν, 
τους Ανακληρωτάς Γενικούς Διευθυντές, τούς ΔιευΔυντάς 
καί τούς Τμηματάρχας τήν εξουσίαν έντολή αύτοϋ υπογρα
φής τών καρά τούτου κατά τάς κειμένας διατάξεις, έκδι- 
ουμένων άκοφάσεων, ένταλμάτων, έντολών. έγγράφων καί κά
νης έτέρας κράξεως.

ΆρΔρον 30.
Η Εκιστημονική Ύκηρεσία τής Βουλής συγκροτείται 

οι’ άκοφάσεως τοϋ Προέορου αυτής έκ μονίμων, μετακλητών 
καί έκι σχεσει ιδιωτικού δικαίου ύκαλλήλων, ώς καί έξ 
ειδικών έκιστημονικών συμβούλων καί συνεργατών.

ΆρΔρον 31.

1. Διά κοινής άκοφάσεως τοϋ Προέδρου τής Βουλής καί 
τοϋ Γκουργοϋ τών Εξωτερικών έκιτρέκεται η διάΔεσις είς 
:ήν Βουλήν κατά κλήση ή μερικήν άκασχέλησιν, άνωτέρου 
ο άνωτάτου Δικλωματικοΰ Ύκαλλήλου ώς Συμβούλου έκί 
‘ών διεθνών σχέσεων τής Βουλής.

2. Ό κατά τήν κροηγουμένην καράγραφον Δίκλωματικός 
Γκάλληλυς, ενημερώνει τόν Π ροεδρον τής Βουλής καί τούς 
ουλευτάς, μέλη διασκέψεων είς τό έσωτερικόν ή Κοινοβου- 
ευτικών άκοστολών είς τό -εξωτερικόν, έκί τών είς τούς 
ΙιεΔνεις Οργανισμούς συζητουμένων Δεμάτων τών άναφερομέ- 
ων εις τό έργον τών Κοινοβουλευτικών άκοστολών, καί κα-

ρέχει συμβουλάς κρός τήν ΔιεύΔυνσιν ΔιεΔνών καί Δημοσίων 
Σχέσεων έκί Δεμάτων τής άρμοδιότητος αυτής.

3. Πρός έκτέλεσιν τής άκοστολής του ό Σύμβουλος εκί 
τών ΔιεΔνών Σχέσεων έκικοινωνεί άμέσως μετά τοϋ Προέορου 
τής Βουλής.

4. Αντί τής διαΔέσεως εν ένεργεια Δικλωματικοΰ Ύκκλ- 
λήλου. ό Πρόεδρος τής Βουλής, κροτάσε: τοϋ Γκουργοϋ Ε
ξωτερικών. δύναται νά άναΔέση καΔήκοντα Συμβούλου Διε- 
Δνών Σχέσεων εις Ανώτερον ή Ανώτατον έν συντάξει Δικλω- 
ματικόν Ύκάλληλον. καταλαμβάνοντα Δέσιν Ειδικ.οϋ Συμ
βούλου.

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ ΣΤ'
Γραφεία Αρχηγών Κομμάτων.

ΆρΔρον 32.
1. Τά Γραφεία τών ’Αρχηγών Κομμάτων, ύκαγόμενα άμέ

σως όκ' αυτούς, έκτελοϋν τάς άνατιΔεμένας είς αύτά ΰκό 
τών Αρχηγών τών Κομμάτων ‘Γκηρεσίας.

2. Α! Δέσεις τών μετακλητών ύκαλλήλων καρά τοίς 
Γραφείοις τών Κομμάτων καί τών Αρχηγών αύτών είναι αί 
κάτωΔι:

α) Παρά τώ Γραφείω τοϋ ’Αρχηγού τής μείζονος Άντικο- 
λ'.τεύσεως.

αα) Μία (1) Δέσις έκί βαΔμώ 3ω—2ω _ ____ .
ββ)- Μία f 1) Δέσις~έκ: βαΔμώ δω—-4ω 
γγ) Τρείς (3) Δέσεις δακτυλογράφου έκί δοΔμοΐς 7ω—6ω 
β) Παρά τφ Γραφείω τοϋ ’Αρχηγού τοϋ δευτέρου κατά 

σειράν δυνάμεως κόμματος τής Άντικολιτεύσεως: 
αα) Μία (1) Δέσις έκί βαΔμώ 4ω
ββ) Δύο (2) Δέσεις δακτυλογράφου έκί βαΔμοίς 7ω—6ω 
γ) Παρ’ έκάστω Γραφείω τών λοικών άναγνωριζομένων 

κατά τόν Κανονισμόν Κομμάτων:
αα) Άνάμία (1) Δέσις έκί βαΔμώ 4ω 
ββ) Άνά μία (1) Δέσις δακτυλογράφου έκ! βαΔμώ 7ω— 

6φ καί
δ) Ανά μία (1) έκί κλέον Δέσις, άνά Τ'δ βουλευκάς, 

έξ ών ή κρώτη έκί βαΔμώ 3ω—2ω, α! δέ λοικαί έκί βα
Δμώ 5ω— 4ω.

3. Οί καρά τοίς Γραφείοις τών Κομμάτων καί τών ’Αρ
χηγών αύτών μετακλητοί ύκάλληλοι διορίζονται καί άκο- 
λύονται :Γ άκοφάσεως τοϋ Προέδρου τής Βουλής καί μετά 
κρότασιν τοϋ οικείου ’Αρχηγού τοϋ Κόμματος.

4. 0: καρά τοίς Γραφείοις τών Κομμάτων καί τών ’Αρ
χηγών αύτών ύκηρετοϋντες μετακλητοί ύκάλληλοι έχουν άκά- 
σας τάς ύκοχρεώσεις τών ύκαλλήλων τής Βουλής, ιδία δέ 
ώς κρός τό ήΔος καί τήν συμκεριφοράν.

5. Οί καρα τοις Γραφείοις τών Κομμάτων καί ’Αρχηγών 
αυτών ύκηρετοϋντες άκολύονται καί διά τούς έκί μονίμων 
ύκαλλήλων κροβλεκομένους λόγους, μή άκαιτουμένης έν τή 
κερικτώσει τούτη κροτάσεως τοϋ οικείου ’Αρχηγού Κόμματος.

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Π ροσωκικόν

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

ΓΕΝΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΆρΔρον 33.

Τό κροσωκικόν τής Βουλής διακρίνετα: είς α) μετακλητόν, 
β) μόνιμον καί γ) έκί σχέσει ιδιωτικού δικαίου.

ΆρΔρον 34.

ΔιαόάΔμισις μονίμου καί μετακλητού κροσωκικοϋ.

I. Α! Δέσεις τοϋ μονίμου καί μετακλητού κροσωκικοϋ τής 
Βουλής κατατάσσονται είς τούς κάτωΔι βαΔμούς, άντιστοι- 
χοΰντας είς τούς έναντι αύτών άναγραφομένους βαΔμούς τών 
δημοσίων διοικητικών ύκαλλήλων.
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Γενικές Γραμματεύς Γενικός Γραμματεύς Υπουργείου
Γενικός Διευ-δυντής 1ος
’Αναπληρωτής Γενικός Διευ-δυντής Άναπλ. Γεν. Δ/ντής 
Διευ-δυντής Α' Τάσεως ~ 2ος
Διευ-δυντής Β' Τάσεως 3ος
Τμημα-άρχης Α' Τάσεως 4ος
Τμηματάρχης Β' ΤάΗεως ^ 5ος
Εισηγητής ή Άρχικλητήρ Α' Τάςεως , 6ος
Γραμματείς Α' Τάςεως η Άρχικλητήρ Β'^ Τάςεως 7ος 
Γραμματείς Β' Τάςεως ή Κλητήρ Α' Τάςεως 8ος
Άκόλου-δος ή Κλητήρ Β' Τάςεως 9ος
Γραφείς Α' Τάςεως ή Κλητήρ Γ' Τάςεως 10ος
Γραφείς Β’ Τάςεως ή Κλητηρ Δ Τάςεως 11ος
Κλητήρ Ε' Τάςεως 12ος

2. Όπου κατά τάς Πατάξεις τοΰ παρόντος αί δέσεις 
ορίζονται διαζουτικώς εις πλείυνας όαδμού-ς, νοούνται ώς 
όργανικώς ενιαία:.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'

ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ Γ Π ΑΛΛΗΛΟΙ 
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Άρ-δρον 35.
Εις τάς υπηρεσίας τής Βουλής περιλαμβάνονται α: κάτω-δι 
-δέσεις μετακλητών υπαλλήλων:
α) Μία -δέσις Γενικού Γραμματέως έπί 6α·δμώ καί άπο- 
δοχαΐς Γενικού Γραμματέως Υπουργείου.

β) Παρά τω Γραφείω τού Προέδρου: 
αα) Μία (1) -δέσις έπί 6α·δμώ 2ω 
ββ) Δύο (2) -δέσεις έπί 6α-δμώ 4ω 
γγ) Μία (1) -δέσις έπί 6α-δμ.ώ 6ω
δί) Δύο (2) δέσεις δακτυλογράφων έπί βαδμοίς 7ω—6ω 

γ) Παρά τώ Γραφείω τοΰ Α' Αντιπροέδρου: '
αα) Μία (1) -δέσις έπί 6α-δμω 4ω 
65) Μία (1) -δέσις δακτυλογράφου έπί βαδμώ 7ω—6ω 

δ) Παρά τοίς Γιραφείοις των Β’ καί Γ' ’Αντιπροέδρων: 
αα) Μία (1) -δέσις έπί 6α-δμώ 6ω 
ββ) Άνά μία (I) -δέτις δακτυλογράφου έπί 6α-δμώ 7ω·—Cep

Άρ-δρον 36.

Τρόπος διορισμού.

1. Ό Γενικός Γραμματείς καί οί παρά τώ Γραφείω 
τού Προέδρου τής Βουλής μετακλητοί υπάλληλοι διορίζον
ται δι’ άποφάσεως αυτού.

2. Ο! παρά τοίς Γραφείοις τών ’Αντιπροέδρων μετακλη
τοί υπάλληλοι διορίζονται δι’ άποφάσεως τού Προέδρου τής 
Βουλής μετά πρότασιν τού οικείου ’Αντιπροέδρου.

Άρ-δρον 37.

Α-οωζις.
1. Ό Γενικός Γραμματείς καί ο! παρά τώ Γραφείω τού 

Προέδρου τής Βουλής μετακλητοί υπάλληλοι απολύονται 
δι’ άποφάσεως αυτού.

2. Οί παρά τοίς Γραφείοις τών Αντιπροέδρων μετακλη
τοί υπάλληλοι απολύονται δι’ άποφάσεως τού Προέδρου τής 
Βουλής τή προτάσε: τού παρ’ ω έκαστος τελεί ’Αντιπροέ
δρου.

Άρ-δρον 38.

1. Μετακλητοί υπάλληλοι διορίζονται ο! έχοντες τά διά 
τους μονίμους υπαλλήλους τής Βουλής οριζόμενα προσόντα, 
εσαιρεσει τών διατάσεων περί ορίου ηλικίας καί τίτλων 
σπουδών.

2. Δικηγόρος, διοριζόμενος εις -δέσιν μετακλητού υπαλλή
λου τής Βουλής, τελεί έν αναστολή τού δικηγορικού λει
τουργήματος.

3. Πάντες οί μετακλητοί-υπάλληλοι -δεωρούνται αυτοδι
καίως άπολυ-δέντες' άπό τής έκλογής Προέδρου τής νέας 
Βουλής.

4. Αί διατάσεις τού παρόντος άρ-δρου έχουν έφαρμογήν 
καί έπί τών κατά τό άρ-δρον 32 μετακλητών υπαλλήλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'
ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Ά?-δρον 39.

Διάκρισις κατά Κλάδους.

1. Αί -δέσεις τών μονίμων υπαλλήλων τής Βουλής κατα
τάσσονται εις τούς έςής Κλάδους:

Κλάδος AT
Κλάδος ΜΕ
Κλάδος ΣΕ.
2. Έκ τών υπαλλήλων τών Κλάδων AT, οί έπί 6α-δμφ 

Γενικού Διευ-δυντού καί Άναπληρωτού Γενικού Διευ-δυντού εί
ναι άνώτατοι ,οί δέ έπί 6α·5μω Διευ-δυντού α (2ω) έως καί 
Τμηματάρχου β' (5ω) είναι ανώτεροι.

3. Διά τάς -δέσεις τών Κλάδων AT ώς τυπικόν προσόν 
διορισμού απαιτείται πτυχίον ή δίπλωμα άνωτάτης ημεδαπής 
ή ισοτίμου άλλοδαπής Σχολής, όριζόμενον έκάστοτε άναλά- 
γως τής ύφισταμένης υπηρεσιακής ανάγκης διά τής -προκη- 
ρύξεως τής πληρώσεως τής -δέσεως.

4. Διά τάς -δέσεις τών Κλάδων ΜΕ ώς τυπικόν προσόν 
διορισμού άπαιτείται απολυτήριον Λυκείου ή έξατασίου Γυ
μνασίου ή άλλης ισοτίμου Σχολής. Προκειμένου δέ περί τών 
τεχνικών τού Κλάδου τούτου τά ύπό τών οικείων διατάσεων 
τού παρόντος οριζόμενα προσόντα.

5. Διά τάς δέσεις τών Κλάδων ΣΕ άπαιτείται άπολυτή- 
ριον έσατασίου δημοτικού σχολείου, πλήν έάν ορίζεται άλ
λως ύπό τού παρόντος έπί ειδικών περιπτώσεων.

"Αρ-δρον 40.
Διάκρισις Ειδικοτήτων.

Αί -δέσεις τών υπαλλήλων τής Βουλής διακρίνονται εις 
τούς άκολού-δους Κλάδους:

α) Κλάδος AT
» ΑΤΙ Διοικητικός
» ΑΤ2 Στενογράφων
» ΑΤ3 Βιδλιο-δηκονόμων
» ΑΤ4 Διε-δνών καί Δημοσίων Σχέσεων
» ΑΤ5 Τεχνικών
» ΑΤ6 ’Αναλυτών—Προγραμματιστών

β) Κλάδος ΜΕ
» ΜΕΙα Ηλεκτρονικών - Ηλεκτρολόγων Μη

χανολόγων Υπομηχανικών 
» ΜΕ1 Διοικητικός
» ΜΕ2 Στενογράφων
» ΜΕ3 Βιβλιο-δηκαρίων
» ΜΕ4 Διερμηνέων Μεταφραστών
» ΜΕ5 Δακτυλογράφων σένων γλωσσών
» ΜΕ6 Δακτυλογράφων
» ΜΕ7 Μηχανοτεχνιτών
» MES Ηλεκτροτεχνιτών
» ΜΕ9 Υδραυλικών
» ΜΕ10 Ξυλουργών
» ΜΕ11 ’Ελαιοχρωματιστών
» ΜΕ12 Οδηγών Αύτοκινήτων
» ΜΕ13 Βοη-δών Αναλυτών—Προγρ/στών
» ΜΕ14 Χειριστών Η/Υ Μέσων Προπαρα-

σκευής Στοιχείων
γ) Κλάδος ΣΕ

» ΣΕ1 Κλητήρων
» ΣΕΣ2 Χειριστών μηχανημάτων αναπαραγωγής 
» ΣΕύ3 Δενδροκηπουρών
» ΣΕ4 Ινα-δαριστριών.



Αρθρον 41.
Κλάίος ATI Aιοικητικός.

1. Ό Κλάίος ΑΤΙ Διοικητικός περιλαμβάνει 77 θέσεις 
δίάκρινομένας -/.ατά βαθμούς. ώς έπεται:

2) Μία (Π θέσις έπί βαθμώ 1ω
β) Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοίς Άναπληρωτού' Γεν.κο·.; 

Λ ’ ευθυν τ ο-ύ.
-') Πέντε ί δ) θέσει; επί βαθμοίς 3ω—2ω 
Η Είκοσι τέσσαρες (24) θέσεις έπί βαθμοίς δω—4ω 
ε) Τεσσαράκοντα πέντε (4δ) νέτε:; επί 8αθμο:ς 8ιρ - 6ω.

Άρθρου 42.

Κλάίος ΑΤ2 Στενογράοων.

1.
25 2ς

Ο Κλάίθ 
(14) -δ

AT2 Στενογράφων περιλαμβάνει 
:ς ϊιακρινομένας κατά βαθμούς

τ2ί:
α7 Δύο (2) -θέτεις έπί ίαθμοίς 3ω—2ω 
β) Πέντε (δ) θέσεις επί βαθμοίς δω—4ω 
γ) Επτά (7) θέτει; έττί βαθμοίς 8ω-—6ω.
2. Δ:ά τόν διορισμόν εις τόν εισαγωγικόν βαθμόν (8ον) 

άπαιτείται ώς εΐίικόν προτόν ή πλήρης γνώσις τής έλλη- 
ν·.·/.ής στενογραφίας καί δακτυλογραφίας.

Άρθρον 43.
Κλάίος ΑΤ3 Βι βλι οθηκονόμων.

'■ 1. Ό Κλάίος ΑΤ3 Βιβλιοθηκονόμων περιλαμβάνει είκοσι 
μίαν (21) θέσεις. ϊιακρινομένας κατά βαθμούς ώς έπεται : 

α) Μία (1) θέσις επί βαθμώ 3ω—2ω 
β) Όκτώ (8) θέσεις έττί βαθμοίς δω—4ω 
γ) Δώίεκ.α (12) θέσεις έττί βαθμοίς 7ω—6ω.
2. Διά τόν ί'.ορ'.τμόν εις τόν εισαγωγικόν βαθμόν (Τον) 

άπαιτούνται ώς είϊ'.·/.ά προτόντ2:
α) Πτυχίον 'Ανώτατης Σχολής Βιβλιοθηκονομίας, έν ελ

λείψει ίέ τοιοότου άρτια γνώτις ταότης καί β) πλήρης γνώ
σις μιας τουλάχιστον των γλωττών ’Αγγλικής, Γαλλικής, 
Γερμανικής ή ’Ιταλικής, οριζόμενης έκάστοτε, άναλόγως τής 
ύφισταμένης υπηρεσιακής ανάγκης, ίιά τής προκηρύξεως τής 
πληρώτεως τής θέσεως.

Άρθρον 44.
Κλάίος ΑΤ4 Διεθνών καί Δημοσίων Σχέσεων.

1. Ό Κλάίος AT4 Διεθνών καί Δημοσίων Σχέσεων περι
λαμβάνει εννέα (9) θέσεις ϊιακρινομένας κατά βαθμούς ώς 
έπεται:

α) Μία (1) θέσις έπί βαθμώ 3ω—2ω 
β) Τρεις (3) θέτεις έπί ίαθμοίς δω—4ω 
γ) Πέντε (δ) θέτεις έπί βαθμοίς 7ω—6ω.
2. Διά τόν ϊιοριτμόν εις τόν εισαγωγικόν βαθμόν (7ον) 

απαιτείται ώς εΐίικόν προτόν ή πλήρης γνώσις μιας τουλά
χιστον τών Ευρωπαϊκών γλωσσών, βριζόμενης έκάστοτε, άνα
λόγως τής ύφισταμένης υπηρεσιακής ανάγκης ίιά τής προ
κηρύξεως τής πληρώτεως τής θέσεως.

α ) Μία (1) θέσις έπί βαθμώ οω—2ω 
) "Εξ (6) θέτεις έπί βαθμοίς 7ω—4ω.

2. Διά τόν ίιορισμόν εις τόν εισαγωγικόν βαθμόν τού 
Κλάίου (7ον) απαιτούνται ώς είϊικά προσόντα πτυχίον Πο
λυτεχνικής Σχολής ή Φυσικομαθηματικής Σχολής ή τής
Ανώτατης Εμπορικής Σχολής ή ισότιμον τοιοϋτον τής άλ- 

λοοαπής. είίίκευσις εις τήν άνάλυσιν ή τόν προγραμματισμόν 
τών Η/Γ άποίεικνυομένη ίιά τίτλου σπουδών ή ί'ετής προ
ϋπηρεσία εις τόν τομέα αυτόν καί πλήρης γνώτις μιας τών 
γλωττων Λγγ/.ικής. Γαλλικής ή Γερμανικής

3. Διά τόν ίιορισμόν εις τόν β' εισαγωγικόν βαθμόν τού 
κλάίου \6ov i απαιτούνται πέραν τών προσόντων τής προηγου- 
μένης παραγράφου καί ίίπλωμα ίιίακτορικόν τής ήμείαπής 
ή αντίστοιχον τής άλλοίαπής έπί τού αντικειμένου τής έπι- 
στήμης, ώς καί ή πλήρης γνώσις ίΰο τουλάχιστον γλωσσών 
έκ τών κατά τά ανωτέρω οριζόμενων.

Άρθρον 47.
Κλάίος ΜΕΙα ’Ηλεκτρονικών - ’Ηλεκτρολόγων 

Μηχανολόγων Υπομηχανικών.
1. Ο Κλάίος ΜΕΙα ’Ηλεκτρονικών - Ηλεκτρολόγων- 

Μηχανολόγων 'Γπομηχανικών περιλαμβάνει μία; θέσιν έπί 
βαθμώ 7ω—δω.

2. Διά τόν ίιορισμόν εις τόν εισαγωγικόν βαθμόν 7ον τού 
Κλάίου ΜΕΙ.α απαιτείται άπολυτήριον έ τα ταμ ίου Γυμνασίου, 
πτυχίον Άνωτέρας Τεχ/ικής Σχολής (ΚΑΤΕΕ) περί τής 
είίικότητος τού ’Ηλεκτρολόγου - Μηχανολόγου καί πτυχίον 
άνεγνωρισμένης ύπό τού 'Γπουργείου Έυθ νίκης Παιδείας καί 
Θρησκευμάτων Άνωτέρας Τεχνικής Σχολής περί τής είϊικό- 
τητος τού ’Ηλεκτρονικοί.

Άρθρον 48.

Κλάίος ΜΕ1 Διοικητικός.
1. Ό Κλάίος ΑΓΕΙ Διοικητικός περιλαμβάνει έβδομήκον- 

τα έξ (76) θέσεις ϊιακρινομένας κατά βαθμούς ώς έπεται:
α) "Βνίεκα (11) θέσεις επί βαθμοίς δω—4ω.
β) Εξήκοντα πέντε (65) θέσεις έπί βαθμοίς 1 Οω—-6ο.

2. Διά τόν ίιορισμόν εις τόν εισαγωγικόν βαθμόν (ΙΟον) 
απαιτείται ώς είϊτ/.όν προσόν ή πλήρης γνώσις τής έλληνι- 
κής δακτυλογραφίας.

Άρθρον 49.
Κλάίος ΜΕ2 Στενογράφων.

1. Ό Κλάίος ΜΕΣ Στενογράφων περιλαμβάνει δέκα τρεις 
(13) θέσεις ϊιακρινομένας κατά βαθμούς ώς έπεται:

α) Δύο (2) θέσεις έπί ίαθμοίς 5ω—4ω
β) "Ενδεκα (11 θέτεις έπί βαθμοίς 9ω—6ω.

2. Διά τόν διορισμόν εις τόν εισαγωγικόν βαθμόν τού Κλά
δου (9ον) απαιτείται ώς ειδικόν προσόν ή πλήρης γνώσις 
ελληνικής στενογραφίας καί δακτυλογραφίας.

Άρθρον 45.
Κλάίος ΑΤ5 Τεχνικών.

1. Ό Κλάίος ΑΤδ Τεχνικών περιλαμβάνει μία; (1) θέ- 
τιν έπί βαθμώ 5ω—2ω

2. Διά τόν διορισμόν εις τόν εισαγωγικόν βαθμόν τού Κλά
ίου (5ον) άπαιτείται ώς εΐίικόν προσόν πτυχίον Μηχανολό- 
;ου—Ηλεκτρολόγου Άνωτάτης Σχολής ημεδαπής ή ισοτί
μου άλλοίαπής καί πενταετής τουλάχιστον άσκησις τού έπαγ- 
; άλματος.

Άρθρον 46.
Κλάίος ΑΤδ ’Αναλυτών—Προγραμματιστών.

1. Ό Κλάίος ΑΤδ Αναλυτών—Προγραμματιστών περι- 
αμβάνει επτά (7) θέσεις ϊιακρινομένας κατά βαθμούς ώς
=ής:

Άρθρον 50.

Κλάδος ΜΕ3 Βιβλιοθηκάριων.

1. Ό Κλάδος ΜΕ13 Βιβλιοθηκάριων περιλαμβάνει τριά
κοντα (30) θέσεις ϊιακρινομένας κατά βαθμούς ώς άκο- 
λούθως:

α) Πέντε (5) θέσεις έπί βαθμοίς 5ω—4ω
β) Είκοσι πέντε (25) θέσεις έπί βαθμοίς 9ω—6ω.

2. Διά τό; διορισμόν εις τόν εισαγωγικόν βαθμόν (9ον) 
άπαιτούνται ώς ειδικά προσόντα: α) ’Επαρκής γνώσις μιας 
τουλάχιστον ξένης γλώσσης, όριζομένης έκάστοτε άναλόγως 
τής ύφισταμένης υπηρεσιακής άνάγκης, διά τής προκηρύξεως 
τής πληρώσεως τής θέσεως, β) πλήρης γνώσις τής ελληνι
κής καί έπαρκής γνώσις δακτυλογραφίας γλώσσης λατινικού 
άλφαβήτου καί γ) γνώσις στοιχείων Βιβλιοθηκονομίας.



— ίο —

ΆρΔρον 51.
Κλάϊος ME4 Διερμηνέων—Μεταφραστών.

1.
βάνε:

Ό Κλάδος ΜΕ4 Διερμηνέων—Μεταφραστών περιλαμ- 
τέσσαρες (4) Δέσεις ϊιακρινομένας κατά βαΔμούς, ώς'

επεται:
α) Mi α(1) Δέσις έπί βαΔμώ δω—4ω. 
β) Τρεις (3) Δέσεις έπί βαΔμοίς 9ω—6ω.

2. Διά τόν διορισμόν εις τόν εισαγωγικόν βαΔμόν (9ον) 
άπαιτοίνται ώς ειδικά προσόντα:

α) Πλήρης γνώσις μιας τουλάχιστον των Ευρωπαϊκών 
γλωσσών, όριζομένης έκάστοτε άναλόγως τής ύφίσταμένης 
υπηρεσιακής ανάγκης ϊια τής προκηρυςεως τής πληρωσεως 
τής Δέσεως, καί

β) Γνώσις δακτυλογραφίας εις τήν έλληνικήν καί εις έτέ- 
ραν γλώσσαν τοί λατινικοί αλφαβήτου.

ΆρΔρον 52.

Κλάϊος ΜΕ5 Δακτυλογράφων Ξένων Γλωσσών.
1. Ό Κλάϊος ΜΕ5 Δακτυλογράφων Ξένων Γλωσσών περι

λαμβάνει έπτά (7) Δέσεις ϊιακρινομένας κατά βαΔμούς, ώς 
επεται:

α) Μία (1) Δέσις έττί βαΔμώ δω—4ω.
β) Ές (6) Δέσεις έπί βαΔμοίς 9ω—6ω

2. Διά τόν διορισμόν εις τόν εισαγωγικόν βαΔμόν τοϋ 
Κλάϊου (9ον) άπαιτοίνται ώς είϊικά προσόντα:

α) Πλήρης γνώσις δακτυλογραφίας γλώσσης λατινικοί 
αλφαβήτου, ώς καί τής ελληνικής (τυφλόν σύστημα) καί

β) Γνώσις μιας τουλάχιστον τών Ευρωπαϊκών γλωσσών, 
όριζομένης έκάστοτε άναλόγως τής ΰφισταμένης υπηρεσιακής 
ανάγκης διά τής προκηρύΞεως τής πληρωσεως τής Δεσεως.

ΆρΔρον 53.
Κλάϊος ΜΕ6 Δακτυλογράφων.

1. Ό Κλάϊος ΜΕ 6Δακτυλογράφων περιλαμβάνει πεντή- 
κοντα (50) Δέσεις ϊιακρινομένας κατά βαΔμούς ·ώς επεται:

α) Δέκα (10) Δέσεις έπί βαΔμοίς δω—4cp 
β) Τεσσαράκοντα (40) Δέσεις έττί βαΔμοίς ΙΟω—Οω.

2. Εϊίικώτερον προσόν διορισμοί εις τόν εισαγωγικόν βα
Δμόν τοί Κλάϊου (10ος) ορίζεται ή πλήρης γνώσις τής ελ
ληνικής δακτυλογραφίας (τυφλόν σύστημα) .

ΆρΔρον 54.
Κλάδος ΜΕ7 Μηχανοτεχνιτών.

1. Ό Κλάϊος ΜΕ7 Μηχανοτεχνιτών περιλαμβάνει ές (6) 
Δέσεις ϊιακρινομένας κατά βαΔμούς ώς επεται:

(α) Μία (1) Μηχανοτεχνίτου Β' τάΞεως έπί βαΔμώ 
δω—4ω.

β) Πέντε (δ) Δέσεις Μηχανοτεχνιτών Γ' ΤάΞεως έπί 
βαΔμοίς ΙΟω—6ω, κατχνεμομένας ώς έςής:

1. Μία (1) Δέσις Μηχανοτεχνίτου Γ' ΤάΞεως.
II. Δύο Δέσεις (2) Μηχανοτεχνιτών Γ' ΤάΞεως. εΐδικότη- 

τος ψυκτικοί.
III. Δύο (2) Δέσεις θερμαστών Γ' τάξεως.
2. Διά τόν διορισμόν εις τήν κατά τό έδάφιον β' τής 

παρ. 1 Δέσιν τοί Μηχανοτεχνίτου Γ' ΤάΞεως καί εις τόν εισα
γωγικόν βαΔμόν ΙΟον άπαιτείται:

α) Τοί Μηχανοτεχνίτου Γ' ΤάΞεως:
Ενδεικτικόν τουλάχιστον Γ' τάΞεως έΞαταΞίου γυμνα

σίου ή άναλόγου τάΞεως άλλης ισοτίμου κατά νόμον σχολής 
ή ισοτίμου τεχνικής σχολής, δημοσίας ή άνεγνωρισμένης 
ιδιωτικής, άδεια άσκήσεως τής εΐδικότητος Μηχανοτεχνίτου 
Γ' ΤάΞεως τοί Υπουργείου Βιομηχανίας καί τριετής. τουλά
χιστον άσκησις τής εΐδικότητος ταύτης άπό τής κτήσεως τής 
άδειας, άποϊεικνυομένη δ·.’ ΰπευΔύνων βεβαιώσεων έργοϊοτών 
ή τοϋ οικείου επαγγελματικοί Επιμελητηρίου διά τους άνε- 
Ξαρτήτους έπαγγελματίας.

β) Τοΰ Μηχανοτεχνίτου Τ'- ΤάΞεως εΐδικότητος ψυκτικού:
Άδεια τοί 'Υπουργείου Βιομηχανίας άσκήσεως τής ειδικό 

τητος Μηχανοτεχνίτου Γ' ΤάΞεως ειδικότητες ψυκτικοί, ώς 
καί ενδεικτικόν καί άσκησις τής εΐδικότητος κατά τά εις τό 
προηγούμενον έϊάφιον α' οριζόμενα.

γ) Τοί θερμαστοί Γ' ΤάΞεως:

Άδεια τοί 'Υπουργείου Βιομηχανίας άσκήσεως τής εΐδι
κότητος θερμαστοί Γ' ΤάΞεως. ώς καί ενδεικτικόν καί άσκη- 
σις τής εΐδικότητος κατά τά εις τό έδάφιον α' οριζόμενα.

3. Διά τήν προαγωγήν εις τήν κατά τό έδάφ. α' τής παρ. 
1 Δέσιν τοί Μηχανοτεχνίτου Β' ΤάΞεως απαιτείται άδεια 
άσκήσεως ειδικότητες Μηχανοτεχνίτου, τουλάχιστον Β’ Τά
Ξεως.

ΆρΔρον 55.
Κλάϊος ΜΕ8 Ηλεκτροτεχνιτών.

1. Ό Κλάδος ΜΕ8 Ηλεκτροτεχνιτών περιλαμβάνει δέκα 
τέσσαρας (14) Δέσεις, ϊιακρινομένας κ.ατά βαΔμούς ώς έπε- 
ται:

α) Δύο (2) Δέσεις Εγκαταστήσου Αα ή Γα εΐδικότητος 
έπί βαΔμοίς δω - 4φ.

β) Δώδεκα (12) Δέσεις ηλεκτροτεχνιτών έπί βαΔμοίς 
ΙΟω—6ω, κατανεμομένας ώς έΞής:

I. Δύο (2) Δέσεις Έγκαταστατών συντηρητών Α' εΐδικό
τητος α' κατηγορίας. --- ------------ --- ------------

II. Δύο (2) Δέσεις Έγκαταστατών συντηρητών Γ' εΐδικό
τητος α' κατηγορίας.

III. Μία (1) Δέσις Έγκαταστάτου συντηρητοί Γ' εΐδικό
τητος α κατηγορίας ειδικευμένου εις ψυκτικά μηχανήματα 
κλιματιστικών έγκαταστάσεων.

IV. Δύο (2) Δέσεις ραδιοτεχνιτών, ή ηλεκτρονικών τεχνι
τών.

V. Πέντε (δ) Δέσεις ηλεκτροτεχνιτών τής Α' εΐδικό
τητος α κατηγορίας.

2 Διά τόν διορισμόν εις τήν κατά τό έδάφιον β' τής 
παρ. 1 Δέσιν τοί ηλεκτροτεχνίτου καί εις τόν εισαγωγικόν 
βαΔμόν (ΙΟον) άπαιτείται:

I. Τοί έγκαταστάτου συντηρητοί Α' εΐδικότητος α' κα
τηγορίας. Άδεια άσκήσεως τής εΐδικότητος έγκαταστάτου 
Αα' τοί Υπουργείου Βιομηχανίας, ώς καί ενδεικτικόν καί 
άσκησις τής ειδικότητες κατά τά εις τό έδάφιον α' τής 
τταρ. 2 τοί προηγουμένου άρΔρου όριζόυενα.

II. Τοί έγκαταστάτου συντηρητοί Γ' εΐδικότητος α' κα
τηγορίας. Άδεια άσκήσεως τής εΐδικότητος έγκαταστάτου 
Γα τοί Υπουργείου Βιομηχανίας, ώς καί ενδεικτικόν καί 
άσκησις τής εΐδικότητος, κατά τά εις τό έδάφιον α' τής παρ. 
2 τοί προηγουμένου άρΔρου οριζόμενα.

III. Τοί έγκαταστάτου συντηρητοί Γ’ ειδικότητες α' 
κατηγορίας, ειδικευμένου εις ψυκτικά μηχανήματα κλιματι
στικών έγκαταστάσεων.

"Αδεια τοί Υπουργείου Βιομηχανίας άσκήσεως τής εΐδικό
τητος έγκαταστάτου Γα ειδικότητες, ώς καί ένδεικτικόν και 
άσκησις τής εΐδικότητος τοί ψυκτικοί κατά τά εις τό έδάφιον 
α' τής παρ. 2 τοί προηγουμένου άρΔρου οριζόμενα.

IV. Τοί ραδιοτεχ/ίτου καί ηλεκτρονικοί τεχνίτου.
Άδεια τοί Ύπ. Συγκοινωνιών άσκήσεως τής εΐδικότητος

τοί ραδιοτεχνίτου καί ηλεκτρονικοί τεχνίτου, ώς καί ένδει- 
κτικόν καί άσκησις τής ειδικότητες ταύτης. κατά τά εις τό 
έδάφιον α' τής παρ. 2 τοί προηγουμένου άρΔρου οριζόμενα.

V. Τοί ήλετροτεχνίτου τής Α' εΐδικότητος.
Άδεια του Ύπ. Βιομηχανίας άσκήσεως τής εΐϊικότστοσ τοϋ 

ηλεκτροτεχνίτου Α'. ώς καί ένδείκτικόν καί άσκησις τής ει
δικότητες ταύτης. κατά τά εις τό έδάφιον α' τής παρ. 2 τού 
προηγουμένου άρΔρου οριζόμενα.

3. Διά τήν προαγωγήν εις τήν κατά τό έδάφιον α' τής 
παραγρ. 1 Δέσιν ηλεκτροτεχνίτου άπαιτείται άδεια άσκή
σεως τής ειδικότητες έγκαταστάτου Αα' ή Γα' τοί 'Υπουρ
γείου Βιομηχανίας.



τ.~Ώς ειδικότητες. τάξεις καί κατηγορία:, κζτά τό πα
ρόν ώς κζί κατά_τό προηγούμενου άρ-3ρον. νοούνται a: προβλε- 
πόμενα: ϋπό τής κείμενης νομοθεσίας.

"Αρνρον 56.
Κλάδος ΜΕ9 Υδραυλικών.

J. Ο Κλάδος ΜΕ9 Γδραυλικών περιλαμβάνει δύο ί2) 
νέσει; επί βα·3μοίς ΙΟω—6ω.

2. A:ά τόν διορισμόν είς τόν Κλάδον ΜΕ9 άπαιτειτζι: 
Απολυτήριον έξαταξίου Δημοτικού Σχολείου 7.at ’Αποδεικτι

κόν κατωτέρας δημοσίας. ή άνεγνωρισμένης ιδιωτικής τεχνι
κής σχολής. έξ ου άποδεικνύετζι ή είδικότης τού υδραυλικού 
κζί διετής άσκησις τής ειδικότητες τζύτης. άποδεικνυομένη 
δ: ύπευ·3ύνου βεβαιώσεως εργοδοτών ή τοΰ οικείου Επιμελη
τηρίου διά τους άνεξζρτήτους έπζγγελματίζς. ή άλλως πεν- 
τζετής άσκησις τής ειδικότητες τζύτης, άποδεικνυομένη κζτζ 
τά άνωτέρω.

Άρνρον 57.

Κλάδος ΜΕ10 Ξυλουργών.

ί. Ο Κλάδος ΜΕ10 Ξυλουργών περιλαμβάνει δυο (2) 
βάσεις έπί βα·3μοίς ΙΟω—6ω.

2. Α:ά τον διορισμόν είς τον Κλάδον ΜΕΙΟ άπαιτείταιμ 
Απολυτήριον εξαταξίου Δημοτικού Σχολείου. Άττοδε’.χτ·.χόν 
κατωτέρας δημοτίζς ή άνεγνωρισμένης ιδιωτικής τεχνικής 
τχολής εξ ου νά άποδεικνύηται ή είδικότης τοΰ Ξυλουργού. 
Πενταετής άσκησις τής εϊϊίχότητος ταύτης, άποδεικνυομένη 

ΰπευ-3ύνου βεβαιώσεως εργοδοτών, ή τοΰ οικείου Έ~ιμε- 
■,ητηρίου δ’.ά τους άνεξαρτήτους έπαγγελματίας.

"Αρ-άρον 58.
Κλάδος ΜΕ11 ’Ελαιοχρωματιστών.

1. Ό Κλάδος ΜΕ11 Ελαιοχρωματιστών περιλαμβάνει 
ύ·ο (2) ·3έσε:ς έπί 5α-3μοίς ΙΟω—6ω.

2. Δ:α το·; διορισμόν είς τον Κλάδον ΜΒ11 άπα'τείται: 
Υπολυτήριον εξαταξίου Δημοτικού Σχολείου, τετραετής 
■σκησις τής ειδικότητες, βεβζιουμένη έξ έίτισήμων εγγράφων, 
τοδείκνυομενη δι’ ύπευ·3ύνου βεβαιώσεως εργοδοτών ή τού 
κειου Επιμελητηρίου διά τούς ανεξαρτήτους έπαγγελμα- 
ζς.

Άρ-ΰρον 59.

Κλάδος ΜΕ12Όδηγών Αυτοκινήτων.

1. Ο Κλάδος ΜΕ12 'Οδηγών Αυτοκινήτων περιλαμβάνει 
/·θσ:ν (20) ·3έσεις έπί £ζ-3μοίς ΙΟω—6ω. .

2. Διά τον διορισμόν είς τον Κλάδον ΜΕ12 απαιτείται: 
ταγγελματική άδεια οδηγού αυτοκινήτου και τετραετής 
κησις τής ειδικότητες ταύτης, άποδεικνυομένη διά βεβαιώ
ν)? τού Τ.Σ.Α. ή τού Ι.Κ.Α. ώς οδηγών.

Άρ-3ρον 59α.

Κλάδος ΜΕ13 Βοη·3ών ’Αναλυτών — 
Προγραμματιστών Η/Τ.

1. Ό Κλάδος ΜΕ13 Βοη-3ών Αναλυτών — Προγραμμα- 
τών Η/Γ περιλαμβάνει εξ (6) ·3έσεις διακρινομένας
:ά βα-3μούς ώς έξής:

ζ) Μία (1) -5έσις επί βζ·3μώ 5ω—4ω.
-) Πέντε (5) -3έσεις επί βζ-5μοίς 9ω—Go.

-■ Διά τον διορισμόν εις τον εισαγωγικόν βζ·3μόν 9ον ώς 
κον προσόν απαιτείται απολυτήριον εξαταξίου Γυμνασίου 
Υυκείου ή άλλου ισοτίμου σχολείου, εΐδίκευσις είς τόν 
'Υ?Γ.χ:ζτισμόν, άποδεικνυομένη διά τίτλου σπουδών ή έτη- 
προϋπηρεσία είς τόν τομέα αυτόν καί γνώσ.ις μιας τών 

'"σών Αγγλικής. Γαλλικής ή Γερμανικής.

'Ap-Spov 59β.
- Κλάδος ΜΕ14 Χειριστών Η/Υ.— Μέσων Προπαρασκευής

Στοιχείων.
1. Ό Κλάδος ΜΕ14 Χειριστών Η/Γ — Μέσων Προπα

ρασκευής .Στοιχείων περιλαμβάνει εξ (6) δέσεις διακρινο- 
μενζς κατά pa-3 μου ς ώς εξής:

ζ) Μία (1) -5έσις επί βζ·5μώ 5ω—4ω.
ρ) Πέντε (5) νέσει: επί ρζ-3μοίς 9ω—6ω.
2. Διά τόν διορισμόν είς τόν εισαγωγικόν βα-5μόν 9ον ώς 

ειδικόν προσόν άπαιτείται άπολυτήριον εξαταξίου Γυμνάσιου ή 
Λυκείου ή άλλου ισοτίμου Σχολείου, πτυχίον Προγραμματι- 
στού ή Χειριστοϋ Η/Γ ή έιησία προϋπηρεσία είς τον τομέα 
τούτον καί γνώσις μιας τών γλωσσών ’Αγγλικής, Γαλλικής 
ή Γερμανικής.

Άρ'3ρον 60.

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων.
Ό Κλάδος ΣΕί Κλητήρων περιλαμβάνει εξήκοντα δύο 

(62) -3έσεις διακρινομένας κατά βα-3μούς ώς επετζι:
α) Δέκα (10) ·3έσε:ς έπί ίζ-5μώ 6ω.
ρ) ΓΓεντήκοντα δύο (52) ·3έσεις έπί ία-3μοίς 12ω--7ω.

Άρ·3ρον 61.
Κλάδος ΣΕ2 Χειριστών Μηχανημάτων ’Αναπαραγωγής. -
Ό Κλάδος ΣΕ2 Χειριστών Μηχανημάτων άναπαραγωγής 

περιλαμβά/ει τρείς (3) ·3έ;εις έπί βα·3μοίς 1 2ω—7ω.

'Ap-Spcv 62.
Κλάδος ΣΕ3 Δενδροκηπουρών.

Ό Κλάδος ΣΕ3 Δενδροκηπουρών περιλαμβάνει δυο (2) 
-3έσε:ς έπί βα·3μοίς 12ω—7ω εέδικότητος δενδροκηπουρού κζί 
βεβαιουμένης έμπειρίας.

Διά τόν διορισμόν είς τόν Κλάδον τούτον δεν απαιτείται τί
τλος σπουδών, οί προσλαμβανόμενοι όμως δέον νά γνωρίζουν 
άνάγνωσιν καί γραφήν.

'Ap-3pov 63.
Κλάδος ΣΕ4 Καθαριστριών (προσωρινός).

1. Ό Κλάδος ΣΕ4 Καθαριστριών περιλαμβάνει τριάκοντα 
(30) ·3έ·σεις έπί ίζ-5μοίς 12ω—7ω.

Αί -3έσε:ς τού Κλάδου τούτου καταργούνται άμα τή κα-3’ 
οίονδήποτε τρόπον έξόδω τών κατεχουσών ταύτας, μετατρε- 
πόμεναι εις -3έσεις έπί σχέσει ιδιωτικού δικαίου, κατά τό έδά- 
φιον δ’ τής παρ. 1 τού άρ-3ρου 65.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι.'

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ

'Ap-Scov 64.

1. Ό Πρόεδρος τής Βουλής δύναται νά προσλαμβά·;η 
παρ’ αύτω, δι’ άποφάσεώς του καί κατά τήν κρίσιν του, έπί 
σχέσει ιδιωτικού δικαίου, μέχρι τρεις (3) Ειδικούς ’Επιστη
μονικούς Συμβούλους ή Ειδικούς Επιστημονικούς Συνεργά- 
τας, ώς καί ένα·; Ειδικόν Σύμβουλον έπί Δ:ε-3νών Σχέσεων, 
κατά τά έν άρ-3ρω 31 παρ. 4 οριζόμενα.

2. Διά τής περί προσλήψεως άποφάσεώς καθορίζονται, 
άνευ δεσμεύσεως έκ γενικών ή ειδικών διατάξεων τής έργα- 
τικής ή άλλης νομοθεσίας, οί ειδικοί όροι τής παροχής τών 
υπηρεσιών καί αί άποδοχαί τούτων.

3. Ή σχέσις τών, κατά τ’ άνωτέρω, προσλαμβχ;ομένων, 
αορίστου χρόνου ουσα, λύεται ώσαύτως έλευ-3έρως καί κα-3’ 
οίονδήποτε χρόνον, δι’ άποφάσεώς τού Προέδρου τής Βουλής, 
αυτοδικαίως δέ εύ-3ύς ώς ό προσλαβών αυτούς Πρόεδρος 
άποβάλη τήν ιδιότητα αυτού έξ οίονδήποτε λόγου, μή άπαιτου- 
μένης τής έκδόσεως οίασδήποτε πράξεως.

Κατά πάσαν περίπτωσιν ούδεμία άποζημίωσις καταβάλλεται.
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Άρθρον 65.

1. Ό Πρόεδρος τής Βουλής δύναται νά χροσλαμβάνη χρο
σωχικόν έχι σχέσει ιδιωτικού διχαίου εις τάς έν συνεχεία όρ'.- 
ζομένας έργανικάς θέσεις: .

β) Δύο (2) -δέσεις Ειδικών Έχίστημόνων.
β) Δύο (2) -δέσεις Επιστημονικού ή Τεχνικού Προσωχι- 

χοό συντηρητών χειρογράφων καί σχανίων βιβλίων χαρά τή 
Βιβλιοθήκη τής Βουλής.

γ) Δώδεκα (12) -δέσεις 'Επιστημονικού, Τεχνιχοΰ ή Βοη- 
-δητιχοΰ Προσωπικού.

ο) Τριάκοντα πέντε (35) -δέσεις Καθαριστριών.
ε) Δύο (2) -δέσεις ιατρών.

2. Ό Πρόεδρος τής Βουλής δύναται νά χροσλαμβάνη έχι 
σχέσει Ιϊιωτιχοΰ δικαίου μέχρι τρεις (3) υπαλλήλους χρός 
κάλυψιν χαροδικών, έχοχιαχών ή απροβλέπτων καί έχειγου- 
σών αναγκών.

3. Εις τάς -δέσεις τών συντηρητών χειρογράφων xat σχα- 
νιων βιβλίων προσλαμβάνονται πρόσωπα διαθέτοντα τά διά 
τον σκοπόν τούτον ειδικά προσόντα, άχαραιτήτως ϊέ άρτιον εΐ- 
ίίχευσιν εις τήν συντήρησιν τών χειρογράφων xat oxaviiov βι
βλίων, χιστοχοιουμένην έξ έχισήμων εγγράφων, δι’ ών άχο- 
δεικνύονται xat άνάλογοι σχουδαί.

4. Εις τάς -δέσεις τών Ιατρών προσλαμβάνονται χρόσωχα 
έχοντα χτυχιον ίβτριχής Π χνεχιστημίου τής ημεδαπής ή ισο
τίμου τής άλλοδαχής xal είδικότητος χα-δολόγου ή καρπολό
γου, κτηθείσης τουλάχιστον χρό διετίας.

5. 'Εκαστη τών ΰχό έδοφίού ϊ' τής χαραγρ. 1 χροίλε- 
χομένων -δέσεων συμχληροΰται άμα τή καταργήσει έκάστης έχ 
τών ύχό τού άρ-δρου 63 χροβλεχομένων -δέσεων τοΰ χροσωρινοΰ 
κλάδου ΣΕ4 xa-δαριστριών.

6. Το κατά τάς χροηγουμένας παραγράφους χροσωχικόν 
χροσλαμβάνεται κατά τήν κρίσιν χαί δι’ άχοφάσεως τοΰ Προ
έδρου τής Βουλής έχι σχέσει ώρισμένου χρόνου, χροκειμένου 
χερϊ το6 εδαφίου οϊ τής χαραγιρ. 1 ώς και τής χιαιραγρ. 2, 
αορίστου δέ χροκειμένου χερ! τών λοιχών χεριχτώσεων.

7. At άχοδοχαί και οί όροι εργασίας τοΰ, κατά τ’ ανω
τέρω, χροσλαμθανομένου χροσωχιχοΰ καθορίζονται διά τής 
χερί χροσλήψεως άχοφάσεως τοΰ Προέδρου τής Βουλής. Τά 
άφορώντα εις τήν έν γένει ύχερωριακήν άχασχόλησιν τούτων 
κα-δορίζοντα:, συμφώνως χρός τά έκάστοτε ίσχύοντα, ώς χρός 
τό μόνιμον χροσωχικόν τής Βουλής, άχοκλειομένης τής εφαρ
μογής τών ορισμών τού εργατικού δικαίου.

8. Αί κείμεναι χερί ορίου ηλικίας διατάσεις δεν έχουν 
εφαρμογήν χροκειμενου χέρι τού χροσωχικ.ού τού, κατά τό χά
ρον και τό χροηγούμενον άρ-δρον, χροσλαμβανομένου, ισχύουν 
όμως αί έκάστοτε κείμεναι διατάσεις αί άφορώσαι εις τάς 
λοιχάς χροϋχο-δέσεις και κωλύματα χροσλήψεως τού αντι
στοίχου χροσωχικ.ού τού Δημοσίου.

Ειοιχωτερον, χροκειμένου χέρι τών καθαριστριών, ώς όριον 
ηλικίας διά τήν άχοχώρησιν έκ τής Υπηρεσίας ορίζε
ται τό 65ον.

Τό ύχό τού εδαφίου δ' τής χαραγρ. 1 τού άρθρου 65 
χροβλεχομενον χροσωχικόν άχολύεται μόνον δι’ οΰς λόγους 
αχολυονται και οι μόνιμό: ύχάλληλο: τής Βουλής και χάν- 
τοτε μετ’ άχόφασιν τού Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

9. Αι εκαστοτε ισχυουσα: διατάξεις χερί συγχρόνου κατα
βολής συντάξεων και άχοδοχών εφαρμόζονται καί έχ: τών 
προσλαμβανόμενων ύχο τής Βουλής συνταξιούχων χάσης φύ- 
σεως κατά τό χάρον καί τό χροηγούμενον άρθρον.

10. Κατά τά λοιχά έχουν εφαρμογήν α! έκάστοτε ίσχύουσαι 
δια τό άντίσ,τοιχον τού δημοσίου χροσωχικόν διατάξεις.

11. Ή μετά τής Βουλής σχέσις τών. κατά τό χροηγού
μενον άρ-δρον ή τήν χαράγραφον 1 χερίχτωσις α' τού χα- 
ρόντος άρθρου, χροσλαμβανομένων δικηγόρων άχοτελει έμμι
σθον έντολήν, διεχομένην. όσον άφορα τάς έν γένει άχοδο- 
χας. την λυσιν αυτής, ώς και τήν λέγω τούτης άχοζημίω- 
σιν, αχοκλειστικώς ύχό τών διατάξεων τού χαρόντος.

12. Διά τον καθορισμόν τών άχοδοχών τών κατά τά άρθρα 
64 και 65 ύχαλλήλων εφαρμόζονται άναλόγως α! διατάξεις 
χερί άχοδοχών τού έχι συμβάσει ιδιωτικού δικαίου χροσωχικού 
τού Δημοσίου.

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ'
ΓΕΝΙΚΑI ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρ-δρον 66.

’Εφαρμοστέα! Διατάξεις.

1. Αί διατάξεις τού Κωδικός «χερί καταστάσεως δημο
σίων διοικητικών ύχαλλήλων», ώς καί αί τοιαύτα: ειδικών 
νόμων χερί δημοσίων χολιτικών διοικητικών ύχαλλήλων ώς 
χρός τά χροσόντα καί τά κωλύματα διορισμού, τήν χραξιν 
διορισμού καί τήν άνάκλησιν αύτής, τήν ορκωμοσίαν καί τόν 
άναδιορισμόν, τά καθήκοντα, τούς περιορισμούς, τήν αστικήν 
ευθύνην καί τά δικαιώματα, ένταξή καί έχανένταξιν, αρ
χαιότητα καί χροβάδισμα, τήν διαθεσιμότητα, αργίαν, τό 
χειθαρχικόν έν γένει δίκαιον καί τήν λύσιν τής ύχαλληλι- 
κής σχέσεως, ώς αύται έκάστοτε ισχύουν, έφαρμόζονται άνα- 
λέγως καί έχι τού τακτικού χροσωχικού τής Βουλής, έκτός 
άν άλλως ορίζεται ύχό τού χαρόντος.

2. Α! αύταί ώς άνω διατάξεις, ώς έκ.άστοτε ισχύουν, 
έφαρμόζονται άναλόγως καί έχι τού τακτικού χροσωχικού 
τής Βουλής, ώς χρός τήν τήρησιν τών ατομικών φακέλλων, 
τού Μητρώου καί τών Ύχηρεσιακών Εκθέσεων, ώς χρός τάς 
Ύγειονομικάς ’Εχιτροχάς, τήν νοσηλείαν, τάς κανονικές, 
άναρρωτικάς καί έκχαιδευτικάς άδειας, τήν χρονικήν διάρ
κειαν εργασίας, τάς ημέρας αργίας, τάς ήθικάς άμοιβάς καί 
τούς έχιτίμους βαθμούς, ώς καί διά χάν έτερον θέμα άνα- 
φερόμενον εις τήν ύχηρεσιακήν κατάστασιν αύτού, έκτος άν 
άλλως βρίζεται ύχό τού χαρόντος.

3. Ύχάλληλοι έχι βαθμοίς 2ω καί Άναχληρωτού Γενικού 
Διευθυντού δεν χεριλαμβάνονται εις τούς συντασσομένους χι- 
νακας χροακτέων.

Άρ-δρον 67.

1. Επιτρέπεται ή άνάθεσις ύχό τού Προέδρου τής Βουλής 
έκτάκτως εις οίονδήχοτε ύχάλληλον καθηκόντων οίασδή- 
χοτε ύχηρεσίας έχι έξάμηνον άν αλόγου Κλάδου καί ειδικό
τητες.

2. Οί Κλητήρες ύχοχρεούνται όχως έκ τελούν καί καθή
κοντα θυρωρού ή οδηγού άνελκυστήρων.

Άρθρον 68.
Δημοσιεύεις Πράξεων Προέδρου Βουλής.

Α! έκάστοτε ίσχύουσαι διατάξεις χερ: καθορισμού τών 
καταχωρθυμένων στοιχείων τών. διά τής Έφημερίδος τής 
Κυβερνήσεως, δημοσιευτέων έν χεριλήψει χράξεων, τών άφο- 
ρωσών εις τήν ύχηρεσιακήν κατάστασιν τών τακτικών δημο
σίων χολιτικών διοικητικών ύχαλλήλων έχουν έφαρμογήν καί 
έχ: τών ύχαλλήλων τής Βουλής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ'
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Άρ-δρον 69.
Οί μόνιμοι ύχάλληλο: τής Βουλής διορίζονται δι' άχοφά

σεως τού Π ροέδρου αύτής, κατά τά εις τά έχόμενα άρθρα βρι
ζόμενα.·

Άρ-δρον 70.
Ο: μόνιμοι ύχάλληλο: τής Βουλής διορίζονται, έάν έχΐ- 

τύχουν εις διαγωνισμόν ένώχιον Επιτροπής έκ μονίμων ύχαλ
λήλων τής Βουλής, συγκροτούμενης δΓ άχοφάσεως τού Προ
έδρου αύτής.



Ez: εξετάσεωξ εις ειδικά θέματα ή γνώσεις, μή ύζαρχόν- 
οων ειδικώνζερΐτούτ'ων μονίμων ύζαλλήλων τής Βουλής, 
έζιτρέζεται νά μετάσχουν ώ_ς μέλη τής Έζιτροζής καί μέχρι 
τού 1/3 αυτής ύζάλληλοι ετέρων δημοσίων ύζηρεσιών, έζί δέ 
έξετάσεως εις ξένας-γλώσσας τα 2/3 τών μελών τής Εζι- 
τροζής. δέον νά άζοτελοΰντα: έκ τών μονίμων ύζαλλήλων τού 
"Υζουργείου Εσωτερικών καί κατά ζροτίμησιν τού Διπλω
ματικού Κλάδου.

Οί μετέχοντες τών έζιτροζών δημόσιοι ύζάλληλοι ύζοδειί 
κνύονται ΰζό τού άρμοδίου Υζουργού. κατόζιν ερωτήματος τού 
Προέδρου τής Βουλής.

Άρθρον ΤΙ.

1. Ή ζροκήρυξις διαγωνισμού καθορίζει τόζον και χρό
νον ενεργεί ας αυτού, ώς καί την ζροθεσμίαν ύζοβολής τών 
αιτήσεων μετά τών νομίμων δικαιολογητικών, ούχί βραχυτε- 
ραν τών εικοσιν (20) ημερών άζό τής δημοσ’.εύσεως τής ζρο- 
κηρύξεως.

Ή ζροκήρυςις δημοσιεύεται τριάκοντα (30) τουλάχιστον 
ημέρας ζρό τής διενεργείας τού οιαγωνισμού εις..,δύο ημερή
σιας εφημερίδας τών Αθηνών.

2. Δι’ άζοφάσεως τού Προέδρου τής Βουλής, δημοσιευομέ- 
ης εϊς δύο ημερήσιας εφημερίδας τών ’Αθηνών. έζιτρέζε- 
τα: ή άναβολή ή καί ματαίωσις τού διαγωνισμού.

3. Ή εξεταστική έζιτροζή, δι’ ήτιολογημένης άζοφάσεώς 
ης. έκδιδομένης έντός δέκα ημερών άζό τής λήξεως τής ζρο- 
νεσμίας ζρός ύζοβολήν δικαιολογητικών, άζοκλείει_ τούς μή 
υγκεντρούντας τάς ζρός διορισμόν ζρούζοθέσεις.

4. Ύζοψήφιος ζρος ζλήρωσιν θέσεως τού κλάδου ΑΤΙ, 
νωρίζων ζλήρως τήν ’Αγγλικήν ή την Γαλλικήν ή τήν Γερ
ανικήν γλώσσαν, δύναται νά ζητήση διά τής αίτήσεώς του 
opt συμμετοχής του εις τον διαγωνισμόν, τήν έξέτασιν αυτού 
αι εις τήν δηλουμένην γλώσσαν, τηρουμένων κατά τά λοιζά 
ών διατάξεων τού ζροηγουμένου, τού ζαρόντος καί τού έζο- 
ένου άρθρου.
5. Ύζοψήφιος ζρος ζλήρωσιν θέσεως Κλάδϋυ εις ον ώς 

δικόν ζροσόν άζαιτείται ή γνώσις ξένης γλώσσης, δόναται 
ά ζητήση διά τής αίτήσεώς του ζερί συμμετοχής του εις τόν 
ιαγωνισμόν καί τήν έξέτασιν αυτού εις μίαν τών κατά τό 
οθρον 12 ζαρ. 5 άναφερ υμένων, ξένων γλωσσών.
6. Αι διατάσεις τής ζαραγράφου 4 εφαρμόζονται άναλό- 

ος και εζ: ΰζοψηφίων ζρος ζλήρωσιν θέσεως τού Κλάδου 
Γ2. γνωριζόντων τήν στενογραφίαν μιας τών. κατά τήν 
οαγραφον τούτην, ξένων γλωσσών.

Άρθρον 72.
Τροζος διενεργείας διαγωνισμών.

1. Η εξετασις, άζοβλέζουσα κυρίως εις τήν διαζίστωσιν 
; ζερί τήν ύζηρεσίαν ικανότητες τών ΰζοψηφίων, είναι 
-τότε έγγραφος. Προφορική έξέτασις, ή καί μόνον τοι- 
7; Χω?ε* μόνον εις έξαιρετικός ζεριζτώσεις καί όταν ή 
ις τού μαθήματος ε-ζιβάλλει τούτην. 'Η ζροφορική έξέτα- 
ένεργείται δημοσία.
-· Τα τής εν γένει διεσαγωγής τών διαγωνισμών όρίζον- 
δι’ άζοφάσεως τού Προέδρου τής Βουλής.
’■ Αι άζοφάσεως τού Προέδρου τής Βουλής, όημοσιευομέ- 

δια τής ’Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως, ορίζεται κατά 
ζτωσιν καί ή έξεταστέα ύλη.

. Έζί ΰζοψηφίων ζρός κατάληψιν θέσεων, διά τάς 
ας ορίζεται ώς ζροσόν ή γνώσις ξένης γλώσσης, ή έζί 
-ηφίων διά τήν κατάληψιν θέσεων τών Κλάδων ΑΤΙ 
ΑΤ2, δηλυύντων ότι γνωρίζουν ζλήρως ξένην γλώσσαν 

τενογρχφίαν ξένης γλώσσης άντιστοίχως, ή έξέτασις εις 
δηλουμένην γλώσσαν ή στενογραφίαν ξένης γλώσσης ένερ- 
αι κ,ατά τά ζροόλεζόμενα ΰζό τών άρθρων 70 καί 71. 
ι άζοτυγχάνοντες εις τήν ξένην γλώσσαν ή στενογραφίαν 
ς γλώσσης. δέν δύνανται νά διορισθούν εις τούς Κλά- 
δι’ ούς ορίζεται ώς ειδικόν ζροσόν ή γνώσις τής ξέ- 

γλώσσης ή εις τον άνώτερον εισαγωγικόν δαθμόν, ζρο- 
ενου ζερί τών Κλάδων ΑΤΙ καί ΑΤ2.

5. Τό σύνολον τής βαθμολογίας τών ΰζοψηφίων ζρος ζκή- 
ρωσιν θέσεως Κλάδου, εις όν ώς ειδικόν ζροσόν άζαιτείται 
ή γνώσις ξένης γλώσσης, κρινομένου ώς κατέχοντος την 
’Αγγλικήν, Γαλλικήν, Γερμανικήν, ’Ιταλικήν, 'Ισζανικήν, 
Τουρκικήν ή οιανδήζοτε Σλαυϊκήν ώς δευτέραν ξένην γλώσ
σαν, ζροσαυξάνετα·. - κατά ζοσοστόν 15%.

6. Οί έζιτυγχάνοντες εις τήν έξέτασιν ξένης γλώσσης ή 
στενογραφίας ξένης γλώσσης άντιστοίχως ύζοψήφιοι τών Κλά
δων ΑΤΙ καί ΑΤ2 καί ζεριλαμδανόμενοι εις τούς εζ:τυ
χόντα ς ζρός ζλήρωσιν τών εν τή ζροκηρύξει καθοριζόμε
νων θέσεων ζροσαυξ άνετα: το σύνολον τής οαθμολογίας των 
κατά 15%. διορίζονται δέ καί εις τόν άμέσως άνώτερον βα
θμόν τού ώς εισαγωγικού ζροίλεζομένου διά τόν αντίστοιχον 
Κλάδον, ζερί ού ή ζροκήρυξις, έφ’ όσον συντρέχουν καί αί 
ζρούζοθέσεις τής έζομένης ζαραγράφου.

7. Ό διορισμός εις τόν άμέσως άνώτερον τού εισαγωγι
κού βαθμού τών Κλάδων ΑΤΙ καί ΑΤ2 ένεργείται μόνον 
έάν ό έζιτυχών εις τήν έξέτασιν τής ξένης γλώσσης ή στε
νογραφίας ξένης γλώσσης άντιστοίχως. μετά ζροσαύξησιν ζο- 
σοστού 15% έζι τού συνόλου τής βαθμολογίας του, δέν ΰζο- 
λείζεται τής βαθμολογίας ετέρου ΰζοψηφίου, έζιτυχόντος εις 
τόν αυτόν διαγωνισμόν καί μή μετασχόντος ή μή έζιτυχόν- 
τος εις τήν έξέτασιν τής ξένης γλώσσης ή στενογραφίας 
ξένης γλώσσης.

8. Ό διορισμός τών έζιτυχόντων εις τάς κενάς θέσεις 
είναι ΰζοχρεωτικός έντός διμήνου άζό τής κυρώσεως τού ζί- 
νακος. διά δέ τάς κενουμένας διαρκούσης τής ισχύος αύτου 
έντός διμήνου άζό τής κενώσεως τής θέσεως.

9. ΑΙία θέσις έκ τού Κλάδου ΜΕ1 συμζληρούται άζο- 
κλειστικώς διά ΰζοψηφίου, κεκτημένου έζιζροσθέτως ζτυ- 
χίον Έζαγγελματικής Σχολής Παραϊατρικών Έζαγγελμά- 
των ’

1J. Κατά τά λοιζά,-έζί τών, ζερί ών τά άρθρα 69 έως 
72 θεμάτων,-εφαρμόζονται άναλόγως αί άντίστοιχοι διατά
ξεις, αί ίσχύουσαι έζί χών δημοσίων ζολιτικών διοικητικών 
ύζαλλήλων, έφ’ όσον δέν ορίζεται άλλως ΰζό τού ζαρόντος.

Άρθρον 73.
1. Κατ’ έξαόρε'σιν έζιτρέζεται ό διορισμός άνευ διαγωνισμού, 

έάν ειδικά: ή έξαιρετικά: συνθήκχι έζιβάλλουν τήν το;χύ
την ζαρέκκλισιν, κατόζιν ειδικής άζοφάσεως τού Προέδρου 
τής Βουλής, μετ’ είσήγησιν τού Γενικού Αιευθυντού καί τού 
Αιευθυντού Διοικητικού ή τών ά/αζληρούντων κατά νόμον 
αυτούς.

2. Ό Πρόεδρος τής Βουλής ό:’ άζοφάσεώς του καθορίζει 
άζαραιτήτως τήν διαδικασίαν ελέγχου τών τυζικών καί ου
σιαστικών ζροσόντων τών ΰζοψηφίων καί τής έζίλογής τών 
καταλληλοτέρων, συγκροτών ζρός τούτο ειδικήν, τριμελή 
τουλάχιστον, έζιτροζήν, δυνάμενος νά όρίση ώς τοιαύτητν τό 
Ύζηρεσιακόν Συμβούλιον. Ή Έζιτροζή καταρτίζει ζινακα 
τών κρινομένων καταλλήλων ζρός διορισμόν, κατά σειράν 
άξιολογήσεως, ό δέ διορισμός εις τάς ζροκηρυχθείσας θέσεις 
ένεργείται κατά τήν έν τώ ζίνακι τούτω σειράν.

3. Τζό τής κατά τήν ζροηγουμένην ζαράγραφον συνιστω- 
μένης έζιτροζής δύνανται νά όρίζωνται ειδικοί έξετασταί 
οσάκις ζρόκειται ζερί θεμάτων, διά τά όζοία άζαιτούνται 
ειδικά: γνώσεις.

4. Αί διατάξεις τών ζαραγράφων 4 εως 8 τού ζροηγου
μένου άρθρου έχουν εφαρμογήν καί έζί τών κατά χάς δια
τάξεις τού ζαρόντος άρθρου, κατ’ έζιλογήν ζροσλαμβανομέ- 
νων ύζαλλήλων.

Άρθρον 74.

Εξαιρέσεις έκ τού διαγωνισμού.
1. Δέν άζαιτείται διεξαγωγή διαγωνισμού ζροκειμένου ζερί 

διορισμού ή ζροσλήψεως εις θέσεις:
α) Μετακλητών ύζαλλήλων.
β) Προσωζικού τών Κλάδων ΜΕ7 Μηχανοτεχνιτών, ΜΕ8 

Ήλεκτροτεχνικών, ΜΕ9 Υδραυλικών, ΜΕ10 Ξυλουργών, 
ΜΕΙ1 ’Ελαιοχρωματιστών, ΜΕ12 ’Οδηγών αυτοκινήτων, τού 
συνόλου τού Κλάδου ΣΕ καί
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γ) Τοΰ έττί σχέσει ιδιωτικού δικαίου προσωπικού.
2. Εις άπάσας τάς περιπτώσεις τοΰ εδαφίου β' τής προ- 

ηγουμένης παραγράφου δημοσιεύεται εί- δύο ημερήσιας έ- 
σημερίδας τών· Άάηνών κρόσκλησις ττρόξ τούς ενδιαφερομέ
νους διά τήν ύποβολήν αίτήσεως πρός διορισμόν εντός είκοσι 
(20) ήμερων άπό τής δημοσιεόσεως.

ΆρΔρον 75.

Οί οπωσδήποτε διοριζόμενοι εις τόν εισαγωγικόν 6α-5μόν, 
ώς μόνιμοι υπάλληλοι τής Βουλής, διατελοΰν έττ: μίαν διετίαν 
ώς δόκιμοι υπάλληλοι, μονιμοποιούνται δέ δΓ άποφάσεως τού 
Προέδρου αυτής μετά σύμφωνον γνώμην τοΰ 'Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου, κρίνοντος εΰδόκιμον τήν υπηρεσίαν των. ’Εΰττί 
άρνητικής κρίσεως τοΰ Συμβουλίου άπολύονται, ομοίως, 2:’ 
άποφάσεως τοΰ Προέδρου τής Βουλής.

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΙΓ'
ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Άρ-Spoν 76.
1. At Υπηρεσιακά! ΈκΔέσεις ττερί τών υπαλλήλων τής

Βουλής συντάσσονχαι έπί τή βάσει υποδείγματος, όριζομένου 
οι’ άποφάσεως-τού Προέδρου αυτής. - — - — -

2. Δεν συντάσσονται ύπηρεσιακαί έκ-ύέσεις ττερί τών Γενι
κών Διευθυντών καί τών ’Αναπληρωτών Γενικών Διευθυν
τών.

ΆρΔρον 77.
1. Μετάταξις ύπαλλήλων τής Βουλής εις άνώτερον Κλά- 

οον ή εις άλλην ειδικότητα τοΰ αύτοΰ Κλάδου ένεργείται 
κατα τά έκάστοτε ίσχύοντα σερί δημοσίων πολιτικών διοικη
τικών υπαλλήλων.

2. Μετάταξις στενογράφων επιτρέπεται μόνον άπό τοΰ 
Κλάδου ΜΕ εις τόν Κλάόον ΑΤ2 καί κατά τά εις τήν προ- 
ηγουμένην παράγραφον οριζόμενα.

τή? Δημοκρατίας, τά Γραφεία Προέδρου καί ’Αντιπρόεδρό, 
τής Ινυβερνήσεως, τών Αρχηγών τών Κομμάτων, τοΰ Ύπουρ- 
γοΰ Προεοριας τής Ινυβερνήσεως. τήν Γραμματείαν τοΰ Υ
πουργικού Συμβουλίου και εις τάς διά νόμου συνεστημένας ή 
συνιστωμένας νομοτεχν!κάς ή νομοπαρασκευαστικάς Έπιτρο- 
πας και μέχρι δύο υπαλλήλων κατά περίπτωσιν. Ή άπό- 
σπασις αίρεται αότοοικαιως άπό χής ενάρξεως νέα- Περιόδου 
τής Βουλής.

'Οσαΰτως κατ’ έξαίρεσιν διά κοινής άποφάσεως τοΰ Προ
έδρου τής Βουλής καί τοΰ κατά περίπτωσιν αρμοδίου 'Υ
πουργού επιτρέπεται ή άπόσπασις υπαλλήλων τής Βουλής 
εις έλληνικάς υπηρεσίας έδρευοΰσας εις τήν άλλοδαπήν.

Εις τό κατά τό άνωτέσω

Ή άπόσπασις ένεργείται ϊι’ άποφάσεως τοΰ Προέδρου τής 
Βουλής, συγκατα-όέσει τοΰ κατά περίπτωσιν έποπτεύοντος 
Υπουργού ή τής Διοικήσεως τής Έπιχειρήσεως ή τοΰ Όρτ 
γανισμοΰ.

Ή άπόσπασις αίρεται αυτοδικαίως άπό τής ένάρξ.εως νέας 
περιόδου τής Βουλής.

ΆρΔρον 78.

Π ροαγωγή.
1. Ή προαγωγή ένεργείται δι’ άποφάσεως τοΰ Προέδρου 

τής Βουλής, δημοσιευομένης έν περιλήψει διά τής Εφημερί
δας τής Κυβερνήσεως, -όεωρείται δέ γενομένη άπό τής δημο- 
σιεόσεως τής άποφάσεως.

2. Οΰδείς στενογράφο- προάγεται εις τόν οον 6α·3μόν, εάν 
δεν έπιτΰχη εις δοκιμασίαν πρός διαπίστωσιν τής πλήρους 
γ-νώσεως τής έλ/.ηνικής δατ/.τυλογραφίας κιαί ηύξημένης ικα
νότητες στενογράφου, διεξαγόμενης ενώπιον ’Επιτροπής, απο- 
τελουμένης έξ ένό- Άναπληρωτοΰ Γενικού Διευόυντοΰ, τοΰ 
προϊσταμένου τής Δ/ν·σεως τής Στενογραφικής ‘Υπηρεσίας 
καί ένός στενογράφου επί βα·3μώ 4cp έως 2ω τοΰ Κλάδου 
ΑΤ2, οριζόμενων δι, άποφάσεως χοΰ Προέδρου τής Βουλής.

3. Δόκιμος στενογράφος δεν μονιμοποιείται, συμφώνως πρός 
τά ύπό τοΰ άρ-3ρου 78 οριζόμενα, έάν δέν επιτυχή εις δοκι
μασίαν πρός διαπίστωσιν τής πλήρους γνώσεως τής ελληνι
κής δακτυλογραφίας καί πλήρους ΐκανότητος στενογράφου, 
διεξαγομένης ενώπιον τής κατά τήν προηγουμένην παράγρα
φον ’Επιτροπής.

4. Διά τήν προαγωγήν εις τόν δον 6α·3μόν τοΰ Κλάδου 
ΣΕ1 απαιτείται εξαετής υπηρεσία έν τω προηγουμένω 6α- 
·3μώ.

'Ap-Spov 79.
1. Εις τόν 6α·5μόν τοΰ Άναπληρωτοΰ Γενικού Διευ·3υντοΰ 

προάγεται δι’ άποφάσεως τοΰ Προέδρου τής Βου7.ής ύπάλλη- 
λος τοΰ οικείου κλάδου επί βα·5μώ 2ω, έφ’ όσον έχει διετή 
εις τόν βαύμόν τούτον υπηρεσίαν καί τά ύπό τοΰ παρόντος 
οριζόμενα τυπικά καί ουσιαστικά προσόντα.

2. Εις τόν 6α-3μόν τοΰ Γενικού Διευ-υυντοΰ προάγεται δι’ 
άποφάσεως τοΰ Προέδρου τής Βουλής εις τών ’Αναπληρωτών 
Γενικών Διευθυντών, μετά συμπλήρωσιν διετούς υπηρεσίας 
εις τόν βαόμόν τούτον, έφ’ όσον κέκτηται τά ύπό τοΰ πα
ρόντος άπαιτουμενα τυπικά κ.α! ουσιαστικά προσόντα.

Μή υπάρχοντες Άναπληρωτοΰ Γενικού Διευόυντοΰ, δυναται 
νά προαχόή εις τόν βα-$μόν τοΰ Γενικού Διευ-3υντοΰ υπάλλη
λος επί "βανμώ 2ω τοΰ Κλάδου ΑΤΙ. έφ’ όσον έχει τά άπαι- 
τοΰμενα τυπικά καί ουσιαστικά προσόντα, συνεπλήρωσε δέ 
τριετή υπηρεσίαν εις τόν 6α·3μόν τούτον.

3. Δέν δυναται νά προ αχνή εις τόν βα·5μόν τοΰ Άναπ 'κη
ρωτού Γενικού Διευόυντοΰ ή τοΰ Γενικού Διευίυντοΰ. ύπάλ- 
ληλος μή διανΰσας τουλάχιστον ΙΟετή υπηρεσίαν ώς άνωτε- 
ρος υπάλληλος έν τή Βουλή.

4. ’Ωσαύτως δέν δυναται νά ποοαχ-ύή εις τούς ά^ωτάτους 
καί άνωτέρους βα-ύμούς ύπάλληλος μή πτυχιοΰχος άνωτάτης 
σχολής, εκτός έάν τούτο έπιτρέπεται ύπό τών διατάξεων τοΰ 
παρόντος ή τών έχουσών εφαρμογήν καί έπί τών υπαλλή
λων τής Βουλής περί δημοσίων πολιτικών διοικητικών 
ύπαλλήλων, ώς αύται έκάστοτε ισχύουν.

και εφ οσον ούτος δέν λαμόι 
αυτήν αιτίαν άποζημίωσιν.

5. Επιτρέπεται πρός έκτέλεσιν ύπηρεσίας έν τή Βουλή ή 
άπόσπασις μέχρι πέντε (5) ύπαλλήλων τοΰ Δημοσίου ή Ορ
γανισμών Τοπικής Αύτοδιοικήσεως ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Δημοσίων 
Επιχειρήσεων ή Τραπεζών ή ’Επιχειρήσεων άπολαβουσών ει
δικών προνομίων ή κρατικής έπιχορηγήσεως ή τυχουσών 
π αραχωρήσεως.

τ-ωμενον τ.ζζ ζωτ.ιν.ον της 5. Ή κατά τήν παρ. 1 προαγωγή ένεργείται κατ’ έ*/.-
υζό τής υπηρεσίας ή v.z-.i λογήν, μετά γνώμην τής Διαρκούς έπί τοΰ Κανονισμού

,ημίω'ΐς. ν.ζτέ-'.ν ζγι~:γ.τις Βουλής Επιτροπής, τής όποιας μετένε: καί προεδρεύει
ο υπάλληλος azzzr.iz\>rt Α’ ’Αντιπρόεδρος τής Βουλής αντί τοΰ Π ροέδρου αυτής y.at
ίζ άλλης ττηγής cter την ό τυχόν ύπηρετών Γενικός Γραμματεύς αυτής ώς μέλος ν.ζ·.

εισηγητής. Ή οϋτω συντιόεμένη Ειδική Επιτροπή εύρισκεται 
έν άπαρτία παρόντος τοΰ ήμίσεος πλέον ένός τών υπαρχόν
των μελών αυτής.

Τόν Α' Αντιπρόεδρον άπόντα. κωλυέμενον ή μή ύπαρχον- 
τα άναπληροί ό Β” Αντιπρόεδρος τής Βουλής. Τοΰ Γενικού 
Γραμματέως μή ύπάρχοντος. χρέη εΐσηγητοϋ έκτελεί μέλος 
τής ’Επιτροπής έριζόμενον ύπό τοΰ Π ροέδρου τής Βουλής.



Χρέη Γραμματέως έκτελεί υπάλληλος τής Βουλής έπί 
βαθμφ 3<ο η 4ω. οριζόμενος ομοίως, ϋπό τοϋ Προέδρου τής 
Βουλής.

Διαλυομένης τής Βουλής ή_ άρμοδιότης τής -/.ατά τά άνω- 
τέσω Επιτροπής υπό την αυτήν σύνθεσιν διατηρείται μέχρι 
τής ημέρας διεξαγωγής των γενικών εκλογών.

6. Αί περ: πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων διατάξεις, 
αί όρίζουσα: τυπικόν προσόν κρισεως δια τον ανώτερου βαθμόν 
μετεκπαιδευσιν τοϋ υπαλλήλου. δεν όνουν ε ο αρμογήν προκει- 
χένου περί τών υπαλλήλων τής Βουλής, έκτος αν άλλως 
ορίζεται υπό τοϋ παρόντος.

Άρθρο·/ 80.

1. Αί έκάστοτε ισχύουσαι έπί δημοτίων διοικητικών ύπαλ- 
λήλων διατάξεις, ττερι τής καθ’ οίονδήποτε τρότοον προαγω- 
γής διά τής χορηγήσεως μιαρού τοϋ άνωτέρου βαθμού ή καί 
τοϋ ανώτερου βαθμού, έχουν ανάλογο·/ εφαρμογήν καί έιτί 
τών ϋτταλλήλων τής Βουλής.

Προκειμένου περί υπαλλήλων περί ων δεν προδλέπεται ή 
ίπ.τγωγή εις τούς πίνακας προακτέων ή περί ών δεν συντασ- 
τοντα: ύπηρεσιακαί έκθέσεις, τό ευδόκιμου τής ϋπηρεοίας 
αυτών κρίνεταt υπό τοϋ 'Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Ο! οπωσδήποτε λαόόντες τάς άποδοχάς τοϋ άνωτέρου δα
ρμού υπάλληλοι, κατά τήν άποχώρητίν των εκ τής Υπηρε
σίας προάγονται αυτοδικαίως καί εις τόνβαθμόν τοϋ μισθού 
όν λαμβάνουν, πλήν τής περιπτώτεως λύοεως τής ύπαλληλι· 
τής σχέσεως, λόγω έκπτώσεως ή άπολΰσεως, συνέπεια, επι
τολής πειθαρχικής ποινής περί οριστικής παύσεως.

2. Τά έν τώ παρόν τι προδλεπόμενα ποσοστά μισθολογικής 
ιροωθήσεως θέσεων, έφ’ όσον υπολείπονται τών ίσχυόντων διά 
-οϋς διοικητικούς υπαλλήλους τοϋ Δημοσίου, εναρμονίζονται 
-ρός τχύτχς.

3. Κατά τά λοιπά διά τάς προαγωγάς έχουν άνάλογον 
φαρμογήν αί έκάττοτε ισχύουσαι διατάξεις έπί δημοτίων 
ιολιτικών διοικητικών υπαλλήλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ'
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Άρθρο·/ 81.

Συγκρότητις.

1. Παρά τή Βουλή λειτουργεί Υπηρεσιακόν Συμβούλιο·/ 
γκροτοΰμενον διά πράξεως τοϋ Προέδρου αυτής:

α) Έκ τοϋ Γενικού Γραμματέως τής Βουλής.

β) ’Εξ ενός (1) Νομικού Συμβούλου τοϋ Κράτους, ύπο- 
.κνυομένου, μετά τοϋ άναπληρωτοΰ αϋτοϋ, ΰπό τοϋ Προέ 
ου τοϋ Νομικού Συμβουλίου τοϋ Κράτους.

γ) Έκ δύο (2) άνωτάτων υπαλλήλων τής Βουλής, έλ- 
ιψει δέ τούτων έπί βαθμφ 2ω καί έν έλλείύει καί τού- 
ν έξ υπαλλήλων έπί 3ω βαθμφ, οριζόμενων μετά τών 
απληρωτών των.
δ) Έξ ένός άνωτέρου υπαλλήλου τής Βουλής έπί βαθμφ 
ή 3ω όριζομένου μετά τοϋ άναπληρωτοΰ του.

2. Άπόντος, έλλείποντος ή κωλυομένου τοϋ Γενικού Γραμ- 
σέως τής Βουλής, τοϋ Υπηρεσιακού Συμβουλίου μετέχει

μέλος υπάλληλος τής Βουλής έπί βαθμφ 3ω τοΰλάχι- 
ν, οριζόμενος μετά τού άναπληρωτοΰ του.

λ Τού Υπηρεσιακού Συμβουλίου προεδρεύει ό Γενικές 
•μματεύς. έλλείποντος δέ, άπόντος ή κωλυομένου τούτου 
ομικός Σύμβουλος τού Κράτους.

. Η θητεία τού Συμβουλίου είναι διετής, λήγουσα τήν 31 
εμβρίου τοϋ ακολούθου έτους άπό συγκροτήσεώς του. 
οκούσης τής θητείας ή άντικατάστασις μελών τοϋ Συμ- 
-ίου επιτρέπεται μόνον έφ’ όσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι, 
αιούμενοι διά πράξεως τοϋ Προέδρου τής Βουλής.

Άρθρον 82.
1. Χρέη Είσηγητοϋ εις τό Υπηρεσιακόν Συμβούλιον εκ- 

τελεί ό Π ροϊστάμενος τής Διευθύνσεως Διοικητικού," τούτον 
δέ έλλείποντα. άπόντα ή κωλυόμενο·/ ή άποτελοϋντα μέλος 
τού Συμβουλίου άναπληροί α Προϊστάμενος τοϋ Τμήματος 
Προσωπικού. Χρέη Γραμματέως τοϋ Συμβουλίου έκτ-λεϊ 
υπάλληλος τής Βουλής, έπί βαθμφ τούλάχιστον 5ω. οριζόμε
νος. μετά τού άναπληρωτοΰ του. δ:' άποφάσεως τού Προέδρου 
τής Βουλής.

2. Κατά τά λοιπά διά τά διαλαμβανόμενα εις τό άρθρον 
81 καί τήν προηγουμένην παράγραφον τοϋ παρόντος άρθρου 
θέματα έχουν άνάλογον εφαρμογήν α! έκάστοτε ΐσχύουσα: 
διατάξεις, αί άφορώσαι εις τά Υπηρεσιακά Συμβούλια τών 
δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΕ'
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.

Άρθρον 83.
Αί πράξεις τού Προέδρου τής Βουλής, αί άφορώσαι εις 

τήν πρόσληψιν καί τήν υπηρεσιακήν κατάστασιν τού προ
σωπικού αύτής, ύπέκεινται εις προσφυγήν ή αίτησιν άκυρώ- 
σεως ένώπιον τοϋ Συμβουλίου τής Επικράτειας ή τοϋ αρμο
δίου Διοικητικού Δικαστηρίου κατά τά ΰπό τών ϊσχυουσών 
έκάστοτε διατάξεων-όριζέμενα, προκειμένου περί τών τακτι
κών δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων.

Εις προσφυγήν ή αίτησι·/ άκυρώσεως, κατά τά άνωτέρω, 
ύπέκεινται ωσαύτως αί άποφάσεις τής κατά τήν παρ. 5 
τοϋ άρθρου 70 Επιτροπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΣΤ'
ΑΠΟΔΟΧΑΙ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Άρθρον 84.
1. Ό δασικές μισ-5ές τών υπαλλήλων τής Βουλής είναι 

ίσος προς τον έκάστοτε κα-3οριζόμενον διά τούς όμοιοδά-5μους 
των δημοσίους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους.

2. Αί έκάστοτε διά νόμων ή άποφάσεων χορηγούμενα! 
προσαυξήσεις ή έπιδέματα εις τούς δημοσίους πολιτικούς 
διοικητικούς υπαλλήλους καταβάλλονται καί εις τό προσω
πικόν τής Βουλής.

3. Κατά τά λοιπά έχουν έφαρμογήν αί έκάστοτε ίσχύου- 
σαι άντίστοιχοι διατάξεις περί τών αποδοχών τών δημοσίων 
πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων, έφ’ όσον δεν ορίζεται άλ
λως ΰπό τοϋ παρόντος.

Άρ·3ρον 85.

1. Έπί τή λήξει τών έργασιών έκάστης Συνόδου τής 
Βουλής καί έπί τή λήξει τών έργασιών τοϋ ύπό τοϋ άρ-3ρου 
71 τοϋ Συντάγματος προβλεπομένου Νομοθετικού Τμήματος, 
δύναται νά χορηγήται, άποφάσει τής Βουλής ή τοϋ Τμήμα
τος κατά περίπτωσιν καί μετά πρότασιν τοϋ Προέδρου τής 
Βουλής έκτακτος άποζημίωσις εις τούς κα·3’ οίονδήποτε 
τρόπον άπ ασχολούμενους εις τήν έξυπηρέτησιν τών έργασιών 
τού Κοινοβουλίου, πρός κάλυύιν τών δαπανών εις ας υποβάλ
λονται οϋτοι. Ο! εϊδικώτεροι όροι, προϋποθέσεις καί το ύψος 
τής χορηγουμένης άποζημιώσεως καθορίζονται δΓ άποφάσεως 
τοϋ Προέδρου τής Βουλής.

2. Δι’ άποφάσεως τοϋ Προέδρου τής Βουλής, δημοσιευο- 
μένης διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως, δύναται νά χο
ρηγούνται έξοδα κινήσεως κατ’ άποκοπήν εις τό προσωπι
κόν τής Βουλής, τούς παρ’ αύτή άπεσπασμένους υπαλλήλους, 
τούς οπωσδήποτε πράγματι διατεθέντας καί τούς έπί οίαδή- 
ποτε σχέσει έργαζομένους εις τήν Βουλήν, μή δυνάμενα νά 
υπερβαίνουν τό έν τρίτον (1/3) τοϋ έκάστοτε όριζομένου 
διά τον δον βαθμόν μισ-3οϋ. Διά τής αυτής άποφάσεως καθο
ρίζονται αί προϋποθέσεις, τρόπος καί ό τίτλος πληρωμής.



3. Ή διάταξις τή; παρ. 3. τοΰ άρθρου 40 Ν.Δ. 3323/
1955 έφαρμόζετα: άνπλάγιος έπί των προηγουμένων παρα
γράφων.

4. Διατηρείται έν ϊ<τχ5ϊ ή καράγραφος 1 τού άρθρου 7 
τού άπό 13 Φεβρουάριου 1975 Η' Ψηφίσματος τής Ε' 
’Αναθεωρητικής Βουλής, τοΰ ποσοστού τού έπιδόματος τού
του καθ οριζόμενου εκαστοτε δ’, άποφάσεως τής Βουλή ς. 
κατόπιν προτάσεως τοΰ Προέδρου αυτής καί μετά γνώμην 
τής e—t τοΰ Λογιστικού Επιτροπής τής Βουλής, μέχρι δέ 
τοΰ κατά την διάταξιν ταύτην προβλεπομένου ύψους.

Μέχρι τοΰ καθορισμού τοΰ ποσοστού τοΰ επιδόματος τού
του εξακολουθεί παρεχόμενου τό κατά την έναρξιν τής ισχύος 
τοΰ παρόντος καταβαλλόμενου ποσοστον.

5. Τό ύπερωριακόν επίδομα των υπαλλήλων τής Βουλής 
καθορίζεται συμφώνως πρός τούς ορισμούς των παρ. 4 καί
6 τοΰ άρθρου 7 τοΰ Ν. 754/1978.

Εις τήν ώς άνω ρύθμισιν δύναται νά περιλαμβάνονται 
πάντες οί οπωσδήποτε εργαζόμενοι εις τήν Βουλήν.

Είδικώτερον ή κατά τό έδάφ. β' τής παρ. 1 τοΰ άρ·3ρου
7 άπόφασις έκδίδεται παρά τοΰ Προέδρου τής Βουλής, κα
τόπιν προτάσεως τής επί τοΰ Κανονισμού Επιτροπής καί 
μετά σύμφωνον γνώμην τοΰ Σώματος.

Διά τόν καθορισμόν τής ΰπερωριακής άποζημιώσεως τών 
πάσης φύσεως υπαλλήλων επί σχέσει ιδιωτικού δικαίου, τό 
ώρομίσθιον δέν δύναται να ύπερβή τό διά τους μονίμους 
υπαλλήλους τής Βουλής έκάστοτε οριζόμενου καί δή α) 
διά τούς μή έχοντας απολυτήριον Γυμνασίου τοΰ 8ου βαθμού, 
β) Διά τούς έχοντας απολυτήριον Γυμνασίου τοΰ 6ου βαθμού, 
γ) Διά τούς έχοντας δίπλωμα Άνωτάτης Σχολής τοΰ 3ου 
βαθμού καί δ) Διά τους Ειδικούς Συνεργάτας καί Συμβού
λους τοΰ 1ου βαθμού. '

Τό ώρομίσθιον τών κατά τά άρθρα 64 καί 65 υπαλλή
λων καθορίζεται κατ’ αναλογίαν πρός εκείνο τών τακτικών 
υπαλλήλων.

6. Διά μετακινήσεις εκτός έδρας έχουν εφαρμογήν και 
έπί τών υπαλλήλων τής Βουλής αί έκάστοτε ίσχύουσαι δια
τάξεις διά τούς δημοσίους πολιτικούς διοικητικούς υπαλ
λήλους.

7. Μετακίνησις υπαλλήλων τής Βουλής δι’ έκτέλεσιν 
υπηρεσίας εντός τής Χώρας πρός παρακολούθησιν Διεθνών 
Συνεδρίων καί Διασκέψεων ή επισήμων εκδηλώσεων 'πραγ
ματοποιείται δι’ άποφάσεως τού Προέδρου τής Βουλής, κα- 
θεριζούσης τούς όρους μετακινήσεως καί την καταβλητέαν 
άποζημίωσιν.

8. Επιτρέπεται ή αποστολή εις τό εξωτερικόν υπαλλή
λων τής Βουλής εις έκτέλεσιν υπηρεσίας μετ’ άπόφασιν τού 
Προέδρου τής Βουλής, έπιφυλασσομένων τών διατάξεων τών 

παρ. 4 καί 5 τοΰ άρθρου 26 τοΰ Κανονισμού τής Βουλής 
(Μέρος Κοινοβουλευτικόν).

Οι όροι μεταβάσεως καί ή χορηγουμένη άποζημίωσις κα
θορίζονται, συμφώνως πρός τήν παρ. 6 τού άρθρου 26 τού
Κανονισμού τής Βουλής (Μέρος 
κατά τ’ ανωτέρω άποζημίωσις δεν 
ύθος τής, αντιστοίχου τοιαύτης τής 
μένου περί δημοσίων πολιτικών διοικη· 

Κατά τά λοιπά έχουν έφαρμογήν 
τικών διοικητικών υπαλλήλων έκ;

Κοινοβουλευτικόν). Ή 
δύναται νά ύπερβή τό 
καταβαλλομένης προκει- 
ικών υπαλλήλων, 
αί περί δημοσίων πολι- 

:στοτε ίσχύουσαι διατα-

Άρθρον 86.

1. Τά κατά τήν έναρξ ιν τής ισχύος τοΰ παρόντος παρε
χόμενα εις τούς υπαλλήλους τής Βουλής έπιδόματα. κατ’ 
επεκτασιν τών αντιστοίχων διατάξεων περί δημοσίων πολι
τικών διοικητικών υπαλλήλων, έξ ακολουθούν καταβαλλό
μενα.

0! έκ τής Βουλής δικαιούμενοι κανονικής άδειας υπάλ
ληλο: ύποχρεούνται μέχρι τής 30ης ’Ιουνίου τού έτους κατά 
τό οποίον δικαιούνται τής άδειας ταύτης. νά ζητήσουν τήν 
εις ώρισμένας ημέρας ή έφ’ άπαξ ή τμηματικώς. χορήγη-

σιν τοΰ συνόλου τής άδειας των. Άλλως δεν δικαιούνται, 
τής κατά νόμον άποζημιώσεως. λόγω μή, δΓ οίονδήποτε λό
γον. λήψεως κανονικής άδειας.

2. Κατά τά λοιπά έχουν έφαρμογήν «ί κείμεναι διατά- 
ξεις.

Κ ΕΦ ΑΛ Α ΙΟΝ ΊΖ ’

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ 
Άρθρον 87.

1. Τό κατά τό άρθρον 80 υπηρεσιακόν συμβούλιον άπο- 
τελεί καί τό πειθαρχικόν συμβούλιον διά τούς υπαλλήλους 
τής Βουλής.

2. Προκειμένου περί τών Γενικών Διευθυντών καί τών 
’Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών αρμόδιον Πειθαρχικόν 
Συμβούλιον είναι τό ϋπό τών κειμένων διατάξεων προβλεπό- 
μενον διά τούς άνωτάτους δημοσίους πολιτικούς διοικητικούς 
υπαλλήλους. Χρέη είσηγητοΰ έκτελεί ό Γενικές Γραμματεύς 
τής Βουλής καί τούτου έλλείποντος ή κωλυομένου, έν τών 
μελών τοΰ Συμβουλίου, όριζόμενον υπό τού Προέδρου αυτού.

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΗ'
Άρθρον 88.

Ί. Ή Βιβλιοθήκη τής Βουλής έφορεύεται ύπέ τής κατά 
τό άρθρον 25 παρ. 1, περ. γ' τού Ινώδικος Κανονισμού 
’Εργασιών τής Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικόν) ’Επιτρο
πής.

2. Ή ’Επιτροπή εΐσηγείται πρός τόν Πρόεδρον τής Βου
λής τήν προμήθειαν τών πρός έμπλουτισμέν τής Βιβλιοθήκης 
βιβλίων, χειρογράφων, πινάκων, περιοδικών, έφημερίδων καί 
άλλων έντυπων.

3. Ή έκ τής βιβλιοθήκης έξαγωγή βιβλίου, περιοδικού 
κλπ. έπιτρέπεται μόνον εις τάς ύπό τοΰ Ειδικού Κανονισμού 
λειτουργίας τής Βιβλιοθήκης προβλεπομένας περιπτώσεις, 
πάντοτε δέ βάσει έγγράφου άποδείξεως.

Οϋδείς Βουλευτής δικαιούται νά κρατήση κατ’ οίκον βι- 
βλίον πλέον τών τριών ημερών άνευ ειδικής άδειας τής 
’Εφορευτικής Επιτροπής, ουδέποτε δέ πλέον τού μηνές.

4. Ή ’Επιτροπή δύναται νά προτείνη πρός τόν Πρόεδρο· 
τής Βουλής: α) τήν πειθαρχικήν τιμωρίαν τών υπαλλήλων 
καί κλητήρων τής Βιβλιοθήκης, β) πάσαν διαρρύθμισή 
τής Βιβλιοθήκης καί γ) τήν τροποποίησή τών διατάξεων· 
τού Κανονισμού τών άφορωσών εις τήν Βιβλιοθήκην τή. 
Βουλτς.

5. Παρά τή Βιβλιοθήκη τηρείται πλήρης κατάλογος τώ· 
έν αυτή ευρισκομένων βιβλίων, χειρογράφων, πινάκων, περιο 
δικών, έφημερίδων καί άλλων έντυπων, ώς καί άπαντος το 
υλικού ταύτης, περί τήν διαφύλαξιν τών όποιων έπιμελείτα 
ιδιαιτέρως, ό Διευθυντής αυτής.

Άρθρον 89.

Δι’ άποφάσεως τοΰ Προέδρου τής Βουλής συγκροτείτε 
Επιτροπή πρός σύνταξιν σχεδίου «Ειδικού Κανονισμού» ’F 
σωτερικής Λειτουργίας τής Βιβλιοθήκης τής Βουλής. Τ 
σχεδίαν τούτο, ώς τελικώς διαμορφεΰτα: δι’ άποφάσεως το 
Προέδρου τής Βουλής, δημοσιεύεται διά τής Έφημερίδο 
τής Κυβερνήσεως.

Μέχρι τής δημοσιεύσεως τοΰ ώς άνω Κανονισμού έξακολο 
θεί ισχύων ό νΰν υφιστάμενος Κανονισμός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΘ'
Άρθρον 90.

1. Ό Πρόεδρός τής Βουλής, δύναται νά συνιστά δι’ άπ 
φάσεώς του άνακοινουμένης εις τήν Βουλήν, Συμβούλια 
Έπιτροπάς, δυναμένας νά συντίθενται έκ Βουλευτών, ϋπα 
λήλων τής Βουλής, δημοσίων λειτουργών καί υπαλλήλων 
ιδιωτών κεκτημένων ειδικά; γνώσεις ή εμπειρίαν, πρός υ



κέτην ειδικών θεμάτων, συγκέντρωσή στοιχείων καί ζληρο- 
φοριών ή ζρός εκτέλεσιν ΰζηρεσίας ή έργου έ«τός τον συνή
θους κύκλου των καθηκόντων των υ:ιηρεσιων τής Βουλής.

Διά τής αύτής άζοφάσεως ορίζεται ζαγία ή ζεριοδική 
άμοιβή τών μελών αΰτών, τοϋ Γραμματέως καί τοϋ βοηθη- 
τικοΰ.ζροσωζικοΰ των.

Προκειμένου ζερί άζοφάσεως άρθρωσης εις έργον τής Βι
βλιοθήκης τής Βουλής άζαιτείται καί είσήγησις τής Εφο
ρευτικής Έζιτροζής αυτής.

Όσάκις εζ'.τροζή συντίθεται καί εκ Βουλευτών, εις ταύ- 
την μετέχει καί εις τών Άντιζροέδρων τής Βουλής ώς 
Πρόεδρος αυτής.

2. Δι’ άζοφάσεως τού Π ροέϊρόυ τής Βουλής καθορίζεται 
ζαγία ή ζεριοδική αμοιβή τών μελών, τοϋ Γραμματέως καί 
τοΰ είσηγητοΰ τοϋ Ί’ζηρεσιακοϋ καί τοϋ Πειθαρχικού Συμ.- 
βουλίου τής Βουλής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Κ’
Άρθρον 91.

Συνταξιοδότησις II ροσωζικοΰ.
1. Α! έκάστοτε ίσχύουσαι διατάξεις ζερί άζονομής συν

τάξεως εις τούς δημοσίους ζολιτικούς διοικητικούς ΰζαλλή- 
λους έχουν εφαρμογήν καί διά τούς ΰζαλλήλους τής Βου
λής, εκτός άν άλλως βρίζεται ΰζό τοΰ ζαρόντος. _________ -

2. At έίς τούς ζολιτικούς συνταξιούχους τοΰ Δημοσίου 
ταρεχόμεναι αυξήσεις, ζροσαυξήσεις ή έζιϊόματα έν γένει, 
ταρέχονται αυτοδικαίως καί εις τούς συνταξιούχους ΰζαλλή- 
λους τής Βουλής.

Άρθρον 92.

Ταμείον ’Αρωγής.
1. Διατηρείται έν ΐσχύι τό άρθρον 131 τοΰ Κανονισμού 

ής Βουλής.
2. Τά έζιβαλλόμενά εις βάρος τών ΰζαλλήλων τής Βου

ής ζρόστιμα ζεριέρχονται εις τό ΤάμεΤόν ’Αρωγής αυτών 
αί έν ελλείψει τούτου εις τόν Προϋζολογισμόν τής Βου
ή?·

ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟΝ
Τ ΡΟΤ· ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ* 

ΤΗΣ ΒΟΤΛΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑ'
Π ΡΟ-Υ*· Π ΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Άρθρον 93.
1. Ό Προϋζολογισμός τής Βουλής ζεριλαμβάνει άναλυτ - 
;ς άζαοας τάς διά τάς άνάγκάς τών ΰζηρεσιών αυτής άζαι- 
υμενας ζιστώσεις καθ’ έκαστον οικονομικόν έτος, αΐτινες 
ξίνομοΰντάι συμφώνως ζρός τό ΐσχύον διά τήν κατάρτι- 
’ τοΰ-ΓενΙκόΰ Π ρόΰζολογισμοΰ τοΰ Κράτους Κωδικόν δεκα- 
'•όν σίίστημά.
2. Ό ζροϋζοιλογισίμός τής Βουλή-ς ζεριύ.αμβά/ε: ωσαύτως 
ίλήν ζίστωσιν ΰζό τόν τίτλον «Άζοθεματικόν». μή δυνα- 
ην να ΰζερβαίνη τό 3% τούτου, ήτις δύναται νά χρησιμο- 
ήθή, κίτόζιν άζοφάσεως τοΰ Προέδρου τής Βουλής, ζρός 
ζλήρωσιν άνεζίρκών ζιστώσεων, ή διά τήν άντιμετώζισιν 
:α’νώΰ μή ζροβλεζόμένων εις τόν ζροΰζολογισμόν.
Εις ζερίζτωσιν καζά τήν όζοίαν ή ειδική αΰτη ζίστω- 
εξαντληθή καί ζαραστή άνάγκη άναζληρώσεως ζιστώσεων 

ον; τά άζαιτούμένά ζοσά χορηγούνται ΰζό τοΰ 'Τζουργοΰ 
> Οικονομικών, κατόζιν εγγράφου τού Προέδρου Βουλής.

Άρθρον 94.
. Προ τής είσίγωγής τοΰ ζροϋζολογισμοϋ εις τήν Όλόμέ- 

ιν τής Βουλής ζρός ψήφισιν, επεξεργάζεται τούτον ή έζί 
Λογιστικού τής Βουλής Έζιτροζή, καί συντάσσει μέχρι 
20ης ’Οκτωβρίου σχετικήν εκθεσιν.

Τό καταρτισθέν ΰζό τής ‘Εζιτροζής σχέδιον ζροΰζολογι- 
σμοϋ._ μετά τής έζ αύτοϋ έκθέσεώς της, άνακοινοϋται εις 
τόν εζί τών Οικονομικών Τζουργόν μέχρι τής 31ης Οκτω
βρίου τού ζροηγουμένου εις ό άναφέρεται ό προϋπολογισμοί 
έτους.

2. Ό ζροϋζολογισμός τής Βουλής ψηφίζεται ΰζό τής Βου
λής. κατά τά έν άρθρω 87 τοϋ Κανονισμού τής Βουλής (Μέ
ρος Κοινοβουλευτικόν) οριζόμενα, ένσωματοΰται δέ άνευ μετα
βολής εις τόν Γενικόν Προϋζολογισμόν τοϋ Κράτους.

3. Εάν δι’ οίονδήζοτε λόγον καθίσταται άνέφικτος ή έζί 
τή βάσει τοϋ ζροϋζολογισμοϋ διοίκησις τών έξόδων τής Βου
λής. ένεργείται αΰτη δι’ άζοφάσεως αύτής, λαμβανομένης 
κατά τήν διαδικασίαν ψηφίσεως τοϋ ζροϋζολογισμοϋ της καί 
άνακοινουμένης εις τόν 'Τζουργόν τών Οικονομικών.

4. Έν άζευσία τής Βουλής ζρός έζιψήφισιν νέου ζροϋ- 
ζολογισμοΰ ό Πρόεδρος αύτής έκδίδει άζόφασιν θετουσαν εις 
ίσχΰν και ίιά τό έζόμ.ενον οικονομικόν έτος τόν κατά τό προ
ηγούμενου οικονομικόν έτος ίσχύσαντα, με τάς ζαρ’ αύτοΰ έγ- 
κρινομένας μεταβολάς, τό σύνολον όμως τοΰ ζροϋζολογισμοϋ, 
έν τοιαύτη ζεριζτώσει, δεν δύναται νά είναι μεγαλύτερον τοΰ 
ζροτερον ίσχύσαντος.

Ή νέα Βουλή εγκρίνει ή καί τροζοζοιεί τόν οΰτω συντα- 
χθέντα Προϋζολογισμόν. Κατά ζάσαν όμως ζερίζτωσιν, ϊάζά- 
ναι ζραγματοζοιηθείσαι ή ΰζοχρεώσεις άναληφθεΐσαι, συμφώ
νως ζρός-τόν ώς άνω Προϋζολογισμόν, δεσμεύουν τήν Βουλήν.

5. Π άσα ζρός τήν Βουλήν ζρότασις οίουδήζοτε ζεριέχομε- 
νου, συνεζαγομένη έζιβάρυνσιν τοΰ Προϋζολόγισμοΰ αύτής, συν
οδεύεται ΰζοχρεωτικώς ΰζό ειδικής έκθέσεωψ τοΰ Ειδικού 
Λογιστηρίου ζερί τοΰ -ύψους τής έζιβαρύνσεως καί τοΰ τρό- 
ζόυ καλύψεως αύτής.

Άρθρον 95.
1. Τό οικονομικόν έτος άρχεται τήν 1 ην ’Ιανουάριου κάί 

λήγει τήν 31ην Δεκεμβρίου τοΰ ίδιου ημερολογιακού έτους, 
ή δέ έκτέλεσις τοΰ οικείου ζροϋζολογισμοϋ ζαρατείνεται έζί 
δύο (2) μήνας διά τήν πληρωμήν έξόδων διά τά όζοία αί σχε
τικά! ΰζοχρεώσεις άνελήφθησαν μέχρι τής λήξεως τού οικο
νομικού έτους.

2. Τά ώς άνω χρονικά όρια ζροσαρμόζονται ζρός τά διά 
τοΰ Γενικού Π ρ ούζο λογισμού τοΰ Κράτους οριζόμενα τοιαΰτα, 
δι’ άζοφάσεων τοΰ Προέδρου τής Βουλής.

Άρθρον 96.

1. Έξοδα τοΰ ζροϋζολογισμοϋ είναι αί κατά τήν διάρκίίάν 
τοΰ οικονομικού έτους πραγματοποιούμενα! ζληρωμαί, άσχέ- 
τως τοΰ χρόνου καθ’ ον έδημιουργήθη ή ζρός ζληρωμήν ΰζο- 
χρέωσις.

'Ως χρόνος ζραγματοζοιήσεως τής πληρωμής νοείται ί 
τής έκίόσεως τοΰ οικείου τίτλου.

2. Π ρός άντιμετώζισιν τών αναγκών λειτουργίας έν γένει 
τής Βουλής έγγράφονται εις τόν ζροΰζολογισμόν αύτής αί 
ακόλουθοι κυρίως ζιστώσεις:

α) Δι’ άζοζημιώσεις, δαζάνας και άτελείας ζροόλεζομέ- 
νας ΰζό τοΰ άρθρου 63 τοΰ Συντάγματος.

δ) Δι’ οδοιπορικά έξοδα καί ήμερησίαν άζοζημίωσιν βου
λευτών λόγω μετακινήσεώς των έζί ειδική άζοστολή, κα- 
τόζιν άζοφάσεως τοΰ Προέδρου τής Βουλής, είς τε τήν ήμε- 
δαζήν καί τή/ άλλοδαζήν.

γ) Διά μισθούς, άζοζημιώσεις καί ζάσης φύσεως έζιδόμα- 
τα τών ΰζαλλήλων τής Βουλής ώς καί όδοιζορικά έξοδα καί 
ήμερησίαν άζοζημίωσιν δι’ εκτός έδρας μετακινήσεις αυτών 
είς τε τήν ήμεδαζήν καί τήν άλλοδαζήν.

δ) Δι’ έξοδα λειτουργίας, συντηρήσεως, έζισκευών κάί 
βελτιώσεων τοΰ χτιρίου καί τών εγκαταστάσεων τών κτιρίων, 
είς ά στεγάζονται αί ΰζηρεσίαι τής Βουλής.

ε) ΔΓ έξοδα δημοσίων καί διεθνών σχέσεων τής Βουλής 
έν γένει, τελετών, εκθέσεων καί συνεδρίων, ΰζοδοχής καί φι-
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λοξενείας εζισήμων ζροσκεκλημένων, Σεξίώσεων έζ’ ευκαιρία 
έ-5νικών γεγονότων καί έζισκέψεως ήμεΣαζών η άλλοΣαζών 
έζ'.σήμων ζροσώζων ή υζηρετοΰντων Σιά τοΰ λειτουργήμα
τος των την ζροβολήν τού έργου τής Βουλής, έκΣηλώσεως 
φιλοφρονήσεως καί τιμής ζρός έζισήμους έζισκέζτας, κατα- 
■δέσεως στεφάνων.

στ) Διά μισόωματα γραφείων, αγορά-; ή έκμίσ·$ωσ:ν μετα
φορικών μέσων καί λοιζών άναγκαιούντων Σιά την λειτουρ
γίαν τής Βουλής αντικείμενων.

ζ) Δι’ άμοιβάς τρίτων, ζαρεχομένας συμφώνως ζρός τον 
Κανονισμόν τής Βουλής.

. η) Δι’ εισφοράς εις Διεθνείς ’Οργανισμούς, κα·$ορ·.'ομέ·;ας 
Σι’ άζοφάσεως τοΰ ΠροέΣρου τής Βουλής.

ϋ·) Διά Σαζάνας αγοράς χάρτου καί Σιά Σαζάνας εκτυπώ
σεων, έκΣόσεων, βιβλιοΣεσιών, ζρομηόείας βιβλίων, έντΰζων, 
έφημερίΣων καί ζερίοΣικών, κειμηλίων, ιστορικών κειμένων 
κλζ. τής Βουλής ώς καί συντηρήσεως άζάντων τών έν τή 
Βιίλιο-ύήκη αυτής φυλασσόμενων.
• ι) Διά Σαζάνας κατά τά άρ-5ρα 27 ζαρ. 13 τοΰ Κανονι

σμού τής Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικόν), 90, 97, 141, 
142,-143 τοΰ ζαρόντος Μέρους Κανονισμού τής Βουλής 
(Προσωζικόν).-

ια) Διά Σαζάνας κινήσεως, έζισκευής ή συντηρήσεως τών 
μεταφορικών μέσων τής~Βουλής ώς καί άγοράς τών ζάσης 
φΰσεως ανταλλακτικών αυτών.

ιβ) Διά Σαζάνας Σιά την αγοράν ζάσης φΰσεως φαρμακευ
τικού υλικού καί ιατρικών εϊοών έν γένει. ~

ιγ) Διά ζάσαν Σαζάνην ζρός έξυζηρέτησιν έν γένει τής 
λειτουργίας τής Βουλής καί τών ΰζηρεσιών αυτής.

ιΣ) Διά Σαζάνας Σιά την ζροβολήν τοΰ έργου τής Βουλής 
είτε Σιά τής καταρτίσεως ΐΣίων ζρογραμμάτων είτε Σι’ άνα- 
όέσεώς εις τρίτους.

- -· yAp-Spov 97.
Έξαιρετικώς έζιτρέζεται ή ζρομή·5εια ή ή έγγραφή συν- 

Σρομών εις έφημερι'Σας ή ζεριοΣικά ζολιτικοϋ, οικονομικού ή 
κοινωνικού ζεριεχομένου, ελληνικά ή μέχρι Σέκα (10) άλλσ- 
Σαζά ζρός ένημέρωσιν τού ΠροέΣρου καί ΆντιζροέΣρων τής 
Βουλής, τών ’Αρχηγών τών Κομμάτων, των Βουλευτών εις 
τό Έντευκτήριον αυτών καί τού Γενικού Γραμματέως τής 
Βουλής.

Ωσαύτως έζιτρέζεται ή ζρομήόεια νομικών βιβλίων ή λε
ξικών ή ή έγγραφή συνορομών εις νομικά ζεριοΣικά Σιά τάς 
άνάγκας τών ύζηρεσιών τής Βουλής.

Έξαιρετικώς έζιτρέζεται έζίσης ή Σι’ άζοφάσεως τού 
ΠροέΣρου τής Βουλής άγορά καί μέχρι 30 άντιτΰζων βιβλίων 
έζι σκοζώ ένισχΰσεως τού συγγραφέως.

Άρ-άρον 98.

1. Αί έν τώ ζροϋζολογισμώ ζιστώσεις χρησιμοζοιούνται 
άζοκλειστικώς ζρός άντιμετώζισιν τών Σαζανών, Σι’ άς ζροε- 
βλέφδησαν καί ζροσΣιωρίσόησαν Σιά τού κωΣικού άρι-ΰμοϋ, 
ΰφ’ ον άνεγράφησαν.

2. Κατ’ έξαίρεσιν, έν άνεζαρκεία ζιστώσεώς τίνος, έζ'.τρέ- 
ζεται, Σι’ άζοφάσεως τού ΠροέΣρου τής Βουλής, ή αύξησις 
ταΰτης έζι ίσοζόσω μειώσει έτέρας.

3. Έάν, κατά τήν λήξιν τού οικονομικού έτους καί τήν 
σύνταξιν τού άζολογισμού, α! Σιά τον ζρούζολογισμόν τής 
Βουλής χορηγηόείσαι ζιστώσεις ζερί ών ή ζροηγουμένη ζαρά
γραφος. Σέν έξαρκέσουν, χορηγούνται ύζό τού Ύζουργοϋ Οι
κονομικών κατόζιν άζοφάσεως τής Βουλής, έν άζουσία Σε 
ταΰτης τού ΠροέΣρου αυτής, συμζληρωματικα; τοιαύται ζρός 
τακτοζοιησιν τών τυχόν -/.α·ΰ ΰζέρβασιν Σαζανη-άέντων

Άρ-άρον 99.

Διαρκοΰσης τής έκτελέσεως τού ζροϋζολογισμού έγγράφον- 
ται Σι’ άζοφάσεως τού Ύζουργού τών Οικονομικών, έφ’ όσον 
αίτη-ύή ύζό τής Βουλής, τά ζραγματοζοιοΰμενα έσοΣα τού

Σημοσίου έξ άΣια-$έτων ύζολοίζων χρηματικών ενταλμάτων 
ζροζληρωμής ή έξ έζιστροφής άχρεωστήτως ^καταίληόέν- 
τών, ώς καί ζάν έσοΣον τής Βουλής, ζρός έζαΰξησιν τών ζι- 
στώσεων εις βάρος τών όζοίων ένετάλη ή ζληρωμή.

Άρ-άρον 100.

1. Το ζοσοστόν τών Συναμένων νά Σιατεόοϋν Σι’ ώρ'.σμε- 
νην χρονικήν ζερίοΣον ζιστώσεων βρίζεται Σι’ άζοφάσεως τού 
ΠροέΣρου τής Βουλής, άνακοινουμένης εις τό-; Ύζουργόν τών 
Οικονομικών.

2. Όρια ζληρωμών τίθενται Σιά ζράξεων τού Ύζουρ
γού Οικονομικών ζροτάσει τής ύζηρεσίας τής Βουλής.

Άρ-Spov 101.

Μετά τήν λήξιν τού οικονομικού έτους συντάσσεται ό άζο- 
λογισμός, όστις είσάγεται εις τήν Βουλήν ζρός έγκρισιν, έφαρ- 
μοζομένου άναλόγως τού άρ-5ρου 94.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΒ'
ΑΝΑΛΗΊΊΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

yAp-Spov 102.

1. Ό ΠρόεΣρος τής Βουλής Σιαόέτει τάς εις τον ζροϋ- 
ζολογισμόν αυτής άναγεγραμμένας ζιστώσεις, Σιά σχετικών 
έγκριτικών άζοφάσεων, έκΣιΣομένων ζρό τής ζραγματοζοιη- 
σεως τών Σαζανών.

2. Εις τάς κατά τήν ζροηγουμένη-; ζαράγραφον άζοφά- 
σεις, αίτινες Σύναται νά έκΣίΣωντα; καί ύζό έξουσιοΣοτουμένων 
ζρός τούτο όργά;ων, άναγράφονται άζαοαιτήτως:

α) At Σιατάξεις Νόμων ή Διαταγμάτων, εις ας στηρίζε
ται ή Σαζάνη.

6) Τό εΙΣος καί ή αίτια τής Σαζάνης.
γ) Ή ζροκαλουμένη έζιβάρυνσις τού ζροϋζολογισμού.
Σ) Τό οικονομικόν έτος, εις ο άναφέρεται ή Σαζάνη.
ε) Ό τίτλος καί ό κωΣικός άρι-ΰμός τού οικείου φορέως καί
στ) Ό οικείος κωΣικός άρι-$μός έξόΣου.

3. Προ τής ύζογραφής τών ώς άνω άζοφάσεων βεβαιοϋ- 
ται έζ’ αυτών, ύζό τού Προϊσταμένου τού Λογιστηρίου τής 
Βουλής, ή ΰζαρξις τής άζαιτουμένης Σιά τήν άντιμετώζισι-. 
τής Σαζάνης, ζιστώσεώς.

4. Μετά τήν έγκρισιν έκάστης Σαζά;ης. τό Λογιστήριο-; 
καταχωρεί τό ζοσόν ταΰτης εις τό βιβλίον έγ/.ρίσεων καί 
έντολών ζληρωμής, αναγράφει τόν άρι-5μόν άναλήψεως ύζο- 
χρεώσεως έζι τής άζοφάσεως καί έζιστρέφει ταΰτην εις τήν 
ζροκαλέσασαν τήν έγκρισιν άρμοΣίαν ύζηρεσίαν, ίνα ζροέλ-Sr 
αΰτη εις τάς νομίμους ένεργείας ζραγματοζοιήσεως τής Σα· 
ζάνης.

Άρόρον 103.

1. Προκειμένου ζερί ύζοχρεώσεων. ών ή ζληρωμή ένερ 
γείται τμηματικώς, Σι’ έκΣότεως ζλειόνων τού ένός χρηματι
κών ένταλμάτων, τό έκΣιΣόμενον ζρώτον σχετικόν ένταλμ: 
καταχωρείται εις τό βιβλίον έγκρίσεων καί έντολών ζληρω 
μής, έναντι τής άναληφ-ΰείσης ύζοχρεώσεως, τό Σέ ύζόλο: 
ζον μεταφέρεται εις τήν οικείαν στήλην.

2. Κατά τήν καταχώρησα τού έζομένου σχετικού έντάλ 
ματος αναγράφεται εις τήν οικεία-; στήλην ό άριόμος τή: 
ζρώτης άναλήψεως ύζοχρεώσεως. κατά τά έν τή ζροηγουμέ 
νη ζαραγράφω ζροβλεζόμενα.

3. Αναληφόείσα ύζοχρέωσις Σιά Σαζάνην. ήτις Σέν ζρο 
κειται νά χρησιμοζοιη-ΰή, έν όλω ή έν μέρει, άνατρέζεται Σι 
έρυ-ΰράς γραφής κατόζιν ζροτάσεως ζερί Σιαγραφής τού οι 
κείου Σιατάκτου ζρός τό ΕιΣικόν Λογιστήριο-; τής Βου/.ής.

4. Τό ΕιΣικόν Λογιστήριον τής Βουλής ύζοχρεοϋται όζω 
ζαρακολου-ΰή τήν έξέλιξιν τών άναλαμβανομένων ύζοχρεώ 
σεων εις βάρος -τού Προϋζολογίσμοϋ αυτής καί ζαρέχη άν 
ζάσαν στιγμήν ζληροφορίας ζερί τών μετά τήν άφαίρεσι 
τών καταχωρημένων ύζοχρεώσεων, ύζολοίζων τών ζιστά 
σεων.
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Άρθρον 104.

At τυχόν καθ’ ΰκέρβασιν τών ορίων τών κιστώσεων ανα
λαμβανόμενα! υποχρεώσεις δύνανται νά κληρωθούν μό'ον μετά 
κροηγουμένην έγκρισιν τής Βουλής.

Άρθρον 105.

1. At διά λογαριασμόν τής Βουλής καταρτιζόμενα! συμβά
σεις περιλαμβάνουν άκαραιτήτως τόν αριθμόν -/.at τήν χρο
νολογίαν τοΰ εγγράφου, τοΰ έγκρίναντος τήν -στάνην, ώς καί 
τόν άριθμόν τής ν.αταχωρήσεώς του είς το οίκείον βιδλίον 
εγκρίσεων καί εντολών κληρωμής.

2. Προκειμένου κερί συμβάσεων, καταρτιζόμενων διά χω
ριστών εγγράφων, τά έν τή κροηγουμένη καραγράφω στοι
χεία αναγράφονται εις τήν κρότασιν τής Βουλής ττερ: καταρ- 
τίσεως τής συμβάσεως.

'Ap-Spov 106.
1. At κατά το άρθρον 63 τοΰ Συντάγματος άκοζημιώσεις, 

δστάναι καί ταχυδρομικά τέλη, ώς καί αί δακάναι άκοδοχών 
τοΰ κροσωκικοΰ έν γένε: άναλαμβάνονται οκό τής έ'/άρξεως 
τοΰ οικονομικού έτους οι’ ολόκληρον τό. κοσόν τών εγγε
γραμμένων είς τόν κροΰκολογισμόν οικείων κιστώσεων, μή 
άκαιτουμένης κρός τούτο διοικητικής τίνος κράξεως.

2. Αί δακάναι μισθώσεως άκινήτων. - χρησιμοκοιουμένων- 
ΰκό τής Βουλής, αναλαμβάνονται άκό τής ένάρξεως τοΰ 
οίκον, έτους, δι’ ολόκληρον τό ετήσιον, αυτών κοσόν, διά κινά- 
κων καταρτιζομένων βάσει τών έν ΐσχΰϊ μισθωτικών συμβά
σεων.

3. Διοικητικά! κράξεις άφορώσαι εις τήν μεταβολήν τών 
άκοδοχών τοΰ κροσωκικοΰ τής Βουλής, λόγω καροχής κάσης 
φύσεως έκιδομάτων, εξαιρούνται τής ΰκό τής καραγράφου 
3 τοΰ άρθρου 102 κροβλεκομένης βεβαιώσεως.

Άρθρον 107.
1. ΙΤροκειμένου κερί διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων καί 

κροαγωγών κάσης φΰσεως κροσωκικοΰ, ή κατά τήν καρ. 3 
τοΰ άρθρου 102 τοΰ καρόντος βεβαίωσις, συντάσσεται διά μεν 
τούς διορισμούς έκί τοΰ σχεδίου κροκηρΰξεως τοΰ διαγωνισμού, 
εφ’ όσον έγένετο διαγωνισμός, είς τάς άλλας δέ κερικτώσεις 
έκί τών οικείων κράξεων.

2. Διορισμοί, εντάξεις, μετατάξεις, κροαγωγαί ένεργούμε- 
υαι κατα καράβασιν τής κροηγουμένης καραγράφου είναι 
άκυροι.

3. Εκί τής κρώτης μισθοδοτικής καταστάσεως τών διο- 
οιζομένων, εντασσόμενων, μετατασσόμενων ή κροαγεμένων 
^καλλήλων βεβαιοΰται ή ΰκαρξις αντιστοίχου κροβλέψεως.

4. Ο! Δημόσιοι Ταμίαι, άνευ τής κατά τήν κροηγουμένην 
ταραγραφον βεβαιώσεως, άρνοΰνται τήν έξόφλησιν τών σχετι- 
'.ών μισθοδοτικών καταστάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΓ'

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 

Ά?θ?ον 108.

Ή έκκαθάρισις τών εξόδων τής Βουλής, ήτοι, ό κροσδιο- 
ισμος τών δικαιωμάτων τών κιστωτών αυτής ένεργείται 
τό τοΰ Ειδικού Λογιστηρίου τής Βουλής κατόκιν τής άκο- 
τολής είς αυτήν τών κατά νόμον δικαιολογητικών στοιχείων 
ών άκοδεικνυόντων τήν κατά τής Βουλής άκαίτησιν. τεθεω- 
ημένων ΰκό τοΰ οικείου διατάκτου ή τοΰ ΰκ’ αΰτοΰ έξουσιο- 
οτουμένου οργάνου, αύτεκαγγέλτως δέ οσάκις ύφίστανται 
αρά τώ Είδικώ Λογιστηρίω νόμιμα δικαιολογητικά άκοδει- 
'υοντα τά δικαιώματα τών κιστωτών.

κείων δικαιολογητικών καί έμφαινοΰσης ολογράφως καί άρι- 
θμητικώς τό έκκαθαριζόμενον χρηματικόν κοσόν. Ή κρά- 
ξις αΰτη μονογράφεται ΰκό τών ΰκηρεσιακών οργάνων τών 
συμκραττοντων εις τον έλεγχον τών δικαιολογητικών. υκο- 
γράφεται δέ ·ΰκό τοΰ αρμοδίου τμηματάρχου καί τοΰ κροίστα- 
μενου τής έκκαθαριζούσης τήν ίακάνην ΰκηρεσίας.

2. 'Η ευθύνη τής κληρότητος καί όρθότητος τών δ’.καιο- 
λογητικών κάσης έκκαθαριζομένης δακάνης βαρύνει κατά κύ
ριον λόγον, τόν ένεργήσαντα τον έλεγχον ΰκάλληλον καί τόν 
κροϊστάμενον τοΰ Ειδικού Λογιστηρίου.

3. Εκί ένιαίας έκκαθαρίσεως κλειόνων άκαιτήσεων ένός 
ή κερισσοτέρων δικαιούχων, έκισυνάκτεται εις τά δικαιολογη- 
τικά καί συγκεντρωτική κατάστασις τών άναλυτικών τοι- 
ουτων ή τών εκί μέρους κοσών.

4. Είς τά δικαιολογητικά τών δακανών δέν συγχωρειται ή 
ΰκαρξις ξεσμάτων ή άλλοιώσεων.

Είς κερίκτωσιν διορθώσεως κατά τήν έκκαθάρισιν τής δα
κάνης οι διορθωτέοι αριθμοί διαγράφονται δι’ έρυθράς γραμ
μής. ή δέ αναγραφή τοΰ ορθού γίνεται διά καρακομκής ή 
καρ εγγραφής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΔ'

—ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ -

Άρθρον 110.
1. Τά ΰκό τοΰ Ειδικού Λογιστηρίου τής Βουλής έκκαθα-

ριζέμενα έξοδα κληρώνονται ΰκό τοΰ Δημοσίου Ταμείου, βασει 
χρηματικών ενταλμάτων, έκδιδ -μένων ΰκό τής άνωτέρω Ύ- 
κηρεσίας τής Βουλής. τ

2. Κατ’ έξαίρεσιν έκιτρέκεται. όκως, ή βουλευτική άκοζη- 
μίωσις καί αί σταθερού, διαρκούς ή κεριοδικοΰ χαρακτήρος 
δακάναι κληρώνονται δι’ ετέρων τίτλων κατά τά ΰκό τών 
οικείων άκοφάσεων τοΰ Προέδρου τής Βουλής κροβλεκόμενα.

3. Είς τά χρηματικά έντάλματα άναγράφονται: 
α) Ό αΰξων άριθμός τοΰ έντάλματος καί ό σχετικός άρι- 

θμός κρωτοκόλλου.
β) Τό οικονομικόν έτος.
γ) Ό τίτλος «Βουλή τών Ελλήνων», ό κωδικός άριθμός 

τού κροΰκολογιτμοϋ αυτής, ό ειδικός φορεΰς καί ό κω
δικός άριθμός αΰτοΰ.

δ) Ή έκδίδουσα τό ένταλμα Ύκηρεσία.

ε) Ό κωδικός άριθμός τοΰ εξόδου, είς όν καταλογίζεται 
ή έντελλομένη δακάνη.

στ) Ό αΰξων άριθμός άναληφθείσης ΰκοχρεώσεως. 
ζ) Τό κληρωτέον κοσόν όλογράφως καί άριθμητικώς. 
η) Τό όνοματεκώνυμον τοΰ δικαιούχου καί κάν έτερον στοι- 

^/είον κροσδιοριστικόν τής τχύτότητός του, κροκειμένου δέ 
κερί μή φυσικού κροσώκου ό άκριβής τίτλος καί ή έδρα αΰτοΰ. 

θ) Πλήρης καί σαφής αιτιολογία τής κληρωμής. 
ι) Τό Δημόσιον Ταμείον, όκερ θά ένεργήση τήν κληρω-

μην.
:α) Ό τόκος καί ή χρονολογία έκδόσεως. 
ιί) Α! ΰκογραφαί τών αρμοδίων οργάνων τής έκδιδούσης 

τό χρηματικόν ένταλμα 'Τκηρεσίας, τών όριζομένω > δι’ άκο- 
φάσεως τοΰ Προέδρου τής Βουλής.

4. Παρά κόδας τών χρηματικών ένταλμάτων καρατίθεται 
άνάλυσις, έν ή αναγράφεται τό είς τόν δικαιούχον κληρω
τέον κοσόν καί αί ΰκέρ Δημοσίου καί τρίτων κρατήσεις.

Είς τά χρηματικά έντάλματα κροκληρωμής αναγράφονται 
τά έν καραγράφω 3 τοΰ καρόντος στοιχεία, ώς καί ή κρο- 
θεσμία άκοδόσεως λογαριασμού, είς δέ τά κροσωρίνά τοιαΰ- 
τα, τά αυτά στοιχεία έξαιρέσει τών έν έδαφίοις ε' καί στ' τής 
καραγράφου 3 στοιχείων.

Άρθρον 109.

1. Ό κροσδιορισμός τών δικαιωμάτων τών κιστωτών τής 
ουλής ένεργείται διά κράξεως συντασσομένης έκί τών οί-

Άρθρον 111.

1. Τά χρηματικά έντάλματα συντάσσονται είς τρικλοΰν 
έκί έντοκων άκοκοκτομένων έκ στελεχών.
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Έχ τούτων το πρώτον εινοι το πρωτότυπον, το δεύτερον 
τό άντι'νραφον καί τό τρίτον το στέλεχος τοΰ εντάλματος.

Είς τό άντίγραφον καί το στέλεχος τοΰ χρηματικού εντάλ
ματος καί ΰπό την ένδειξιν «συνημμένα» σημειούνται περι- 
ληπτικώς τ£ στηρίζοντα την έκδοσιν αύτοΰ δίκαιολογητικά.

2. Ή συμπλήρωσις τοΰ πρωτοτύπου τοΰ χρηματικού έντάλ- 
ματος ένεργείται διά μολυβδίδος, μελάνης η έτέρου μέσου έξα- 
σφαλίζοντος ανεξίτηλου γραφήν, τό άντίγραφον δε καί τό στέ
λεχος άποτυπωτικώς, διά τής χρησιμοποιήσεως άποτυπωτ.κοΰ 
χάρτου (καρμπόν).

Ή ώ» άνω συμπλήρωσις άποτυποΰται άντιστρόφως καί εις 
τό -όπισθεν μέρος τοΰ έντάλματος τοΰ πρωτοτύπου διά τής 
χρησιμοποιήσεως αποτυπωτικοΰ χάρτου.

3. Τά χρηματικά εντάλματα δεν συγχωρείται νά φέρουν ςε- 
σματα, προσθήκας, άλλοιώσεις, διαγραφάς καί παρεγγραφάς.

Άρθρον 112.

1. ’Επί κοινών όμοειδών απαιτήσεων πλεώνων δικαιούχων, 
επιτρέπεται ή εκδοσις ενός μόνον χρηματικού έντάλματος.

’Εν τή περιπτώσει ταύτη επισυνάπτεται ονομαστική κατα- 
στασις τών δικαιούχων περιλαμβανουσα άναλυτικώς δι’ έναν 
έκαστον τό ποσόν τής άπαιτήσεως, τάς υπέρ τοΰ Δημοσίου ή 

“τρίτων-άνάλογουσας κρατήσεις καί μετά την άφαίρεσιν τού
των τό καθαρόν πληρωτέον ποσόν. -

’Επί τής καταστάσεως ταύτης συντάσσεται πράξις έκκαθα- 
ρίσεως κατά τά εν άρθρφ 110 τοΰ παρόντος οριζόμενα.

·- 2. ’Επιτρέπεται ή εκδοσις χρηματικού έντάλματος, βάσει
δικαιολογητικών συνημμένων εις έκδοθέν έτερον χρηματικόν 

- ένταλμα.
Έν τή περιπτώσει ταότη έπί τοΰ αντιγράφου καί τοΰ στε

λέχους αύτοΰ γίνεται σημείωσις παραπομπής είς τό είς ό έπι- 
συνήφθησαν τά δίκαιολογητικά χρηματικόν έντα/.μα.

·'' Άρθρον 113.
1. Τά χρηματικά έντάλματα άριθμοΰνται καί καταχωροΰν- 

ται είς τά λογιστικά βιβλία τοΰ Λογιστηρίου τής Βουλής έν 
συνεχεία δέ τά πρωτότυπα μετά τών αντιγράφων αυτών καί 
τών στηριζόντων ταΰτα δικαιολογητικών άποστέλλονται μετά 
συντασσομένων πρός τούτο καταστάσεων είς τόν παρά τή Βου
λή Πάρεδρον τοΰ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου διά τήν άσκησιν τοΰ 
προληπτικού έλέγχου.

2. Τά πρωτότυπα τών χρηματικών ένταλμάτων, μετά τήν 
θεώρησίν των ύπό τοΰ Παρέδρου τοΰ Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
έπαναφέρονται μετά τής μιας έκ τών καταστάσεων είς τό 
Λογιστήριον τής Βουλής. Τά αντίγραφα τούτων μετά τών οι
κείων δικαιολογητικών φυλάσσονται είς τό Ελεγκτικόν Συνέ- 
δριον.

3. Τά, ύπό τού Παρέδρου τοΰ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου, έπΐ- 
στρεφόμενα άθεώρητα χρηματικά έντάλματα διαγράφονται έκ 
τής κατά τήν παράγραφον 1 καταστάσεως δι’ έρυθρας γραμ
μής, ή δέ έπαναφορά των ένεργείται δι’ όμο'.αρίθμου κατα
στάσεως φεροΰσης παραπλεύρως τού αριθμού τήν ένδειξιν δίς 
ή τρις άναλόγως τού αριθμού έπαναφοράς.

4. Τά χρηματικά εντάλματα, μετά τήν θεώρησίν των ύπό 
τού Παρέδρου τού ’Ελεγκτικού Συνεδρίου, άποστέλλονται με- 
ρίμνη τοΰ Είδν/.οϋ Λογιστηρίου τής Βουλής δι’ ειδικοί έντυ
που είς τό αρμόδιον Ταμεΐον πρός έξόφλησιν.

5. Ό Πρόεδρος τής Βουλής δικαιούται νά ζητήση παρά 
τού ’Ελεγκτικού Συνεδρίου τήν ύπό ιδίαν αύτού ευθύνην θεώρη- 
σιν χρηματικού έντάλματος, έφαρμοζομένων άναλόγως τών 
διατάξεων τού νόμου περί τής θεωρήσεως ένταλμάτων ύπ’ ευ
θύνη τοΰ Υπουργού.

Άρθρον 11 4.

1. Ή παράδοσις τών χρηματικών ένταλμάτων είς τόν Πά
ρεδρον τού ’Ελεγκτικού Συνεδρίου καί ή αποστολή αύτών είς 
τά Δημόσια Ταμεία ένεργείται πάντοτε έπί άποδείξει, άπαγο.

ρευσμένης αύστηρώς είς άμφοτέρας τάς περιπτώσεις τής παρα- 
δόσεώς των είς τούς δικαιούχους ή είς έτερα ξένα πρός 
τήν Υπηρεσίαν πρόσωπα.

2. Τό Ειδικόν Λογιστήριον τής Βουλής πρός έσασφάλισιν 
κατά πάσης πλαστότητος χρηματικού έντάλματος δύναται νά 
προέλθη είς τήν λήψιν ο'ιουδήποτε τελεσφόρου μέσου ασφα
λείας.

Άρθρον 115.

Ή άκύρωσις τών χρηματικών ένταλμάτων ένεργείται διά 
πράξεως τού προϊσταμένου τής έκδοσάσης ταύτα 'Γπηρεσίας 
έπί τού πρωτοτύπου τού χρηματικού έντάλματος καί καταχω- 
ρείται δι’ έρυθρας γραφής είς τά οικεία λογιστικά βιβλία. 
Τό άκυρωθέν χρηματικόν ένταλμα παραδίδεται δι’ έναρίθμου 
έντόπου είς τόν οίκείον Πάρεδρον τοΰ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
διά τήν είς τά παρ’ αύτού τηρούμενα βιβλία καταχώρησαν τής 
άκυρώσεως, είτα δέ έπιστρέφεται είς τήν ώς άνω Υπηρεσίαν 
όμοΰ μετά τών οικείων δικαιολογητικών, έφ’ όσον ήθελον ζη- 
τηθή καί ταύτα παρ’ αύτής.

Άρθρον 116.

1. Έν περιπτώσει μή νομιμότητες δαπάνης έκ τών έν άρ· 
θρω 110 άναφερομένων, αρμόδιον όργανον διά τόν καταλ'υγι 
σμόν τών παρά τοΰ νόμου καταβληθέντων είναι πάντοτε ί 
Πρόεδρος τής Βουλής, προκειμένου δέ περί τών έν παρ. 1 
άναφερομένων δαπανών, τό αρμόδιον κλιμάκιον τοΰ ’Ελεγκτικοί 
Συνεδρίου, προκειμένου δέ περί τών έν παρ. 2. Πάρεδρος το: 
Ελεγκτικού Συνεδρίου οριζόμενος ύπό τοΰ Προέδρου αύτοΰ

2. Αί καταλογίστικα! αποφάσεις προσβάλλονται ένώπιον το 
’Ελεγκτικοί Συνεδρίου κατά τάς περί αύτοΰ ίσχυούσας διατά
,ξ*ις.

Άρθρον 117.

, 1. Τό Ειδικόν Λογιστήριον τής Βουλής τηρεί υποχρεωτικό;: 
τά κάτωθι βιβλία.

α) Βιβλίον έγκρίσεως καί έντολών πληρωμής, είς τό όποιο 
καταχωροΰνται είς ιδίας στήλας κατ’ ειδικόν φορέα καί κωδι 
κόν αριθμόν έξόδου, άφ’ ενός μεν αί ύπό τού Π ροίδρου τή 
Βουλής άναλαμβανόμεναι ύποχρεώσεις, άφ’ έτέρου δέ τά έν 
διδόμενα χρηματικά έντάλματα πληρωμής καί αί ύπό τών Τ: 
μείων τοΰ Κράτους ένεργοόμεναι πληρωμαί δυνάμει έτέρων τ 
τλων είς βάρος τού προϋπολογισμού τής Βουλής.

6) Ήμερολόγιον, διά τήν κατ’ αΰξοντα αριθμόν καί χρι 
νολογικήν τάξιν καταχώρησιν τών έκδιδομένων χρηματικών έ’ 
ταλμάτων, ώς καί τήν κατά μήνα καταχώρησιν τών ύπό τί 
Ταμείων τού Κράτους ένεργουμένων πληρωμών δυνάμει έτερο 
τίτλων.

γ) Βιβλίον ύπολόγων. έκ χρηματικών ένταλμάτων προπλ· 
ρωμής καί προσωρινών τοιούτων, έν ω καταχωροΰνται κα·ί 
•υπόλογον τά έκδιδόμενα χρηματικά έντάλματα.

δ) Ήμερολόγιον έκδιδομένων προσωρινών χρηματικών έ 
ταλμάτων.

ε) Μητρώον έμφαίνον άριθμητικώς τό πάσης φύσεως, κατ 
γορίας καί ίδιότητος Προσωπικό; τής Βουλής.

στ) Μισθολογικόν Μητρώον Βουλευτών καί Προσωπικέ

ζ) Εύρετήριον τών πιστωτών τής Βουλής έν ω άναγρ 
φονται τά προσδιοριστικά τής ταυτότητάς των στοιχεία, 
πληρωθέν ποσόν καί έ αυξων αριθμός τού χρηματικού έντά 

' ματος δι’ ου συνετελέσθη ή πληρωμή.
2. Ύπηρεσίαι διαχειριζόμενα: χρήματα ή υλικόν τής Β< 

λής ύποχρεοΰντα: είς τήρησιν άναλόγου βιβλίου συνεχούς ά: 
θμίσεως θεωρουμένου άνά φΰλλον παρά τοΰ Γενικού Γρχμρ 
τέως τής Βουλής, τά οποία κλείονται κατά τήν λήξιν τ 
οικονομικού έτους.

Ή θεώρησις τών βιβλίων τούτων ένεργείται ύπό ύπαλλ 
λου ή ύπαλλήλων όριζομένων δΓ άποφάσεως τού Προέδ: 
τής Βουλής.



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΕ' 
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΑΙ

Άρ-Spcv 118.
1. Πρός έκτέλεσιν δαζανών τής Βουλής, ο;1 άς έκ τής 

φύσεως αύτών ή λόγω έζειγούσης υπηρεσιακής άνάγκης, καθί
σταται αδύνατον νά συντελεσ-5οϋν at κατά τάς κειμένας δια
τάζεις ττερ* δικαιολογήσεως έσόδων. διατυζώσεις. έζιτρεζε- 
ταί. οζως τό άζαιτούμενον ζοσόν ζροκαταβάλληται έκ τοΰ 
Δημοσίου Ταμείου. βάσει χρηματικών ενταλμάτων ζροζληρω-
μήί-

Χρηματικά εντάλματα ζροζληρωμής έκδίδονται έφ όλων 
τών ζιστώσεων τού Προϋπολογισμού τής Βουλής, εξαιρέσει 
των κατά τό ap-Spov 63 τού Συντάγματος δαζανών καί τών 
ζιστώσεων οι’ άζοδοχάς ζροσωζικού.

Λ;’ άζοζημιώσεις βουλευτών λόγω συμμετοχής εις τό 
κατά τό άρ·3ρον 71 τού Συντάγματος Τμήμα, δύναται νά έκ- 
οονοϋν χρηματικά εντάλματα ζροζληρωμής.

2. Έζίσης έζιτρέζεται όζως δι’ έζιτακτικάς καί εκτάκτως 
έζειγούσας δαζάνας τής Βουλής, μή νόμω ζροβλεζομένας ή 
δι" άς δέν ύζάρχει ζίστωσις. ζροκαταβάλληται τό άζαιτούμε- 
νον ζοσόν έκ τού Δημοσίου Ταμείου. At ζληρωμαί αύται ζρα- 
γματοζοιούνται κατόζιν έκδόσεως ύζό τού Προέδρου τής Βου
λής χρηματικών ενταλμάτων, ύζό τόν έκτος ζροϋζολογ'.σμοΰ, 
λογαριασμόν «Προσωρινά Χρηματικά ’Εντάλματα». Ταύταδέν 
ύζόκεινται εις τόν ζροληζτ'.κόν έλεγχον τού Ελεγκτικού Συν
εδρίου, καταχωρίζονται όέ ζρό τής ζληρωμής των είς ειδικόν 
βίβλίον τηροΰμενον εις τό Γενικόν Λογιστηρίου τού Κράτους.

3. Προκειμενου ζερί δαζανών δεξιώσεων, φιλοφρονήσεων 
•και τελετών, ζραγματοζοιουμένων έν τψ έξωτερικώ δόναται 
νά έκδίδεται χρηματικόν ένταλμα ζροζληρωμής, έζ’ όνόματι 
Βουλευτοϋ - ’Αρχηγού Κοινοβουλευτικής άντιζροσωζείας, ύζέ- 
χοντος τάς εύ-3υνας δημοσίου ύζολόγου.

'Ap-Spov 119.
Τά χρηματικά εντάλματα ζροζληρωμής έκδίδονται μετ’ 

άζόφασιν τοΰ Προέδρου τής Βουλής ή τού έξουσιοδοτουμένου 
ζρός τούτο οργάνου.

Τά ζροσωρινά χρηματικά έντάλματα έκδίδονται, ζροκειμένου 
ζερί δαζανών μη ζιροβλεζομενων ύζό τού ζαρόντος St’ άζο- 
φάσεως τής Βουλής, άζοΰσης δε ταότης τού Ύζουργικού Συμ
βουλίου καί ζροκειμένου ζερί οαζανών Si' άς δεν ύζάρχει ζί- 
στωσις κατόζιν κοινής άζοφάσεως τοΰ Προέδρου τής Βουλής 
καί τοΰ Ύζουργοΰ Οικονομικών.

Άρ-λρον 120.
1. Τά έντάλματα ζροζληρωμής καί τά ζροσωρινά χρηματι

κά τοιαύτα έκδίδονται: α) ’Εζ’ όνόματι μονίμων ύζαλλήλων 
τής Βουλής, έζαιρέσει τών ύζαλλήλων τοΰ Ειδικού Λογιστη
ρίου αυτής, έζ’ όνόματι τών όζοίων δύναται νά έκδίδωνται μό
νον ζροσωρινά χρηματικά έντάλματα καί χρηκατικά έντάλ- 
χατα ζροζληρωμής St’ όδοιζορικά έξοδα καί ήμερησίαν άζο- 
ζημίωσιν βουλευτών μεταν.ι νουμένων έζί ειδική άζοστολή είς 
τό εσωτερικόν, ώς καί Si’ άζοζημίωσιν τών μετεχόντων τού 
Τμήματος Διακοζών τής Βουλής βουλευτών, καί β) έζ’ 
όνόματι τής Τραζέζης τής ’Ελλάδος. Εις τήν δευτέραν ζερί- 
ζτωσιυ, δύναται νά όριζηται, ώς δεύτερος ύζόλογος μόνιμος 
,ζάλληλος τής Βουλής.

2. Έκ τοΰ ζοσοΰ τών ώς άνω χρηματικών ενταλμάτων 
‘.αταβάλλονται αί μέχρι λήξεως τής ζρός άζέδοσιν λογαρια
σμού ζροέέεσμίας, ζραγματοζοιούμεναι δαζάναι.

3. ’Εντάλματα ζροζληρωμής έζιτρέζεται νά έκδίδωνται μέ- 
/ρι τής τελευταίας ημέρας έκάστου οίκον, έτους.

4. At’ άζοφάσεως τού Προέδρου τής Βουλής ή τών έξου- 
ιοδοτουμένων οργάνων ορίζονται οί ύζόλογοι διαχειρισταί τών 
ιά τών ενταλμάτων -ροζληρωμής είσζραττομένων ζοσών, ώς 
αί ή ζρο5εσμ!α άζοδόσεως λογαριασμού, μή δυναμένη νά όρι- 
-3ή ζέραν τών δύο μηνών άζό τής λήςεως τού οικονομικού 
τους, κατά τό όζοίον έςεοόύη τό χρηματικόν ένταλμα ζρο- 
ληρωμής.
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5. Έζί ενταλμάτων ζροζληρωμής άναφερομένων είς τό αυ
τό' έργον, ζρομή-ύειαν ή έργασίαν. ών τά δικαιολογητικά δεν 
είναι δυνατόν νά διαχωρισ-ύαϋν κατ’ ένταλμα, έζιτρέζεται όζως 
δΓ άζοφάσεων τού Προέδρου τής Βουλής ζαρατείνεται ή ζρο- 
•ύεσμία άζοδόσεως λογαριασμού μέχρι τής λήςεως τής ζρο- 
-ύεσ,μίας τής τασσομένης διά τό τελευταίου χρηματικόν έν
ταλμα.

Εζίσης έζιτρέζεται ή συναζόδοσις λογαριασμού δε’ άζαν- 
τα τά έζ’ όνόματι τού αυτού ύζολόγου, έκδιδόμενα δια το 
αυτό έργον. ζρομή-ύειαν ή έργασίαν χρηματικά έντάλματα.

6. Προκειμένου ζερί χρηματικών ένταλμάτων ζροζληρω
μής έκδιδομένων έζ" όνόματι τής Τραζέζης τής Ελλάδος διά

ως λογαριασμού μέχρι τέλους Ιουνίου του εζομενου οικονο
μικού έτους, δυναμένη νά ζαρατείνηται δι’ άζοφάσεως τού 
Προέδρου τής Βουλής μέχρι τέλους Δεκεμβρίου.

7. Ή Τράζεζα τής Ελλάδος εύ-ύύνεται μόνον διά τήν 
βή έκτέλεσιν τών διδομένων είς αυτήν οδηγιών.

την ακρι-

Άρύρον 121.
Τά ζροσωρινά χρηματικά έντάλματα τακτοζοιοΰνται συμψη- 

φιστικώς διά χρηματικών ένταλμάτων, έκδιδομένων εις βάρος 
τών ζιστώσεων τού ζρρϋζολογισμού-τής Βουλής, βάσει- τών 
σχετικών δικαιολογητικών.

Ά?-3ρον 122.
Αί ύζοχρεώσεις καί εύύϋναι τών ύζολόγων έξ ένταλμάτων 

ζροζληρωμής καί ζροσωρινών, ό τρόζος τα- τοζοιήσεως τών 
ένταλμάτων τούτων, αί συνέζειαι τής μή έμζρο-ΰέσμου άζοδό- 
σεως λογαριασμού, αί κυρώσεις κατά τών ύζολόγων, ή έζισχε- 
σις τών άζοδοχών αύτών, ώς καί τά τού καταλογισμού των, 
ή καύιέρωσις ζεριορισμών είς τήν έκδοσιν ένταλμάτων ζροζλη
ρωμής καί ζροσωρινών, τόσον ώς ζρός τόν άριύμόν τών έζ’ 
όνόματι τού αύτού ύζαλλήλου, όσον καί ώς ζρός τόν άριύμον 
τών διά τό αύτό έργον έκδιδομένων καί τέλος ή μεταβιβασις 
ύζό τού ύζολόγου τής διαχειρίσεως μέρους τού καταβληύεν- 
τος είς αύτόν ζοσοΰ είς ετέρους ύζαλλήλους, ρυθμίζονται 
κατά τάς ζερί Δημοσίων 'Τζολόγων ϊσχυούσας διατάζεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΣΤ'

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΠΟΛΕΣΘΕΧΤΩΝ 
ΤΙΤΛΩΝ

Άρ-ύρον 123.
Έν ζεριζτώσει άζωλείας τίτλων ζληρωμής έκδίδονται έγ- 

κρίσει τού Προέδρου τής Βουλής, αντίγραφα' αύτών κατόζιν 
διαζιστώσεως τής μή έςοφλήσεώς των. " 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΖ'

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

Ά?·3ρον 124.
Σύστασις

1. Δι’ άζοφάσεως τού Προέδρου τής Βουλής καί τού 'Τ- 
ζουργού τών Οικονομικών δύναται νά συστα-5ή ζαγία ζροκατα- 
βολή διά τάς δαζάνας τής Βουλής, .εξαιρέσει τής συνολικής 
άζοζημιώσεως τών βουλευτών καί τών έν γένει αμοιβών τών 
ζολιτικών ύζαλλήλων, ύζηρετών καί έργαζών αυτής.

2. Διά τών ώς άνω άζοφάσεων ορίζεται τό είδος τών δυ- 
ναμένων νά έγκρι-3ώσιν είς βάρος τής ζαγίας ζροκαταβολής 
δαζανών, ώς καί τό ζοσόν αυτής τό όζοίον δέν δύναται νά εί
ναι άνώτερον τών δύο καί ήμίσεος δωδεκατημορίων τοΰ. συνό
λου τών διά τοΰ ζροϋζολογ'.σμοΰ χορηγουμένων, ζρός.· άντι- 
μετώζισιν τών δαζανών διά τάς όζοίας συνιστάται ή. ζαγια 
ζροκαταίολή, ζιστώσεων. ·■■,.·'
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3. At χατά τά ανωτέρω ζροκαταβολαί χορηγούνται διά 
χρηματικών ενταλμάτων, έκδιδομένων ύζό τόν έχτός ζρούζΟ- 

.λογτσμού λογαριασμόν «Πάγια: Π ροκαταβολαί».

'Ap-Spcv 125.
Διαχείρισις

1. Ή διαχείρισις τής ζαγίας ζροκαταβολής ανατίθεται 
δι’ άζοφάσεως τού Προέδρου τής Βουλής ή τού zap’ αυτού 
έξουσιοδοτουμένου, εις μόνιμον ύζάλληλον τής Βουλής.

2. Ό διαχειριστής τής ζαγίας ζροκαταβολής, ΰζέχει τάς 
εύίύνας τού δημοσίου ύζολέγου καί ύζοχρεούται, όζως εντός 
μηνός ύζοβάλλη τά δικαιολογητικά των χατά τόν αμέσως ζροη- 
γούμχνον' μήνα ένεργη-3εισών έχ τής ζαγίας ζροκαταβολής 
ζλ.ηρωμών εις τάς αρμόδιας ύζηρεσίας, αίτινες εντός μηνός 
δέον νά έχδίδουν τά οΐχεία εντάλματα άζοχαταστάσεως αύτής.

3. Πάσα ζληρωμή, ένεργουμένη έχ τής ζαγίας ζροκαταβο- 
λής άχρεωστήτως, καταλογίζεται εις βάρος τού τε λαβόντος 
καί των τυχόν συνυζευ·3ΰνων οργάνων εις ολόκληρον.

4. Διά ζάσαν ζληρωμήν, ένεργουμένην έκ τής ζαγίας ζρο
καταβολής κα-S’ ύζέρβασιν των εις τάς σχετικάς άζοφάσεις 
οριζομένων ώς ζρός τό είδος των δαζανών, καταλογίζονται 
τά ζροκαλέσαντα την ζληρωμήν όργανα.

- 5. Βάσει τώνάζοδεικτικών βεβαιώσεως. ώς δροσιών εσόδων 
τών κάτάλογιζόμένών ζόσων καί «κυρωμένων αντιγράφων' των 
σχετικών καταλογιστικών άζοφάσεων, έκδίδονται τά χρηματικά 
εντάλματα άζοχαταστάσεως τής ζαγίας ζροκαταβολής εις βά
ρος τών οικείων ζιστώσεων τού ζρούζολογισμού τής Βου
λής, εΐδικώς δέ, ζροκειμένου ζερί ελλειμμάτων, εις βάρος τής 
ειδικής ζιστώσεως τοϋ ζρούζολογισμού τών εξόδων τού Ύ- 
ζουργείου Οικονομικών.

' 6. Έν ζεριζτώσει άζωλείας χρημάτων ή δικαιολογητικών 
τής διαχειρίσεως τής ζαγίας ζροκαταβολής, τά χρηματικά 
έντάλματα άζοχαταστάσεως ταύτης έκδίδονται βάσει τής 
άζαλλασσούσης τόν ΰζόλογον ζράξεως τού ’Ελεγκτικού Συνέ
δριου εις βάρος τής κατά τήν ζροηγουμένην ζαράγραφον ει
δικής ^ζιστώσεως τής άναγραφομένης εις τόν ζρούζολογισμόν 
τού 'Γζουργείου Οικονομικών.

Άρ-ίρον 126.
Τά ύζό τών διαχειριστών τών ζαγίων ζροκαταβολών χρησι- 

μοζοιούμενα βιβλία άζοδεικτικών είσζράξεως άρι·3μούνται καί 
'5εωροΰντ2{ υ~ο τών αρμοδίων οργίων τών Οτττ^ρεσιών9 εις άς 
έχουν χορηγηθή αΐ ζάγιαι ζροκαταβολαί.

Άρ·3ρον 127.
Οϊ διαχειρισταί τών ζαγίων ζροκαταβολών ύζοχρεούνται 

όζως α) καταθέτουν άζαρα:τήτως τά έκ τής ζαγίας ζροκατα
βολής διαθέσιμα κεφάλαια εις τήν Τράζεζαν τής Ελλάδος, 
β) τηρούν ημερολόγιου Ταμείου, εις τό όζοίον δέον όζως κατα
χωρούν ζάσας τάς ύζ’ αυτών ένεργουμένας είσζράξεις καί ζλη- 
ρωςχάς κατά χρονολογική·; σειράν καί γ) ΰζοβάλλουν εντός τού 
ζρώτου είκοσαημέρου έκαστου μηνός άζ’ εϋ-3είας ή μέσω τής 
ζροισταμένης αυτών άρχής εις τό Γενικόν Λογιστήριον τού 
Κράτους άναλυτικόν ίσοζΰγιον τής ζαγίας αυτών ζροκαταβο
λής διά τόν άμέσως ζροηγοΰμενον μήνα.

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ ΚΗ'

ΣΓΜΦΩΝΙΑΙ ΔΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΝ 
ΤΗΣ ΒΟΓΛΗΣ

Ά?·3ρον 128.

Π ρούζο-ύέσεις συνάψεως Συμβάσεων ,·
1. Συμβάσεις, διά τών όζοίων δημιουργούνται όζοχρεώσεις 

εις βάρος τής Βουλής, δέν δύναται νά συνομολθγη-3ούν έφ’ 
οσον δεν ζροβλέζονται ύζό γενιχ.ών ή ειδικών διατάξεων.

2. Πάσα σΰμβασις διά λογαριασμόν τής Βουλής έχουσα 
άντικείμενον άνω τών 50.000 δραχμών ή δημιουργούσα ύζο-

χρεώσεις διάρκειας, ΰζοβάλλεται εις τόν τύζον τού ιδιωτικού 
έγγράεου. Ή ζρότασις καταρτίσεως συμβάσεως καί ή άζοδοχή 
αυτής δύναται νά γίνουν καί διά χωριστών εγγράφων.

νΑρ·3?ον 129.
Νόμιμος έκζρόσωζος τής Βουλής διά τήν συνομολόγησιν 

συμβάσεων, είναι ό Πρόεδρος τής Βουλής ή τό ύζ’ αυτού 
γενικώς ή εΐδικώς έξουσιοδοτούμενον όργανον τής Βουλής.

'Αρ-ύρον 130.

1. Πάσης συμβάσεως τής Βουλής συνεζαγομένης δαζάνην 
τού ζρούζολογισμού αύτής, ζροηγείται ή ενέργεια δημοσίου 
μειοδοτικού διαγωνισμού ό όζοϊος διεξάγεται κατά τήν διαδι
κασίαν τήν ζροβλεζομένην ύζό τών οικείων ζερί Δημοσίου δια
τάξεων, όζου δέ έκ τών διατάξεων τούτων ζροβλέζεται ένερ- 
γεια ή ζράξις τού αρμοδίου Τζουργού νοείται ό Πρόεδρος 
τής Βουλής ή τό ύζ’ αυτού έξουσιοδοτούμενον όργανον.

2. ’Εζιτρέζεται ή άζ’ ευθείας άνευ δημοσίου διαγωνισμού 
κατάρτισις συμβάσεων διά ζρομη·3είας καί έκτέλεσtv έργασιών 
οσάκις:

α) Ή ολική δαζάνη δέν ύζερβαίνει τάς 100.000 δρχ. Εφ’ 
όσον ύζερβαίνει τάς 100.000 δρχ. ούχί όμως καί τάς 400.000 
δραχμάς άντί δημοσίου διαγωνισμού ένεργείται ζρόχειρος δια
γωνισμός ζαρ’ ’Εζιτροζής κατά τά δι’ άζοφάσεως τού Προέ
δρου τής Βουλής οριζόμενα.

6) Πρόκειται ζερί ζρομη-3είας ζραγμάτων, διά τά όζοία 
ύζάρχει άζοκλειστικότης δια·5έσεως, έφευρέσεως, έκμεταλλευ- 
σεως ή εισαγωγής. "

γ) Πρόκειται ζερί έργασιών ή έκτέλεσις τών όζοίων άζαι- 
τεί εΐδικάς ικανότητας.

δ) Πρόκειται ζερί έργασιών γιγνομένων δοκιμαστικώς.

ε) Ό δημόσιος διαγωνισμός άζέτυχεν ή έκρί·3η άσύμφορον 
τό άζοτέλεσμα αύτοΰ. Εις τάς ζεριζτώσεις ζμως αύτάς δεν 
έζιτρέζεται οι όροι τής άζ’ εύ·5είας καταρτιζομένης συμβάσε
ως νά άζομακρυν·3ούν τών ορών τού ζροκηρυχ-3έντος διαγωνι 
σμού. έκτος έάν είναι εύνοϊκώτεροι διά τήν Βουλήν.

στ) Πρόκειται ζροφανώς ζερί κατεζειγουσών ζεριζτώσεων. 
Τό κατεζείγον κρίνεται άζοκλειστικώς ύζό τής Εζιτροζής 
έζί τού Λογιστικού μετά ζρότασιν τού Προέδρου τής Βουλής.

3. Δι’ άζοφάσεως τού Προέδρου τής Βουλής δημοσιευόμε
νης διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως δύναται συγκεκρι 
μένη ζρομή·5ε:α ή κατηγορία ζρομη5ειών ή καί τό σύνολον -ώ·. 
ζρομη-3ειών τής Βουλής νά ζεριλαμβάνωνται εις τήν ύζό τοϊ 
'Γζουργείου Έμζορίου ζαρεχομένην ζρός διενέργειαν αύτώ 
έξουσιοδότησιν.

νΑρ·3?ον 131.
1. Ή Έζιτροζή όριζομένη έκάστοτε ύζό τού Προέδροι 

καθορίζει τά θεωρούμενα έκζοιήσιμα ή μή χρήσιμα εις τή· 
ύζηρεσίαν τής Βουλής αντικείμενα, έντυζα κλζ., ίνα ζροκα 
λήται σχετική άζόφασις τοϋ Προέδρου ζερί έκζοιήσεως αύτώ 
διά ζλειοδοτικής δημοζρασίας.

2. Ή ζροκήρυξις τής δημοζρασίας έκζοιήσεως ένεργεί 
Tat κατά τάς ζερί δημοζρασιών διατάξεις τού ζαρόντος, το 
άνακηρυσσομένου ζλειοδότου ύζοχρεουμένου νά καταβάλη τό τι 
μημα ζρό τής ζαραλαδής τών έκζοιη-3έντων αντικειμένων 
Ό Πρόεδρος τής Βουλής ορίζει τήν έζιτροζήν έζί τής δημι 
ζρασίας καί έζί τής ζαραδόσεως. ήτις ένεργείται διά ζρω 
τοκόλλου, ώς καί τό ζοσόν τής έγγυήσεως ζρός συμμετοχή 
εις τήν δημοζρασίαν.

3. Δι’ άζοφάσεως τού Προέδρου τής Βουλής, δύναται. ζρ 
κειμένου ζερί άντικειμένων μικράς κατά τήν κρίσιν του άξια 
ή έκζοίησις νά διενεργήται zap’ έζιτροζής ά-νευ δημόσιε 
σεων.

4. Τό τίμημα τών έκζοιουμένων είσάγεται ζρός όφελος τ1 
Ταμείου ’Αρωγής τού Μονίμου Προσωζικού τής Βουλής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Κθ'
ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΕΡΓΩΝ

Άρθρον 132.

1. Έπί έργων έκτελουμένων είς κτίρια εις a στεγάζονται 
at ΰπηρεσtat τής Βουλής, ισχύουν at γενικαι τσερt εκτελεσεως 
δημοσίων έργων διατάξεις.

2. Ώπου των διατάξεων τούτων ορίζεται διά τήν διαδι
κασίαν έκτελέσεως τοϋ έργου άρμοδιότης τού οικείου Υπουρ
γού, εν προκειμένω αρμόδιος καθίσταται ό Πρόεδρος τής Βου
λής. ή το ύπ' αϊτού έ ξουσιοδοτούμονον όργανον.

Άρθρ ον 133.
1. Το άρμ.έδιον τεχνικόν συμβούλιου συνισταται δι’ άποφα- 

σεως τού Προέδρου τής Βουλής έκ δύο (2) τουλάχιστον βου
λευτών έχόντων είδ κάς γνώσεις, τού Π ροιστχμένου τής Τε
χνικής Υπηρεσίας τής Βουλής καί έκ δύο (2) μονίμων τε
χνικών τοϋ AT Κλάδου τοϋ 'Υπουργείου Δημοσίων Έργων, 
τοΰ Προέδρου όριζομένου δι’ άποφάσεως τοϋ Προέδρου τής 
Βουλής.

2. Προκε'.μένου σερί μηχανολογικών, ήλεκτρολογικών, κλι
ματιστικών και συναφών εγκαταστάσεων -3a μετένη ΰπονρεω- 
τικώς καί εις (1) μόνιμος τεχνικός 'Υπάλληλος τοΰ AT Κλά
δου τοϋ. Ύσουργείου Βιομηχανίας διαθέτων τάς προς τοΰτο 
άπαιτουμένας γνώσεις.

3. Διευθύνουσα υπηρεσία ορίζεται ή Λ/νσις ΑΤΙ τής Βουλής 
ίεραρχικώς δέ προϊσταμένη ’Αρχή ό Π ρόεΒρος τής Βουλής ή 
ό Γενικός Γραμματεΰς αυτής κατ’ έξουσιοδότησιν τοΰ Προέ- 
Βρου.

4. 'Ως έπιβλέποντες ορίζονται τεχνικοί υπάλληλοι τής Βου
λής διπλωματούχοι ’Ανώτατης Σνολής καί έν ελλείψει τού
των ή έπίβλεψις Βύναται νά άνατί-3ηται είτε εις μόνιμον τε
χνικόν υπάλληλον τοΰ Δημοσίου άποσπώμενον προς τοΰτο ϊια 
κοινής άποφάσεως. τού ΠροέΒρου τής Βουλής καί τοΰ οικείου 
Ύσόυργοΰ, είτε διά προσλήψεως έτσι συμβάσει. ώρισμένου χρό
νου έπί τχέσει ιδιωτικού δικαίου κατ’ άρθρον 65 τεχνι- 
κοΰ, -τυχιούχου ’Ανώτατης Σχολής, διαθετόντων απάντων 
τών ανωτέρω τας διά τό συγκεκριμένου έργου είΒικάς γνώ- 
σεις.

Άρθρον 134.
Επί τών αυτών ώς. άνω έργων επιτρέπονται παρεκκλίσεις 

άπο τών κειμένων σερί έκτελέσεως τών δημοσίων έργων δια
τάσεων, κατά τήν σαρ. 2 τοΰ άρ-5ρου 11 τοΰ Ν.Δ. 2386/ 
1053, ώς τοΰτο ισχύει κατόσιν άποφάσεως τοϋ Προέδρου τής 
3ουλής.

'Ap-Spov 135.
1. Τα λοισά άποφαινόμενα κατά τάς διατάξεις σερί έκτε- 

έσεως δημοσίων έργων όργανα. Βρίζονται δι’ άποφάσεως τοΰ
ΠροέΒρου τής Βουλής ΒημΤσιευομένης εις τήν Εφημερίδα 
ής Κυβερνήσεως.

2. Αιτήσεις θεραπείας έσιοίδονται άσ’ εύ3είας εις τόν 
Ίρόεδρον τής Βουλής μή άσαιτουμένης κοινοσοιήσεως προς 
όν 'Υπουργόν Δημοσίων Έργων. Ό Πρόεδρος τής Βουλής 
σοοαίνεται έπί τών ώς άνω αιτήσεων μετά σύμφωνον γνώ- 
ην τριμελούς συμβουλίου συγκροτθυμένου Βι’ άσοφάσεώς του 
ξ ενός (1)' βουλευτοΰ ώς ΠροέΒρου, τοΰ Γενικού Διευθυν- 
:ΰ' τής Βουλής καί ενός μονίμου τεχνικού υπαλλήλου AT 
Ο.άδου τοΰ 'Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

Άρ-Spcv 136.
1. Προπληρωμαί εις εργολάβους ή σρομη-3ευτάς έσιτρέσον- 

αι μέχρι τοΰ 1/4 τής αξίας τοΰ έργου ή τής προμήθειας κα- 
;σιν άσοφάσεώς τοΰ ΠροέΒρου τής Βουλής καί κατόπιν 
ιταθέσεως ίσοπόσου εγγυητικής επιστολής άνεγνωρισμένη’ς 
ραπέζης" ή τοΰ ΤΣΊΙΕΛΕ ΰσό τοΰ άναδόχου. Αΐ έκ λογαρια- 
;ών πλήρωμα: πρέπει νά είναι πάντοτε κατά τό 1/4 κατώ- 
-?αι τών δικαιωμάτων τής έκτελεσ-3είσης εργασίας.

2. Είναι δυνατή ή έκτέλεσις έργου προϋπολογισμού δαπά
νης έλλάσσονος τών 400 χιλιάδων δραχμών, κατόπιν προφορι
κής δημοπρασίας, έπιφυλασσομένων τών διατάξεων τοΰ άρ
θρου 130.
~ 3. Πιστώσεις ΒΓ έκτέλεσιν έργων ή προμήθειας άξιας πο
σού άνω τών 3.000.000 δρχ. διατίθενται δι’ άσοφάσεώς τοΰ 
ΠροέΒρου τής Βουλής.

Δια πιστώσεις άνω τοΰ ποσού τούτου καί έως 6.000.000 
δρχ. απαιτείται ή σύμφωνος γνώμη τής έσί τοΰ Λογιστικού 
τής Βουλής 'Επιτροπής. Δι’ έργα ή προμήθειας άνω τών 
6.000.000 δρχ. άποφασίζει ή Βουλή.

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λ'

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ—ΚΑΤΑΣΧΕΣΤΕ—ΕΚΧΩΡΗΣΙΣ

Άρθρον 137.
Αί παραγραφαί, κατασχέσεις καί εκχωρήσεις, ρυθμίζονται 

κατά τάς περί Δημοσίου διατάξεις έφαρμοζομένας άναλόγως.

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΛΑ'

ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΛΩΓΙΣΤΙΚΩΥ

Άρθρον 138.
Δι’ άποφάσεως τοΰ Π ροέδρου τής Βουλής καί άναλόγως 

τών έπικρατουσών συνθηκών τά κατά τά άρθρα 128 παρ. 2, 
130 παρ. 2 καί 136 παρ. 2 καί 3 ποσά δύνανται νά άναπροσαρ- 
μόζωνται.

'Αρθρον 139. 1
* . \

Έφ’ όλων τών προμηθειών καί εργασιών τής Βουλής κρα
τείται τρία τοίς εκατόν (3%) υπέρ τοΰ Ταμείου ’Αρωγής τών 
υπαλλήλων τής Βουλής.

Άρθρον 140.
Ό διά τήν υπηρεσίαν τής Βουλής (έκτύπωσιν νομοσχεδίων 

κλπ.) άπαιτούμενος χάρτης χορηγείται παρά τής- αρμόδιας 
προς τούτο Δημοσίας Υπηρεσίας, έπιτρεπομένης καί τής προ
μήθειας τοιούτου έκ τοΰ έμπορίου, οσάκις παρίσταται ειδική 
ανάγκη.

Τό Εθνικόν Τυπογραφείον έκτελεϊ άμελλητί' τάς παραγ
γελίας τοΰ ΠροέΒρου. Συντρεχούσης ανάγκης Βύναται ό Πρό
εδρός νά άναθέτη τήν έκτέλεσιν τυπογραφικών έργασ ών καί εις 
ιδιωτικός τυπογραφικός έπιχειρήσεις, κατόπιν διαγωνισμού, 
ή δι’ άπ’ ευθείας άναθέσεως, κατά τάς περί προμηθειών καί 
έκτελέσεως έργων διατάξεις τοΰ παρόντος. · · "' - · _■

Άρθρον 141.
Δι’ άποφάσεως τοΰ Προέδρου τής Βουλής δύνανται νά χο

ρηγούνται δίς τό πολύ τοΰ έτους α) στολαί μετά ύποδύσεως 
εις τους κλητήρας καί'τό λοιπόν προσωπικόν τοΰ Κλάδου ΣΕ 
τής Βουλής, ώς έπίσης καί εις τους καθ’ οίονδήποτε τρόπον 
έκτελοΰντας καθήκοντα οδηγού αυτοκινήτου άποκλειστικώς 
εις τήν Βουλήν β) ιματισμός έργασίας διά τό.τεχνικόν ..προ
σωπικόν καί τάς καθαρίστριας τής Βουλής. _ ■,··.'

Άρθρον 1 42.
Διά μεταφοράς βιβλίων καί λοιπών έν γένει πραγμάτων δί

νονται νά χρησιμοποιούνται, πλήν τών κλητήρων, καί ελεύ
θεροι έργάται, ών τό ημερομίσθιον καθορίζεται δΓ άποφά
σεως τοΰ Προέδρου τής Βουλής. . .·

Άρθρον 143. .
7 ΆνΒρες τών Σωμάτων ’Ασφαλείας διατιθέμενοι διά τήν 
προσωπικήν άσφάλειαν μελών τοϋ Προεδρείου τής Βουλής καί 
τών .’Αρχηγών τών Π ολιτικών' Κομμάτων δικαιούνται ύπερω- 
ριακής άποζημιώσεως κατά τάς περί υπαλλήλων τής Βουλής 
ϊσχυούσας διατάξεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΑΒ'

Άρθρον 144.
1. Ή παράγραφος 2 τής κατά την ΚΔ συνεδρίασιν τής 

22ας Δεκεμβρίου 19C4 ληφθείσης άποφάσεως τής Βθυ7.ής, 
ίιατηρηθείσης έν ίσχύί διά τής παραγράφου 1 τού άρθρου 1 
τού άπό 17.2.1975 Ζ' Ψηφίσματος τής Ε' ’Αναθεωρητικής 
Βουλής (ΦΕΚ 23, τεύχος Α' τής 18.2.1975, άντικαθίστα- 
ται ώς εξής:

«2. Εις τούς βουλευτές παρέχεται έ—t π7.έον ή κατά τά ανω
τέρω βουλευτική άπεζημίωσις άνευ κρατήσεων.

α) Ενός μηνος έπί ταίς έορταίς των Χριστουγέννων, εις 
τούς διατελέσαντας βουλευτας 16 ’Απριλίου έως 15 Δε
κεμβρίου έκάστου έτους.'

δ) Ένος δεκαπενθημέρου έπί ταίς έορταίς τού Πάσχα, 
εις τούς διατελέσαντας βουλευτές άπό 16 Δεκεμβρίου έως 15 
Απριλίου έκαστου έτους.

γ) Ένος δεκαπενθημέρου διακοπών, εις τούς διατελέσαντας 
δουλευτάς άπό 1ης ’Ιανουάριου έως 15 ’Ιουλίου έκαστου 
έτους.

Β. Ή άτταλλαγή έκ των κρατήσεων δέν περιύ.αμβάνει καί 
τάς κρατήσεις ύπέρ τού Κόμματος».

2. Διατρλέσαντες ή ϊιατελοΰντες βρυλευταί .έ-'t μέρος μόνον 
των ανωτέρω χρονικών ορίων δικαιούνται τμήματος τών ώς 
άνω παροχών άναύ.όγου τερος τον χρόνον καθ’ ον, εντός τών 
χρονικών ορίων τούτων, ίιετέλεσαν βουλευταί.

Άρθρον 145.
Εις τούς μετέχοντας τού Τμήματος τού άρθρου 71 τού Συν

τάγματος δουλευτάς καταβάλλεται κατά συνεδρίασιν άποζη- 
μίωσις ίση τερος το 1/30 τής έκάστοτε μηνιαίας βου’λευτι- 
κής αποζημιώσεως.

Ή έκκαθάρισις γίνεται κατά τήν λήξιν έκάστης συνθέσεως 
έπί τή βάσει δηλώσεως τού δικαιούχου τσέρι τού άριθμοΰ τών 
συνεδριάσεων εις άς παρέστη.

Άρθρον 146.
Αί ύπέρ τών Κομμάτων προβύ,επόμεναι κρατήσεις, αποδί

δονται, κατά τήν έςόολησιν τού τίτλου πληρωμής, εις τον 
εκπρόσωπον τού κατά τόν Κανονισμόν Εργασ.ών τής Βουλής 
(Μέρος Κοινοβουλευτικόν) άναγνωρ ιζομένου Κόμματος ή 
Όμάδος, είτε εις τόν ΰπ’ αύτού έξουσιοδοτούμενον.

'Ap-Spov 147.

Εις έκαστον βουλευτήν, διαρκούσης τής Βουλευτικής Περιό
δου, διανέμονται δωρεάν τά Α καί Β τεύχη τού φύλλου τής 
Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως ώς καί αί εκδόσεις τής Βου
λής.

'Ap-Spov 148.

1. Προκειμένου περί άποίιούντων έν ένεργεία βουλευτών, 
α! οΐκογένειαι τών οποίων δέν έχουν δικαίωμα συντάξεως έκ 
βουλευτικής ιδιότητος τού θανόντος, δύναται, δι’ άποφάσεως 
τού Προέδρου τής Βουλής, νά χορηγήται εις τάς χήρος καί 
ανήλικα άρρενα τέκνο ή ά-γάμους θυγατέρας τών άποβιωσάν- 
των βοήθημα μέχρι τού συνολικού ποσού τής κατ’ άρθρον 1 
παράγραφος 2 τού Ζ' Ψηφίσματος τής Ε' ’Αναθεωρητικής 
Βουλής μηνιαίας βουλευτικής άποζημιώσεως δι’ έκαστον έτος 
βουλευτικής θητείας, μή όυνάμενον έν τώ συνόλψ του, νά ύπερ- 
6ή τήν βουλευτικήν άποζημιωσ.ν τριών (3) μηνών. Χρονικόν 
διάστημα έλασσον τού έτους θεωρείται ώς πλήρες έτος.

2. Δι’ άποφάσεως τεΰ Προέδρου τής Βουλής λαμδανομέ- 
νης μετά σύμφωνο·; γνώμην τής Διαρκούς έπί τού Κανονισμού 
’Επιτροπής καί εις άλως εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται 
νά χορηγήται έφ’ άπαξ χρηματικόν βοήθημα εις Βουλευτές, 
πρώην Βουλευτές ή τάς οικογένειας αυτών πρός μερικήν κά- 
λυψιν εξόδων νοσηλείας ή κηδείας τού Βουλ-ευπού ή τού πρώην 
Βουλευτεύ μή ΰπερβαίνον έν πάση περιπτώσει τό ύψος τής 
μηνιαίας Βουλευτικής άπιοζημιώσεως.

3. 'Ομοίως, δΓ άτοφάσεως-τοΰ Προέδρου τής Βουλής, δύ- 
ναται νά χορηγήται άναλόγως τής συντρεχούσης άνάγκης, 
έφ άπαξ βοήθημα είς τούς ϊιατελέσαντας βουλευτές καί μή 
λαμβάνοντας σύνταξιν ή χορηγίαν, λόγω βουλευτικής ιδιό
τητες. μή δυνάμενον νά ύπερβή τό ύψος τής κατά τήν παρ. 
1 βουλευτικής αποζημιώσεως ένος μηνος.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟΝ

ΕΙΔΙΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ I 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΛΓ
Είδικαί καί Τελικαί Διατάξεις.

Άρθρον 149.

'Οπου, είς διατάξεις αί όποίαι έχουν εφαρμογήν έπί Τδΰ 
προσωπικού τής Βουλής άναφέρεται τό 'Υπουργικόν Συμβοΰ- 
λ<ον. ό Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως ή 'Υπουργός, νοείται ό 
Πρόεδρος τής Βουλής, όπου δέ Γενικός Γραμματεύς ή Γενι
κός Διευθυντής νοείται ο Γενικός Γραμ-χατεύς ή ό Γενικός 
Διευθυντής τής Βουλής. Εις άς περιπτώσεις προδλέπεται ή 
έκδοσις Προεδρικών Διαταγμάτων ή ’'Υπουργικών ’Αποφά
σεων απαιτείται άπόφασις τού Προέδρου τής Βου7,ής.

Άρθρον 150.

’Αποφάσεις ή πράξεις τής Βουλής ή τού Προέδρου αύ- 
τής δημοσιεύονται παραγγελία τούτου, άνευ άλλης τινός δια- 
τυπώσεως, διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως, καί έάν 
έτι τούτο δέν προβλέπεται ύπό τών κειμένων διατάξεων.

Άρθρον 151.
1. Λειτουργεί -αρα τή Βου/.ή 'Υπηρεσία Π ολιτίκής Σχεδιά

σεις ’Εκτάκτου Ανάγκης υπαγόμενη είς τόν Πρόεδρον αυτής.
2. Ή σύστασις, ή λειτουργία καί αί αρμοδιότητες τής 

'Υπηρεσίας ταύτης καθορίζονται ύπό τών έκάστοτε ίσχυουσών 
διατάξεων περί τών αντιστοίχων 'Υπηρεσιών τών 'Υπουρ
γείων.

3. Είς τήν 'Υπηρεσίαν ταύτην διατίθεται προσωπικών έξ 
άλλων Διευθύνσεων τής Βουλής, δυνάμενον νά άπασχολήται 
παραλλήλως καί είς τά κύρια καθήκοντα αύτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΛΔ'
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ένταξις ύπηρετούντος Προσωπικού.
Άρθρον 153.

Ένταξις.

1. Οί κατά τήν δημοσίευσή τού παρόντος υπηρετούντο; 
τακτικοί υπάλληλοι κατατάσσονται είς Κλάδους, διά τούς 
όποιους συγκεντρώνουν τά άπαιτούμενα τυπικά προσόντα, κατ' 
άρχήν εις όν Κλάδον κατά τήν δημοσίευσιν τού παρόντος άνή- 
κον. Δύνανται όαως δι’ είδικ.ώς ήτιολογημένης άποφάσειος. 
έκδιδομένης κατά τήν παρ. 2 νά καταταγούν είς έτερον κλά
δον καί μόνον δι’ εξαιρετικούς υπηρεσιακούς λόγους.

Ή κατάταξις γίνεται μέ τόν κατεχόυενον βαθμόν είς ύφι- 
σταμένας κενάς όργανικάς θέσεις. Οί έχοντες βαθμόν κ.ατώ- 
τερον τού εισαγωγικού τού οικείου Κλάδου κατατάσσονται με 
τόν οριζόμενου ώς εισαγωγικόν βαθμόν τού Κλάδου. Έάν ό 
άριθμός τών οργανικών θέσεων δέν έπαρκεί διά τήν κατατα- 
ξιν είς αύτάς όλων τών δυναμένων νά καταταγούν. συνιστώ·- 
ται αυτοδικαίως διά τού παρόντος άντίστοιχοι προσωρινά! θέ
σεις, αιτινες καταργούνται άμα τή καθ' οίονδήποτε τρόπο·· 
κενώσει τών θέσεων αύτών,

2. Ή κατά τήν προηγουμένην παράγραφον κατάταπι; 
ένεργείται δι’ άποφάσεως τού Προέδρου τής Βουλής έκδιδο- 
μένης μετά σύμφωνον γνώμην τού Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
καί δημοσιευομένης διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως. 
Ο! κατατασσόμενοι υπάλληλοι, οί όποιοι προέρχονται έκ τού



Ού

ίδιου Κλάδου' διατηρούν την μεταξύ των σειράν άρχαιότητος, 
τήν όποιαν είχον ει; τν/ Κλάδον jy. τού όττο*ου προέρχονται. 
ΓΙ ροκειμενου —spt υπαλλήλων προερχόμενου·/ εκ διαφόρων 
Κλάδων. ή άρχχιότης κχδορίζετχ: κατά τά οριζόμενα ντο τον 
άρδρου 196 τον Π.Λ. 611/1977.

3. Υπάλληλοι καταταγεντες κατά τάς πρΟηγ-Ουμένα; πα
ραγράφους. καί κεκτημένοι χρόνον πραγματικής υπηρεσίας ζνω- 
τερον τον ντο των οικείων διχτάξεο/·/ προβλεπομένου δια τήν 
μέχρι '/.ζ: τον ν.ατεχομένου βαθμόν προαγωγικήν αυτών έξε- 
λιξιν, έντάτσοντζ: μετά σύμφωνον γνώμην τον αρμοδίου Υπη
ρεσιακού Συμβουλίου εί; ά/άλογον προ; τον συνολικόν χρόνον 
τής Ύττηρετίζς αυτών ρζδμόν. έφ' ότον προβλέπετζι εις τον οι
κείο·/ Κλάδον πέρα:τερω έξέλιξι; ν.ζί πάντως οΰχί περζν τον 
6ον βαδμοΰ οί των Κλάδων AT, ΑΡ καί ΜΕ ή τον 7ον βζ- 
δμοϋ οί των Κλάοων ΣΕ.

4. 'Ο τυχών πλεονάζουν χρόνος μετά τήν κατά τά άνω- 
τέρω έντζξιν τών υπαλλήλων λογίζεται ώς διανυδείς εις 
τον βαδμόν, εις τον όποιον δά ένταχδή έκαστος, όιά τήν προα
γωγήν εις άνώτερον τούτου βαδμόν. Ή άρχαιότης τούτων 
προσδιορίζεται ώσαύτω; χατά τάς διατάσεις τον άοδρου 196 
τον Π 'α. 611/1977.

5. Οί ν.ζτά τήν έναρξίν τής ισχύος τον παρόντος νπηρε- 
τονντες επί βαδμώ 2ω καί ανωτέρω υπάλληλοι, θεωρούνται 
αυτοδικαίως έντχχδέντες δυνάμει τον παρόντος με τον βαδμόν 
τόν όποιον έχουν, έκαστος ιό εις τον ά'/τίττοιχον Κλάδον εις 
τον οποίον υπηρετεί, διατηρούμενης τής σειράς αρχαιότητες 
τούτων.

Ώταντως οί κατά τήν δημοσίευσα/ τον παρόντος ΰπηρε- 
τονντες υπάλληλοι τής Βουλής έπί βαδμώ 2ω δύνατνται νά 
προτμετρήτονν μετά σύμφωνον γνώμην τοϋ Υπηρεσιακόν Συμ
βουλίου εις τόν ον χέκτηνται 6αδμόν τόν πλεονάζοντα προς 
προχγωγή/ χρόνον τών δύο προηγουμένων 6α-υμών και μέχρι 
δύο ετών.

6. Αί προαγωγαί είς τάς δέσεις τον Γενικού Διευδυντού 
καί τών αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών ένεργοϋνται πρό 
τής έντάξεως τοϋ προσωπικού.

Υπάλληλο: τών Κλάδων ΑΤ2, ΑΤ3 καί ΑΤ4 έχοντες 
ήδη τόν 2ον βαδμόν κατά τήν δημοσίενσιν τον παρόντος καί 
άποκτώντετς τά νοιπά πρός προαγωγή-/· προσόντα διά τόν βα- 
δμόν τού 'Αναπλήρωτου Γενικού Διευδυντού, δόνανται κατ’ 
έξχίρεσιν νά προαχδούν είς τόν βαδμόν τούτον δι’ άποφάσεως 
τού Προέδρου τής Βουλής καί κατά τους ορισμούς τής πα
ραγράφου 5 τού άρδρου 79.

Διά τής αυτής άποφάσεως συνισταται μία προσωρινή δέ- 
σις ’Αναπληρώσου Γενικού Διευδυντού είς τόν Κλάδον είς 
ον ό ούτω προαγόμενος υπάλληλος ά/ήκει, καταργονμένη αυ
τοδικαίως άμα τή κα-3’ οίονδήποτε τρόπον κενώσει αύτής.

Η ο’υ; άνω ·3έσις δύνατζι νά σννιστάται κατά περίπτωσιν 
είς ένα έκ τών ώς άνω Κλάδων μέχρις έααντλησεως τον 
πίνακες τών κατά τήν δημοσίενσιν τού παρό'/τος ύπηρετούν- 
των έπί βαδμώ 2ω υπαλλήλων τών άνηκόντων εις τους Κλά
δους τούτους.

Οί έκάστοτε κατέχοντες τήν ουτω συ/ιστωμένην προσωρι
νήν ·3έσιν. -3ά έξακολουδοϋν νά ύπάγωνται εις τήν Υπηρεσίαν 
εις ήν ό Κλάδος κατά τάς διατάξεις τού παρό/τος ανήκει, 
ώς καί τή-/ Γενική-/ Διεύδυνσιν τής Βουλής.

Είδικώτερον είς τους κατά τά ανωτέρω προαγομένους υπάλ
ληλους δεν επιτρέπεται ή χορήγησις παρατάσεως τοΰ χρό
νου παραμονής είς τή/ Υπηρεσίαν μετά τήν συμπλήρωσιν 
35ετούς πραγματικής καί συνταξίμου Υπηρεσίας.

Α! διατάξεις τού παρό/τος καί ιδία ή διάταξις τού άρ
θρου 161 έχουν κατά τά λοιπά εφαρμογή·/ εν προκειμένω.

7. Οί μή εχοντες τά τυπικά προσόντα τών Κλάδων AT Στε
νογράφων, ΜΕ καί ΣΕ, άνήκοντες όμως νύν, κατά τάς μέχρι 
τούδε ίσχυούσας διατάξεις, 'είς τάς A. Β καί Γ άντιστοίχως 
Κατηγορίας, εντάσσονται εις Κλάδον αντίστοιχον τής Κατη
γορίας, είς ήν άνήκον.

8. Ui καταταχύησόμενοι είς τούς Κλάδους ΑΤΙ και ΑΤ2 
έπί βαδμώ 4ω υπάλληλοι-τής Βουλής, έφ’ όσον προαχδούν 
ει; τον αμέσως' άνώτερον βαδμόν έντός ενός (1) έτους άπο 
τή; ισχύος τού παρόντος, δόνανται νά προσμετρήσουν εις τόν 
όζ·3μόν ει; τόν όποιον -3ά προαχ-3οϋν έκ τού πλεονάσματος διά 
τήν προαγωγήν αυτών χρόνου εις τόν 3ον βαδμόν μέχρι 3 μόν 
ετη. εάν ό χρόνος ουτος ΰπε-ρβαίνη τά 10 έτη, μέχρι δέ 2. 
εάν ό αυτός χρό/ος υπερβαίνει τά 5.

9. Οί κατά τήν δημοσίευσιν τοΰ παρόντος ύπηρετοΰντες 
υπάλληλοι τής Βουλής, κατατασσόμενοι κατά τάς διατάξεις 
τοϋ παρόντος εί; Κλάδον διά τόν όποιον δεν έχουν τά υπό τών 
κειμένων διατάξεων οριζόμενα τυπικά προσόντα τοϋ εισαγωγι
κού όα-$μού. εξελίσσονται εις τόν Κλάδον τούτον μέχρι τού 
καταληκτικού βαδμοΰ τοϋ Κλάδου.

10. Έκ τής έφαρμογής τοϋ παρόντος, περί έντάξεως τοϋ 
προσωπικού Κεφαλαίου, δέν γεννώνται υπέρ τών υπαλλήλων δι
καιώματα άπολή·3εως άναδρομικώς έν γένει αποδοχών.

Άρδρον 154.
Συνισταται προσωρινός Κλάδος ΑΡ.
1. At μέχρι τούδε ΐσχύουσαι διατάξεις περί συστάσεως 

Κλάδου ΑΡ, διά τούς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους, έχουν 
ανάλογον εφαρμογήν καί διά τούς υπαλλήλους τής Βουλής.

Ό συνιστώμενος κατά τά ανωτέρω Κλάδος, δέλει άποτε- 
λέσει προσωρινόν Κλάδον ΑΡ Διοικητικού, άπασαι_δέ αί -δέ
σεις κ,αταργούνται. άμα τή κα-3’ οίονδήποτε τρόπον κενώσει 
αύτών, καταργουμένων όμως πρώτον τών -3έσεων εισαγωγικού 
βαδμοΰ, συνέπεια προαγωγής τών -/.ατεχόντων αΰτάς ή άποχω- 
ρήσεως έκ τής 'Υπηρεσίας.

Οί -κατατασσόμενοι είς τόν ούτω συνιστώμενον Κλάδον 2ύ- 
νανται νά προαχδούν κατά τους ορισμούς τού παρόντος εις 
τόν μ:σ-3όν τού 3ου δα-δμοϋ καί εις ποσοστό-/ 12% έπί τού 
συνόλου τών δέσεων τού ώς άνω Κλάδου.

Ή κατά τά ανωτέρω προαγωγή ένεργείται δι’ άποφάσεως 
τού Προέδρου τής Βουλής, μετά σύμφωνον γνώμην τού 'Υ
πηρεσιακού Συμβουλίου, κρίνοντος κατ’ εκλογήν.

Διά τής περί έντάξεως άποφάσεως τοϋ Προέδρου τής 
Βουλής συνιστώνται τόσοι δέσεις, αντιστοίχου βαδμοΰ, όσαι 
καί ό άριδμός τών έντακτέων.

Ή ένταξις ένεργείται συμφώνως πρός τάς διατάξεις τού 
παρόντος. Οί προερχόμενο: έκ τής Α' Κατηγορίας προηγούνται 
τών όμοιοβάδμων των τώ·/ προερχομένων έκ τής Β'.

Οί μεταταγέντες όμως άπό τής 24ης ’Ιουλίου 1974 καί έφ’ 
έξής άπό τής Β' είς τήν Α' Κατηγορίαν, ώς κριδέντες 
ότι πληρούν τάς προβλεπομένας προύποδέσεις διά τόν διορι
σμόν εις τόν Κλάδον Α2 Συντακτών και έπιτυχόντες εις 
τήν συμφώνως πρός τάς ίσχυούσας διατάξεις διενεργηδείσας 
δοκιμασίας χ.ατατάσσονται είς τούς Κλάδους AT.

2. Είς τόν ουτω συνιστώμενον προσωρινόν κλάδον ΑΡ, εν
τάσσονται οί κατά τά ανωτέρω υπάλληλοι, είτε κατέχουν 
όργανικάς δέσεις, είτε προσωρινές οργανικές τοιαύτας τού
Ν.Δ. 76/74.

Κατά τήν ένταξιν τού προσωπικού όμως, παραμένουν κε- 
ναι εις τάς δέσεις τών κλάδων AT καί ΜΕ καί είς τόν 
εισαγωγικόν βαδμόν, τόσαι δέσεις, όσας έχουν καταλάβει είς 
τόν κλάδον ΑΡ, οί μή άνήκοντες είς τό Ν.Δ. 76/74 υπάλ
ληλοι.

Α! παραμένουσαι νυεναί δέσεις τών Κλάδων AT καί ΜΕ 
κατανέμονται άναλόγως τών υπηρεσιακών αναγκών κατά 
Κλάδους υπό τοϋ Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Αί δέσεις αυτα: συμπληροΰντα: άντιστοίχως πρός τάς κ·α- 
ταργουμένας διά τής εξόδου τών ΰπηρετούντων είς τόν Κλά
δον ΑΡ δέσεις.

3. Υπάλληλοι τής Βουλής μέχρι τοΰ 6ου βαδμοΰ εντασσό
μενοι κατά τάς διατάξεις τοϋ παρόντος είς τόν κατά τά 
ά/ωτέρω συνιστώμενον Κλάδον ΑΡ, άποκτώντες τά τυπικά 
προσόντα τοϋ Κλάδου AT, μετατάσσονται είς τόν Κλάδον 
τούτο/ καί είς άντίστοιχον κενήν οργανική-/ δέσιν. Ή άρ
χαιότης τών ουτω μετατασσομένων καδορίζεται βάσει τών 
παρ. 2 καί 3 τοϋ άρδρου 155 τοϋ Π.Δ. 611/1977.
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1 4. Ή ένταξι-ς των υπαλλήλων εις τον Κλάδον ΑΡ γίνε
ται κατά τάς προηγουμένος διατάξεις, μόνον κατόπιν κρίσεως 
τού 'Υπηρεσιακού Συμβουλίου άποφαινομένου έπί των ουσιαστι
κών καί τυπικών αυτών προσόντων.

Άρθρον 155.

Ό διά την προαγωγήν εις τόν 6ον βαθμόν έν τή παρ. 4 
τού άρθρου 78 προβλεπόμενος χρόνος ύπηρεσίας εις τόν προ- 
ηγούμενον βαθμόν μειοϋταί εις τό 1/3, προκειμένου περί τών 
χατά τήν δημοσίευσίν τού παρόντος ύπηρετούντων ύπαλλή- 
λων έπί βαθμώ 7ω τού Κλάδου ΣΕ1.

Άρθρον 156.
Μέχρι συντάξεως τών ερώτων πινάκων προακτέων, αί 

προαγωγαί εις βαθμόν μέχρι καί τού 2ου ένεργούνται συμ
φώνως πρός τούς ορισμούς τού παρόντος, άλλά έπί τή βα- 
σει έρωτήματος —ρός τό Υπηρεσιακόν Συμβούλιον, χατά τά 
μέχρι τής δημοσιεύσεως τού παρόντος ίσχόοντα.

Κατά πάσαν περίπτωσιν ή υποβολή έρωτήματος είναι υπο
χρεωτική καί δέον νά γίνη εντός μηνός άπό τής κενώσεως 
τών υπό τού παρόντος προβλεπομένων θέσεων.

Άρθρον 157.
’Αποφάσεις του Προέδρου τής Βουλής έκδοθείσαι δυνάμει 

τών" μέχρι τούδε ΐσχοουσών διατάξεων καί-άφορώσαι εις την— 
υπηρεσιακήν κατάστασιν τού προσωπικού διατηρούνται εν 
ίσχύι, αί δε λοιπά! έξακολουθούν έχουσαι εφαρμογήν μέχρι 
καταργήσεως ή άντικαταστάσεως αυτών, έφ’ οσον δεν άντι- 
κ.εινται εις τάς διατάξεις τού παρόντος και έν πάση περιπτώ- 
σει ούχί πέραν τού έτους άπό τής δημοσιεύσεως τού παρόντος.

Άρθρον 158.
1. ' Μέχρις έκόόσεως τής κατά την παρ. 1 τού άρθρου 

76 άπαράσεως, at ύπηρεσίακαί έκθέσεις τών υπαλλήλων τής 
Βουλής συντάσσονται έπί τή βάσει τού διά τούς δημοσίους 
πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους υποδείγματος.

2. Μέχρι δημοσιεύσεως τής κατά τήν παρ. 2 τού άρ-5ρου 
72 τού παρόντος άποφάσεως, ή εξεταστέα ύλη καθορίζεται 
διά τής περί πληρώσεως τών θέσεων προκηρύξεως.

Άρθρον 159.
1. Ύπά/.λη/.οι ύπηρετούντες κατά τήν δημοσίευσίν τού πα- 

ρό/τος εις τήν Βουλήν έπί οίαδήποτε σχέσει ιδιωτικού δι
καίου. πλήν τών Ειδικών Συνεργατών, έχοντες δέ τά οριζό
μενα προσόντα καί προϋποθέσεις διορισμού εις θέσιν μονίμων 
•υπαλλήλων τής Βουλής, μονιμοποιούνται διοριζόμενοι εις κε- 
νάς όργανικάς θέσεις τακτικός ή προσωρινός, κατόπιν αΐτή- 
σεώς των ύποδαλλομένης εντός τριμήνου προθεσμίας άπό τής 
δημοσιεύσεως τού παρόντος, έφ’ όσον κατά τόν χρόνον τής 
μονιμοποιήσεως άγουν ηλικίαν οϋχϊ κατώτερον τών 21 ετών, 
ουδέ άνω τέραν τών 55, εντασσόμενοι άναλέγως τών ουσιαστι
κών καί τυπικών αυτών προσόντων εις τάς ύπό τού παρόν
τος προβλεπομένας θέσεις καί πάντως ούχί πέραν τού 6ου 
βαθμού.

Διά τόν προσδιορισμόν τού άνωτάτου ορίου ηλικίας πρός 
μονιμοποίησιν, άραιρείται τόσος χρόνος, όσος είναι ό αντί
στοιχος χρόνος τής δημοσίας πραγματικής συνταξίμου υπη
ρεσίας τήν όποιαν κέκτηται έ ύπάλληλος.

Προκε’.μένου περί μονιμοποιήσεων εις τόν Κλάδον ΜΒ6 έ
χει έφαρμογήν ή παρ. 1 τού άρθρου 20 τού Π.Δ. 611/1977.

Ό διορισμός καί ή ένταξις τών υπαλλήλων τούτων ενερ- 
γούνται διά τής αυτής άποφάσεως τού Προέδρου τής Βου
λής. μετά σύμφωνον γνώμην τού Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

2. Ο! μη έκπ/.ηρώσαντες τάς στρατιωτικός των υποχρεώ
σεις διατηρούνται έν 'Υπηρεσία έπί σχέσει ιδιωτικού δικαίου, 
μονιμοποιούμενοι κατά τάς διατάξεις τού παρόντος μετά τήν 
έκπλήρωσίν αυτών.

Ούτοι προσκαλούμενοι προς έκπλήρωσίν τής στρατιωτικής 
ύποχρεώσεως θητείας δέν δικαιούνται έν γένει άποδοχών κατά 
τήν -διάρκειαν τής στρατιωτικής αύτών υπηρεσίας.

3. Διά τήν ένταξιν τών μονίμοποιουμένων κατά τά ανω
τέρω υπαλλήλων, έχουν έφαρμογήν at διατάξεις τών άρθρων 
153 καί έπόμενα.

Ούτοι τίθενται εις τό άριστερόν τών ένταχθησομένων εις 
τόν αυτόν κλάδον όμοιοίάθμων των τακτικών υπαλλήλων τής 
Βουλής.

4. Εις τούς κατά τά άνωτέρω δυναμένους νά μονιμοποιη
θούν περιλαμβάνονται καί οί κατά τήν δημοσίευσίν τού πα
ρόντος ύπηρετούντες μετακλητοί παρά τφ Προεδρείω τής 
Βουλής υπάλληλοι, έφ’ όσον πρό τής 21 ’Απριλίου 1967 
διετέλεσαν ημερομίσθιοι υπάλληλοι τής Βουλής ή κέκτηνται 
οπωσδήποτε δετή τουλάχιστον δημοσίαν συντάξιμον υπηρεσίαν.

'Ομοίως δένονται κατά τά άνωτέρω νά μονιμοποιούνται δύο 
έκ τών τυχόν εντός τού πρώτου τριμήνου άπο τής δημοσιεύ
σεως τού παρόντος ύπηρετούντων μετακλητών , υπαλλήλων 
τού πρώτου Κόμματος τής Άντιπολιτεύσεως, έξ ών ό εις μέ 
τόν 7ον βαθμόν καί εΓς τού δευτέρου Κόμματος.

5. Δέν μονιμοποιούνται οί πάσης φύσεως έξ ίδιου δικαιώ
ματος συνταξιούχοι, έξαιρουμένων τών συνταξιούχων έκ πο
λεμικού τραύματος ή εργατικού ατυχήματος.

6. Υπάλληλοι έπί σχέσει ιδιωτικού δικαίου προσληφθέν- 
τες κατά τάς διατάξεις τού Α.Ν. 554/1968 καί τού Η' 
Ψηφίσματος 1975 τής Ε' ’Αναθεωρητικής Βουλής ώς τού
το έτροποποιήθη μεταγενεστέρως μη μονιμοποιούμενοι διατη
ρούνται εις άναλόγους θέτεις.

7. Οί κατά τάς διοιτάξεις τού παρόντος διατηρούμενοι έν 
τή 'Υπηρεσία υπάλληλοι απολύονται συμφώνως πρός τό άρ- 
θρον 4 τού Ν.Δ. 169/69 ώς έτροποποιήθη ύπό τού άρθρου 
1 τού Ν.Δ. 238/69 καί μετ’ άπόφασιν τού 'Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου.

’Επί τών ήδη ύπηρετούντων Ειδικών Συνεργατών, όμως, 
έχουν έφαρμογήν αί διατάξεις τής παρ. 3 τού άρθρου 64.

8. Οί δυνάμει τού Ν.Δ. 77/1973 καί Ν.Δ. 169/69 ύπη- 
ρετο’ϋντες έπί σχέσει ιδιωτικού δικαίου, έφ’ όσον δέν μονιμο
ποιηθούν κατά τάς διατάξεις τού παρόντος, διατηρούνται έν 
τή Υπηρεσία έπί σχέσει ιδιωτικού δικαίου έφαρμίυζομένων τών 
διά τήν Κατηγορίαν ταύτην ίσχυουσών διατάξεων.

9. Ο! ήδη ύπηρετούντες υπάλληλοι έπί οίαδήποτε σχέσει 
ιδιωτικού δικαίου, εξακολουθούν ύπηρετούντες καί μισθοδο
τούμενοι κατά τάς μέχρι τούδε ίσχυούσας διατάξεις μέχρι ~ε- 
ρατώσεως τών κρίσεων περί τής έντάξεως καί μονιμοποίησε ως 
τού προσωπικού.

10. Διά τόν διορισμόν εις τόν Κλάδον ΑΤ5 Τεχνικών, 
όριον ηλικίας ορίζεται τό 50όν.

Άρθρον 160.
Άναγνώρ’.σις χρόνου ύπηρεσίας.

1. Προκειμένου περί τού προσωπικού τού διατεθέντος εις 
τήν Βουλήν δυνάμει τού ΝΑ. 77/1973 καί μονίμοποιουμένου 
συμφώνως πρός τάς διατάξεις τού παρόντος, ό χρόνος ύπη
ρεσίας εις τά τέως Βασιλικά Ανάκτορα λογίζεται διά πά
σαν συνέπειαν ώς χρόνος πραγματικής δημοσίας υπηρεσίας, 
πλήν άπολήψεως άναδρομικώς άποδοχών.

2. ‘Ημερομίσθιοι υπάλληλοι έν οίς καί οί τή; παρ. 4 
τού άρθρου 159 τής Βουλής άπομακρυνθέντες τής ύπη
ρεσίας κατά τήν περίοδον άπο 21.451967 καί έπανελ- 
θύντες μετά τήν 24 Ιουλίου 1974. μονιμοποιούμενοι, δυ
νάμει πού παρόντος, δένονται κατόπιν αίτήσεώς των υποβαλ
λόμενης εντός μηνός άπό τής δημοσιεύσεως τού παρόντος νά 
αναγνωρίσουν τόν διαδραμύντα χρόνον έκ τής άπ-ομακρύνσεώς 
των έκ τής ύπηρεσίας μέχρι τής έπαναπροσλήψεώς των, ώς 
χρόνον πραγματικής έν τή Βουλή ύπηρεσίας, διά πάσαν περί- 
πτωσιν πλήν άπολήθεως άναδρομικώς άποδοχών.

3. Προκειμένου περί ύπαλλήλων τής Βουλής, άπολυθέν- 
των καί έπαναδιορισθέντων δυνάμει τών διατάξεων τής παρα-
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γράφου 3 τών κατά τήν Συνεδρίασιν ΚΖ' τής 4ης Σεζτεμ- 
ορίου 1963 ψηφισθεισών συμπληρώσεων τού Κανονισμού τής 
Βουλής (Μέρους ζερί Προσωζικ,οϋ,1, άναγνωρόζεται ώς χρό
νος ζραγματικής εν τή Βουλή ϋζηρεσίας διά ζάσαν ζερίζτω- 
σιν. ζλήν τής άζολήθεως άναδρομικώς άζοδοχών. ό δίαδρα- 
μών. άζό τού αρχικού διορισμού αυτών μέχρι τού κατ: έφαρ- 
μογ'ήν τής μνημονευόμενης διατάξεως έζσνσίιο-ρισμοϋ των κα: 
μέχρις 6 ετών, χρόνος.

Ή άναγνώρισις τής ύζηρεσίας ταύτης γ-νετα; δ'·’ άζοφά- 
σεως τού Προέδρου τής Βουλής, έττί τή αίτησε- τών ένδια- 
φερομένων, ύζοβαλλομένη εντός 2 μηνών άζό τής δημοσιεύ- 
σεως τού ζαρόντος,

At διατάξεις τής ζαροϋσης ζαραγράφου έχουν εφαρμογήν 
κα: διά τους, έκ τών εν τφ έδαφίω α' ΰζαλλήλων, έζανα- 
διορισθέντας ώς έκτακτους, μονιμοζοιηθέντας δέ ακολούθως 
διά τής άζό 2 Μαιου 1963 ψηφισθείσης μεταβατικής 5ια- 
τάξεως.

Ο! έξ αυτών έ5ερχόμενοι κατά τό τρέχον έτος έκ τής ύζη- 
ρεσίας εντάσσονται άναλόγως ζρός τον ζλεονάζοντα εν τφ 
6ω βαθμφ χρόνον ϋζηρεσίας καί μέχρι τοϋ 4ου βαθμού.

4. Χρόνος ζραγματ-.κής έν τή Βουλή ϋζηρεσίας δ'-ανυθϊίς 
ύζό την ιδιότητα τού τακτικού, έκτακτου ή έζί συμίάσεί ύζαλ- 
λήλου. θεωρείται κατά ζάσαν ζερίζτωσίν χρόνος ζραγματι- 
κής δημοσίας ϋζηρεσίας.

Άρθρ ον 161.
1. Δικηγόροι ϋζάλληλοι τής Βουλής, μη τελοΰντες έν ανα

στολή άσκήσεως τοϋ λειτουργήματος κατά την έν τώ Κώ- 
δικι ζερ! δικηγόρων ζρόδλεψιν δέν κρίνονται ζρός ζροαγω- 
γήν εις βαθμόν άνώτερον τοϋ 2ου.

Δικηγόροι ϋζάλληλοι τής Βουλής, τελοΰντες ή τιθέμενοι 
έν αναστολή συμφώνως ζρός την zap. 1, έζανερχόμενοι όζο- 
τεδήζοτε εις την ένεργόν δικηγορίαν, θεωρούνται αύτοδι- 
καίως άζολυθέντες τής ϋζηρεσίας άφ’ ής έζσνέκτησαν την 
ιδιότητα τοϋ έν ένεργεία δικηγόρου, τής ζερί άζολύσεως τυ
χόν έκδιδομένης ζράξεως οΰσης διαζιστωτικής.

2. Ή ζαρ. 3 τού άρθρου 5 τοϋ Η' Ψηφίσματος τής 
13.2.1975 διατηρείται έν ΐσχόϊ διά την ζαροϋσα Περίοδον.

Άρθρον 162.
Α! δυνάμει τοϋ άρθρου 6 τού Η' Ψηφίσματος τής 13 

Φεβρουάριου 19/5. ώς τούτο έτροζοζοιήθη μεταγενεστέρως, 
συσταθείσαι θέσεις καταργοϋνται, ή διά τής αύτής όμως 
διατάξεως συσταθείσα Ύζηρεσία Εϋρετηριάσεως τών Πρα
κτικών τής Βουλής, έξ ακολουθεί έζιτελούσα τό έργον της 
κα: μεχρις άζοζερατώσεως τούτου, έζανδρουμένη δι’ ύζαλλή-
λων τής Βουλής.

νΑρ·5ρον 163,
Κατά τήν ζρώτην ίζαρμογήν τοϋ

ο:ά τόν διορισμόν εις τόν Κλάτον ό
ζετα: τό 50όν έτος, έφ’ όσον ουτοι
χισσον συντάξιμον δημοσίαν ύζηρεσίαν.

ζαρέντος όριον ήλ'-κίας 
δηγών αυτοκινήτων όρί- 
κέκτηνται 4ετή τουλά-

Άρθρον 164.

Διά τήν ένταξίν εις τόν Κλιτόν ΜΕ4 τών κατά τήν δη- 
μοσιευσίν τοϋ ζαρόντος ϋζηρετούντων ΰζαλλήλων. ώς εισαγω
γικός βαθμός ορίζεται ό 8ος.

Άρθρον 165.
Εζί 6ετίαν άζό τής ισχύος τοϋ ζαρόντος, δύναται κατ’ 

έξαίρεσιν τής ζαρ. 2 τοϋ άρθρου 79, έν ελλείψει ύζαλλή- 
λου εχοντος συμζληρώσε: 2ετίαν εις τόν βαθμόν τοϋ Ανα- 
τληρωτοΰ Γενικού Διευθυντοϋ, νά ζροάγεται εις τόν βαθμόν 
τοϋ Γενικού Διευθυντοϋ ϋζάλληλος έζί βαθμφ Άναζληρωτοϋ 
Γενικού Διευθυντοϋ, έφ’ όσον έχει συμζληρώσει 3ετή συνολι- 
7·ην ύζηρεσίαν εις τούς βαθμούς Άναζληρωτοϋ Γενικού Διε-υ- 
θυντοϋ και 2ου.

Άρθρον 166.
1. Διά τήν άζοχώρησίν των_ΰζαλλήλων τής Βουλής, λό

γω 35ε τούς ζραγματ’-κής καί συνταξίμου ϋζηρεσίας, λαμίά- 
νεται ϋζ’ όψει καί ζροσμετράται ζάσα ϋζηρεσία ζαρασχεθεϊ- 
σα εζί σχέσε: δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου εις τό Δημόσιον, 
ή εις Οργανισμούς Tcz-.κής Αύτοδιοΐκήσεως, ή άλλα Νο
μικά ΙΤρόσωζα Δημοσίου Δικαίου, έφ" όσον αϋτη έλήφθη ϋζ’ 
όψιν. ή ζροσεμετρήθη κατά τόν διορισμόν, τήν ένταξιν, μονί- 
μοζοιησιν. άζόκτησ’.ν βαθμού, ή τήν καθ’ οίονδήζοτε τρόζον 
μισθολογικήν έξέλιξιν τού ϋζαλλήλου, έτι δέ καί διά τήν 
ζροσαύξησιν τού μισθού αΰτών λόγω χρόνου ϋζηρεσίας, έφ’ 
όσον ή ϋζηρεσία αϋτη θεωρείται συντάξιμος κατά τάς κε'- 
μένας έκάστοτε διατάξεις.

2. Ό Γενικός Διευθυντής δύναται ένεκα έξαιρετικής α
νάγκης νά διατηρείται εις τήν Ύζηρεσίαν καί μετά τήν συμ- 
ζλήρωσίν 35ετοϋς δημοσίας ϋζηρεσίας, μέχρις ένός έτους καί 
ζάντως ούχί ζέραν τού 65ου έτους τής ηλικίας του, δι’ άζο- 
φάσεως τοϋ Προέδρου τής Βουλής άζαξ έκδιδομένης, ύζαρ- 
χούσης δέ Βουλής καί μετά γνώμην τής έν άρθρω 79 ζαρ. 
5 ζροβλεζομένης Έζίτροζής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΛΕ'
Καταργούμενα·. και ’Ακροτελεύτιοι Διατάξεις.

Άρθρον 167.
1. Αί ζαρ. 2, 3, 4 καί 5 τοϋ άρθρου 116 τοϋ Κανονισμού 

τής Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικόν — Μετακλητοί 
ϋζάλληλοι Κομμάτων), ή ζαρ. 6 τού άρθρου 118 τοϋ Κανο
νισμού τής Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικόν), αί ζερί τής 
Όργανώσεως τών Ύζηρεσιών τής Βουλής καί τής καταστά- 
σεως τοϋ Προσωζικοϋ αύτής, αί ζερί τοϋ Λογιστικού τής 
Βουλής ίσχύουσαι Διατάξεις τοϋ Κανονισμού αύτής (Μέρος 
Προσωζικόν), ό Α.Ν. 554/1968, τό Ν.Δ. 194/1974, ώς 
καί ζάσα έτέρα διάταξις ή άστόφασις τής Βουλής άντικει- 
μένη τώ ζαρόντι ή ρυθμίζουσα κατά διάφορον τρόζον τά άφο- 
ρώντα εις τό Προσωζικόν τής Βουλής, καταργοϋνται άζό 
τής δημοσιεύσεως τοϋ ζαρόντος διά τής ’Εφημερίδος τής Κυ- 
βερνήσεως.

Άρθρον 168.

Τό άρθρον 117 τοϋ Κώδικος Κανονισμού Εργασιών τής 
Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικόν) έχει έφαρμογήν καί έζί 
τοϋ ζαρόντος Μέρους τοϋ Κανονισμού.

Άρθρον 169.
Ή ισχύς τοϋ ζαρόντος άρχεται άζό τής δημοσιεύσεως του 

διά τής ’Εφημερίδος τής Κυδερνήσεως.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΓΤΕΡΟΝ

Άρθρον δεύτερο·/.

1. Ύζό τάς αύτάς ζροϋζοθέσεις τού άρθρου 154 έντάσ- 
σοντα: εις τόν Κλάδο·/ ΑΡ ζάντες ο! διορισθέντες ώς μόνι
μοι ϋζάλληλοι ζρό τής ισχύος τοϋ Α.Ν. 554/1968, άνήκον- 
τες εις τήν μέχρι τοίδε Β' Κατηγορία·/ καί· κεκτημένοι άζοτ 
λυτήριον Γυμνασίου.

'Ωσαύτως έντάσσονται κατά τά ά/ωτέρω οί ήδη ϋζηρε- 
τοϋντες μόνιμο: ϋζάλληλοι τής Βουλής, κεκτημένοι άζολυιή- 
ριον Γυμνασίου, έφ’ όσον ϋζηρέτου·/ ώς ημερομίσθιο: ϋζά/θ.ή
λο: κατά τήν δημοσίευσιν τοϋ Α.Ν. 554/1968 καί εις ζοσο- 
στόν 25% έζί τοϋ συνολικοί άριθμοϋ αύτών. Οι οίτως έντασ- 
σόμενοι τίθενται εις τό άριστερόν τώ·/ ήδη ϋζηρετούντων 
όμοιοβάθμων των ή άρχαιοτέρων των.

2. Άμα τή κατατάξει τών ΰζαλλήλων εις τόν ζροσωρι-
νόν κλάδο·/ ΑΡ διαζιστοϋται διά ειδικής ζράξεως τοϋ Προέ
δρου τής Βουλής, ό άριθμός τών ΰζαλλήλων εις τούς 
όζοίαυς δύναται νά ζαρασχεθή ή μισθολογική ζροαγωγή τοϋ 
3ου βαθμοί κατά τάς κειμένας διατάξεις. ·
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Ή πράξις αΰτη ϊημοτϋύεται έτ; περιλήψει διά τής "Εφη(- 
μερίδος τής Κυβερνήσεως.

Ό κατά τά άνωτέρ-ω διαπιστευμένος αριθμός θέσεων πα
ραμένει αμείωτος μέχρι τής άποχωρήσεως τοΰ τελευταίου 
•υπαλλήλου τοΰ προσωρινού Κλάδου ΑΡ».

Άρθρον τρίτον.

Εις τους κατά τήν δημοσιευσιν τοΰ παοόντος ύπηρετούντας 
υπαλλήλους τής Βουλής, πτυχιούχους άνωτάτων Σχολών, έπί 
ίαθμφ 4ω καί έχοντας ύπερδεκαπενταετή δημοσίαν πολιτι
κήν υπηρεσίαν, προσμετρείται εις τον δν κέκτηνται βαθμόν. δ 
πλεονάζων χρόνος υπηρεσίας είς τούς δυο προηγούμενους βα
θμούς, μετά τήν άφαίρεσιν τοΰ χατά νόμον άπαιτουμένου προς 
προαγωγήν χρόνου.

Κατά πάσαν περίπτωσιν ή ήδη υφιστάμενη σε'ρα άρχαιό- 
τητος διατηρείτα!.

Άρθρον ίχτον.

Ή διάταξις τής'παραγράφου 8 τοΰ άρθρου 153 τοΰ Κω
δικός έχε! εφαρμογήν καί έπί των επί 4ω βαθμώ υπαλλήλων 
τής Βουλής, όλων των Κλάδων AT, έφ’ όσον προαχθοΰν 
εντός έτους από τής Ισχύος τού παρόντος. ε:ς τόν ανώτερο; 
βαθμόν.

Άρθρον έβδομον.

Είς τούς χατά τά άρθρα 41 έως 46 τοΰ Κώδικυ: Κλά
δους AT κατατάσσονται χαΐ ο! κατά τήν δημοσίευσ:ν τοΰ πα
ρόντος κεχτημένο: τά τυπικά προσόντα τών χατά τάς διατά
ξεις τοΰ εδαφίου 7 τής παραγράφου 1 τοΰ άρθρου 154 τοΰ 
Κωδικός μεταταγέντων υπαλλήλων, έφ’ όσον ουτοι χέχτηντα! 
ύπερδεχαετή δημοσίαν υπηρεσίαν.

Άρθρον όγδοον.

Διά τον χατά τά ανωτέρω υπολογισμόν λαμβάνετα! ύπ’ όψει 
μόνον ό πλεονάζων χρόνος μέχρι τής 24.7.1974.

Άρθρον τέταρτον. 

Άρθρον 152.

1. Διά τήν ε’ξυπηρέτησιν τής έν.προσ ωπ ήσ ε ω ; τοΰ Ελλη
νικού Κοινοβουλίου είς τάς Χώρας τών Ευρωπαϊκών Κοινοτή
των. τούς λοιπούς Διεθνείς ’Οργανισμούς, τό Ευρωπαϊκόν 
Κοινοί ύλιον ώς καί τά ξένα Κοινοβούλια, συνιστώντα: έξ 
(6) όρρανικαί θέσεις ειδικού έτσιστημονικοΰ προσωπικού έπί 
σχέσει ιδιωτικού δικαίου άορίστου χρόνου.

Αί άποδοχαι και οι όροι εργασίας τοΰ κατά τά άνωτέρεο 
προσωπικού καθορίζονται συμφώνως προς τήν παράγραφον 7 
τοΰ άρθρου 65 τοΰ παρόντος;

Είς τάς κατά τά ανωτέρω θέσεις προσλαμβάνονται δι" άπο- 
φάσεως τοΰ Προέδρου τής Βουλής, μόνον επιστήμονες δια- 
θέτοντες τά διά τον σκοπόν τούτον άπαραίτητα προσόντα, ήτοι 
πτυχίον Νομικής ή Πολιτικών καί Οικονομικών Επιστημών, 
ή αντίστοιχον τούτου αλλοδαπού Πανεπιστημίου Πολιτικών 
καί Οικονομικών Επιστημών ή BACITET.LOR. άποδεδει- 
γμένην γλωσσομάθειαν, άρτια·; γνώσιν τής λειτουργίας τοΰ 
'Ελληνικού Κοινοβουλίου, ώς και πείραν έπί τών Διεθνών 
’Οργανισμών έν γένει.

Δι’ άποφάσεως τοΰ Προέδρου τής Βουλής δύνατα: νά 
ανατίθεται εις τούς έν λόγω υπαλλήλους ή έκτέλεσις ΰπηοε- 
σίας έν τή αλλοδαπή εφαρμοζόμενου άναλόγως τοΰ έδαο’ου 
2 τής παραγράφου 4 τοΰ άρθρου 6 τοΰ Ν. 445/1976.

2. Διά τή; γραμματειακή; έξυπηρέτησιν τοΰ ΰ.τ; τήσ προη
γούμενης παραγράφου προβλεπομένου ειδικού έπιστη-υονικοΓ· 
προσωπικού, ουνιστώντα: δύο (2) έπί πλέον θέσει; μονίμων 
υπαλλήλων τοΰ Κλάδου ΑΤ4 μέ εισαγωγικά; βαθμόν τόν 6ον. 
Προσόντα διορισμού ορίζοντα: πτυχίον "Ανώτατης Σχολής 
τής ημεδαπής η αλλοδαπής ή PROFICIENCY ή P.AC 
CALAUREA. άρτια γ;ώσ:ς δύο τουλάχιστον ξένων γλωσ 
σών. ύπερτετραετής συνολική υπηρεσία είς τό Δημόσιον ή Ν. 
Π.Δ.Δ. ή άνεγνωρισμένη Τραπέζη καί ηλικίαν μή ύπερβαί- 
νουσαν τό 50ό·; έτος.

"Αρθρο·; πέμπτον.

Οί κατά τάς διατάξεις τοΰ παρόντος μονιμοποιούμενο: ύ· 
πάλληλοι, έχοντις τήν ιδιότητα τοΰ δικηγόρου δεν αποβάλ
λουν τήν ιδιότητα ταύτην. τίθενται όμως ύποχρεωτικώς έ-- 
ά;αστολή άσκήσεως τοΰ λειτουργήματος έφ’ όσον διαρκή τ 
έν τή Βουλή υπηρεσία των.

Αί διατάξεις τής παρ. 1 τοΰ άρθρου 161 τοΰ Κωδικό; 
έχουν εφαρμογήν καί έν προκειμένω.

Εις τούς υπαλλήλους καί ύπηρέτας τής Βουλής τής παρ.
3 τών μεταβατικών διατάξεων, τών θεσπισθεισών ύπο τοΰ 
ΙΑ/1946 Ψηφίσματος τής Βουλής, ό χρόνος ό πρυσμετρη- 
θείς είς τήν συντάξιμον αυτών υπηρεσίαν δυνάμει τής παρ.
4 τοΰ Ψηφίσματος. προσαυξά;εται κατά δέκα (10) ετη καί 
θεωρείται χρόνος πραγματικής δημοσίας υπηρεσίας.

Ή σύνταξις τών ώς άνω έν συντάξει τελούν των υπαλλή
λων υπολογίζεται κατά τά έκάστοτε ΐσχύοντα ύπό τοΰ Κανο
νισμού τής Βουλής καί έπί τή βάσει τοΰ αντιστοίχου βαθμού 
τοΰ μισθού ό όποιος ειχεν άπονεμηθή είς αυτούς, ον καί λογί
ζονται κατέχοντες άναδρομικώς διά πάσαν περίπτωσίν πλήν 
λήθεως άναδρομικώς αποδοχών ή διαφοράς συντάξεων.

“Αρθρον έ'ΛΌΤΟν.

Εις τούς έκ τών Τεχνικών τοΰ Κλάδου ΜΕ8 έχοντας συμ
πληρώσει, κατά τήν δημοσίευσιν τοΰ παρόντος. 34 έτη υπη
ρεσίας έν τή Βουλή, άποχωροΰντας τής Υπηρεσία; άπονέ- 
μεται, διά τής αυτής περί άποχωρήσεως Πεάξεω;. ό μισθό; 
τοΰ άνωτέρου βαθμού.

Οΰτοι θεωρούνται, δι’ άπάσας τάς συνέπεια;, ώς εάν είχον 
προαχθή εις τόν βαθμόν τοΰ μισθού τούτου.

Άρθρο·; δέκατον.

Κατ’ έξαίρεσιν α: σχετικά! περί έντάξεως τοΰ προσωπι
κού διατάξεις, έχουν έφαρμογήν καί διά τούς οπωσδήποτε 
έξελθόντας έκ τή; υπηρεσίας υπαλλήλους μετά τήν 31 Δε
κεμβρίου 1979 καί μέχρι τής ένάρξεως ισχύος τοΰ Κώδικος.

Ωσαύτως κατ' έξαίρεσιν. εις τού; μετά τή·· 31 Δεκεμ
βρίου 1979 καί μέχρι τής ένάρξεως ισχύος τοΰ Κώδ.- 
κος έξελθόντας τής υπηρεσίας υπαλλήλους, περί ώ·- 
τό έδάφιον 1 τή; παραγράφου 3 τοΰ άρθρου 160. ώς χρόνος 
πραγματικής έν τή Βουλή υπηρεσίας αναγνωρίζεται χρσ;ος 
μέχρι; εννέα (9) ετών.

Άρθρο·; ενδέκατον.

Τέως ημερομίσθιο: υπάλληλο: της Βουλής, άπολυθέντες 
ή έξαναγκασθέντε; είς παραίτησιν κατά τή·; διάρκειαν τή; 
δικτατορία;. έχοντες μέχρι τή; εξόδου των έκ τή; 'Υπηρε
σία; πεντάμηνον τουλάχιστον δημοσία·/ υπηρεσίαν, ύποβα- 
λόντε; έμπροθέσμω; αιτησιν επαναφορά; συμφώνω; πρό; το 
άρθρο·; 4 τοΰ Ν.Δ. 194/1974. μή ύποβληθέντες δέ ει;

έν τή 'Υπηρεσία μετά σύμφωνον γνώμην τοΰ 'Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου, υποβαλλόμενο: εί; κρίσιν υποχρεωτικά; έντό;
τριών μη;ών άπό τή; δημοσιεύσεω; τοΰ παρόντος μετά προη
γούμενη·; πρόσ/.λησιν τή; 'Υπηρεσίας.
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Ούτο: τίθενται εις :ο αριστεσον
κχτα τα: 
νων ήΒη
θ r ~ν — * r -

οιατασει:

ες προαγωγήν ::α τον οον

τών εις τόν αυτόν βαθμόν 2) II ανχγιώτου Καρβελά, Γεν. Λιευθυντού -ής Βουλής,
Κχνονιηυού ενταχθησομέ- Ίστ. Συγγραφέως, Λογοτέχνου — Μέλους τής Έν, 1

βV
Βέν Βύναντα: Βέ νά κρι- νων ^Λογοτεχνών, _______  ___ _ . .

βαθμόν. πριν ή οί όμοιο- 3) Ντίνας Λίλ: ανοϋ - Τσίγκου. Λιευθυντρίας Βιβλίο-
βαθμό: αυτών άπον.τήσουν τα προς προαγωγήν -ιά 
τούτον προσόντα.

Ό
7.2 (12).

τον ό αθκόν

ουτω επανερχόμενων ορ'.,ετ :ω:ε-

θήκης τής Βουλής,
4) Μάνο'υ Χαριτάτευ. Ίστοριοοίφη,
3) Μαρίας Α να στασ οπ ο όλου. Προϊσταμένης τής Μπενα- 

ν.είου Βιβλιοθήκης τής Βουλής. Φιλολόγου - Συγγραφέως.

Ό ΒιαΒραμών χρόνος άπό τής άπεμακρΰνσεώς των εκ τής 
Υπηρεσίας μέχρι τής 24.7.1974 λογίζεται χρόνος πραγμα- 
τ:κής Βημοσίας υπηρεσίας Βιά τ.27τι περίπτωσιν πλήν άπο- 
λήψεως άναΒρομικών άποοοχών.

6_> ΙΊαναγιώτου Χριστοποόλου, Τμηματχρχου τής Βιβλιο
θήκης τής Βουλής. Φιλολόγου - Ίστ. Συγγραφέως,

7) Ιωάννας Κωνσταντουλλάκη - Χάτζου, Φιλολόγου, Επι
μελητείας Γαλλικής Φιλολογίας εις τό Π ανεττ'.ττήμ'.ον Α-

Έκ τών /.ατά τά άνοντέρω όυναμένων νά έπανέλθουν έ 
τή 'Υπηρεσία. τέσσχοες (4) Βόνανται νά έπανέλθουν εις τού 
Κλάοους AT. ο! Βέ υπόλοιπο: εις τους λοιπούς Κλάοους /.ο 
Κατηγορίας. Ο! εξ αυτών Βικηγόροι τίθενται ύποχρεωτικώ 
έν αναστολή άσκήσεως τοϋ λειτουργήματος.

ν

Αποκλείονται τής επαναφοράς οί κατά την Βημοσίευσιν τοϋ 
παρόντος εργαζόμενοί ώς μόνιμο: υπάλληλο: εις τό Λημό- 
ο:ον ή Ν.Π.Λ.Λ. ή Τραπέζας ή Λημοαίας Επιχειρήσεις ή 
Οργανισμούς Κοινής ’Ωφέλειας. υποθηκοφύλακες ή συμίο- 

λα:ογράφθί.

*Αρθρον όωϊέκ^τον.
Κυροϋνται:

1) Ή ύπ’ άριθ. 111/8.1.1980 άπόφασις τοϋ ΠροέΒρου 
τής Βουλής Βημοσιευθείσα εις τό ύπ’ άριθ. 32/14.1.1980 
ΦΕΚ (Τεύχος Β') «περί αΰξήσεως άποΒοχών τών υπαλλή
λων τής Βουλής, Βι’ άναλόγου έφα,ρμογής τών σχετικών άπο- 
οάσεων τού 'Τπουργού τών Οικονομικών».

2) Ή ύπ" άριθ. 3239/13.11.1979 άπόφασις τού Προέ- 
ορου τής Βουλής «περί καταβολής έφ’ άπαξ βοηθήματος εις 
τά ορφανά ανήλικα τέκνα τού άποβιώσαντος Βουλευτού Β' 
Πεοιφερείας Πειοαιώς Π αντελή Νίκολαβη» Βημοσιευθείσα 
εις "τό ύπ’ άριθ. 1062 ΦΕΚ (Τεύχος Β') τής 20.11.1979.

3) Αί ύπ’ άριθ, 3241/12.11.1979 καί 1060/13.3.1970
άποφάσεις τού Π,ροέΒρου τής Βουλής «περί συγκροτήσεως 
Επιτροπής Βιά την καταγραφήν, ταξινόμησιν, καταλογράφη- 

σιν καί επιστημονικήν έκΒοσιν Βαπάναις τής Βουλής, τού εις 
τό Μπενακειον Τμήκα τής Βιβλιοθήκης τής Βουλής άποκει- 
μένου ’Αρχείου Ίωάννου Ψυχάρη» καί «περί συμπληρώσεως 
τής συγκροτηθείσης ’Επιτροπής Βιά την καταγραφήν, ταξινό- 
μισιν. καταλογράφηαιν καί επιστημονικήν έκΒοσιν Βαπάναις 
τής Βουλής, τού εις τό Μπενακειον Τμήμα τής Βιβλιοθή
κης τής Βουλής άποκειμένου ’Αρχείου Ίωάννου Ψυχάρη». 
εχουσα: οίτω:

Έν Αθήναις τή 12 Νοεμβρίου 1979 

ΑΠΟΦΑΣΙΣ
Περί συγκροτήσεως Επιτροπής Βιά τή; καταγραφήν, ταξι- 

νόμησιν. καταλογράφηαιν καί έπισττμονική; εκΒοαιν Βαπά- 
ναις τής Βουλής, τού εις τό Μπενακειον Τμήμα τής Βι
βλιοθήκης τής Βουλής άποκειμένου αρχείου Ίωάννου Ψυ-

ληνών.
8) ’Αθανασίου Λεβελέγκα, Λιευθυντού Ε.Κ.Κ.Ε., άπεσπα- 

σμένου εις τήν Βιβλιοθήκην τής Βουλής,
9) Εμμανουήλ ΚάσΒαγλη, Λιευθυντού Εθνικής Τραπέζης 

τής Ελλάοος, ώς μελών.
α) Έργον τής Επιτροπής θά είναι ή καταγραφή, ταξι- 

νόμησις, καταλογράφηαις καί επιστημονική έκΒοσις Βαπχναις 
τής Βουλής τού εις τό Μπενακειον Τμήμα τής Βιβλιοθήκης 
τής Βουλής άποκειμένου άρχει ου Ίωάννου Ψυχάρη.

β) Τό σΰνολον τού αρχείου, κείμενα, έγγραφα, έπιστολαι, 
κάρτες κλπ. θέλε: κατά πρώτον λόγον ταξινομηθή καθ’ 
ύλην, άριθμηθή καί καταγραφή εις είΒικά βιβλία μέ πάσαν 
σχολαστικότητα, έτ: Βέ σφραγισθή Βιά τής σφραγιΒος τής Βι
βλιοθήκης τής Βουλής.

γ) Τά μέλη τής ’Επιτροπής παρακαλούνται όπως λάβουν 
επαρκή μέτρα ίνα άποφευχθή ή Βιαρροή τού περιεχομένου τού 
άρχείου. έφιστάται Βέ ίΒιαιτέρως ή προσοχή τής Γραμματείας 
τής Επιτροπής περί τής ανάγκης Βιασφαλίσεως τού συνόλου 
τού υλικού τού άρχείου.

ε) Πάσα άνακοίνωσις Βιά τό έργον τής ’Επιτροπής θά γί
νεται μόνο·; κατόπιν έγκρίσεως τού ΠροέΒρου τής Βουλής, ή 
Βέ έκΒοσις μέρους ή τοϋ συνόλου τού άρχείου τελεί πάντοτε 
υπό τήν έγκρισιν τού ΠροέΒρου.

στ) Διά τήν ϋποβοήθησιν τοΰ έργου τής Επιτροπής συνι- 
στάται προς τούτο Γραμματεία·.

Γραμματέα τής ’Επιτροπής όρίζομεν τήν επί βαθμώ 4ω 
υπάλληλον τής Βουλής Θεώνη ΠερΒίκη, έπικουρουμένην υπό 
τών υπαλλήλων Λ. Λέφα. Α. Τερζή, Β. Ρήγα καί Μ. Μα- 
νουσάκη.

Ή Γραμματεία τής ’Επιτροπής τελεί ύπό τήν άμεσον έπί- 
βλεψιν τής Προίσταμένης τής Μπενακείου Βιβλιοθήκης καί 
μέλους τής Επιτροπής Μαρίας Άναστασοποΰλου.

ζ) Λιά τάς εργασίας τής ’Επιτροπής θέλει παραχωρηθή 
ΐΒια:τέρα κατά τό Βυνατόν αίθουσα εις τό κτίριον τής Μπε- 
νακειου Βιβλιοθήκης τής Βουλ.ής.

η) Τό ΕιΒικόν Λογιστήριον τής Βουλής προς τό οποίον 
κοινοποιείται ή παρούσα έντέλλεται όπως μεριμνήση ίνα άπό 
τού προσεχούς έτους καταστή Βυνατή ή έναρξις τής έκίόσεως, 
Βαπάναις τής Βουλής τού άρχείου ή μέρους αυτού.

θ) Τό Τμήμα Προμηθειών έντέλλεται όπως χορηγή ανελ
λιπώς εις τήν Γραμματεία τής κατά τά άνωτέρω συνιστω- 
μένης ’Επιτροπής τήν απαραίτητον γραφικήν ύλην ώς καί τά 
λοιπά έφόοια, τά άναγκχία Βιά τάς εργασίας τής Επιτροπής.

Έχοντες ύπ’ όψιν:

Τάς Βιατάξεις τού Κανονισμού τής Βουλής και τήν σχετι
κήν εισήγησιν τής Λιευθυντρίας τής Βιβλιοθήκης Βουλής.

Λποτιοντες τήν όφειλομένην τιμήν εις τον επιφανή πνευ
ματικόν άνορα Ιωάννην Ψυχάρην επί τή συμπληρώσει πενήν
τα ετών από τού θανάτου του,

Άποφασίζομεν

Συν: στ ώμον ’Επιτροπήν εκ. τών:
1) Καριοφύλη Μητσάκη. Καθηγητού Νεοελληνικής Φιλο

λογίας εις τό Πανεπιστήμιον ’Αθηνών, ώς ΠροέΒρου.

Ό Πρόεσοος τής Βουλής 
ΛΗΔΙΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠ-\ΣΠΤΡΟΤ

Εν ’Αθήναις τή 13 Μαρτίου 19S0:

Ο Π ΡΟΕΛΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΤΛΗΣ

Έχοντες ΰπ’ όψει:
1) Τήν'ύπ’ άριθ. 3241/2310/12.11.1979 ήμετέραν άπό-

φασίν «περί συγκροτήσεως ’Επιτροπής Βιά τήν καταγραφήν, 
ταξινόμησιν. καταλογράφησιν καί επιστημονικήν ε’κΒοσυν Βα- 
πάναις τής Βουλής, τού εις τό Μπενακειον Τμήμα τής 
Βιβλιοθήκης τής Βουλής άποκειμένου άρχείου Ίωάννου Ψυ-
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χάρη». ώς συνεπλνρώΔη δυά τής Ox’ ipt-8·. 3308/2371/
17.11.1979 άμοίας.

2) Την ανάγκην συμπληρώσεως τής ανωτέρω έττί—ροπής 
καί y.a-Scpισμοϋ αμοιβής το] Π ροέδρου καί των μελών· αύτής. 
άποφασίζομεν:

1) Συμπληροϋντες τη-; ανωτέρω ύπ’ άρ:·3. 3241/2310/
12.11.1979 ήμετέραν άπόφασιν όρίζομεν ώ; γραμματέα τής 
επιτροπής ίια τήν τήρησιν των πρακτικών τών συνεδριάσεων 
αυτής τον εττ: 6ω βα£μώ υπάλληλον τής Βοολής ’Αντώνιον 
Κουκούλάν. μέλος ϊέ τής γραμματείας καί τήν Βασιλική/ 
Ίωά/ν Ροι/τσα. φοιτήτριαν τής Σχολής Β:£λ’.o-StjvjOvομί α ς 
KATE Ά-3ηνών άνευ αμοιβής.

2) 'Ομισίως όρίζομεν μην:αίαν αμοιβήν τοϋ Προέτρου καί 
τών μελών τής επιτροπής ώς εξής:

α) Δ:α τόν Πρόεδρον το ποσον τών 3.000 ϊρχ.
β) Δια τά. μή έχονται τήν ιδιότητα τοϋ ίίπαλλήλου τής 

Βοολής ή τα οπωσδήποτε μή ϋπηρετοϋντα εις τήν.Βουλήν 
μέλη τής έπιτροπής το ποσόν τών 2.000 ϊρχ.

γ) Διά τον y.. Παύλον Κων σταντινίδην, όν όρίζομεν ειση
γητήν- τής επιτροπής μέ τήν πρόσθετον ΰποχρέωσιν όπως 
τουλάχιστον τις τής εβδομάδες παρευρίσκηται εις τήν Μπε- 
νάκε‘.ον Βιβλιοθήκη/ προ,ς ένίσχυσιν τοϋ έργου τής Γραμμα
τείας, το ποσόν τών 7.500 ϊρχ.

ϊ) Διά τον γραμματέα,~τόν έπιφόρτισμένον pi “τήν” τήρη 
σιν τών πρακτικών τής επιτροπής, το ποσον τών 1.000 ϊρχ.

Αί κα-όοριζόμεναι ώς άνω άμοιβαί ·5ά καταβάλλωνται ΰττο 
τήν προϋπό-Δεσιν ότι νά πραγματοποιείται μία τουλάχιστον 
συνείρίασς τής ‘Ολομέλειας τής ’Επιτροπής κατά μήνα.

Ή παρ>ΰσα ώς προς τάς. όριζομένας άμουβάς ·3ιά ΐσχύση
μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1980.

Ή παρούσα ώς καί αί ύπ’ άρι-Si 3241/2310/12.11.1979 
καί 3308/2372/17.11.1979 ήμέτεραι αποφάσεις «κερί συγ-

κροτήαεως τής άνω ’Επιτροπής» κυρω-Sήσοντα: -its τού Κα
νονισμού τής Βουλής.

Ωσαύτως κυροϋται ή κάτω·3ι ά-όφασις τής Βουλής.

Α1ΪΟΦΑΣΙΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 
“Εχοντες ΰπ’ όψει:
Τάς διατάξεις: .

α) Τών άρ-3ρων 63 καί 65 τοϋ Συντάγματος.
6) Τοϋ άρ-Spoy 1 τοϋ '// Ψηφίσματος.
γ) Τοϋ άρθρου 118 rap. 0 τοϋ Κανονισμού τής Βουλής 

(Κοινοβουλευτικόν Μέρος).

’Αποφασίζομε·/
Ή rap. 6 τοϋ άρθρου 118 τοϋ Κανονισμού Εργασιών τής 

Βουλής. Μέρος Κοινοβουλευτικόν τροποποιείται ώς κάτω-Si:
Ή κατά συνεϊρίασιν άποζημίωσις τών μετεχέντων τοϋ Τμή

ματος τοϋ άρ·3ρου 71 τοϋ Συντάγματος Βουλευτών ορίζεται 
εις τά 3/4 τοϋ 1/30 τοϋ συνόλου τής έκάστοτε καταβαλλόμε
νης μηνιαίας βουλευτικής άποζημιώσεως.

Ή παρούσα κυρω·3ήτω it’ άποφάσεως τής ‘Ολομέλειας 
τής Βουλής.

'Ap-Spov ϊέκατον τέταρτον.

Ή ισχύς τών διατάξεων τοϋ παρόντος άρχετα: άπό τής 
ϊημοσιεύσιεώς του εις τήν Έφημερίία τής Κυβερνήσεως. έκτος 
έάν άλλως ορίζεται έν αΰτ.αίς.

Έν Ά-3ήναις τή 5η ’Ιουνίου 1980

Ό Πρόεδρος τής Επιτροπής
Πρόεδρος τής Βουλής Ό Γραμματεός

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΑΠΑΣΠΤΡΟΥ Γ. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ


