
Πρός την ‘Ολομέλειαν της Βουλής των *Ελλήν 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ·

νων

'Επί του ο'χεδίου άποφάσεως τή'·* Βουλπο Q , „
w *- u Περί ρυθμισεως θεμάτων άνα-

γομένων είς την εφαρμογήν του Ζ'/1975 Ψηφίσματος

*Πς είναι γνωστόν διά του Ζ 'Ψηφίσματος της 13 Οεβρουαρίου 1975 της 

Ε·'’ ΑναΒεωρητ ι κης Βουλής, περ ιωρ ΓσΒηοαν είς τό ελάχιστόν cx ΐ υπό του Συντά'·- 

Υματος του 1952 προβλεπύμεναt άτελειαι των Βουλευτών, εκ παραλλήλου δε - 

ucOcDpίσΠησαν είς λίαν χαμηλόν επίπεδον τά παρεχόμενα έξοδα διά την άργά- 

νωσιν καί λειτουργίαν γραφείου αύτων, οντοςτούτου αναγκαίου διά την εκπλη

ρώα ΐν της αποστολής των. * ί» ·

Συγκεκρ ι μενως η άτελεια διά την τηλειρωνι κην επικοινωνίαν των πεοιω-
. »

> f ;<ν t
ρίσΟη διά μεν τούς Βουλευτάς Επικρατείας των Λ·'κάί 9 'Περ ι φόρε ίων. ΛΒηνων

« " . ·
καί της Β'Περίφερε ίας Πειραιώς εις 1500 .·;· τηλεφωνικός μονάδας, δ ιά τού-

* \

Βουλευτάς του υπολοίπου νομοΰ ’Αττικής είς 3000- τηλειρωνικάς υονάδας καί 
j, / · # _ f 500 -t # ·

διά τούς Βουλευτάς των επαρχιών είς/τριλεπτούς υπεραστικής συνδιαλέξεις.

άναλυομενας’είς τηλεφωνικός μονάδας άναλαγως της άποστάσεως της ’Εκλογική

ΓΙερίφερείας άπύ της Πρωτευούσης. Τό ποσόν διά την -μέριπήν*:’ · κάΧυυιν των

εξόδων όργανωσεως καί λειτουργίας γραφείων ωρίσΟη διά μεν τούς Βουλευτάς

των επαρχίων^οι οποΤοι έχουν ανάγκην νά διατηρούν γραφεϊον καί είς την 
" · *

επαρχίαν των καί είς την Πρωτεύουσαν ,ε ίς δραχμάς 5.000, διά δε τούς Βου- \ 

λευτάς των *ΑΒηνων καί Πειραιώς είς δραχμάς 3.000 μηνισίως. ,ενω είς τούς 

Βουλευτάς ’Επικρατείας ουδόν καταβάλλεται διά την αιτίαν ταύτην.

*ΑπεδείχΒη όμως δτι η ανωτέρω παρεχόμενη άτελεια διά την τηλεφωνικήν
»

επικοινωνίαν των Βουλευτών δεν καλύπτει παρά μικρόν ποσοστόν μόνον της 

ανάγκης αύτων διά την τηλεφωνικήν επικοινωνίαν τούτων μετά των ρηφοφύρων 

των,με αποτέλεσμα πάντες οί Βουλευτα ί νά πληρώνουν εξ ίδίων σημαντικά* k

διά την τηλεφωνικήν επικοινωνίαν των η νά* όφε ΓλουγΎιπερογκα ποσά είς τον
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Ο.Τ.Ε. διά την αιτίαν ταύτην!
/

Επίσης τό ανωτέρω παρεχόμενον ποσόν διά την μερ.ι.κην κάλυψιν των 

εξόδων όργανώσεως καί λειτουργίας γραφείου των Βουλευτών, μετά μάλιστα 

την προϊόντος του χρόνου αυξησιν των μισθωμάτων των ακίνητων καί των άπο 

δοχων των εργαζομένων, άπεδέίχΒη κωμικόν.

Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώσεων, κρινεται αναγκαία άπό ολας τάς 

πτέρυγας της Βουλής μια περιωρησμένη αναπροσαρμογή των ανωτέρω παροχων.

. . Ι'Ίετα το Ζ Ψήφισμα επηκολουΒησεν το Σύνταγμα τοϋ 1975,κατά τό άρΰρ

63 του οποίου η αποζημ ιωσ ι ς_ κα ί α ι .άτέλε ιαί των.. Βουλευτών -.καθορίζονται. δ 

άποφάσεως της 'Ολομελείας της Βουλής.

* Εγ.· όψε ι των ανωτέρω, έχω την τιμήν νά είσηγηΒίί πρός ‘Υμάς κύριοι 

συνάδελφοι την αποδοχήν του κατωτέρω σχεδίου άποφόσεως.

Σ X Ε Δ I Ο Ν

* Αποφάσεως της ‘Ολομελείας της Βουλής

Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕλΛΗΝΩΝ

Έχουσα ύπ'όψει της:

^α) Τό άρθρον 63 τοϋ ίσχύοντος Συντάγματος 

β) Τό άρθρον 2 τοϋ Ζ'Ψηφίσματος 1975 της Ε' 'Αναθεωρητικής Βουλϊ

'αποφασίζει 'όμοφωνωνως

1.- "Αυξάνει ι άπό των Γενικών Εκλογών πρός άνάδειξιν της Βοι 

λης της Β' Βουλευτικής Περιόδου Προεδρευομένης Δημοκρατίας 

την άτέλειαν της παρεχομένη,ς είς τούς Βουλευτές τηλεφωνικής.

έπικοινωνίας,ώς αϋτη προσδιορίζεται Οπό τοϋ.εδαφίου β'της
«

παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 2 τοϋ Ζ/1975 Ψηφίσματος της Ε'Άναθι
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Μαρτίου 1975 (ΦΕΚ 3/339/24-3-1975) άπόψασιν τοϋ Προέδρου της

50 οΌ ·

Η έκκαθάρισις των τηλεφωνικών τελών διενεργεϊται υπό τ

ΟΤΕ συμόηφιστικώς είς τό τέλος έκάστης βουλευτικής Περιόδου

της δέ τρεχούσης Περιόδου άπό της διενεργείας τών τελευταίων 

βουλευτικών εκλογών.

Προσδιορίζει άπό 1 'Ιουλίου 1981 τά Οπό της παραγράφου ■ 

του άρθρου 2 τοϋ αύτοϋ ώς άνω Ψηφίσματος προβλεπόμενα ποσά δι 

τήν μερικήν άντ ιμετώπισι ν τών δαπανών όργανώσεως καί λειτουρ'ι 

Γραφείου είς ποσοστόν επί τής έκάστοτε βουλευτικής άποζημιώσι 

καί δή είς 10% κατά μήνα διά τούς Βουλευτάς τών Α' καί Β'εκλε 

κών περιφερειών 'Αθηνών καί Πειραιώς καί είς 15% κατά μήνα δ 

τούς Βουλευτάς τών λοιπών εκλογικών περιφερειών τής Χώρας.

• Αί λεπτομέρειαι έφαρμογής τής παρούσης ρυθμίζονται δι'άπ 

ψάσεως τοϋ Προέδρου τής Βουλής?.-

Αθήναι 22 Ιουνίου 1981

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΔΗΜΙΪΤΡΙΟΣ Γ. ΠΛΠΑΣΠΥΡΟΥ


