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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
"Ε"ί τής άτό '-20 Μαρτίου 1976 · Π-ροτάτεως'·σύμχληρώσεως 

•/.αί τροτοχοιήσεως τοΰ Κανονισμού τής Βουλής (Τμήμα Β 
Π ροσωτιχον) «τεεί άντιμετωχίσεως ειδικών -δεμάτων τοΰ 
ΓΙροσωχικοΰ τής.Βουλής μέχρι τής ψηφίσεως τού Κώδικες 
Όογανισμοΰ τών 'Ϋτηρεσιών τής Βουλής καί Καταστά- 
τεως τού Προσωτικοΰ αυτής».

Προς τήν Βουλήν τών ’Ελλήνων
Ή κατάστασις τοΰ χρυσωτικού τής Έδνικής Αντιτροσω- 

-ε:ας δ’,έτεται. ώς γνωστόν. άτοκλειστικώς ΰτό Ειδικού Κα
νονισμού. ψηφιζομένου ϋτό τοΰ Σώματος, (βλ. νΰν άρδρα 65 
ααο. 6 καί 103 ταρ. 6 τοΰ έν ϊσχΰι Συντάγματος). Το καδε- 
ττώς τοΰτο άτό μακροΰ καδιερωδέν συνταγματικώς. διετα- 
ράχδη χατά τήν τερίοδον τής έχτρο-ής, έτανήλδε δέ εν ίτχυι 
μετά τήν άτοκατάστασι.ν τής Δημοκρατίας, έχιίεβαιωδέν δια 
τών έν άρχή μνημονευόμενων διατάξεων τοΰ νέου Συντάγμα
τος. Έν αρμονία τρός τήν άρχήν τής αυτονομίας τής Βουλής 
τρός ρόδμισιν των -δεμάτων τούτων, τεριελήφδη και εις το 
άρ-δρον 48 τοΰ Ν. 22/1975 «τερί ρυ-δμίτεως -δεμάτων χατα- 
ττάτεως τών δημοσίων ϋταλλήλων κλτ.» ρητή διάταξις. ετι- 
ίείαιοΰσα ταύτην. Εξ άλλου, είνα: δεδομένον ότι, διά τοΰ ϋτο 
στοιχείον Η V1975 Ψηφίσματος .τής Ε' ’ Αναθεωρητικής Βου
λής. άτεφασίσδη ή σύνταξις νέου σχεδίου τερί τής όργανω- 
σεως τών 'Ττηρεσιών τής Βουλής χαί τερί τής χαταστάσεως 
τοΰ Προσωτικοΰ αύτής (Κανονισμός . Προσωτικοΰ) /ώς χαί ή 
χατά τήν διαδικασίαν τών κωδίκων ήτιψήφισις αύτοΰ. Το 
Προεδρείο»/ χαί αί Ύτηρεσίαι τής Βουλής έχεδόδησαν εις 
τή/ χροκαταρχτιχήν διατύχωσιν τροσχεδίου τοΰ Κανονισμού, 
ιδία δε μετά τήν ψήφισιν τοΰ Κανονισμού. τών Εργασιών τοΰ 
Σώματος. ’Ε/ζητήδη. μάλιστα, ή έτιχουρ r εις το έργον τούτο 
αρμοδίων δηαοσίων λειτουργών χαί είδιχώς εις τά -δέματα 
ταΰτα άσχοληδέντων, έλχίζεται δε δασίμως ότι δα χαταστή 
δυνατή ή ταχεία εισαγωγή όριστιχοϋ τροσχεδίου εις τήν συγ- 
χροτηδείσαν έτί τούτω ειδικήν Έ/χιτροτήν τού Κχ/ονισμοΰ.

Ήδη, ή χατάστασις τοΰ τροσωτικοΰ τής Βουλής διέτεται 
ϋτό τής μέχρι τής 31ης Δεκχμδρίου 1974 διαμορφωμένης νο- 
μοδεσίας. νΕχτοτε ή νομοδεσ ία τερί τής χαταστάσεως τών 
τολιτικών ΰτεαλλήλων έγνώρττεν ώρισμένας μεταβολάς, αίτι- 
νες έχουν τεδή ύτό μελέτη/, τροκειμένσυ νά' χριδή ή εφαρ
μογή όλων, ή τινων τούτων χαί έτί τοΰ τροσωτικοΰ τής Βου
λής. Ένιαι" τούτων έχρί-δη ότι τρέχει νά χαδιερω-δοΰν χαί 
διά το χρυσωτικόν τής Βουλής. Καίτοί δέσ»/ νά άνχμένητα: 
ταχεία ή εισαγωγή τρός 'Ιήφισιν τοΰ Κωδικός ’Οργανισμού 
τών 'Ττηρεσιών τής Βουλής, δι’ ου δέλει ρυδμισδή έν τώ 
συν άλω χαί όριστικώς ή ϋτηρεσιακή χαί μισδολογιχή έν γένει 
χατάστασις τών ϋταλλήλων τής Βουλής, έχρί-δη σκστιμος ή 
τρΰ τούτου συμχλήρωσις τών διετουσών το μιχδολογτχον χα- 
-δεστώς τών ϋταλλήλων τής Βουλής διατάξεων διά τής εισα
γωγής τροτάσεως τροτοτοιήσεως τοΰ ίσχύοντος Κανονισμού 
(Τμήμα Βύ Προσεκτικόν). τροχειμένου -νά έφαρμοσ-δοΰν τα
χέως καί έτ! :τών ϋταλλήλων τής Βουλής διατάξεις ένισχύου- 
σαι οϊχονομιχώς τοϋς δηχοσίους ϋταλλήλσυς.

Έ/χί τών χατ’ ΐδίχ/ διατάξεων τής τροτάσεως. έχομε»/ τήν 
τιμήν νά σημειώσωμεν τ’ άκόλουδα:

; ·' I. ’Ext τοΰ άρδρου 1.
Διά τής ταραγρ. 1 τοΰ άρδρου 1 τής τροτάσεως. έτεχτεί- 

νονται χαί εις τούς ϋταλλήλους τής Βουλής, αί διατάξεις 
τοΰ Κεφαλαίου Γ”, (άρ-δρα 15—21) χερ'ί Υγειονομικών ’Ετι- 
τροτών χαί άναρρωττ/.ών αδειών τοΰ Ν. 22/1975, τερί τών 
δημοσίων τολιτιχών ϋταλλήλων, ώς άχριδώς ισχύουν έτ’ αυ
ρών.

Διά τής ταραγρ. 2 τοΰ αύτοΰ άρδρου έτεχτείνονται χαί έχί 
τοΰ τροσωτιχοΰ τής Βουλής (χλήν τώ-/ διατάξεων τοΰ Κε
φαλαίου Ζ' τοΰ Ν. 22/1975, αί όχοΐχ. ισχύουν άττό τής ένάρ- 
ξεως έφαρμογής 'τούτου) χαί.αί διατάξεις τοΰ άρδρου 44 τοΰ 
χύτου νόμου, δι’ ου δεωρείται ώς τειδ αρχικόν αδίκημα ή χρή- 
σις τλαγίων μέσων κατά τήν έφαρμογ»ήν τοΰ νόμου τούτου.

Διά τής ταρ. 3 άταγορεύεται ή άτόστασις ϋταλλήλων τής

Βουλής.εις άλλας δημοσίας ϋτηρεσίας. Ν. Π.Δ.Δ. χαι τάσης 
φύσεως Οργανισμούς.

Έξαιρετικώς έτιτρέτεται ή τσιαύτη άτόστασις εις τήν Ει
δικήν Κεντρικήν Νομοταρασχευαστικήν ’Ε/χιτροτήν τοΰ άρ
δρου 7 τοΰ Ν. 255/1976.

Αναμορφοΰται ούτως ή σχετική νομοδεσία τερί άτοστάσεων 
ϋταλλήλων τής Βουλής χαί χαταργείτχ. το άρδρον 49 του 
Α.Ν. 554/1969. δι’ ού έ δημιουργούν το κωλύματα εις τήν άρ- 

’ τίχ/ λειτουργία/ τών ϋτηρεσιών τής Βουλής.

II. Εχί τοΰ άρδρου 2.

Διά τοΰ άρδρου 2 ταρ. 1 καί 2 τής τροτάσεως έχεχτείνον- 
Tat χατ εις τούς ϋταλλήλους τής Βουλής αί σχετικοί διατά
ξεις τοΰ Ν. 22/1975, διά τών ότοίων ταρέχεται ή δυνατό- 
της άτονομής τοΰ μισδοΰ τοΰ χ/ωτέρου βχύμοΰ εις τους δη
μοσίους ϋταλλήλους, τούς έχοντας τον 6ον ίαδμον Α' κάί Β' 
Κατηγορίας καί τον 9ον τής Γ' Κατηγορίας..ϋτό τήν χροϋτό- 
δεσιν ότι έχουν ταραμχίνει εις τον βχύμον τούτο// τλέον τών 
7 ετών.

Διά τοΰ άρδρου τούτου έτιδιώχεται ή έξομοίωσις τών ϋταλ- 
. /.ήλων τής Βουλής τρός τούς όμοιοβάδμους τούτωύ δημοσίους 
ϋταλλήλους χαί δή διά διατάξεων, δι’ ών έδεστίσδησχ/ ύτέρ 
τών έκ τούτων έχόντων κατωτέρους ίχύμούς ευεργετικά μέ
τρα. -τείνοντα εις δελτίωσιν"τής οικονομικής των χατοστά- 

,σεως. . .
Έκρίδη δέ, έν όψει τοΰ σκοτοΰ τών διατάξεων τούτων, 

όχως έτεκταδώσιν αυται άτό τοΰδε κάί εις τό τροσωτιχον 
τής Βουλής χαί δή τρο τής ψηφίσεως τοΰ ϋτό χατάρτισιν 
κωδικός όργχ/ισμοΰ τών ϋτηρεσιών τής Βο-υλής καί χαταστά
σεως τοΰ τροσωτιχοΰ αύτής. Εϊδιχώτερον, διά τής 2ας ταρα- 
γράφου τοΰ άρδρου 2 τής τροτάσεως χροσαρμόζονται αί δια
τάξεις τοΰ Ν. 22/1975 τρός τό ίσχϋον έτί ϋταλλήλων τής 
Βουλής δίκαιον, διότι δεν καταρτίζονται χαρά τή Βουλή τί- 
νακες τροχχτέων ϋταλλήλων τχύτης, ο'τινες άτοτελχΰν τήν 
βάσιν τής σχετικής ρυδμίσεως τής' ταρ. 2 τοΰ άρδρου 33 τομ 
Ν. 22/1975 τροκειμέ'/ου τερί τών τσλιτιχ(ϋν ϋταλλήλων τών 
δημοσίωύ ϋτηρεσιών.

Διά τής ταραγρ. 3 τοΰ άρ-δρου 2 τής τροτάσεως έταυξά- 
νο'^αι, κατ’ άνάλογον έφαρ»μογήν τών διατάξεων τοΰ άρδρου 
43 τοΰ Ν. 22/1975, α! -δέσεις Τμηματσαρχών Α' χαί Β' τά- 
ξεως τής Β' Κατηγορίας εις τοσοστόν 12% έτί τοΰ συνόλου 
τών δέσεων έκαστου ’Κλάδου τής αύτής Κατηγορίας, κατά τά 
ίσχύοντα χαί διά τούς λοιχούς δημοσίους ϋταλλήλους·. . ·.

:Διά τής ταραγρ. 4 τοΰ άρδρου 2 έτχυξάνονταί, χατ’ άνά
λογον εφαρμογήν τών διατάξεων τοΰ άρδρου 43 τοΰ Ν. 22/, 
1975. αί δέσεις τοΰ τροσωτιχοΰ Γ' Κατηγορίας χατά τοσο
στόν 5% τλήν τοΰ Κλάδου Γ1 τών Κλητήρων, τερί ών ήδη 
έχει τρονοήσει τό άρδρον 2 τοΰ Ν.Δ. 194/4974, χαί τών μο-ι 
νίμων Κχδαριστριών τοΰ Κλάδου Γ4. τερί ών χρονοεΐ ή ταρά
γραφος 6 τοΰ χαρόντος άρ-δρου τής τροτάσεως, έτί τώ λόγω 
ότι διά τρώττγυ φοράν xxSiopcuTat ό 9ος βαδμός τροχειμένου 
τερί τοΰ Κλάδου τών μονίμων Καδαριστριών τής Βουλής διά 

. τοΰ χαρόντος. Αί χέρίωρισμέναι άτοδσχαί τούτων χαί ή φϋσις 
τών χαρεχομένων ϋτηρεσιών συνηγορούν διά τήν άνευ χχ3υ- 

-στερήσεως μέριμναν ίελτιώσεως τής -δέσεως αυτών. .
Διά τής ταραγρ. 5 τοΰ αύτοΰ άρδρου όριζεται ή διαδικα

σία μειώσεως τών δέσεων τοΰ αμέσως κατωτέρου δαδμοΰί 
χατά τήν εφαρμογήν τών ταραγρ. 3 χαί 4 τοΰ χαρόντος.

Διά τής ταραγρ. 6 τοΰ αύτοΰ άρδρου τής τροτάσεως χροώ- 
-δείτα: ή δαδμολογική έξέλιξις τών μονίμων Καδαρισ'τριών/ 
χατά ένα βαδμόν χαί ταυτοχρόνωςι ταρέχεται ή 3-υνατότης 
έχανεντάξεως α»ύτών χατά τά τρ-οέλετόμενα ϋτό τών ίσχυου- 
σών διατάξεων διά τούς λοιχούς δημοσίους ϋταλλήλους, ορι- 
ζομένου ώς εισαγωγικού ’ βα-δμοΰ τοΰ 12ου χαί έξελιχτιχοΰ 
τοιούτου τοΰ 9ου. Όσα ήδη έμνημονεύδησαν έξ αφορμής τής 

'ταραγρ. 4 τοΰ αύτοΰ άρδρου εξηγούν χαί τήν εις τό δέμα 
τοΰτο τρόνοιαν.
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III. Επί τοΰ άρθρου 3.
Διά τών,παραγρ. 1 χαί 2 τού άρθρου τούτου έπεκτείνονται 

καί έπί τών ύπαλ,λ.ήλκον τής Βουλής αί βία τού νόμου 283/| 
1976 μισθολ.βγιχαί βελτιώσεις τής θέσεως τών δημοσίων 
ύπαλ.λήλ.ων, ήτοι: _ ·

Ή διά τού άρθρου 1 τοΰ Ν. 283/1976 γενομένη αύξησις 
’ του βασικού μηνιαίου μισθού .τών τακτικών πολιτικών δημο- 
' σίων ύπαλ.λ.ήλ.ων παρέχεται καί εις τους τακτικούς όπαλλ.ή- 

λ.ους τής Βουλής.
Τό ύπό τής παραγρ. 1 τοϋ άρθρου 2 τοΰ Ν. 283/1976 χσ-, 

ρηγούμενον προσωρινόν έπίδομα ε!ς τους μονίμους υπαλλήλους 
του Δημοσίου παρέχεται καί εις τους μονίμους υπαλλήλους 
τής Βουλής, κατ ηγουμένου τοΰ έπιδόματος τοΰ παρεχομένομ 
δυνάμει τής παραγρ. 1 τοΰ άρθρου μόνου τοΰ Α.Ν. 463/1968.,

. ώς ττρος τούς μονίμους ύπαλ,λ.ήλ.ους τής Βουλής. .
.· Επίσης αΚπαραγρ. 1. 2 καί 4 τοΰ άρθρου 4 τοΰ Ν. 283/, 
1976 έφαρμόζοντα: καί έττΐ τών ύπαλ.λ.ήλ.ων τής Βουλής, αφο- 
ρώσα: τήν χορήγησιν 5ης τριετίας λόγω εύδοκιμου υπηρεσίας 
εις τον αύτόν βαθμόν.

Το ύπό τοΰ άρθρου 6 τοΰ Ν. 283/1976 εις τους τακτι- 
. κσύς δημοσίους υπαλλήλους χορηγούμενον έπίδομα λόγω οικο
γενειακών βαρών παρέχεται καί εις τους τακτικούς υπαλλή
λους τής Βουλής. Ήξ άλλου διά τής έπεηοτάσεως τής έφαρ- 

-μογής τής περιπτωσεως- γ'-τοΰ-άρθρου 11 τοΰ αύτοΰ νόμου 
καταργοΰνται παρεχόμενα οικογενειακά έπιδάματα βάσει πα- 
λαιοτερων διατάξεων. .

To άρθρόν 7 τοΰ Ν. 283/1976 εφαρμόζεται καί επί τών 
υπαλλήλων τής Βουλής, άφορών εις τάς υπέρ τοΰ Μ.Τ.Π.Τ. 
αυξησιν εισφορών καί κατάργησιν κρατήσεων. 'Ομοίως εφαρ
μόζονται καί αί διατάξεις τοΰ άρθρον 8 τοϋ Ν. 283/1976 
άφορώσαι τον' υπολογισμόν τής ύπερωριακής · αμοιβής.

. Διά τής παραγρ. 3 τοΰ αύτοΰ άρθρου χορηγείται εις τους 
πτυχιούχους Άνωτάτων Σχολών υπαλλήλους τής Βουλής τό 
'προβλεπόμενον υπό του άρθρου 45 τοΰ Ν. 22/1975 επιστημο
νικόν .έπίδομα. Τής παροχής ταύτης έξαιροΰνται οι μή τε- 
λοΰντες έν αναστολή τής δικηγορίας δικηγόροι—υπάλληλοι 
τής Βουλής, ορίζεται δε καί ή διαδικασία διακριβώσεως 
τούτων. -

Διά τής παραγρ. 4 τοΰ αύτοΰ άρθρου ρυθμίζεται έξ ύπαρ- 
χής ή προς τούς υπαλλήλους τής Βουλής χορήγησις εξόδων 
κινήσεως, θεωρουμένων ώς συνιστώντων παγίαν καταβολ.ήν.

Δια τής' αύτής παραγράφου ορίζεται καί ή διαδικασία πλη
ρωμής τούτων. .
-' IV. Έπί τοΰ άρθρου 4.

Διά τοΰ άρθρου 4 τής προτάσεως έγκρίνονται αποφάσεις 
τοϋ Προέδρου τής Βουλ.ής άναφερόμεναι εις καταβολάς αμοι
βών καί αποζημιώσεων δι’ εκτάκτους καί επιμόχθους άπα- 
σχολ.ήσεις τοΰ Προσωπικοΰ (Διαδικασία Ψηφίσεως τοΰ Συν
τάγματος, Λειτουργία Νομοθετικοΰ Τμήματος Διακοπών τών 
Εργασιών τής Βουλής κλπ.), ώς καί εις τήν συγκρότησιν 
Επιτροπών διεξαγωγής εργασιών ή μελ.ετών επί θεμάτων 
όρθολογικής Όργανώσεως τών 'Τπηρεσιών τής Βουλής.

V. Έπί τοΰ άρθρου 5.
Διά τής παραγρ. 1 τοΰ άρθρου 5 τής προτάσεως καταργεϊ- 

ται, κατ’ εφαρμογήν τής αρχής τής άποκαθάρσεως τής νομο
θεσίας έκ νομοθετημάτων τής προσφάτου ανωμάλου περιόδου, 
τό μηδέποτε ίσχΰσαν άλλωστε Ν.Δ. 806/1971 «περί τοΰ Ε
πίτροπου τής Βουλής». Ό θεσμός ούτος προεδλέπετο ύπό τοΰ 
άρθρου 127 τοΰ αποκληθέντος «Συντάγματος» 1968. τό κεί
μενον τοΰ όποιου έκ,ηρύχθη άκυρον καί ανίσχυρον διά τοΰ άρ
θρου 15 τής άπό 1ης Αύγούστου 1974 Καταστατικής Συντα
κτικής Πράξεως. Τά ύπό τοΰ καταργουμένου νΰν Ν.Δ. θέρεα- 
τα άναφέρονται εις τήν λειτουργίαν τής Βουλής, διά τον λό
γον δέ τοΰτον εκρίθη ότι ή κατάργησίς του έδει νά γίνη κατά 
τήν διαδικασίαν ψηφίσεως τοΰ Ινανονισμόΰ τής Βουλής (άρθρ. 
65 παρ·. 1 τοΰ Συντάγματος).

Δια τής δευτέρας παραγράφου τοΰ άρθρου τούτου ρυθμίζε
ται ή διαδικασία εφαρμογής τών λ.επτομερειών τών εΐσαγο- 
μένων διατάξεων, προβλέπεται δε προς τούτο ή εκδοσις απο
φάσεων τοΰ Προέδρου τής Βουλής, όπου ή επί δημοσίων ύπαλ- 
λήλων αντίστοιχος'νομοθεσία προβλέπει τήν έκδοσιν’ Προε
δρικών Διαταγμάτων ή 'Τπουργικών άποφάσεων, έφαρμοζομέ- 
νης άναλόγως καί τής παραγρ. 3 τοΰ άρθρου 42 τοΰ Α.Ν. 
554/1968 έπί τοΰ αύτοΰ θέματος.

VI. Έπί τοΰ άρθρου 6. '
Διά τοΰ άρθρου 6 τής προτάσεως όρίζεται ή έναρξις τής 

ισχύος τών ανωτέρω διατάξεων.

Έν Άθήναις τή 23η Μαρτίου 1976 :-

Ό Πρόεδρος τής 'Επιτροπής — Πρόεδρος Βουλ.ής 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

• ' Ό Γραμματέας - .
Θ. ΜΑΝΑΒΗΣ

ΕΚΘΕΣΙΣ ' .%-·.,'.
Τοΰ Ειδικού Λογιστηρίου τής Βουλής (άρθρ. 75 τοΰ Συντά

γματος), περί τής προκαλ.ουμένης έτησίας έπιβαρύνσεως 
τοΰ Π ροϋπολ.ογισμοΰ εξόδων τής Βουλής, έκ τής προτά
σεως «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τοΰ Κανο- 
νισμοΰ τής Βουλής — Τμήμα Β' (Προσωπικόν).
Διά τών προτεινομένων διατάξεων «περί τροποποιήσεως 

καί "συμπληρώσεως τοΰ Κανονισμοΰ τής Βουλ.ής, Τμήμα Β' 
(Προσωπικόν) διά τήν άντιμετώπισιν ειδικών θεμάτων τοΰ 
Προσωπικοΰ τής Βουλ.ής μέχρι τής ψηφίσεως τοΰ Κώδικος 
Όργανισμοΰ τών Υπηρεσιών τής Βουλ.ής καί καταστάσεως 
τοΰ Προσωπικοΰ αύτής», ή μέλ.λ,ουσα νά προκλ,ηθή πρόσθε
τος έπιβάρυνσις τοΰ Π ροϋπολ.ογισμοΰ έξόδων τής Βουλής 
έπί έτησίας βάσεώς, θά etvat τής τάξεως τών δέκα τεσσά
ρων εκατομμυρίων τριακοσίων τριάκοντα χιλ.ιάδων δραχμών 
(14.330.000) δραχμών περίπου, άναλ.υομένη ώς κάτωθι:
. 1. Έκ τοΰ άρθρου 1. παρ. 1 τής προτάσεως δι’ ου ορίζε
ται ότι αί διατάξεις τοΰ Ινεφ. Γ' (άρθρ. 15—21) τοΰ Ν. 
22/75 .«περί 'Υγειονομικών Επιτροπών καί άναρρωτικών ά- 

•δειών έπεκτείνονται καί εις τούς ύπαλ.λ.ήλ.ους τής Βουλ.ής. 
ώς καί έκ τής έπεκτάσεως τών ορισμών τών παρ. 2 καί 3 τοΰ 
αύτοΰ άρθρου τής προτάσεως. οΰδεμια έπιβάρυνσις έπί εοΰ 
Π ροϋπολ.ογισμοΰ τής Βουλ.ής προκαλ.είται. διότι πρόκειται 
καθαρώς περί ρυθμίσεως θεμάτων διαδικασίας κλ.π.

2. Έκ τοΰ άρθρου 2 παρ. 1 καί 2 τής προτάσεως, δι" ού 
έπεκτείνονται καί έφαρμόζονται άναλ.όγως καί έπί τών ύπαλ.- 
λ.ήλ.ων τής Βουλ.ής αί διατάξεις τών παρ. 1 καί 2 τοΰ άρθρ. 
33 τοΰ Ν. 22/75, «περί μισθολ.ογικών προαγωγών τών έπι 
6ω βαθμώ ύπαλ.λ.ήλ.ων τών Α' καί Β’ ^Κατηγοριών καί τών 
έπί 9ω βαθμώ τής Γ' Κατηγορίας» προκαλ.είται έτησία έπι- 
βάρυνσις τοΰ Π ροϋπολ.ογισμοΰ έξόδων τής Βουλής, τής τά
ξεως τών επτακοσίων πεντήκοντα χιλ.ιάδων (750.000) δρχ. 
περίπου, καθ’ όσον θά προιοθηθώσι κατά τήν πρώτην έφαρ- 
μογήν της διά μισθολογικής προαγωγές τριάκοντα δύο (32) 
ϋπάλ.λ,ηλ.οι εις τον 5ον βαθμόν καί εις (1) ύπάλ.λ.ηλος εις 
τον 8ον βαθμόν. Έκ τής παρ. 2 τοΰ άρθρου 2 τής προτά
σεως ούδεμία δαπάνη προκαλ.είται εις βάρος τοΰ Π ρουπολ.ο- 
σμοΰ έξόδων Βουλ.ής, καθ' όσον ή περίπτωσις αυτή υπάγεται 
εις τάς περί συντάξεων τοΰ Δημοσίου διατάξεις καί ούδεις 
τών ύπηρετούντων ύπαλ.λ.ήλ.ων άποχωρεί ύποχρεωτικώς κατά 
τό πρώτον έτος τής έφαρμογής της.

3. Έκ τοΰ άρθρου 2 παρ. 3 τής προτάσεως. δι" ού έπε- 
κτείνονται αί διατάξεις τών παρ. 1 καί 3 τοΰ άρθρου 43 τοΰ 
Ν. 22/1975 καί έφαρμόζ ονται άναλ.όγως έπί τοΰ προσωπικού 
Β' Κατηγορίας τής Βουλ.ής. προκαλ.είται έτησία έπιβάρυνσις
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τον Προϋπολογισμού εξόδων τής Βουλής, τής τάξεωςτ-τών 
;ν·,5χκοσίων χιλιάδων (900.000) δραχμών περίπου, λόγω 
-ή; δημιουργίας τριών (3) θέσεων έττΐ 4ω ίαθμώ καί πέντε 

3') δέσεων επι 5ω ίαθμώ εις τήν Β' Κατηγορίαν, τέραν 
τών ή?η υφισταμένων. έπι αντιστοιχώ μειώσει οχτώ (8) έχ 
-ών ενιαίων θέσεων επί 1 Οω—6ω ίαθμώ τής αυτής Κατηγο- 
;ίασ.

4. Έχ τής παρ. 4 τού άρθρου 2 τής χροτάσεως. οΰδεμία 
£-:όάρυνσ:ς έττί τού Προΰπολογισμοΰ έξόδων τής Βουλής 
-οοκαλείτα·..

5. Εχ τής χαρ. 6 τοΰ άρθρου 2 τής χροτάσεως. δι" ής 
ήντ'.κα-όίστατα: το πρώτον έδάφιον τοΰ άρθρου 36 τοΰ Α.Ν. 
334/68 καί προωθείται χατά ένα βαθμόν ή βαθμολογική 
έΐελιξις των μονίμων καθαριστριών τής Βουλής, προκαλεί- 
ται ετήσια έχιβάρυνσις τοΰ Π ροΰπολογισμοΰ έξόδων τής Βου
λής. τής τάξεως των διακοσίων χιλιάδων (200.000) δρα
κών περίπου. καθ’ όσον και at δέκα επτά (17) ΰχτρετοΰσαι 
ώς μόνιμοι xa-Sαρίττρtat τής Βουλής -3ά χροαχθώσι εις τον 
9ον βαθμόν τής Γ' Κατηγορίας.

6. Έχ τής παρ. 1 τοΰ άρθρου 3 τής χροτάσεως. δι’ ου έπε-
/.τείνονταί xat εφαρμόζονται άναλόγως χαί έττί τών υπαλλή
λων τής Βουλής άφ’ ής ίσχυσαν at διατάξεις τοΰ Ν·. 283/ 
1976, προκαλείται έχιβάρυνσις τοΰ Προϋπολογισμού εξόδων 
τής Βουλής, τής τάξεως τών ένδεκα εκατομμυρίων χεντακο- 
σίων χεντήκοντα χιλιάδων (11.550.000)~~δραχμών περίπου7~ 
αναλυόμενης ώς κάτωθι: .

α) Διά τήν αυξησιν 5% και 5% τοΰ
ίασικοΰ μισθοΰ - *Ρλ· 5.300.000

6) Διά τήν διαφοράν τοΰ προσωρινού 
ίπιδόματος την χροχύχτουσαν έχ τής διά
:ής χαρ. 2 τοΰ αυτοΰ άρθρου τής χροτά-
εως χαταργήσεως τής χαρ. 1 τοΰ άρθρου 

-όνου τοΰ Α..Ν. ,463/68 » 5.150.000
γ) Διά τήν χορήγησιν τής 5ης τριετίας » 950.000

cai ' · ··', : V ■ · ·"■■ · λ ' .
δ) Διά τήν χορήγησιν οικογενειακών λ' - - -

πιδομάτων \ ·. • » . 150.000
7. Έχ τής χαρ. 3 τοΰ άρθρου 3· τής χροτάσεως, δι’ ής

τεχτείνονται και εφαρμόζονται άναλόγως χαί διά τους ΰπαλ- 
ήλους τής Βουλής, at διατάξεις τοΰ άρθρου 45 τοΰ Ν. 22/ 
975«ττερί χορηγήσεως έττιδόματος εις τττυχιούχους ΰπαλλή- 
ους». προκαλείται έτησία'έχιβάρυνσις τοΰ Π ροΰττολογισμοΰ 
τοδων τής Βουλής, τής τάξεως τών έννεακοσίων τριάκοντα 
λιαδων (930.000) δραχμών περίπου. /
8. Έχ τής τταρ. 4 τοΰ άρθρου 3 τής χροτάσεως. οϋδεμία 

;α έχιβάρυνσις τοΰ Π ροΰττολογισμοΰ τής Βουλής προκαλει- 
αι, χαθ’ όσον αΰτη ρυθμίζει χαί άπλουστεύει θέματα διαδι- 
ασιας τών καταβαλλομένων εξόδων χινήσεως εις τό Προσω- 
κόν τής Βουλής.

Ώς ττρος τήν έττέκτασιν τοΰ δικαιώματος τούτου χαί εις 
τΰς άχεσχασμένους χαρά τή Βουλή υπαλλήλους. ή δαπάνη ώς

έχ τής φΰσεώς της είναι άττροσδιόριστος άλλά. πάντως. μή 
ϋχερβαίνουσα τάς τριαχοσίας χιλιάδας (300.000) δραχμάς 
έτησίως. χοσόν όχερ καλύπτεται ευχερώς έχ τής εις τον 
Προϋπολογισμόν τής Βουλής εγγεγραμμένης ειδικής χιστώ- 
σεως.

9. Έχ τών διατάξεων τοΰ άρθρου 4 τής χροτάσεως·. ούδε- 
μία δαπάνη χροκαλεΐται, καθ’ όσον δι’ αυτών χυροΰνται άχο- 
φάσεις τοΰ χ. Προέδρου τής Βουλής, έχδοθείσαι είτε κατόπιν 
άχοφάσεων τής Βουλής, είτε ίάσει τοΰ Κανονισμοΰ αυτής.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ :

Έχ τής εφαρμογής τών χροτεινομένων διατάξεων ή χρο-
χαλουμένη έχιβάρυνσις τοΰ Προϋπολογισμού τής Βουλής.
έχει ώς κάτωθι:
Άρθρον 1.

Παράγρ. 1. δεν χροχαλεί δαπάνην.
» 2. ομοίως.
» 3. όμοιως.

Άρθρον 2. Jp·/·
Παράγρ. 1. χαί 2. χροκαλουμένη δαπάνη 750.000

ι » - 3. » » 900.000
» 4. δεν χροχαλεί δαπάνην / . » |
» 5. ομοίως -, ,

·» 6. χροκαλουμένη δαπάνη ' 200.000

Άρθρον 3. ·
Παράγρ. 1. χροκαλουμένη .δαπάνη ΙΈ550.000
' » 2. δεν χροχαλεί δαπάνην

3. χροκαλουμένη δαπάνη . 930.000
» 4. δεν χροχαλεί δαπάνην · :■■·■·■ ·· ·■,··

Άρθρον 4. ομοίως. 
Άρθρον 5. · ομοίως.
Άρθρον 6. ομοίως.' ’ .έ- * '

** '

• Ήτοι έν συνόλω δραχμαί - 14.330.000

χοσόν όχερ έν άνεπαρχεία χαλΰψεώς του έχ τών περιθωρίων 
τοΰ ύχό έχτέλεσιν Προΰχολογισμοΰ τής Βουλής, θέλει χαλυ- 
φθή χατά τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 96 τοΰ Κανονισμού τής 
Βουλής — Τμήμα Β' (Προσωπικόν). /. -Ν .

Έν Άθήναις τή 18η Μαρτίου 1976

Ό Προϊστάμενος τοΰ Είδιχοΰ Λογιστηρίου · 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΤΣΣΑΣ 
- .. Τμηματάρχης - - :
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Α. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΆΙ

1. Ν. 22/75 «περί ρυθμίσεως θεμάτων καταστάσεως 
των δημοσίων διοικητικών υπαλλήλων καί υπαλλήλων 
Ν.Π.Δ.Δ.» άρθρον 33 παράγραφος 1 καί 2.^

* Μισθολογική προαγωγή.
«1. Εις ύπαλλήλους έπί 6ω βαθμώ της Α' καί Β' Κατη

γορίας καί υπαλλήλους έπί 9ω βαθμώ της Γ' Κατηγορίας, 
έχοντας συμπληρώσει έπταετή υπηρεσίαν, εις τούς ώς άνω 
βαθμούς καί κρινομένους ώς προακτέους παρέχεται διά 
πράξεως τοΰ οικείου 'Υπουργού, ό βασικός μισθός τού αμέ
σως επομένου βαθμού, προσαυξανόμενος διά των πάσης 
φύσεως επιδομάτων καί λοιπών παροχών, ώς εάν οι ΰπάλλ.ηλ.οι 
ούτοι είχον προαχθή βαθμολογικώς εις τον βαθμόν τούτον. 
Διά τον ύπολ,ογισμόν της ώς άνω έπταετίας, δέν λ,αμβάνεται 
ΰπ’ δψιν ό περί ού ή διάταξις της παρ. 1 τοΰ άρθρου 90 
τοΰ Ν. 1811/1951, χρόνος.

2. Οί κατά την προηγουμένην παράγραφον λαβόντες 
τάς άτποδοχάς τού άνωτέρου βαθμού υπάλληλοι, έπί τη 
άποχωρήσει τών έκ της υπηρεσίας καθ’ οίονδήποτε τρόπον, 
καί έφ’ όσον περιλαμβάνονται εις τούς πίνακας προακτέων 
τών έπί 6ω καί 9ω βαθμώ άντιστοίχως, προάγονται αυτο
δικαίως εις τον βαθμόν τού οποίου ό μισθός άπενεμήθη εις 
αυτούς κατά τήν προηγουμένην ταύτην παράγραφον».

2. —Αρθρον 43- παράγραφοι 1, - 2- καί 3.----- 4------ -----  --
(

Προώθησις θέσεων Β' καί Γ' Κατηγορίας.
«1. Το διά της παρ. 2 τού άρθρου 1 τού Ν. 4464/1965 

«περί τροποποιήσεως διατάξεών τινων'τού 'Υπα/ληλικοΰ 
Κώδικος κλπ», όριζόμενον ποσοστον τών εις τούς 5ον και 
4ον βαθμούς της Β' Κατηγορίας προωθουμένων θέσεων 
αύξάνεται εις 12% ύπολογιζόμενον έπί τοΰ άριθμού τών 
κατά την δημοσίευσιν τοΰ παρόντος ύφισταμένων θέσεων. 
j 2. Ποσοστον 5% τών έπί βαθμοϊς 12ω-9ω ή 12ω-8ω 

θεσεων προσωπικού της Γ' Κατηγορίας ορίζεται εις θέσεις 
έπί βαθμώ 7ω της έν τώ βαθμώ ,τούτφ προαγωγής ένερ- 
γουμένης μετά έξαετή ύπηρεσίαν έν τώ 8ω βαθμώ. Εις 
οΰς κλάδους της Γ' Κατηγορίας, δέν προβλέπεται έκ τών 
έν ίσχύι διατάξεων ’ έξέλιξις πέραν τοΰ 9ου βαθμού. 
συνιστώνται θέσεις 8ου βαθμού κατά τ’ άνωτέρω. ’

3. Αί διατάξεις τών άρθρων 1 καί 2 τού Ν.Δ. 4464/1965, 
έξαιρέσει τών διατάξεων τών παραγράφων 8, έδάφιον δεύ
τερον καί τρίτον, 10 καί 12 έφαρμόζονται καί έν προκειμέ- 
νω».

"Αρθρον 45;
Έπέκτασις έπιδόματος εις πτυχιούχους υπαλλήλους.

«Το ύπύ της παραγράφου 2 τού άρθρου 4 τοΰ Ν.Δ. 259/ 
1973 «περί αύξήσεως τού μισθού τών Δικαστικών Λει
τουργών τών Δημοσίων Πολιτικών καί Στρατιωτικών καί 
τών υπαλλήλων τών Ν.Π.Δ.Δ.» προβλ.επόμενον ειδικόν 
προσωρινόν μηνιαϊον έπίδομα διά τούς Λειτουργούς Μέσης 
Έκπαιδεύσεως παρέχεται άπό 1ης ’Ιανουάριου 1976 καί 
εις τούς ύπαλλήλους Α' Κατηγορίας τών διοικητικών Κλ.ά- 
δων τών 'Υπουργείων καί Ν.Π.Δ.Δ. καί τούς περί ών ή 
παράγραφος 5 τού άρθρου 39 τού παρόντος ύπαλλήλ.ους τούς 
κεκτημένους πτυχίον Άνωτάτης Σχολής καί μή λαμβά- 
νοντας το ύπό της παρ. 4 τού άρθρου 4 τού Ν.Δ. 4548/1966 
«περί τού ενιαίου μισθολ.ογίου τών δημοσίων ύπαλλήλ.ων» 
ώς έτροποποιήθη ύπό τού άρθρου 8 τού Α.Ν. 274/1968, 
«περί τών αποδοχών τών δημοσίων ύπαλλήλ.ων κλ.π», προ- 
βλ,επόμενον έπίδομα».

3. Ν.Δ. 3323/55 «περί φορολογίας τού εισοδήματος» 
άρθρον 40 παρ. 3.

«3. Δεν θεωρείται εισόδημα έκ μισθωτών υπηρεσιών 
καί δέν ύπόκειται εις φόρου.

α) η άποζημίωσις ή παρεχομένη κατ’ αποκοπήν έναντι 
δαπανών άναληφθείσης ύπηρεσίας,

β) ή ύπό μορφήν έξόδων κινήσεως άποζημίωσις, ώς 
καί ή έκτος έδρας ήμερησία τοιαύτη ή καταβαλλόμενη 
εις δημοσίους ύπαλλήλ.ους καί ύπαλλήλους νομικών προ- 
σώπων δημοσίου δικαίου ώς αΰτη καθορίζεται έκάστοτε

διά κοινών αποφάσεων τού αρμοδίου 'Υπουργού καί 
'Υπουργού τών Οικονομικών,

γ) ή έφ’ άπαξ καταβαλλομένη παροχή ύπό τών Ταμί 
Προνοίας καί λοιπών ’Ασφαλιστικών ’Οργανισμών 
τούς ήσφαλ,ισμένους ή τάς οικογένειας αύτών, ώς καί 
παρεχόμενον έφ’ άπαξ βοήθημα λ.όγω έθελουσίας έξό 
διά παραιτήσεως έκ της ύπηρεσίας εις δημοσίους ύπαλ 
λους καί ύπηρέτας,

δ) ή άποζημίωσις ή καταβαλλομένη δυνάμει τού νό 
2112/1920 «περί ύποχρεωτικής καταγγελίας της συμ 
σεως έργασίας ιδιωτικών ύπαλλήλων» ώς καί τοΰ άρθ 
94 τοΰ Νομ. Δ/τος 3026/1954 «περί κώδικος δικηγόρι 

_ κατά τό τμήμα αυτής τό άντιστοιχούν εις τό πολλαπλ.άι 
τών δραχμών τριών χιλιάδων (3.000) μην'ιαίως, τοΰ ύ 
λοιπού ύποκειμένου αύτοτελώς εις φόρον 10% παρακ 
τούμενον κατά τήν πληρωμήν,

ε) έκ τών άποδοχών τών δημοσιογράφων καί τού r. 
σωπικοϋ τών έπιχειρήσεων έκδόσεως ήμερησίων πι 
τικών καί οικονομικών έφημερίδων, των κτωμένων εκ 
άσκήσεως τοΰ έπαγγέλματος τούτου, ποσοστον τριάκο 
πέντε έπί τοΐς εκατόν (35%) προς κάλυψιν τών έξό' 
κινήσεως τοΰ δικαιούχου,

στ) τά ύπό τών άρθρων 88 καί 123 τού Κανονισμού 
Βουλής παρεχόμενα έπίδομα καί πρόσθετος άμοιβή >.c 
τών ειδικών καί έκτάκτων δαπανών εις άς ύποβάλλεται 
προσωπικόν τής Βουλής ώς έκ τής φύσεως τής ύπηρεε 
του».

4. Α.Ν. 554/68, άρθρον 42 παρ. 3.
«3. "Οπου εις τάς διατάξεις^ τής προηγουμένης πα 

γράφου άναφέρεται 'Υπουργός, προκειμένου περί τού π 
σωπικοΰ τής Βουλής νοείται ό Πρόεδρος αύτής, όπου 
ό Γενικός Γραμματεύς ή Γενικός Διευθυντής νοούντα 
Γενικός Γραμματεύς καί ό Γενικός Διευθυντής τής Β 
λής».·

Β. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΑΙ 
’ 1. Ν. 22/75

• "Αρθρον 15.
Υγειονομικά! Έπιτροπαί- Άναρρωτικαί άδειαι.· 

Διαθεσιμότης λόγω νόσου.
1. Τά τής συστάσεως, άρμοδιοτήτων καί λειτουρ·» 

τών 'Υγειονομικών ’Επιτροπών, τά τής ύγείας καί ά| 
μελείας τών ύποψηφίων προς διορισμόν εις θέσεις τού 
μοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τά · 
προϋποθέσεων καί διαδικασίας χορηγήσεως άναρρωτι; 
άδειών καί άδειών κυήσεως καί λοχείας, ώς καί τά 
διαθεσιμότητος λ.όγω νόσου τών ύπαγομένων εις 
'Υπαλληλάκον Κώδικα ύπαλλήλων καί τών έφ’ ών έφαρ 
ζεται ούτος ύπαλλήλ.ων νομικών προσώπων δημοσίου 
καίου, διέπονται έφεξής ύπό τών περί αύτών διατάξεων 
'Υπαλληλ.ικοΰ Κώδικος καί τού έπί ύπαλλήλ.ων Ν. Π 
προσαρμοστικού τούτου Β. Δ/τος τής 23/24.12.1955, 
αύται, τροποποιηθεΐσαι ή συμπλ.ηρωθείσαι ΐσχυον πρό 
δημοσιεύσεως τού Ν.Δ. 751/1970 καί ώς τροποποιούι 
ή συμπλ.ηρούνται διά τών διατάξεων τού παρόντος Κε 
λ.αίου.

2. ’Από τής ισχύος τού παρόντος αί διατάξεις τών άρθ: 
1 έως καί 18 τού Ν.Δ. 751/1970 «περί τροποποιήσε 
συμπλ.ηρώσεως καί έπεκτάσεως διατάξεών τινων τού '1 π 
λ.ηλικοΰ Κώδικος», ώς καί αί τοιαύται τού ύπ’ άριθ. 
1974' Π. Δ/τος «περί καθορισμού δυσιάτων νόσημά' 
διά τήν κατά τον Ύπαλληλ.ικόν Κώδικα χορήγησιν άν 
ρωτικών άδειών», καταργούνται.

"Αρθρον 16.
Άναρρωτικαί άδειαι έπί δυσιάτων νοσημάτων.

1. Εις τούς προσβεβλημένους ύπό τών κατωτέρω ά 
φερομένων δυσιάτων νοσημάτων ύπαλλήλ.ους, χορηγού·» 
άναρρωτικαί άδειαι τών οποίων τά κατά τό άρθρον 79 πα: 
τού Ν. 1811/1951 όρια ορίζονται εις τό διπλάσιον : 

α) Πνευμονικής φυματιώσεως έν ένεργεία ώς καί φυ
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Γ·.ώσειυς της σπονδυλικής στήλης καί των μεγάλ.ων άρθρώ- 
.j0Jv των κάτω άκρων, αίτινες απαιτούν μακροχρόνιον 

ακινησία θεραπείαν.
β) Νευροψυχικών παθήσεων μακροχρονίου ϊάσεως. 
γ) Κακοήθων όγκων (καρκίνος, σαρκώματα, κακοήθη 

ιελανώματα, νευρογλοιώματα, δικτυοενδοθηλιώματα καί 
■r/.oi άποφύσεως).

δ) Κακοήθων όγκων, έδραζομένων εις εύγενή όργανα 
εγκέφαλος, καρδία).
ζ) Χρονιών έμπυημάτων ήμιθωρακίου. 
στ) Εγκεφαλικών αιμορραγιών ή θρομβώσεων (ήμι- 

:ληγία, παραπληγία, τετραπληγία).
ζ) Κακοήθους μορφής, καθ’ υποτροπήν, αίμοραγιών 

φθαλμοϋ (νόσος FALES).
η) ’Επιπλοκών καταγμάτων κατ’ ΐσχίον άρθρώσεων, 

,' καί επιπλοκών, έξ άρθροπλαστικών εγχειρήσεων τών 
εθρώ'σεων τούτων.
θ) ’Αποφρακτικών ένδοαρτηρίτιδων αίτινες άπαιτοΰν μα- 

εοχρόνιον θεραπείαν.
·.) Λευχαιμίας. . .
ια) Λεμφοκοκκιωματούσεως (νόσος HODGKIE), 
ιβ) Βαρέων μορφών όστεαρθρίτιδων τών μεγάλων άρ- 

ιώσεων τών κάτω άκρων, αίτινες άπαιτοΰν μακροχρόνιον 
ιραπείαν καί άκινησίαν.
ιγ) Καρδιοπαθειών (π.χ. πολ.υβαλβιδοπάθειαι), ύποβλη- 

:ισών εις χειρουργικάς, επεμβάσεις και έμφανιζουσών με- 
:γχειρητικάς έπιπλοκάς.' 
ιδ) Κιρρώσεις τοΰ ήπατος.
ιε) Χρονιών νεφρίτιδων ευρισκομένων υπό θεραπείαν 
μοκαθάρσεως. 1 .
ιστ) ’Οστεομυελιτίδων μηριαίου καθ’ υποτροπήν..
2. Διά Πρ. Διαταγμάτων έκδιδομένων' προτάσει τοΰ 
πουργοϋ Κοινωνικών 'Υπηρεσιών, μετά σύμφωνον γνώ- 

'V τοΰ ν Άνωτάτου 'Υγειονομικού Συμβουλίου δύναται
μεταβάλληται 6 άνωτέρω πίναξ δυσιάτων νοσημάτων, 

ιαιρουμένων ή προστιθεμένων καί ετέρων ασθενειών.
3. 'Η παραγρ. 3 τοΰ άρθρου 79 τοΰ Ν. 1811/1951, κα-
,ργεϊται. · . . .

.“Αρθρον 17. -
Είδικαί 'Υγειονομικά! Έπιτροπαί.

1. Εις τούς έκ τών έν άρθρω 16 παράγρ. 1 δυσιάτων νο- 
εάτων πάσχοντας, αί άναρωτικαί άδειαι χορηγοΰνται 
τά γνωμάτευσιν ειδικών υγειονομικών ’Επιτροπών, συνι- 
υμένων διά Πρ. Δ/των, έκδιδομένων προτάσει_τών 'Υ- 
.ιργών Προεδρίας Κυβερνήσεως καί Κοινωνικών 'Υπηρε- 
ύν. Διά τών αύτών Δ/των, ορίζεται ή σύνθεσις τών Εί- 
ών 'Υγειονομικών έπιτροπών, ή κατ’ ειδικότητα άρμο- 
της αύτών έν σχέσει πρός τά είδη τών δυσιάτων νοσημάτων, 
κατά τόπον άρμοδιότης καί ό τρόπος λειτουργίας καί 
ιήσεως' τών καθηκόντων αύτών.
2. ’Αποκλείεται ή σύστασις ειδικής υγειονομικής έπιτρο- 
; εις πόλιν ένθα δεν λειτουργεί πανεπιστημιακή ιατρική
;λή·
λ 'Ο διορισμός τών μελών τών ειδικών υγειονομικών 
τροπών, γίνεται δι’ άποφάσεώς τοΰ 'Υπουργού Κοινωνι- 
/ Υπηρεσιών ή τοΰ οικείου Νομάρχου, προκειμένου περί 
/ έδρευουσών έκτος ’Αθηνών, έπί ένιαυσία θητεία. ' 
ί. Αί παράγρ. 5 καί 6 τοΰ άρθρου 79 τοΰ Ν. 1811/1951 
■αργοΰνται. ' . γ,ί

“Αρθρον 18. r
■ - Έπιτροπαί Ένστάσεως.

’ά μέλη τών υπό τοΰ άρθρου 80 παράγρ. 6 τοΰ Ν. 1811/
1 προβλεπομένων έπιτροπών ένστάσεων, διορίζονται 

έτος δι’ άποφάσεώς τοΰ 'Υπουργού Κοινωνικών 'Υπη- 
ών ή τοΰ οικείου Νομάρχου.

, . “Ap-Spov 19.
Βραχυχρόνιοι άναρρωτικαί άδειαι.

Βραχυχρόνιοι άναρρωτικαί άδειαι άπουσίας μέχρι καί 
ίν ήμερών κατά περίπτωσιν καί πάντως ούχί πλέον τών 
χ πέντε ήμερών έν συνόλω κατ’ έτος χορηγούνται εις 
ινοΰντας ή χρήζοντας άναρρώσεως τακτικούς υπαλλή

λους, βάσει γνωματεύσεως τοΰ θεράποντος ιατρού, τής υπη
ρεσίας τοΰ υπαλλήλου διατηρούσης πάντοτε τό δικαίωμα τής 
παραπομπής αύτοΰ ενώπιον - τής- -οικείας πρωτοβαθμίου 
υγειονομικής Επιτροπής, έφαρμοζομένης άναλόγως τής 
διατάξεως τής παραγρ. 2 τοΰ άρθρου 80 τοΰ Ν. 1811/1951. 

~~ ’ “ΑρθροV 20.
'Υπάλληλοι μή υπαγόμενοι εις τον 'Υπαλληλικόν Κώδικα.
Προκειμένου περί υπαλλήλων μή ύπαγομένων εις τον 

'Υπαλληλικόν Κώδικα ή υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., έφ’ ών δεν 
έφαρμόζονται αί διατάξεις τοΰ 'Υπαλληλικού Κώδικος καί 
έπί τών οποίων έφηρμόζοντο αί κατά τό άρθρον 15 παρ. 2 
καταργούμεναι διατάξεις, ισχύουν καί έπ’ αύτών αί διατά
ξεις τοΰ παρόντος κεφαλαίου.

“Αρθρον 21.
Μεταβατικαί διατάξεις.

1. Μέχρι διορισμού τών μελών τών κατά τ’ άρθρα 15
καί 17 τοΰ παρόντος, υγειονομικών έπιτροπών, έξακολου- 
θοΰν λειτουργούσα1, "αί ύφιστάμεναι πρωτοβάθμιοι καί δευ
τεροβάθμιοι υγειονομικά! έπιτροπαί/ άσκοΰσι τάς άρμοδιό- 
τας αύτών ώς αύται καθορίζονται ύπό τής έπαναφερομένης 
έν ΐσχύι νομοθεσίας, τών δευτεροβαθμίων υγειονομικών 
επιτροπών ’Αθηνών καί Θεσσαλονίκης, άσκουσών καί τάς 
άρμοδιότητας τών κατά τό άρθρον 17 τοΰ παρόντος ειδικών 
ύγειονομικών έπιτροπών. _______ ____

2. Μέχρις έκδόσειύς τών ύπό τών έν ΐσχύι έπαναφερομέ- 
νων διατάξεων καί τών διατάξεων τοΰ παρόντος κεφαλαίου 
προβλεπομένων διαταγμάτων περί τοΰ τρόπου λειτουργίας 
καί ασκησεως τών καθηκόντων τών υγειονομικών έπιτροπών, 
έπαναφέρεται προσωρινώς έν ΐσχύι τό άπό 2—9/29.12.52 
Β.Δ. «περί τρόπου λειτουργίας τών υγειονομικών έπιτρο
πών». Παραπομπαί τοΰ διατάγματος τούτου είς κατ 
ταργουμένας διά τοΰ ήαρόντος διατάξεις νοούνται γινόμεναι 
είς αντιστοίχους διατάξεις τοΰ παρόντος.

3. Τακτικοί υπάλληλοι, έχοντες έξαντλήσει κατά τήν έναρ- 
ξιν τής ισχύος τοΰ παρόντος τά ύπό τών καταργουμένων δια
τάξεων τοΰ Ν.Δ. 751/1970 προβλεπόμενα· όρια άναρρωτι- 
κών άδειών καί τελοΰντες είς διαθεσιμότητα λόγω νόσου, ώς 
καί έκεϊνοι δι’ οΰς ήρξατο ή' κατά τό άρθρον 184 παρ. 1 
τοΰ Ν. 1811/1951 διαδικασία άπολύσεώς των καί δεν έχει 
ολοκληρωθή δικαιούνται έπανακρίσεως ύπό τών οικείων 
ύγειονομικών έπιτροπών, πρός έφαρμογήν καί έπ’ αύτών τών 
διατάξεων τοΰ παρόντος.

“Αρθρον 44.
Ή χρησιμοποίησις πλαγίων μέσων πρός αποφυγήν ή μα

ταίωση/ ή πρόκλησιν τών, κατά τον παρόντα νόμον, προβλε
πομένων έν γένει ύπηρεσιακών μεταβολών, στοιχειοθετεί 
πειθαρχικόν άδίκημα, τό όποιον, διαπιστούμενον κατά τάς 
κειμένας διατάξεις δύναται νά έπισύρη τήν ποινήν τής άπο-’ 
λύσεως. '

Ν.283/1976, άρθρον 11, περ. γ. Τά άρθρα 1, 2 καί 3 τών 
ύπ’ άριθ. 2387/1955 καί 66/1956 πράξεων τοΰ Υπουργικού 
Συμβουλίου «περί παροχής έπιδόματος οικογενειακών βα
ρών είς τακτικούς υπαλλήλους τοΰ Δημοσίου -καί τών 
Ν.Π.Δ.Δ. κυρωθεισών διά τοΰ άρθρου 36 τοΰ Ν.Δ. 4242/ 
1962 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως φορολογικών ^ 
καί άλλ.ων τινών διατάξεων», μόνον διά τούς δικαιούμενους 
έπιδόματος οικογενειακών βαρών βάσει τοΰ άρθρου 6 τοΰ 
παρόντος νόμου.

2. Ν.Δ. 194/1974 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώ
σεως τοΰ Α.Ν 554/1968 «περί τροποποιήσεως καί συμπλη
ρώσεως τών διατάξεων τοΰ Κανονισμού τής Βουλής, τών 
άφορωσών είς τήν όργάνωσιν τών Υπηρεσιών καί είς τήν \ 
κατάστασιν τοΰ προσωπικού αύτής».

“Αρθρον 2.
Αί έπί βαθμώ 13ω - 9ω, 12ω - 9ω καί 12ω - 9ω προβλε- 

πόμεναι όργανικαί θέσεις ύπό τών άρθρων 33, 34 καί 35 
τοΰ Α.Ν. 554/1968 ορίζονται άντιστοίχως έπί βαθμώ 13ω- 
8ω, 12-8ω, αί δέ θέσεις έπί βαθμώ 8ω κατά τό άρθρον 
33 ορίζονται έπί βαθμώ 7ω.



•3. N 283/19/6 «Περί αύξήσεοις τοΰ μισθό Ά. .- ν δικα
στικών λειτουργών, των δημοσίων υπάλληλο .πολιτικών 
και στρατιωτικών και των υπάλληλων των ?■ χΐκών Προ
σώπων Δημοσίου Δικαίου, χορηγήσεως 2 ,ο'ομάτων καί 
ρυθμίσεως συνασών θεμάτων».

Άρθρον 1.
, * · ί-1 καξή- την ο.Ιην Δεκεμβρίου 1975 -ροβλεπόμενος βα
σικός μηνιαίος μισθός των δικαστικών λ 'τουργών, των τα
κτικών δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων, τών τακτικών υπάλ
ληλων τών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, τών ’Α
ξιωματικών καί ’ΑνΟυπασπιστών τοΰ Στρατού Ξηρας, Θα
λασσής, Αέρος, Χωροφυλακής, Άστυνοι ; Πόλεων, Πυρο
σβεστικού και Λιμενικού Σώματος καί τι ·- .. ός τούτους έξο- 
μοιουμένων κατα βαθμόν ή άποδοχάς, τών μονίμων, άνακα- 
τατεταγμένων καί εθελοντών οπλιτών τών Ένοπλων Δυνά
μεων, τών Σωμάτων ’Ασφαλείας καί τοΰ Λιμενικού Σώματος, 
τών περί ών τό άρθρον 4 τοΰ Ν.Δ. 1G9/1969 «περί τακτο- 
ποιήσεως έκτάκτων υπαλλήλων τών δημοσίων ύπηρεσ.ών καί 
is.Π.Δ.Δ.», ώς τοϋτο έτροποποιήθη διά τοΰ ΰπ’ άριθ. 238/
1969 Ν.Δ. «περί τροποποιήσεως τοΰ Ν.Δ. 169/1969 κλπ.» 
ίκ τάκτων υπαλλήλων, τών θεραπαινίδων τών άναπήρων καί 
τών οργάνων τής ’Αγροφυλακής, αυξάνεται άπό 1ης ’Ιανουά
ριου 1976 κατά ποσοστόν πέντε τοΐς εκατόν (5 %) καί κατά 
έτερον πέντε τοΐς έκατόν (5 %) άπό 1ης Μαΐυυ 1976.
' 2. Τά έκ τής εφαρμογής τής προηγουμένης παραγράφου 
προκύπτοντα ποσά μισθού στρογγυλοποιοϋνται εις την έπομέ- 
νην δεκάδα."

“Αρθρον 2.
1. Τά προσωρινά επιδόματα τών μονίμων υπαλλήλων τοΰ. 

Δημοσίου καί τών Ν.Π.Δ.Δ., «περί ών ή παράγραφος 2 τοΰ 
άρθρου 4 τοΰ Ν.Δ. 4548/19X6 «περί τοΰ ένιαίου μισθολογίου 
τών δημοσίων 'υπαλλήλων λ.π.», έν συνδυασμώ προς τάς 
διατάξεις τοΰ άρθρου 9 τοΰ αΰτοΰ Ν. Δ/τος καί τής παραγρά
φου 2 τοΰ άρθρου 7 τοΰ A.Ν. 274/1968 «περί τών άποδοχών 
τών δημοσίων υπαλλήλων κλπ.»., τοΰ άρθρου 3 τοΰ Ν.Δ.415/
1970 «περί αύξήσεως τοΰ μισθού τών δημοσίων υπαλλήλων 
κ.λπ.», ώς τοΰτο ίσχυε κατά την Ιην Ίανουαρίου 1970 καί 
τών άρθρων.1 καί 2 τοΰ Α.Ν. 588/1968 «περί χορηγήσεως 
προσωρινού επιδόματος είς τούς πολιτικούς υπαλλήλους τοΰ 
'Υπουργείου ’Εθνικής Άμύνης καί έξισώσεως τοΰ τόιούτου 
τών υπαλλήλων τοΰ ‘Υπουργείου. Εσωτερικών, ών τό ποσόν 
είναι κατώτερον τών δραχμών δύο χιλιάδων (2.000), ορί
ζονται άπό 1ης Ίανουαρίου 1976 εις δραχμάς δύο χιλιάδας 
(2.000) μηνιαίως ανεξαρτήτως υπηρεσίας, κλάδου, βαθμού 
καί τόπου υπηρεσίας τοΰ υπαλλήλου.

Εΐδικώς διά τούς εκπαιδευτικούς λειτουργούς τής Μέσης 
Έκπαιδεύσεως καί τούς προς τούτους μισθολογικώς έξομοιου- 
μένους. τό ποσόν τοϋτο μειοϋτα; κατά τό ποσόν τοΰ επιδόματος 
τήτ παραγράφου 4 τοΰ άρθρου 4 τοΰ Ν.Δ. 4548/1966, ώς 
έ.·, ν οποιήθη διά τοΰ άρθρου 8 τοΰ Λ.Ν. 274/196S, ύπολο- 
γιζομένου Ιπί τοΰ ίσχύοντος κατά τήν 31ην Δεκεμβρίου 1975 
μισθολογίου.

2. Τά έκ τών έν τή προηγούμενη παραγράφω άναφερομε- 
νων προσωρινά επιδόματα τών ύπαλλήλων, ών το ποσόν είναι 
άνώτερον τών δύο χιλιάδων (2.000) δραχμών μηνιαίως έξα- 
κολουθοΰν καταβαλλόμενα, διεπόμενα ύπό τών μέχρι τοΰδε 
ίσχυουσών περί τούτων διατάξεων.

3. Τό προσωρινόν επίδομα τών ύπαλλήλων τής Γραμμα
τείας τών Δικαστηρίων έν γένει, ώς καί τών ύπαλλήλων τών 
Έμμισθων ‘Υποθηκοφυλακείων καί Κτηματολογίων, δεν δύ- 
ναται έν πάση περιπτώσει, νά είναι κατώτερον τοΰ άθροισμα - 
τος τοΰ κατά την 31ην Δεκεμβρίου 1975 καταβαλλομένου αύ- 
τοϊς προσωρινού επιδόματος Ν.Δ. 4548/1966 καί τοΰ ειδικού 
επιδόματος τοΰ άρθρου 2 τοΰ Νόμου 53/1975, «περί διατά
ξεων άναφερομένων είς τήν ποινικήν διαδικασίαν καί ρυθμί- 
σεως, θέματος, άφορώντος είς τούς δικαστικούς ύπαλλήλους».

4. Οί διοριζόμενοι, προαγόμενοι καί μετατιθέμενοι ύπάλ- 
/,ηλοι λαμβάνουν τό προσωρινόν έπίδομα τών όμοιοβάθμων 
των τής ύπηρεσίας, είς ήν έκάστοτε ύπηρετοΰν.

5. Το διά τοΰ άρθρου μόνου τοΰ Ν.Δ. 784/1970 «περί συμ-

πληρώσεως τής παραγρ. 1 τοΰ άρθρου 3 τοΰ !\.\ «
χορηγηθέν προσωρινόν έπίδομα είς τούς τακτικ» ύς icrui * 
αύξάνεται άπό 1ης Ίανουαρίου 1976 είς δραχ,, i| 
τούς εφημερίους τούς ύπηρετοϋντας είς Κο.ν·.^-^, 
θυσμοΰ. μέχρι 1.000 κατοίκων.

Άρθρον 4, παρ. 1.
«1. Αί κατά τάς κειμένας διατάξεις προβλ» πόυεναι 

σαυξήσεις τοΰ μισθοΰτών δικαστικών λειτουρν νΛν _(~γ ^ 
σίων ύπαλλήλων, πολιτικών καί στρατιωτικών, «γ. 
ύπαλλήλων τών Ν.Π.Δ.Δ. λόγω εύδοκίμου t\ . 
βαθμώ παραμονής (τριετίαι) ορίζονται άπό lyv j ' 
1976,' είς πέντε (5)».

Άρθρον 6.
1. Είς τούς δικαστικούς λειτουργούς, τούς τ.\χτιΧον·, 

μοσίους ύπαλλήλους, πολιτικούς καί στρατιωτικού- χ ; \ 
τακτικούς ύπαλλήλους τών Ν.Π.Δ.Δ., παρέχ{ν„ι 
Ιουλίου 1976, επίδομα λόγω οικογενειακών β.ΐρ,^ν
νον ώς άκολ,ούθως:

α) Διά τούς έχοντας τρία (3) τέκνα καί άν,.ι δρ-- μ Χ'ν 
τακόσιαι (500) μηνιαίως.

β) Διά τούς έχοντας δύο (2) τέκνα δραχμ ή _5ι 
(300) μηνιαίως.

2. Τό κατά την προηγουμένην ττα,οάγραφον έ-τίδουα_
χεται διά τά έκ νομίμου γάμου ή φυσικά ή θετά ή vc.u\uc — 
θέντα τέκνα, έφ/_ ίσον ταϋτα είναι άγαμα καί ,/
δέκα οκτώ ετών ή καί πέραν τών δέκα οκτώ '
τυγχάνουν άνίκανα σωματικώς ή πνευματικών ΐπίνς -/. 
παντός βιοποριστικού επαγγέλματος.

3. Βΐς τόν κατά τ’ άνωτέρω αριθμόν τέκνων 
νονται καί τά φοιτώντα είς ’Ανωτάτας ή Άνω νέ.\χ - 
διά τόν χρόνον τής φοιτήσεώς των, ώς ούτος
τοΰ ’Οργανισμού τής οικείας Σχολής, καί πάνι\ν\ · Γ,·.ν; _— * · ~ / ~ »·. * > του εικοστού τρίτου έτους της ηλίθιας των.

4. Είς τόν έν παραγράφω 1 τοΰ 7ΐαρόντος
κατά περίπτωσιν, άριθμόν τέκνων, δεν περιλΛ,,ιβσνον ' ν 
κατέχοντα οίανδήποτε έμμισθον θέσιν, τ’ άσκι·νντ« 0ΐ 
ποτέ έπάγγελ.μα τά λαμβάνονια σύνταξιν καί μέ^>ιβνΛ 
τερον τών δραχμών δύο χιλιάδων (2.000) μηνιαίως, ώ- Χ. 
έχοντα εισοδήματα έξ ιδίας περιουσίας άνώ-it-ν τ~,ν 7 
χμών δύο χιλ.ιάδων (2.000) μηνιαίως.

Άρθρον 7.
1. Ή κατά τάς κειμένας διατάξεις υπέρ Μ 1\ ;ι y _ 

κράτησις 3% έπί τών άποδοχών- τών παρ’ ιιύτώ fcr- 
σμένωντεολ,ιτικών ύπαλλήλων, αυξάνεται άπό 1>.ς Ίαν/ν Τ 
1976, είς τέσσαρα τοΐς έκατόν (4 % ) καταργουμέν- ς'ή 
έκ 2 % προσθέτου κρατήσεως έπί :ών άποδοχών -,ην / 
λήλ,ων τούτων, τών μηνών Ίανουαρίου καί Ίουλώ, 7ν ι 
έτους, τής προβλεπομένης ύπό τής παραγράφου 2 τού > ' 
4 τοΰ άπό 16/22.4.1953 Β. Δ/τος «περί τροπυ·τοιφσή, 
συμπληρώσεως ένιων διατάξεων περί Μ.Τ.Π. \',ν.'

2. Καταργοΰνται αί ύπέρ τοΰ Μ.Τ.Π.Υ. Χρατέσε - 
τών άποδοχών καί άμοιβών έν γένει τών έπί αχήσει έγν* 
ιδιωτικού δικαίου άπασχολ.ουμένων είς το Δημυσχνν I 
βλεπόμεναι ύπό τών διατάξεων τών παραγράφων 1 ττετ· - 
σις Β' καί 4 τοΰ άρθρου 5 τοΰ Ν.Δ. 1050/1942 «περί πλ.;·, 
ύπό τοΰ Μ.Τ.Π.Υ. είς τούς μερισματούχους αύτοΰ £. -ή. 
προσωρινού χορηγήματος κ.λ.π.», έν συνδυαομώ > 
άρθρον 4 τής ύπ’ άριθ. 8350/27.1.1945 άποφάστ 
'Υπουργού Οικονομικών «περί καθορισμού xpjyj-n,. 
τών μισθών τών δημοσίων ύπαλλήλ,ων ύπέρ τοΰ Μ.Τ | ·~ 
δημοσιευθείσης είς τό ύπ’ άριθ. 7/1945 Φ.Ε.Κ. ΐτεΰχι- £

Άρθρον 8.
1. ‘Η διάταξις τοΰ δευτέρου έδχφίου τής r.Λρ- · 

τοΰ άρθρου 5 τοΰ Ν.Δ. 4548/1966 άντικ§θίστ.ν~ιι -
λ,ούθως :

«Ή έκτακτος ή έποχιχκή ύπηρεσιακή άνάγχ. ;__
λ.ουσα τήν ύπερωριχκήν άπασχό/.ησιν τοΰ προσω^ν . ά Ύ



Y, *-ί>φά·55ί.ίς το.· ‘ ·,ργσϋ Οικονομικών, έκδιδβ- 
εν57’ μ,Υ;α ^~-^'ψΥυμένη ν γνώμην τής έν άρθρω 4 τοϋ πα-
'<VTOw Κ .LT',.fi*r?'-u'τος Κ .-Τροτττς».

χ V 2/-^ τ7'ς ~*?*ΥΡ«?ου 3 τοϋ άρθρου Ν.Δ. 4ο-ι8.1966 ζντ’.ν νΟ'Γτ-ν—ν' Λλ «ν,η___
ο του

τιχοΰ· Ιδρύματος.

Γ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΛΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α.Χ. 554/1968 “Αρθρον 3 έδάφιον πρώτον.
« Ό κλ.άδσς Γ4 καθαριστριών περιλαμβάνει 28 προ- 

τωρινχς θέσεις έπΐ βαθμώ 13ω-10ω».

Λ. ΚΛΤΑΡΓΟΤΜΕΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

τώ-y δύο τρίτων .τού όλου αριθμού τών μελών αυτής, ή 
βουλή κατά τήν πρώτην υετά την έπέλευσίν τίνος τών κατά 
τ’ άνωτέρω γεγονότων συκδρίασιν αυτής προβαίνει εις 
τάν έκλ.ογήν νέ .υ Επιτρόπου, έφαρμοζομένοιν διά τήν άνά- 
δειόιν τούτο· > αναλογίαν τών διατάξεων τών παρ. 2, 
3 καί 5 τοϋ + - -τος άρθρου.

5. ΤΤ π τασις ύποψηφιότητος διά τήν άνάδειςιν’Επι
τρόπου δι /.τοϋταί έγγράφως καί κατατίθεται εις τό Προε- 
δ'εΐον τί · Βουλής, δύναται δέ νά ύποβληθή καί ύπό ενός 
μόνον βοΆευτοϋ. '■'*

“Αρθρον 2.
Διορισμός Επιτρόπου.

Ό ·. ό τής Βουλής εκλεγείς κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 
Τ Έ ροπος διορίζεται διά πράξεως τοϋ Προέδρου τής 
Βουλ δημοσιευόμενης διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνή- 
σεω

Άρθρον 3.
'Ορκωμοσία ’Επιτρόπου.

Ό Επίτροπος δίδει, ενώπιον τής 'Ολομέλειας τής Βουλής 
μετά τήν δημοσίευσιν τοϋ διορισμοΰ του, τον έν άρθρω 66 
τοϋ Συντάγματος θεσπιζόμενου διά τούς βουλευτής όρκον.

“ΑρΟρον 4.

$..Ή παρ. 1 τοϋ άρθρου μόνου".τοϋ Α.Ν. 463/68 «περί 
παροχής 'προσωρινού προσωπικού επιδόματος εις τό προ
σωπικόν τής Βουλής».

«I. ’Από 1ης Μαρτίου 1968 παρέχεται εις τούς υπαλλή
λους καί ύπηρέτας τής Βουλής προσωρινόν, (προσωπικόν) 
επίδομα οριζόμενου κατά μήνα, ώς άκολούθω:":

α) Διά τούς λ.αμβάνοντας βασικόν μισθόν Δμευθυντοϋ JV 
ή Α' τάξεως εις δραχμάς πεντακοσίας (509).

β) Διά τούς λαμβάνοντας βασικόν μισθόν Τμηματάρχου 
Β' ή Α' τάξεως εις δραχμάς δκτακοσίας (800) καί

γ) διά τούς λαμβάνοντας βασικόν μισθόν Γραμματέως 
Α' τάξεως καί κατωτέρων βαθμών εις δραχμάς χιλίας 
(1.000)».

2. Ν.Δ. 806/1971 «περί τοϋ ’Επιτρόπου τής Βδυλής».
“Αρθρου 1.

Εκλογή ’Επιτρόπου.
1. Ό κατά τό άρθρον 127 τοϋ Συντάγματος ’Επίτροπος 

τής Βουλής εκλέγεται ύπ’ αυτής κατά τήν πρώτην μετά τάς 
γενικάς έκλ.ογάς τακτικήν βουλευτικήν σύνοδον μετά τήν 
άνάδειξιν τών μελ.ών τοϋ Προεδρείου καί τήν παροχήν ψή
φου εμπιστοσύνης είς τήν νέαν Κυβέρνησήν.

2. Ή ,έκλογή διενεργεΐται νδιά μυστικής διά ψηφοδελ.- 
τίων ψηφοφορίας, ’Επίτροπος δέ έκλ.έγεται ό συγκεντρώ- 
σας υπέρ αύτοϋ> τάς ψήφους τών δύο τρίτων· τοϋ όλ.ου άρι- 
θμοϋ τών βουλευτών.

3. ’Εν περιπτώσει καθ’ ήν δέν έπιτευχθή ή κατά τήν 
παρ. 2 τοϋ παρόντος άρθρου πλειονοψηφία, ή ψηφοφορία 
επαναλαμβάνεται μετά τριήμερον, άν δέ καΐκατά τήν δευτέραν 
ταύτην ψηφοφορίαν δέν έπιτευχθή ή πλειονοψηφία τών δύο 
τρίτων, διεξάγεται τρίτη τοιαύτη μετά δεκαήμερον άπό 
τής δευτέρας. “Αν καί κατά τήν τρίτην ψηφοφορίαν δέν έπι
τευχθή ή ώς άνω πλειονοψηφία, δ Πρόεδρος τής Βουλής 
δικαιούται νά διατάσση, όποτεδήποτε κρίνει σκόπιμου, όντός 
όμως τής πρώτης βουλ.ευτικής συνόδου1, τήν ^διεξαγωγήν 
νέας, ψηφοφορίας ειδοποιών έκάστοτε ’περί.. τούτου προ 
τριημέρου' τούλάχιστον τήν Βουλήν.

4. Έν περιπτώσει θανάτου, παραιτήσεως, άρνήσεως όρκο- 
δοσίας ή έκπτώσεως τοϋ Έπιτρόπόϋ, ώςικαί έν περιζώ
σει αδυναμίας άσκήσεως τών καθηκόντων αυτού, βεβάιου- 
μέ-.ης ύπό τής Βουλής δι’ άποφάσεως λ.αμβανομένης, μετά 
πρότασιν τοϋ Πρωθυπουργού ή αρχηγού άνεγνωρισμένου 
κόμματος ή τοϋ Προέδρου τής Βουλής," διά πλειονοψηφίας

Θητεία Επιτρόπου..
, , Ή θητεία τυϋ Επιτρόπου άρχεται άπό τής ορκωμοσίας
αύτοϋ, λήγει δέ άμα τή λήξει τής βουλευτικής περιόδου ή 
τή διαλ.ύσε·. τής Βουλής.

• Άρθρον 5.
Προσόντα Επιτρόπου.

'.0 Επίτροπος δέον νά συγηεντρώνη τ’ άκόλουθα προ
σόντα :

α) νά έχη συμπεπληρωμένον τό 40όν έτος τής ηλικίας 
του κατά τήν ή μέραν τής έκλ.ογής, τήν κατά νόμον Ικανότητα 
τοϋ έκλέγειν, νά είναι έγγεγραμμένος είς έκλογικόν κατά
λογον καί

β) νά είναι νομομαθής άνεγνωρισμένου κύρους.
“ΑρΟρον 6.

Κωλύματα καί ασυμβίβαστα Επιτρόπου.
1. Ούδείς δύναται νά έκλεγή ούδέ. νά διορισθή Επί

τροπος : α) άν είναι μέλος τής Βασιλικής Οικογένειας, β) 
άν είναι υπουργός ή υφυπουργός έν ενεργεί α ή. διετέλ,εσεν 
υπουργός ή ύφυπουργός κατά τήν τελευταία^ βουλευτικήν 
περίοδον, γ) άν είναι βουλευτής καί δ) άν έμπίπτη· εις τινα 
τών κατά τό άρθρον 61' παρ. 2 τοϋ Συντάγματος περιπτώ
σεων.

2. Ό Επίτροπος έφ’ όσον κατέχει θέσιν τινά έκ τών έν 
άρθρω 62 παρ. 1 τοϋ Συντάγματος άναφερομένων, δέν 
δύναται νά άσκή τά συναφή προς ταύτην καθήκοντα καθ’ 
δλην τήν διάρκειαν τής θητείας' του, ούδέ νά μισθόδοτήται 
ες αυτής.

3. Δικηγόρος έκλ.εγόμενος Επίτροπος τελεί Β άνα 
-στολή, τής άσκήσεως τοψ δικηγορικού λ.ειτουργήματος καθ'
όλην "τήν διάρκειαν τής ’ θητείας τού.

4. Τά ασυμβίβαστα τοϋ άρθρου 63 παρ. 1 καί 3 τοϋ Συν
τάγματος ώς καί τοϋ άρθρου 20 παρ. 2 τοϋ Ν.Δ. 1/1968 
«περί "Υπουργικού Συμβουλάου ’ καί Υπουργείων» ισχύουν

,καί.διά'τόν Επίτροπον, όστις άπό τής ορκωμοσίας του έκ- 
πίπτει τών έν "αύτόΐς προβλεπομένων θέσεων, αξιωμάτων 
ή ιδιοτήτων.

“ΑρΟρον 7.
' . Έκπτωσις Επιτρόπου.

1. Επίτροπος στερούμενος τίνος τών κατά τό άρθρον 
5 περίπτ. α' τοϋ παρόντος προσόντων ή έμπίπτων είς τινα 
τών κατά τό. άρθρον 6 παρ. 1 περιπτώσεων εκπίπτει τοϋ 
άξιώματός του.



2
σεως

Έπ ίτροπος αποδεχόμενος τδ άζίώμα μέλους Κυβερνη 
ή 'Υφυπουργού ή οίανδήποτε θέσιν ή έργο> έκ των c 

άρθροις 62 καί 63 παρ. 1 τοΰ Συντάγματος άναφερομενο) 
εκπίπτει τοΰ άξιώματός του. · _ ' · ·, .
t 3. Αί διατάξεις τοΰ άρθρου 63 παρ. 6 τοΰ Συντάγμα 
ισχυουν καί διά τον ’Επίτροπον. ·’

τος

• “Αρθρον 8. " , ; ·
Άμφισβήτησις περί κωλυμάτων, ασυμβιβάστων 

καί έκπτώσεως.
Επί πάσης άμφισβητήσεως περί των κωλυμάτων, των

, “Αρθρον 9. V ■·■.

!· Άποδοχαί- Επιτρόπου. ' 'S."
Ό Επίτροπος λαμβάνει'τάς έκάστοτε προβλεπομένας 

διά τούς Υπουργούς άποδοχάς.. ·’ '■···"' - ί
“Αρθρον 10.

Προβάδισμά.
: *0 ’Επίτροπος επεται κατά τό προβάδισμα των μελών 

τοΰ Ύπουργικοΰ Συμβουλίου καί των} ’Υφυπουργών.
“Αρθρον 11. '

'Αρμοδιότης ’Επιτρόπου. „ _
.'Ο ’Επίτροπος είναι άρμόδιος-όπως προβαίνη : α) είς- 

εξετάσεις καί έρεύνας προς τον αποκλειστικόν σκόπον της 
ύποβοηθήσεως τοΰ κοινοβουλευτικοΰ ελέγχου καί β) εις 
έξέτασιν, κατά το άρθρον 94 παρ. 3 τοΰ Συντάγματος καί 
τά είδικώτερον ύπδ τοΰ νόμου περί ευθύνης τών μελών της 
Κυβερνήσεως καί τών 'Υπουργών οριζόμενα, επί ύποβαλ- 
λόμένων είς την Βουλήν προτάσεων περί διατυπώσεως κα
τηγορίας έναντίον μέλους τής Κυβερνήσεως ή 'Υφυπουργού.-

·.. ‘ “Αρθρον 12. . *·. /..% * ’ " " * .. '·>><:*' .«■,' ··*
■ · ·'’ . Περιορισμοί άρμοδιότητος ’Επιτρόπου.·
- , Έν τη ασκήσει της κατά τδ άρθρον 11 περί αί τοΰ παρόν
τος άρμοδιότητος . αύτοΰ, ό · Έπίτροπ'ος δέν δύναται νά 
έπιλαμβάνεται άνευ άδειας τοΰ οικείου 'Υπουργού οίου- 
δήποτε θέματος άναγομένου είς την έξωτερικήν πολιτικήν 
ή είς τήν εθνικήν άμυναν καί άσφάλειαν ή περί τοΰ οποίου 
έκκρεμεϊ δίκη ενώπιον δικαστηρίου. -

“Αρθρον 13.
Έντολαί προς τδν ’Επίτροπον.

1. Ό ’Επίτροπος ενεργεί μόνον κατόπιν έγγράφου πρδς 
αύτδν εντολής τοΰ Προέδρου τής Βουλής έν τη όποια κα
θορίζονται σαφώς τά θέματα περί τά όποια θά στραφή ή 
διενεργηθησομένη κατά τδ άρθρ. 11 περίπτ. α' τοΰ παρόν
τος έξέτασις ή έρευνα.

2. Ή πρδς έξέτασιν ή έρευναν εντολή τοΰ Προέδρου τής 
Βουλής πρδς τδν ’Επίτροπον δίδεται μόνον κατόπιν έγγρά
φου αίτήσεως τοΰ Πρωθυπουργού ή Άρχηγοΰ. άνεγνωρι- 
σμένου κατά τδ Σύνταγμα καί τδν Κανονισμόν-τής Βουλής 
κόμματος, έν τη οποία προσδιορίζονται καί τά πρδς έξέ- 
τασιν ή έρευναν θέματα. Έφ’ όσον ύποβληθή τοιαύτη αϊ- 
τησις, ό Πρόεδρος τής Βουλής ύποχρεοΰται όπως διατυ- 
πώση τήν σχετικήν εντολήν έξετάσεως ή έρεύνης πρδς τδν 
’Επίτροπον, τάσσων συγχρόνως καί εύλογον προθεσμίαν 
διά τήν υποβολήν τής έκθέσεώς ή τοΰ πορίσματδς του, 
δυναμένην νά παραταθή τή εγγράφω αιτήσει τοΰ ’Επιτρό
που. .

“Αρθρον 14., » t
/ Ένέργειαι ’Επιτρόπου.

1.''Ο ’Επίτροπος έν ,τη άσκήσει τών καθηκόντων του 
επικοινωνεί άπ’ εύθείας μετά τοΰ Πρωθυπουργού, τοΰ 
Προέδρου τής Βουλής, τών ’Αντιπροέδρων τής Κυβερνή
σεως, τών 'Υπουργών, τών 'Υφυπουργών, τών αρχηγών 
τών κομμάτων καί τών μελών τής Βουλής.

• 2. Άπασαι αί άρχαί καί ύπηρεσίαι τοΰ Κράτους, τών 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τών δημοσίων επι
χειρήσεων, τών παραχωρηθεισών δημοσίων υπηρεσιών 
ώς καί τών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου τών άπο- 
λαυόντων ειδικών προνομίων ή κρατικής έπιχορηγήσεως 
ύποχρεοΰνται, όπως παρέχουν είς τδν. ’Επίτροπον, πάσαν’, 
συνδρομήν διά τήν άσκησιν τών καθηκόντων του.

3. Κατά τάς διεξαγομένας ύπδ τοΰ ’Επιτρόπου εξε
τάσεις ή έρεύνας δεν έπιτρέπεται ή ύπδ τών κατά τήν άνω-, 
τέρω παράγραφον 2 άρχών, οργάνων, νομικών προσώπων, 
καί ύπηρεσιών έπίκλησίς τοΰ καθήκοντος τής έχεμυθείας 
έκτδς άν πρόκειται περί άπορρήτων άναφερομένων είς τήν 
έθνικήν άμυναν καί άσφάλειαν ή είς τήν έξωτερικήν πολι
τικήν. 1 .

4. 'Υπάλληλος τοΰ Κράτους, νομικοΰ προσώπου δημοσίου 
δικαίου ή δημοσίας έπιχειρήσεως, άρνούμενος νά παράσχη 
ή παρέχων άνακριβή τά αίτούμενα ύπδ τοΰ Επιτρόπου στοι
χεία ή παρακωλύων τήν παροχήν των ή οπωσδήποτε κα- 
θιστών άδύνατον· ταύτην, τιμωρείται κατ’ έγκλησιν τοΰ 
’Επιτρόπου διά φυλακίσεως μέχρι δύο έτών. Διά τής αύτής 
ποινής τιμωρείται καί πας ιδιώτης παρακωλύων τήν ύπδ 
τοΰ ’Επιτρόπου συγκέντρωσιν στοιχείων, ,έπιφυλασσομένων 
τών διατάξεων τών άρθρων 212 καί 222 τοΰ Κώδικος Ποιή 
νικής Δικονομίας.. ·

5. Οί ύπδ τοΰ ’Επιτρόπου καλούμενοι μάρτυρες κατατ\ 
θέτουν ένώπιον αύτοΰ ή τίνος τών κατά τδ άρθρον 16 τοΰ 
παρόντος βοηθών του, άνομωτί ή ένόρκως κατά τήν κρίσιν-

' τοΰ - έξετάζοντος. . .ι ^ ·,
“Αρθρον 1δ. . ·;..·· .

Υποβολή πορίσματος ή έκθέσεώς. ’.V : Υώ
1. Μετά τδ πέρας τής ύπ’ αύτοΰ διενεργηθείσης έξε--

τάσεως ή έρεύνης, ό Επίτροπος ύποβά^Λει εις τδν Πρό
εδρον τής Βουλής πό '.σμα ή'έκθεσιν, μετά τοΰ σχηματίτ' 
σθέντος φακέλου. Τδ πόρισμα ή ή έκθεσις ύποβάλλεται 

'ταυτοχρόνους είς τδν Πρωθυπουργόν, άν δέ ή έξέτασις ή 
ή έρευνα διενέργήθη κατόπιν αίτήσεως άρχηγοΰ κόμματος, 
ύποβάλλεται καί είς τοΰτον. ' .·_ Α '- . -,-νλ

2. Ή Βουλή είναι μόνη άρμοδία όπως άποφασίση, έάν,
θά δοθοΰν είς τήν δημοσιότητα, έν όλω ή έν μέρει αί ένώ-' 
πιον τοΰ ’Επιτρόπου ή τών βοηθών του γενόμεναι κατα
θέσεις, πάντως όμως μόνον μετά τήν υποβολήν, κατά τήν 
προηγουμένην παράγραφον, τής έκθέσεώς ή τοΰ πορί
σματος. '

“Αρθρον 16.
Σχέσεις πρδς τδν ’Επίτροπον Διοικήσεως.

1. Ή ύπδ τοΰ Επιτρόπου τής Βουλής άνάληψις έξε-, 
τάσεως ή έρεύνης έπί θέματος τοΰ οποίου έχει ήδη έπι- 
ληφθή ό κατά τδ Ν.Δ. 2/196S Επίτροπος Διοικήσεως συν
επάγεται τήν αναστολήν πάσης περαιτέρω έπ’ αύτοΰ 
ένεργείας ύπδ τοΰ Επιτρόπου^ Διοικήσεως, ό όποιος καί 
ύποχρεοΰται νά θέση ύπ’ οψιν τοΰ ’Επιτρόπου τής Βουλής 
τά ήδη συγκεντρωθέντα παρ’ αύτοΰ στοιχεία.

2. 'Ο κατά τδ Ν.Δ. 2/1968 ’Επίτροπος Διοικήσεως δέν 
δικαιούται νά έπιληφθή παραλλήλους τής έξετάσεως ή 
έρεύνης οίουδήποτε θέματος, τοΰ οποίου έχει ήδη έπιληφθή 
ό ’Επίτροπος τής Βουλής.

3. Ό Επίτροπος Διοικήσεως έπιλαμβανόμενος βρα- 
δύτερον θέματος, περί τοΰ όποιου ύπεβλήθη έκθεσις ή 
πόρισμα ύπδ τοΰ Επιτρόπου τής Βουλής, δεσμεύεται 
έκ τών έν αύτώ διαπιστώσεων καί συμπερασμάτων, έφ’ 
όσον δεν" ήθελον προκόψει νέα στοιχεία δυνάμενα νά θε
μελιώσουν διάφορον κρίσιν.
• “Αρθρον 17.

Βοηθοί ’Επιτρόπου.
• 1. Πρδς άρτιωτέραν έκπλήρωσιν τής κατά τδ παρόν 
αποστολής του, δ ’Επίτροπος. χρησιμοποιεί δύο βοηθούς 
δικηγόρους παρ’ Άρείω Π άγω, κεκτημένους τά κατά τά

• άρθρα 14 καί 17 έως 19 τοΰ Κώδικος περί καταστάσεως
Διοικητικών 'Υπαλλήλων (Ν. 1811/51) προβλεπόμενα
προσόντα διορισμού.
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2. Οί βοηθοί διορίζονται δι’ άποφάσεως τοϋ ’Επιτρό
που δημοσιευόμενης διά της Έφημερίδος της Κυβερνή- 
σεως, διατηρούν δέ την θέσιν των μέχρι λήςεως τής κατά 
τό αρθρον 4 τοϋ παρόντος θητείας χύτου χρόνου.

3. Οί βοηθοί τοϋ Επιτρόπου τελοϋν έν αναστολή άσκή- 
σεως τοϋ δικηγορικοϋ λειτουργήματος καθ’ όλον τον χρόνον 
της θητείας των, λαμβάνουν δέ τάς έκάστοτε άποδοχάς Γε
νικού Γραμματέως Υπουργείου.

"Αρθρον 18.
Προσωπικόν Γραφεϊον Επιτρόπου.

1. Ή σύνθεσις τοϋ άναγκαίου διά την λειτουργίαν τοϋ
Γραφείου τοϋ ’Επιτρόπου διοικητικού προσωπικοϋ κα
θορίζεται δι’ άποφάσεων τοϋ .Προέδρου τής· Βουλής, τή 
.προτάσει τοϋ ’Επιτρόπου. 4

2. Αί θέσεις τοϋ κατά την προηγουμένην παράγραφον 
προσωπικοϋ καταλαμβάνονται υπό υπαλλήλων τής Βουλής, 
δημοσίων υπαλλήλων ή ύπα λλήλ.ων νομικών προσώπων 
δημοσίου δικαίου, άποσπωμένων κατά παρεκκλισιν των 
ΐσχυουσών διατάξεων προτάσει τοϋ ’Επιτρόπου δι’ άπο
φάσεων τοϋ Προέδρου τής Βουλής ή, τοϋ κατά περίπτωσιν 
αρμοδίου Ύπουργοΰ, δημοσιευομένων διά τής Έφημερίδος 
τής Κυβερνήσεως. Ή έν τώ Γραφείω τοϋ Επιτρόπου υπη
ρεσία των κατά τ’ άνωτέρω υπαλλήλων λογίζεται ώς δια- 
νυθεϊσα, διά πάσας τάς συνέπειας, εις τάς υπηρεσίας καί 
θέσεις. έξ.ών άπεαπάσθησχνΓ. αί δέ έκθέσεις -περί τής-ύπη- 
ρεσιακής ίκανότητος αυτών συντάσσονται υπό τοϋ Επι
τρόπου.

3. Οί κατ’ άπόσπασιν ύπηρετοΰντες εις τό Γραφεϊον τοϋ 
’Επιτρόπου λ.αμβάνουν τάς άποδοχάς τής όργανικής αυτών 
θέσεως.

"Αρθρον 19.
.· -· ' Έναρζις ισχύος.

. 'Η ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό τής συγκροτήσεως εις 
Σώμα τής πρώτης κατά τάς διατάξεις τοϋ Συντάγματος 
έκλεγησομένης Βουλής. ·' · ^ /·; ··(
. 3. Α.Ν. 554/68 «Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώ- 
σεως τών διατάξεων τόϋ Κανονισμού τής Βουλής, τών 
άφορωσών είς την όργάνωσιν τών υπηρεσιών καί εις την 
κατάστασιν τοϋ προσωπικοϋ αυτής».

"Αρθρον 49.
Άπόσπασις Υπαλλήλων τής Βουλής. ·

1. -’Απαγορεύεται ή άπόσπασις «ύπαλλήλων τής Βουλής
είς άλλ.ας δημοσίας υπηρεσίας, Ν.Π.Δ.Δ. καί πάσης φύσεως 
όργανισμούς. - ··■■',

Έξαιρετικώς επιτρέπεται τοιαύτη άπόσπασις (μέχρις 
έπαναλειτουργίας τής Βουλής.

2. ’Απαγορεύεται ή άπόσπασις υπαλλήλων τής Διευ- 
θύνσεως Βιβλιοθήκης τής Βουλής είς θέσεις άλλων Διευ
θύνσεων τής Γενικής Διευθύνσεως Βουλής καί άντιστρόφως.

Ε'. ΚΥΡΟΥΜΕΝΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ · -

V’Api-S. 178/109
Περί άνακαθορισμοϋ άπό 1.1.76 .έως 31.12.76 τής διά τής 
' ύπ’ άριθ. 70064/2381/30.5.75 κοινής άποφάσεως τοϋ

Προέδρου τής Βουλής καί τοϋ .Υπουργού τών Οίκονομι-
• κών όρισθείσης άμοιβής τών μετεχόντων είς τάς συνε- 
- δριάσεις τής διά τής ύπ’ άριθ. 1533/996/1.4.75 άποφά-
• σεως συγκροτηθείσης Επιτροπής. . '

- - Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 
οντες υπ οψει : '

1) Την ύπ’ άριθ. 1533/996/1.4.75 άπόφασιν ήμών «περί 
συγκροτήσεως ’Επιτροπής διά την ταξινόμησιν καί καταλο- 
γογράφησιν’ τών έν τή Βιβλιοθήκη τής · Βουλής άποκειμένων 
ιστορικών έγγράφων καί κωδίκων» (ΦΕΚ 36 τ. β' 1975).

; 2) Την ύπ’ άριθ. 70064/2381/30.5.75 κοινήν άπόφασιν 
ημών καί τοϋ Ύπουργοΰ Οικονομικών (ΦΕΚ 615 τ. Β' 12.

6.1975) «περί-καθορισμού άμοιβής τών μετεχόντων είς τάς 
συνεδριάσεις τής διά τής υπό στοιχείου 1 ήμετέρας άποφά
σεως συγκοοτηθείσης ’Επιτροπής καί

3) τάς ύπ’ άριθ. 3580/2358/29.7.75 καί 4588/3004/
6.10.75 (ΦΕΚ 1155 τ. Β' 13.10.75) ήμετέρας άποφάσεις
περί άνασυγκροτήσεως τής κατά τ’ άνωτέρω Επιτροπής, 
άποφασίζομεν :

Άνακαθορίζομεν άπό 1.1.76 έως 31.12.76 την διά τής 
ύπ’ άριθ. 70064/2381/30.5.75 κοινής άποφάσεως ήμών καί 
τοϋ Ύπουργοΰ Οικονομικών όρισθεΐσαν άμοιβήν τών μετεχόν
των εις τάς συνεδριάσεις τής διά τής ύπ’ άριθ. 1533/996/
1.4.75 ήμετέρας άποφάσεως συγκροτηθείσης Επιτροπής, ώς 
κάτωθι :

1. Διά τον Πρόεδρον δραχ. έννεακοσίας (900)
2. Διά τά Μέλη δρχ. όκτακοσιας (800) καί
3. διά τον Γραμματέα δρχ. πεντακοσίας (500).
Ή κατά τ’ άνωτέρω καθοριζομένη άμοιβή άφορα είς έκά- 

στην συνεδρίασιν καί καταβάλλεται μηνιαίως, ύπό την προϋ- 
πόθεσιν ότι αί άμοιβόμεναι συνεδριάσεις τής Επιτροπής δέν 
δύναται νά ύπερβώσι τάς δέκα (10) καθ’ έκαστον μήνα.

Ή δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0891 τοϋ Προϋπολογισμού 
έξόδων τής Βουλής Ο Εκ. έτους 1976.

Ώς προς την σύνθεσιν τής Έπιτροττής καί τοϋ δικαιώ
ματος άμοιβής τών μετεχόντων μελών ισχύει ή ύπ’ άριθ. 
4588/3004/6.10.75_ ήμετέρα άπόφασις.

Ή παρούσα δημοσιευομένη διά τής Έφημερίδος τής Κυ- 
βερνήσειος, θέλει κυρωθή ύπό τοϋ Κανονισμού τής Βουλής.

’ ; Έν Άθήναις τή 16 ’Ιανουάριου 1976

Ό Πρόείρος τής Βουλής 
ΚΩΝΣΤ. ΕΤΣΤ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

Άρι·3. 1907 '
Περί καταβολής είς τό Προσωπικόν τής Βουλής παγίως 
καί κατά μήνα έξόδων κινήσεως.

' Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΤΛΗΣ ‘

Έχοντε<; ύπ’ δψει : ι
1. Τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 123 τοϋ.Κανονισμού τής Βουλής.
2. Τήν άνάγκην μετακινήσεως τών ύπαλλήλων τής Βου

λής κατά τάς νυκτερινάς ώρας καί πέραν τοϋ συνήθους ωρα
ρίου έργασίας, προς έξυπηρέτησιν τών έργασιών τοϋ Κοινο
βουλίου καί . .'

3. την είς τόν προϋπολογισμόν τής Βουλής οίκον, έτους 
1975 έγγεγραμμένην πιστωσιν, άποφασίζομεν :

1. Έγκρίνομεν όπως, άπό 1ης Φεβρουάριου 1975 κατα
βάλλονται παγίως καί κατά μήνα είς τό προσωπικόν τής 
Βουλής έξοδα κινήσεως, δαπανώμενχ συνέπεια τής ύπηρεσίας 
έπί τή βάσει καταστάσεως θεωρούμενης ύπό τών αρμοδίων 
κατά περίπτωσιν Δ/ντών καί ύπό τοϋ Γενικού Δ/ντοΰ τής 
Βουλής. .

'2. Ή κατά τ’άνωτέρω άποζημίωσις είναι πληρωτέα μέ
χρι τής λήξεως τής διανυομένης τακτικής Συνόδου καί κατά 
τήν διάρκειαν έκτάκτου κατά τό θέρος Συνόδου καί καθορί
ζεται ώς άκολούθως : . . ’ε

α. ’Από τοϋ 2ου έως καί 5ου βαθμού είς δρχ.3.000 μηνιαίως. 
β. Άπό τοϋ 6ού έως καί τοϋ 8ου βαθμού είς δρχ. 2.500. 
γ. Είς τό πάσης φύσεως λοιπόν προσωπικόν τής- Βουλής 

δρχ. 2.000.
Είς τό προσωπικόν τής Βουλής είς τό όποιον έχει χορηγη- 

θή δελτίον έλευθέρας κυκλοφορίας ή ώς άνω άποζημίωσις 
ορίζεται κατά 500 δρχ. έπί έλαττον.

• Έντελλόμεθα την κοινοποίησιν καί έκτέ/.εσιν τής παρούσης.
Ή παρούσα δημοσιευθήτω διά τής Έφημερίδος τής Κυ

βερνήσεως. . * * * 1 2 3 -

, Έν Άθήναις τη 21 Απριλίου 1975
Ό Πρόεδρος τής Βουλής :

ΚΩΝΣΤ, ΕΤΣΤ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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’Apt'S. 3533
Περί καταβολής εις το προσωπικόν τής Βουλής παγίως καί 

κατά μήνα εξόδων κινήσεως.-----
r ' . Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

■* Έχοντες ύπ’ δψει :
1. Τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 123 τοϋ Κανονισμού τής

Βουλής. '
2. Την ανάγκην μετακινήσεως των υπαλλήλων τής Βου

λής κατά τάς νυκτερινάς ώρας καί πέραν τοϋ συνήθους ωρα
ρίου έργασίάς, προς έξυπηρέτησιν των εργασιών τοϋ Κοινο
βουλίου καί . ' ■

3. την εις τον προϋπολογισμόν τής_ Βουλής οίκον, έτους
1975 έγγεγραμμένην πίστωσιν, άποφασίζομεν: .

1. Έγκρίνομεν δπως, άπό' τής λήξεως τής παρελθούσης
Συνόδου, καταβάλλονται παγίως καί κατά μήνα εις τό προ
σωπικόν τής-Βουλής έξοδα κινήσεως, δαπανώμενα συνεπεία 
τής υπηρεσίας επί τή βάσει καταστάσεως θεωρουμένης ΰπό 
των αρμοδίων κατά περίπτωσιν Δ/ντών καί ΰπό τοϋ.Γενικού * 
Δ/ντοΰ,τής Βουλής. ^

2. *Η κατά τ’ άνωτέρω άποζημίωσις είναι πληρωτέα μέ
χρι τής ένάρξεως τής επομένης τακτικής Συνόδου καί κα
θορίζεται ώς άκολούθως :

α. Άπό τοϋ 2ου έως καί τοϋ 5ου βαθμοϋ εις δρχ. 2.500
μηνιαίως. ___ _ J J ι/ ' ·__·

β. Άπό τοϋ 6ου έως τοϋ Sou βαθμοϋ εις δρχ. 2.000 μη
νιαίως. ' , ' ·. ·' ·

γ. Είς τό πάσης φύσεως λοιπόν προσωπικόν τής Βουλής 
δραχ. 1.800 μηνιαίως.

Είδικώτερον διά τούς έκτελοϋντας χρέη όδηγοΰ αυτοκινή
των μη μονίμους υπαλλήλους τής Βουλής, ή κατά τ’ άνωτέρω 
άποζημίωσις ορίζεται είς δραχ. 2.000 μηνιαίως. , ·

Είς τό προσωπικόν τής Βουλής είς τό όποιον έχει χόρηγη- 
. θή δελτίον έλευθέρας κυκλοφορίας ή ώς άνω άποζημίωσις 
ορίζεται κατά 500 δρχ. έπί έλαττον. ψψ/·'■ /· ■- < ·' ·> :

Vy Έντελλόμεθα την κοινοποίησιν καί έκτέλεσιν τής πα- 
ρούσης. .. · . · · , .γ· γ
- Ή παροϋσα δημοσιευθήτω διά τής Έφημερίδος τής Κυ- 
βερνήσεως. -π

; Έν Άθήναις τή 25 ’Ιουλίου^ 1975 ^
■ Ό Πρόεδρος τής Βουλής

ΚΩΝΣΤ'-ΈΥΣΤ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

’Apt-S. 4787 ' ·
Περί καταβολής είς τό προσωπικόν φής Βουλής παγίων καί 

κατά μήνα έξόδων κινήσεως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ . .

Έχοντες ύπ’ δψει :
1. Τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 123 τοϋ Κανονισμοϋ τής

Βουλής. ‘
2. Την άνάγκην μετακινήσεως των ύπαλλήλων τής Βουλής 

.κατά τάς νυκτερινάς ώρας καί πέραν τοϋ συνήθους ωραρίου 
εργασίας.

3. Την είς τον προϋπολογισμόν τής Βουλής οίκον, έτους 
1975 έγγεγραμμένην πίστωσιν, άποφασίζομεν:

1. Έγκρίνομεν όπως, άπό τής άνάρξεως τής νέας Β' Συνό
δου τής Βουλής καί δή άπό 1ης ’Οκτωβρίου 1975 καταβάλ
λονται ~αγίως καί κατά μήνα, είς τό προσωπικόν τής Βουλής 
έξοδα κινήσεως, δαπανώμενα συνεπεία τής ύπηρεσίας έπί τή 
βάσει καταστάσεως θεωρουμέ/ης ύπό των άρμοδίων κατά 
περίπτωσιν Δ/ντών καί ύπό τοϋ Γενικοϋ Δ/ντοϋ τής Βουλής.

2. Ή κατά τ’ άνωτέρω άποζημίωσις είναι πληρωτέα μέ
χρι τής λήξεως τής διανυομένης τακτικής Συνόδου καί κ.ατά 
την διάρκειαν έκτάκτου κατά τό θέρος Συνόδου καί καθορί
ζεται ώς άκολούθως: ■

α) Άπό τοϋ 2ου έως καί τοϋ 5ου βαθμοϋ είς δρχ. 2.500 
μηνιαίως. . ·

β) Άπό τοϋ 6ου έως καί τοϋ 8ου βαθμοϋ είς δρχ. 2.000 
μηνιαίως. .

γ) Είς τό πάσης φύσεως λοιπόν προσωπικόν τής Βουλής

είς δρχ. 1.800 μηνιαίως. Είδικώτερον διά τούς έκτελοϋντ 
χρέη οδηγού αυτοκινήτων μη μονίμους ύπαλλήλους τής Βο 
λής, ή κατά τ’ άνωτέρω άποζημίωσις ορίζεται είς δρχ. 2.0( 
μηνιαίως. _ ■ V *.

Είς τό προσωπικόν τής Βουλής είς τό όποιον έχει χορηγη! 
δελτίον έλευθέρας κυκλοφορίας ή ώς άνω άποζημίωσις όρίζ 
ται κατά 500 δρχ. έπί έλαττον.

Έντελλόμεθα την κοινοποίησιν καί έκτέλεσιν τής παρούσα 
*Η παροϋσα δημοσιευθήτω διά τής Έφημερίδος τής Κ 

βερνήσεως. .
Έν Άθήναις τή 24 ’Οκτωβρίου 1975 

Ό Πρόεδρος τής Βουλής·
ΚΩΝΣΤ. ΕΥΣΤ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

Άρι·3. 5559 ' * ,
Περί χορηγήσεως έ*φ’ άπαξ βοηθήματος είς τον τέως βο· 

λευτην Χρήστον Εύαγγελάτον διά την άντιμετώπισ 
έξόδων ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεώς του.

,Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Έχοντες ύπ’ δψει :

1. Τάς διατάξεις τοϋ Κανονισμοϋ τής Βουλής. ,
- 2. Την πίστωσιν τοϋ κωδικοϋ άριθμοΰ 2833 τοϋ φορέι 
03—100 τοϋ προϋπολογισμοϋ έξόδων Βουλής οίκονομικι 
έτους 1975. · ·

3. Την ληφθεΐσμν κατά την συνεδρίασιν IΗ'/15.12.1Θ5 
άπόφασιν τής Βουλής.·

4. Την άπό 6 Δεκεμβρίου 1975 αϊτησιν τοϋ πρώην βουλε'
τοϋ Χρήστου Γ. Εύαγγελάτου, περί χορηγήσεως αύτω βοι 
θήματος διά την άντιμετώπισιν δαπανών ίατροφαρμακευτικϊ 
περιθάλψεώς του καί “j > ·- "

5. τά πραγματικά περισ ατικά ' τοϋ βίου τοϋ αίτοΰντ
πρώην βουλέυτοϋ ώς καί τό γεγονός δτι ούτος δεν λαμβάν 
σύνταξιν έκ τής πρώην βουλευτικής του ίδιότητος, άποφασ 
ζομεν.: . · ■ ,:ν··ν:'·
" Έγκρίνομεν την χορήγησιν έφ’ άπαξ βοηθήματος έκ'δρί 
χμών πεντήκοντα χιλιάδων (50.000) είς τόν Χρήστον -Εΰα- 

,γελατον, τέως βουλευτήν, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 91, Άθΐ 
ναι καί είς βάρος τοϋ κώδικοϋ άριθμοϋ 2833 τοϋ προϋπολυ 
γισμοΰ έξόδων Βουλής οίκονομικοΰ έτους 1975 διά τήν άντ 
μετώπισιν έξόδων ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεώς του 

'Η παροϋσα δημοσιευθήτω διά τής Έφημερίδος τής Κι 
βερνήσεως.

Έν Άθήναις. τή 20 Δεκεμβρίου 1975 
Ό Πρόεδρος τής Βουλής

• ΚΩΝΣΤ. ΕΥΣΤ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
Άρι-5. 3933 : '

Περί συστάσεως Επιτροπής άπογραφής τών παρά τή Β
βλιοθήκη τής Βουλής άποκειμένων βιβλίων σπανίων έκδι
σεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

“Εχοντες ύπ’ δψει :
1. Τάς διατάξεις τοϋ Κανονισμοϋ τής Βουλής.
2. Τήν ύφισταμένην‘άνάγκην λεπτομερούς άπογραφής τό 

παρά τή Βιβλιοθήκη τής Βουλής άποκειμένων βιβλίων σπ; 
νίων' έκδόσεων, άποφασίζομεν :

Συγκροτοϋμεν έπιτροπήν άποτελουμένην έκ τών κάτωθι
1. Σπυρίδωνος Μιχοπούλου, έκπαιδευτικοΰ, δημοσίι 

υπαλλήλου, έπί βαθμώ 3ω, ώς Προέδρου.
2. Παναγιώτου Χριστοπούλου, ύπαλλήλου τής βιβλιι 

θήκης τής Βουλής, έπί βαθμώ 4ω.
3. Θωμά Παπαδοπούλου, υπαλλήλου τής βιβλιοθήκης τΐ 

Βουλής, έπί βαθμώ 4ω.
4. Αναστασίου Άλεξοπού/.ου, ύπα/λήλου τής Βουλής τι 

Κλάδου Α1 Διοικητικού έπί βαθμώ 6ωΓ
5. Ίωάννου Κώη, ύπαλλήλου τής βιβλιοθήκης τής Βουλϊ 

έπί βαθμώ 6ω, ώς μελών.
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Έργον της ’Επιτροπής έστα'. ή άπογρχφή των άποκειμε- 
νων είς τήν Βιβλιοθήκην τής Βουλής βιβλίων στανιών εκδό
σεων καί ή σύνταξις —λήρους καί άκριβοϋς —ίνακος των κα- 
ταγραφέντων βιβλίων, κατά συγγραφέα, έτος έκδόσεως καί 
θέμα.

Εις τό έργον τής έπιτροπής περιλαμβάνεται καί ή υπο
βολή αναλυτικής έκθέσεως περί τής τοποθετήσεως καί τοϋ 
τρόπου διασφαλίσεως των βιβλίων τούτων εις τούς οικείους 
χώρους τής αιθούσης των σπανίων τής κεντρικής βιβλιοθή
κης, εις τήν οποίαν άπαραιτήτως θά περιλαμβάνηται καί 
αναλυτικός πίνας των φερομένων ώς άπωλεσθέντων τόμων.

Προς τούτοις οΐ χώροι τοϋ τμήματος σπανίων τής κεντρι
κής βιβλιοθήκης, θέλουσι καταλλήλως διασφαλισθή υπ ευ
θύνη τής Δ/νσεως Διοικητικού διά δύο κλείθρων. Αί κλείδες 
τοϋ ενός θέλουν παραδοθή εις τήν Δ/νσιν τής βιλιοθήκης, 
έπιμελεία τής οποίας θά άνοίγεται ή είσοδος προς έναρςιν 
τής έρνχσίας καθ’ έκάστην θά έπιστρέφωνται δε μετά το 
πέρας τςς εργασίας. Αί κλείδες τοϋ άλλου κλείθρου θά παρα
μένουν εις χεΐρας τοϋ άρχαιοτέοου των έκ των μελών, τής Ε
πιτροπής υπαλλήλων τής Βουλής.

Έκ τής Δ/νσεως τής βιβλιοθήκης τής Βουλής θέλουσι 
παραδοθή εις τήν ’Επιτροπήν πλήρεις πίνακες τών πρωτο
κόλλων παραλαβής καί παραδόσεως τών βιβλίων, τών μετα- 
φερθέντων έκ τής Μπενακείου Βιβλιοθήκης εις τήν Κεντρρ- 
κήν Βιβλιοθήκην τής Βουλής ώς καί παν έτερον χρήσιμον 
στοιχεΐον.
- Οίκοθεν νοείται ότι μέχρι πέρατος τών εργασιών τής επι
τροπής τό τμήμα σπανίως θέλει παραμένει κλειστόν,' άπαγο- 
(ώυομένης τής χρήσεως βιβλίων άποκειμένων εις τα βιβλί
ο τάσια αΰτοϋ. Έξαιρετικώς, μέχρι πέρατος τοϋ έργου τής 
δυνάμει τής παρούσής συνιστωμένης επιτροπής άπογραφής, 
παν έγγραφον ή βιβλίον άπαραίτητον διά τήν έκδοσιν τών άρ- 
χείων τής Ι)ίαλιγγενεσίας, θά παραδίδεται υπό τοϋ Προϊ
σταμένου τής βιβλιοθήκης προς τον Γραμματέα τής οικείας 
επιτροπής,- αιτήσει καί εις χρέωσιν αΰτοϋ, βάσει αντιστοί
χου . άποδείξεως. . .1 . ,

■Ή επιτροπή έγκύρως συνεδριάζει παρόντων τουλάχιστον 
τριών έκ τών μετεχόντων εις αυτήν μελών, ύποχρεωτικώς δέ 
τρις τουλάχιστον τής έβδομάδος, υπ ευθύνην τοϋ Προέδρου 
αυτής.

Γραμματέα τής επιτροπής όρίζομεν τόν υπάλληλον τής βι- 
βιοθήκης τής Βουλής Ν. Κλέντον, έπί βαθμώ 7ω. ■ .
- ’Αμοιβήν τοϋ Προέδρου καί τών μελών τής επιτροπής όρί
ζομεν δραχ. τριακοσίας (300) τοϋ δέ Γραμματέως αυτής δια- 
κοσίας (200), κατά συνεδρίασιν.

. Ή παροϋσα δημοσιευθήτω διά τής Έφημερίδος τής Κυ- 
βερνήσεως.

Έν Άθήναις τη 13 Αύγούστου 1975 
-? Ό Πρόεδρος τής Βουλής

;;ΚΩΝΣΤ. ΕΤΣΤΡ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑιΝΤΙΝΟΤ

Άριθ. 3532. . . .'· V

Περί καταβολής έκ τοϋ προϋπολογισμού τής Βουλής οίκον. 
■Τ έτους 1975 ιδιαιτέρας άμοιβής εις τό άπασχοληθέν προ-

σωπικόν κατά τήν συζήτησιν καί ψήφισιν τοϋ Συντάγμα- * 
)■ τος τής 9 Ιουνίου 1975.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ν ' Έχοντες ύπ’ οψει :
1· Τας διατάξεις του άρθρου 123 τοϋ Κανονισμού τής 

Βουλής. ,

2. Τον προϋπολογισμού της Βουλής τοϋ οίκονοιιικοϋ έτους 
19757
ι 3. Τήν ληφθεϊσαν κατά τήν συνεδρίασιν ΡΙΑ τής 27 
’Ιουνίου 1975 άπόφασιν τής Βουλής περί χορηγήσεως ιδιαι
τέρας άμοιβής εις τό άπασχοληθέν, πλέον καί έκτος τοϋ κύ
κλου της συνήθους έργασίαςς αύτοϋ, προσωπικόν, κατά τήν

συζήτησιν καί ψήφισιν τοϋ Συντάγματος τής 9 ’Ιουνίου 
1975 καί

4. Τήν έκφρασθεΐσαν έπιθυμίαν όλων τών πολιτικών μερί
δων τής Βουλής περί διευρύνσεως τού κύκλου τών δικαιούχων 
καί αύξήσεως τοϋ ποσού τής καταβλητέας άμοιβής εις τούς 
άπασχοληθέντας κατά τήν συζήτησιν καί ψήφισιν τοϋ Συν
τάγματος τής 9 ’Ιουνίου 1975, άποφασίζομεν :

Τήν -καταβολήν έκ τοϋ προϋπολογισμού τής Βουλής οικο
νομικού έτους 1975 καί εις βάρος τοϋ Κ.Α. 0261 ιδιαιτέρας 
άμοιβής εις τό άπασχοληθέν, πλέον καί έκτος τοϋ κύκλου 
τής- συνήθους εργασίας αύτοϋ, προσωπικόν κατά τήν συζή- 
τησιν καί ψήφισιν τοϋ Συντάγματος τής 9 ’Ιουνίου 1975 κατά 
τάς κάτωθι διακρίσεις :

1. Ποσόν ίσον μέ τό σύνολον τών μηνιαίων άποδοχών έκά- 
στου, άνευ τών έπιδομάτων ύπερωριών, έξόδων κινήσεως, 
βαθμού, στολής, έπιφυλακής, τροφοδοσίας, ειδικών συνθη
κών καί έτοιμότητος εις τάς έξης κατηγορίας υπαλλήλων :

α) Εις τό υπό οίανδήποτε σχέσιν προσωπικόν τής Βουλής, 
ώς καί τούς άπεσπασμένους ή άλλως πως διατεθέντας εις 
τήν Βουλήν.

β) Εις τούς ύπηρετοΰντας εις τήν Φρουράν τοϋ Πρωθυ
πουργού, τής υπηρεσίας των ταύτης βεβαιουμένης ΰπό τοϋ 
Διευθυντοϋ τού Γραφείου Πρωθυπουργού.

γ) Εις τούς ύπηρετοΰντας εις τό Γραφεΐον τοϋ Προέδρου 
.-τής_Βουλής ΰπό οίανδήποτε σχέσιν, τής υπηρεσίας των ταύ

της βεβαιουμένης ΰπό τοϋ Δ/ντοϋ τοϋ Γραφείου τοϋ Προέδρου 
τής Βουλής.

δ) Είς τούς ύπηρετοΰντας εις τά Γραφεία τών ’Αντιπροέ
δρων τής Βουλής ύπό οίανδήποτε σχέσιν, τής υπηρεσίας των 
ταύτης βεβαιουμένης ύπό τοϋ οικείου ’Αντιπροέδρου τής 
Βουλής.

ε) Είς' τούς ύπηρετοΰντας είς τό Γραφεΐον τοϋ ’Αρχηγού 
τής ’Αξιωματικής Άντιπολιτεύσεως καί μέχρι δύο (2) 
υπαλλήλων, τής ύπηρεσίας των ταύτης βεβαιουμένης ύπό 
τοϋ ’Αρχηγού τής ’Αξιωματικής Άντιπολιτεύσεως!

στ) Είς τούς έργασθέντας είς τά Γραφεία τοϋ ’Αντιπροέ
δρου καί τών Προέδρων τών 'Υποεπιτροπών τής Ειδικής Κοι- 
νοβουλευτικής έπί -τοϋ Συντάγματος ’Επιτροπής, καί 
μέχρις ενός ύπαλλήλου καί παρ’ έκάστω, τής ύπηρεσίας 
τούτων βεβαιουμένης ύπό τοϋ κατά περίπτωσιν ’Αντιπροέ
δρου ή Προέδρων τών 'Υποεπιτροπών τής άνωτέρω ’Επι

τροπής.
ζ) Είς τόν είδικώς μέ τό Σύνταγμα άπασχοληθέντα καί 

-κατά τήν ψήφισιν αύτοϋ παρευρισκόμενον κατά τάς συνε
δριάσεις τής Βουλής, ύπάλληλον τοϋ 'Υπουργείου Δικαιο
σύνης, τής ώς ανω ύπηρεσίας τούτου βεβαιουμένης ύπό τοϋ 
όρισθέντος ώς Γραμματέως τής Ειδικής Κοινοβουλευτικής 
έπί τοϋ Συντάγματος ’Επιτροπής. · /

η) Είς τούς παρά τή Βουλή άπεσπασμένους οδηγούς 
αύτοκινήτων, τής ύπηρεσίας τούτων βεβαιουμένης ύπό 
τοϋ Δ/ντοϋ τοϋ Προσωπικού τής Βουλής. ’ -

2. Είς τούς ύπηρετοΰντας είς τήν Φρουράν τής Βουλής 
άξιωματικούς καί άνδρας τής Χωροφυλακής ποσόν ίσον μέ 
φό έν δεύτερον (1/2) τοϋ μηνιαίου βασικού μισθοΰ τούτων 
μετά τών έπιδομάτων πολυετούς ύπηρεσίας καί εύδοκίμου 
-παραμονής έν τώ αύτώ βαθμώ, τής ύπηρεσίας τούτων βεβαι- 
ουμένης ύπό τού Φρουράρχου τής Βουλής. /

3. Είς τούς ύπηρετοΰντας είς τήν Διεύθυνσιν έκ τυπώσεων 
τοϋ ’Εθνικού Τυπογραφείου ύπαλλήλους καί τεχνίτας ποσόν 
ίσον προς τό ήμισυ ενός μηνιαίου βασικού μισθού αύτών 
μετά τών έπιδομάτων πολυετούς ύπηρεσίας καί εύδοκίμου 
παραμονής έν τώ αύτώ βαθμώ (τριετών), είς τούς έργα- 
ζομένους δέ είς τό ειδικόν διά τά έντυπα τής Βουλής Τμήμα 
αύτοϋ καί μέχρι πέντε (5) ύπαλλήλων, ώς καί τούς είδι
κώς άπασχοληθέντας διά τήν έκτύπωσιν τού Συντάγματος 
καί μέχρις εξ (6) ύπαλλήλων ποσόν ίσον μέ ένα' μηνιαΐον 
βασικόν μισθόν μετά" τών έπιδομάτων πολυετούς ύπηρσίας 
καί εύδοκίμου παραμονής έν τώ αύτώ βαθμώ, τής ύπηρεσί
ας τούτων βεβαιουμένης ύπό τοϋ Δ/ντοϋ τού ’Εθνικού 
Τυπογραφείου.
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4. Είδικώτεοον εις τούς υπαλλήλους ή τεχνίτας τοΰ 
’ Εθνικού Τυπογραφείου τούς έργασθέντας καθ’ υπερωρίαν 
εις ειδικά συνεργεία διά τήν έκτύπωσιν των πρακτικών 
της Ειδικής έπί τοΰ Συντάγματος Κοινοβουλευτικής Επι
τροπής, δέον όπως καταβληθή το άναγραφόμενον δι’ έκα-^ 
στον τούτων ποσόν εις τάς ύποβληθείσας ύπ’ άριθ. πρωτο
κόλλου 2614/28.5.1975, 2615/28.5.1975 καί 2607/10.6.1975
εις την Βουλήν' καταστάσεις τοΰ ’Εθνικού Τυπογραφείου.

5. Είς τό προσωπικόν τής Βουλής καί τούς παρ’ αυτή 
διατεθέντας καί ύπηρετοϋντας ύπό οίανδήποτε σχέσιν, έργα
σθέντας δέ έξαντλ.ητικώς καί καθ’ ύπέρβασιν τής όριζομένης 
ύπερωριακής άπασχολήσεως τούτων κατά τήν συζήτησιν 
καί ψήφισιν τοΰ Συντάγματος, καταβάλεται, πέραν τοΰ 
έν τή παρ. 1 ποσού καί ποσοστόν τούτου έξ είκοσι πέντε 
τούς εκατόν (25 %) κατά τάς κάτωθι διακρίσεις :

α) Εις τούς έργασθέντας είς τήν Ειδικήν Κοινοβουλευτι
κήν έπί τού Συντάγματος Επιτροπήν καί τάς Ύποεπιτροπάς 
ταύτης καί μέχρι τεσσάρων (4) υπαλλήλων, τής υπηρεσίας 
τούτων βεβαιουμένης ύπό τοΰ όρισθέντος ώς Γραμματέως 
τής Επιτροπής ταύτης.

β) Εις τούς έργασθέντας είς τάς Δ/νσεις Στενογραφίας 
καί Πρακτικών, τής υπηρεσίας τούτων βεβαιουμένης ύπό των 
οικείων Δ/ντών τών υπηρεσιών τούτων.

γ) Είς τόν Γενικόν Διευθυντήν καί τούς λοιπούς Δ/ντάς 
τής Βουλής, έφ’ όσον είργάσθησαν έξαντλητικώς κατά τήν 
ψήφισιν τού Συντάγματος, τής έργασίας των ταύτης βεβαι- 
ουμένης ύπό τού Γενικού Γραμματέως τής Βουλής.

δ) Εις τούς ειδικούς συνεργάτας καί τούς ύπηρετοϋντας 
είς τό Γραφεΐον τού Προέδρου τής Βουλής, τής ειδικής άπα
σχολήσεως μέ τό Σύνταγμα τούτων βεβαιουμένης ύπό τού 
όρισθέντος Γραμματέως τής Ειδικής έπί τού Συντάγματος 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. .· .. -./ΛΣ ·'->./·. :
; ε) Είς τούς ύπηρετοϋντας είς τά Γραφεία τών ’Αντιπροέ
δρων της Βουλής τής ειδικής άπασχολήσεως τούτων μέ τό 
‘Σύνταγμα, βεβαιουμένης ύπό τών οικείων ’Αντιπροέ
δρων. · '·.··'. ■ ·· 7:

στ) Είς τούς ύπηρετοϋντας είς τήν Δ/νσιν Νομοθετικής 
’Εργασίας τής Βουλής, έργασθέντας δέ είδικώς κατά τήν 
συζήτησιν καί ψήφισιν τοΰ Συντάγματος καί μέχρι τό πολύ 
τριών (3) ύπαλλήλων, τής ειδικής μέ τό Σύνταγμα άπασχο
λήσεως τούτων, βεβαιουμένης ύπό τοΰ Δ/ντοΰ τής Νομοθε
τικής ’Εργασίας τής Βουλής.

ζ)' Είς τούς ύπηρετοϋντας είς τήν Δ/νσιν. Κοινοβουλευτικού 
’Ελέγχου καί είς τό βιβλιοστάσιον τής Βουλής, έργασθέντας 
δέ είδικώς κατά τήν συζήτησιν καί ψήφισιν τοΰ Συντάγματος 
καί μέχρι δύο (2) ύπαλλήλων, τής ειδικής μέ τό Σύνταγμα 
άπασχολήσεως τούτων βεβαιουμένης ύπό τού όρισθέντος ώς 
Γραμματέως τής ειδικής έπί τού Συντάγματος Κοινοβου
λευτικής ’Επιτροπής.

η) Είς τούς ύπηρετοϋντας είς τό Γραφεΐον διανομής 
έντύπων τής Βουλής καί τό Γραφεΐον τού Γενικού Δ/ντοΰ 
τής Βουλής.

θ) Είς τό τεχνικόν προσωπικόν τής Βουλής καί τούς οδη
γούς ανελκυστήρων. - .

ι) Είς τούς κλητήρας καί καθαρίστριας τής Βουλής.
6. Οί δικαιούχοι τής άνωτέρω αμοιβής, οί οποίοι δεν 

μισθοδοτούνται παρά τού Λογιστηρίου της Βουλής, δέον 
όπως, πέραν τών λοιπών ώς άνω δικαιολογητικών προσα- 
γάγουν καί βεβαίωσιν τού έργοδότου αύτών, περί τών κατα- 
βαλλομένων αύτοΐς αποδοχών καί έπιδομάτων.

Προκειμένου περί τών ήμερομισθίων, διά τήν έφαρμογήν 
τής παρούσης, ώς μηνιαίος μισθός ύπολ.ογίζεται το 25πλ.άσιον 
τού ημερομισθίου αύτών μετά τών έπιδομάτων λ.όγω πολ.υ- 
ετούς ύπηρεσίας καί οικογενειακών βαρών.

7. Τά, κατά τ’ άνωτέρω, ποσά καταβαλλ.όμενα ώς άπο- 
ζημίωσις τών προσθέτων δαπανών είς τάς οποίας ύπεβλήθη 
τό άνωτέρω προσωπικόν συνεπεία τής, έπί πλέον καί έκτος

τοΰ κύκλου τής συνήθους έργασίας, άπασχολήσεως, άπαλλά 
σονται πάσης φορολογίας καί κρατήσεως υπέρ τρίτων.

Ή παρούσα δημοσιευθήτω διά τής Έφημερίδος τ 
Κυβερνήσεως.

’Εν Άθήναις τή 25 ’Ιουλίου 1975 
- Ό Πρόεδρος τής Βουλής
ΚΩΝΣΤ. ΕΤΣΤ.' ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

Άριθ. 4880 :

Περί καταβολής έκ τοΰ Προϋπολογισμού τής Βουλής Οί 
. έτούς 1975 ιδιαιτέρας άμοιβής είς τό άπασχοληθέν πρ

σωπικόν κατά την διάρκειαν τής λειτουργίας τού Τμήματ
Θερινών Διακοπών τής Βουλής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ - νΓ
Έχοντες ύπ’ δψει : .·'

1. Τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 123 τού Κανονισμού τ 
Βουλής.

2. Τόν Προϋπολογισμόν τής Βουλής τού Οίκ. έτους 197
3. Τήν κατά τήν ΜΕ' Συνεδρίασιν τής 3ης Όκτωβρί

1975, ύποβληθεΐσαν πρότασιν, έξ όλων τών πτερύγων τ 
Σώματος, είς τό Τμήμα Θερινών Διακοπών τής Βουλής, άπ 
φασίζομεν :. ' \

Τήν καταβολήν έκ τοΰ Προϋπολογισμού τής Βουλής Οιι 
έτους 1975 καί είς βάρος τού Κωδικού άριθμοΰ 0261 ίδιο 
τέρας άμοιβής είς τό άπασχοληθέν πλέον τής συνήθους έ 
γσσίας αυτού προσωπικόν, κατά τήν λειτουργίαν τοΰ Τμ 
ματος Θερινών Διακοπών τής Βουλής καί είς τάς εξής κατ 
γορίας δικαιούχων.

α) Είς τό ύπό οίανδήποτε σχέσιν προσωπικόν τής Βουλί 
ώς καί τούς άπεσπασμένους ή άλλως πως διατεθέντας είς τ 
Βουλήν. - · · < -

ν, β) Είς τούς ύπηρετοϋντας είς τό Γραφεΐον Προέδρου τ 
Βουλής ύπό οίανδήποτε σχέσιν, τής ύπηρεσίας των ταύτ 
βεβαιουμένης ύπό τοΰ Διευθυντοΰ τοΰ Γραφείου Προέίρ 
τής Βουλής.

γ) Είς τούς ύπηρετοϋντας είς τά Γραφεία τών Άντιπρο 
δρων τής Βουλής, ύπό οίανδήποτε σχέσιν, τής ύπηρεσίας τ< 
ταύτης βεβαιουμένης ύπό τοΰ οικείου ’Αντιπροέδρου τ 
Βουλής.

δ) Είς τούς ύπηρετοϋντας είς τό Γραφεΐον τού Άρχηγ 
τής ’Αξιωματικής Άντιπολιτεύσεως καί μέχρι δύο ύπαλλ 
λ.ων, τής ύπηρεσίας των ταύτης βεβαιουμένης ύπό τού Άρχ 
γού τής ’Αξιωματικής Άντιπολιτεύσεως.

ε) Είς τούς παρά τή Βουλή άπεσπασμένους ή άλλως πι 
διατεθέντας οδηγούς αύτοκινήτων, τής ύπηρεσίας τούτων β 
βαιουμένης ύπό τού Διευθυντοΰ τοΰ Προσωπικού τής Βουλή

στ) Είς τούς ύπηρετοϋντας είς τήν Φρουράν τής Βουλέ 
Αξιωματικούς καί άνδρας τής Χωροφυλακής, τής ύπηρεσί: 
τούτων βεβαιουμένης ύπό τού Φρουράρχου τής Βουλής.

Ή ώς άνω άμοιβή, καταβαλλομένη διά καταστάσεως, κλ 
μακούται άνοιλόγως τής παρ’ έκάστου προσφερθείσης έργ 
σίας διά τό χρονικόν διάστημα τής λχιτουργίας τού Τμ 
ματος Θερινών Διακοπών τής Βουλής, δι’ άποοάσεως τ 
Γενικού Διευθυντοΰ τής Βουλής καί έπί τή βάσει ήτιολογ 
μένης προτάσεως τού Προϊσταμένου έκάστης ύπηρεσίας, δ 
δύναται δέ νά ύπερβή διά τούς προσενεγκόντας μείζονας 
ναντι τών άλλων, ύπηρεσίας. τό ήμισυ τών μηνιαίων άποδοχι 
αύτών.

Οί δικαιούχοι τής άνωτέρω άμοιβής, οί όποιοι δέν μισθ 
δοτούνται παρά τού Λογιστηρίου τής Βουλής, δέον όπως, π 
ραν τών λ.οιπών ώς άνω δικαιολ.ογητικών προσαγάγουν καί β 
βαίωσιν τοΰ έργοδότου αύτών, περί τών καταβαλλόμενων α 
τοΐς άποδοχών καί έπιδομάτων.

Προκειμένου περί τών ημερομισθίων, διά τήν έφαρμογ 
τής παρούσης, ώς μηνιαίος μισθός ύπολ.ογίζεται το 25πλάσι



οϋ Ημερομισθίου αυτών μετά τών επιδομάτων λόγω πολυε- - 
συς-υπηρεσίας καί οικογενειακών βαρών.

'Η παρούσα ^δημοσιευθήτω διά τής Έφημερίδος τής Κυ- 
ερνήσεως. .. . . :— -

— Έν Άθήναις τή 3 Νοεμβρίου 1975 
Ό Πρόεδρος τής Βουλής 

ΚΩΝΣΤ. ΕΓΣΤ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

'Η παρούσα δημοσιευθήτω διά τής Έφημερίδος τής Κυ- 
βερνήσεως.

Έν ’Αθήναις τή 21 Νοεμβρίου 1975 
Ό Πρόεδρος τής Βουλής

ΚΩΝΣΤ. ΕΤΣΤ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

Άριθ. 0196/3466

VpiQ. 5160/3438.

Ιερί χορηγήσεως ιδιαιτέρας άμοιβής εις παραλειφθείσας 
κατηγορίας τινάς τοϋ προσωπικού τοϋ άπασχοληθέντος 
κατά την συζήτησιν καί ψήφισιν τοϋ Συντάγματος.

Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τής ύπ’ άριθ. 3717/ 
2421/6.8.75 ήμετέρας άποφάσεως περί συστάσεως επιτρο
πής μελέτης τών άφορώντων εις τό κεφάλαιον περί προϋ
πολογισμού έξόδων καί Αογιστικοϋ έν γένει τής Βουλής 
καί καταρτίσεως σχετικού προσχεδίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΑΗΣ
• V τ-* * > »/ |Εχοντες υπ οψει .
1. Τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 123 τοϋ Κανονισμοΰ τής Βου

ής· ( , 1 „
2. Τον προϋπολογισμόν τής Βουλής τοϋ οικονομικοϋ έτους

975.
3. Την ληφθεΐσαν κατά την συνεδρίασιν ΡΙΑ τής 27 Ίου- 

ίου 1975 άπόφασιν τής Βουλής περί χορηγήσεως ιδιαιτέρας 
μοιβής εις τό άπασχοληθέν, πλέον καί έκτος τοϋ κύκλου τής 
υνήθους εργασίας αύτοϋ, προσωπικόν, κατά τήν συζήτησιν 
αί ψήφισιν τοϋ Συντάγματος τής 9 ’Ιουνίου 1975.

4. Τήν έκφρασθεΐσαν έπιθυμίαηολων τών πολιτικών μερί-_ 
ων τής Βουλής περί διευρύνσεως τοϋ κύκλου τών δικαιούχων 
αί αύξήσεως τοϋ ποσοϋ τής καταβλητέας άμοιβής εις τούς 
πασχοληθέντας κατά τήν συζήτησιν καί ψήφισιν τοϋ Συντά- 
ματος της 9 ’Ιουνίου 1975.

5. Τήν ΰπ’ άριθ. 3532/2333/25.7.1975 άπόφασι·. ήμών.
6. "Οτι εις τήν άνωτέρω άπόφασιν ήμών παρελει ρθησαν 

ατηγορίαι τινές έκ τοϋ προσωπικού τοϋ άσχοληθέντος κατά 
ήν συζήτησιν καί ψήφισιν τοϋ Συντάγματος, πλέον καί έκτος 
οϋ κύκλου τής συνήθους έργασίας αύτοϋ, προτάσει τοϋ Γ-ε- 
.κοΰ Διευθυντοϋ τής Βουλής, άποφασίζομεν r
Τήν καταβολήν έκ τοϋ προϋπολογισμού τής Βουλής οίκονο- 

ικοΰ έτους 1975 καί εις βάρος τοϋ Κ.Α: 0261 ιδιαιτέρας 
χοιβής εις τάς εξής κατηγορίας τοϋ άπασχοληθέντος κατά 
ήν συζήτησιν καί ψήφισιν τοϋ Συντάγματος τής 9.6.1975 
οοσωπικοϋ κατά τάς κάτωθι διακρίσεις, προς άνταπόκρισιν 
:τω καί βραδέως, εις όφειλομένας υποχρεώσεις :
1. Εις εκατόν ένδεκα (111) υπαλλήλους τοϋ Εθνικού 

χπογραφείου, οί όποιοι περιλαμβάνονται εις τάς άπό 21 Αύ- 
ύστου 1975 δύο καταστάσεις τοϋ Προϊσταμένου τής 'Υπη- 
σίας τοϋ Εθνικού Τυπογραφείου, δραχμάς δύο χιλιάδας 
.000) είς έκαστον.
2. Ποσον ίσον προς τον μηνιαϊον βασικόν μισθόν μετά τών 
ιδομάτων πολ.υετοϋς υπηρεσίας καί οικογενειακών βαρών 
; τούς ύπηρετοϋντας εις τό Ύπουργεΐον Προεδρίας Κυβερ- 
σεως οδηγούς αυτοκινήτων καί μέχρι πέντε (5) κατ’ άνώ- 
τον όριον, άπασχοληθέντάς δέ διά τήν μετακίνησιν τοϋ Προ- 
ρου τής Ειδικής Κοινοβουλευτικής έπί τοϋ Συντάγματος 
πιτροπής τοϋ Προέδρου τής Κυβερνήσεως καί'τοϋ Ύφυ-, 
υργοϋ παρά τώ Πρωθυπουργώ.
' Η άπασχόλησις τών οδηγών τούτων εις τό άνωτέρω έργον 
τα τήν διάρκειαν συζητήσεως και ψηφίσεως τοϋ Συντάγμα- 
ς 1975 θά άποδεικνύεται διά βεβαιώσεως τοϋ Δ/ντοϋ τοϋ 
αιτέρου γραφείου τοϋ 'Υφυπουργού παρά τώ Πρωθυπουργώ
3. ‘Ποσον ίσον προς τον μηνιαϊον μισθόν.μετά τών έπιδομά-
ί πολυετούς υπηρεσίας καί εύδοκίμου παραμονής είς τον 
τον βαθμόν εις τούς ύπηρετοϋντας είς τήν υπηρεσίαν άσφα- 
ας, τού 'Υπουργού Εσωτερικών καί μέχρι δύο (2) κατ’ 
υτατον όριον. ‘ _ *
Η άπασχόλησις τούτων είς τό άνωτέρω έργον κατά τήν 
ρκειαν συζητήσεως καί ψηφίσεως τοϋ Συντάγματος 1975 
άποδεικνύεται διά βεβαιώσεως τοϋ Δ/ντοϋ τοϋ ιδιαιτέρου 

αφείου τοϋ 'Υπουργού ’Εσωτερικών.

Έχοντες ύπ’ δψει :
α) Τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 1 τοϋ ύπό στοιχεϊον Π/1975 

Ψηφίσματος τής Ε' ’Αναθεωρητικής Βουλής καί
β) Τήν ύπ’ άριθ. 3717/2421/6.8.75 ήμετέραν άπόφασιν, 

άποφασίζομεν :
1. Τροποποιοϋμεν τήν έν θέματι ήμετέραν άπόφασιν καί 

όρίζομεν χρόνον περατώσεως τών έργασιών τής διά τής ως 
άνω άποφάσεως ήμών συσταθείσης Επιτροπής καί ύποβολής 
τοϋ σχετικού προσχεδίου είς τήν Επιτροπήν καταρτίσεως 
Κώδικος Κανονισμού Όργανώσεως τών ύπηρεσιών τής 
Βουλής καί καταστάσεως τοϋ. Προσωπικού αυτής τήν 3ην 
Δεκεμβρίου έ.έ.

2. Διά τήν άποζημίωσιν τών μονίμων υπαλλήλων μελών 
τής ώς άνω Επιτροπής, θέλει ίσχύσει ή ύπ’ άριθ. 70064/ 
2381/30.5.75 κοινή άπόφασις ήμών καί τοϋ 'Υπουργού 
Οικονομικών, προσηυξημένης κατά πεντήκοντα τοίς εκατόν 
(50%) τής έν αύτή άμοιβής.

3. 'Η κατά τ’ άνωτέρω άποζημίωσις θά καταβληθή έφ’ 
1 άπαξ καί άναλόγως τών πραγματοποιηθεισών συνεδριάσεων,

διά χρηματικού έντάλματος, έκδοθησομένου δι’ άποφάσεως 
ήμών είς βάρος τού προϋπολογισμού έξόδων τής Βουλής 

’ οίκον, έτους 1975 καί’ύπό κωδικόν άριθμόν 0265. ·
4. Κατά τά λοιπά ισχύει ή ύπ’ άριθ. 3717/2421/6.8.75 

άπόφασις ήμών.
'Η πάροϋσα δημοσιευθήτω διά τής Έφημερίδος τής Κυ

βερνήσεως, κυρωθήτω δέ ύπό τοϋ Κώδικος Κανονισμού 
Όργανώσεως -τών 'Υπηρεσιών τής Βουλής καί καταστά
σεως τού Προσωπικού αυτής (Τμήμα Λογιστικού).

Έν Άθήναις τή 26 Νοεμβρίου 1975 
Ό Πρόεδρος τής Βουλής 

ΚΩΝΣΤ. ΕΥΣΤ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
Άριθ. 4588. . - i

Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τής διά τής ΰπ’ 
άριθ. 1533/996/1.4.75 άποφάσεως τοϋ Προέδρου τής 
Βουλής (ώς αΰτη έτροποποιήθη καί συνεπληρώθη διά τής 
ύπ’ άριθ. 3580/2358/29.7.75 όμοιας) συγκροτηθείσης
Επιτροπής. ,

. V- Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Έχοντες ύπ’ δψει την ύπ’ άριθ.· 3580/2358/29.7.1975 

άπόφασιν ήμών «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τής 
διά τής ύπ’ άριθ. 1533/996/1.4.75 άποφάσεως ήμών συγ
κροτηθείσης Επιτροπής καταγραφής καί έπιστημονικής έκ- 
δόσεως τών έν τή Βιβλιοθήκη τής Βουλής ύπαρχόντων ιστο
ρικών έγγράφων καί κωδίκων», άποφασίζομεν :

Άνασυγκροτοϋμεν τήν ώς άνω Επιτροπήν άποτελουμένην 
έκ τών κάτωθι μελών :

1. Ίωάννου Πούλου Δ.Φ. Επιτίμου Συντάκτου τοϋ Ιστο
ρικού Λεξικού τής Ακαδημίας Αθηνών, ώς Προέδρου.

2. Δόμνας Δοντά, Διευθυντρίας Αρχείου Υπουργείου Ε
ξωτερικών, Ιστορικού. .

3. Παναγιώτου Νικολοπούλου, Δ.Φ., Έπιμελητοΰ τού



του νομίμου αναπληρωτου αυτου,ανευ δικαιώματος άμοιρης.
6. Κυριακής Μαμώνη, Φιλολόγου Δ.Φ., παλαιογράφου, ως 

συνεργάτιδος μέ την ιδίαν ώς καί τα λοιπά μέλη της Επιτρο
πής αμοιβήν. Εις ταύτην ανατίθενται τά καθήκοντα^ τής προ
ετοιμασίας τής έκδόσεως τοϋ ώς άνω έργου τής έκάστοτε 

'παρ’ αυτής συντελουμένης εργασίας βεβαιουμένης παρά τοϋ 
Προέδρου τής Επιτροπής.

Γραμματέα τής ώς άνω Επιτροπής όρίζομεν τον έπί 4ω, 
βαθμώ υπάλληλον τής Βιβλιοθήκης τής Βουλής Θωμάν Πα- 
παδόπουλον.

Κατά τά λοιπά ισχύει ή ύπ’ άριθ. 1533/1.4.75 άπόφασις 
ημών (ΦΕΚ 36/1975 τεύχος Β').

Ή παρούσα δημοσιευθήτω διά τής Έφημερίδος τής Κυ- 
βερνήσεως.

Έν Άθήναις τή 6 ’Οκτωβρίου 1975 
V-' Ό Πρόεδρος τής Βουλής- ■ . ·

ΚΩΝΣΤ. ΕΤΣΤ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

Άριθ. 5557/3754. •

Περί καταβολής εις τον προϋπολογισμόν τής Βουλής τοϋ 
οικονομικού έτους 1975 ιδιαιτέρας άμοιβής εις τό άπα- 
σχοληθέν προσωπικόν τής Βουλής (τής Στενογραφικής 

__Λ 'Υπηρεσίας) διά τήν^τήρησ^ν των πρακτικών τής δίκης 
τών πρωταιτίων τοϋ πραξικοπήματος τής 21.4.1967.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 
■ Έχοντες ύπ’ δψει :· Ξ.

1. Τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 123. τοϋ Κανονισμού τής
Βουλής.'" . ■ ■'...

2. Τον προϋπολογισμόν τής Βουλής τοϋ οικονομικού έτους
.1975.- ν V . ·■:·?.;■ "ν':,.

• 3. Την ύπ’ άριθ. 13170/17.10.75 άττό'φασιν τοϋ Ύπουρ- " 
γοΰ Οικονομικών περί αύξήσεως'είς τον προϋπολογισμόν 
τών έξόδιρν τής Βουλής τοϋ οικονομικού έτους 1975 τής ι 
πιστώσεως φορέως 100 Κεντρική 'Υττηρεσία Κωδ. άριθμός 
0261 κατά δραχμάς 484.000, ήτοι εις δραχμάς 47.284.000.

4. Την άπασχόλησιν, εντολή ημών, 37 υπαλλήλων τής 
Στενογραφικής 'Υπηρεσίας τής Βουλής διά την τήρησή 
τών πρακτικών τής δίκης τών πρωταιτίων τοϋ πραξικοπή
ματος τής 21ης ’Απριλίου 1967 (στενογράφησις, άποστε- 
νογράφησις, δακτυλογράφησις καί ταξινόμησις αυτών), κατά 
τό από 28 ’Ιουλίου 1975 μέχρι 22 Αΰγούστου 1975 χρονι
κόν διάστημα, πλέον καί έκτος τοϋ κύκλου' τής συνήθους 
έργασίας αύτών, υπό ίδιαζούσας συνθήκας, ήτοι πέραν τοϋ 
κεκανονισμένου ώραρίου καί τοϋ χρόνου^ύπερωριακής άπα- 
σχολήσεως αύτών, καθ’ ήμέρας άργιών καί Κυριακών, μετ’ 
άνάκλησιν όλων τών χορηγηθεισών κανονικών άδειών, προς 
ένημέρωσιν τών μελών τοϋ Κοινοβουλίου.

ΟΟΟ^δρχ. ήμερησίως καί διά πλήρη άπασχόλησιν 19 ήμερώ-,
γ) Εις τους έπί βαθμω 5ω ύπαλλήλους Μαυρούκαν Σάράν 

τον καί Σωτηροπούλου Μαρίαν, άνά 850 δραχ. ήμερησίω 
καί διά πλήρη άπασχόλησιν 19'-ημερών.

δ) Εις τούς έπί βαθμω 6ω υπαλλήλους Μασούραν Άρι 
στείδην, Τζέμου Μαρίαν διά πλήρη άπασχόλησιν 19 ήμερώ 
καί εις τήν έπί βαθμώ 6ω υπάλληλον, Παπαγρηγοράκ 
Αικατερίνην διά πλήρη άπασχόλησιν 19 ήμερών, άνά 80< 
δΡΧ· ήμερησίως. , ,

ε) Εις τούς έπί βαθμω 8ω ύπαλλήλους Παγώνη Εύαγγε 
λίαν, Τατσιώνη Λαμπρινήν, Λυμπερόπουλον Δημήτριον 
Κωνσταντίνου Ζωήν, Μπουγιούκου Σοφίαν, άνά 700 δραχ 
ήμερησίως καί διά πλήρη άπασχόλησιν 19 ήμερών.

στ) Εις τούς έπί βαθμω 9ω ύπαλλήλους Κακλαντέρι 
Σοφίαν, Μιμίδην Νικόλαον, Γρέκαν Ήλίαν άνά 650 δραχ 
ήμερησίως καί διά πλήρη άπασχόλησιν 19 ήμερών,- /

Εις τήν ύπάλληλον Φλουτάκου Καλλιόπην 650 δρχ. ήμε 
ρησίως καί διά πλήρη άπασχόλησιν 19 ήμερών.

ζ) Εις τήν έ7ΐί βαθμω 4ω ύπάλληλον Ξεπλάτη Έρση 
700 δραχ. ήμερησίως καί διά πλήρη άπασχόλησιν 19 ήμε 
ρών, εις τήν έπί βαθμω 6ω ύπάλληλον Λαμπροπούλου Φω 
τεινήν 500 δραχ. ήμερησίως καί διά άπασχόλησιν 9 ήμερών 
εις τον έπί βαθμώ 7ω ύπάλληλον Άγγελόπουλον Σιτυρίδωνι 
700 δραχ. ήμερησίως καί διά πλήρη έντατικήν άπάσχόλησι 
19 ήμερών, εις τόν έπί βαθμώ 8ω ύπάλληλον Γκάργκα 
Γεώργιον 500 δραχ. ήμερησίως καί διά πλήρη άπάσχόλησι 
19 ήμερών. 1 Ν »

η) Εις τόν έπί βαθμώ 8ω ύπάλληλον Κωστρύπαν Κων 
σταντΐνον, εις τόν έπί συμβάσει Ι.Δ. ύπάλληλον Βάλβη 
Άνδρέαν άνά 600 δραχ. ήμερησίως καί διά πληρη άπασχό 
λησιν 19 ήμερών, εις τόν κλητήρα Παπανικολάου Βασίλειο 
500 δραχ. ήμερησίως καί διά πλήρη άπασχόλησιν 19 ήμερών

■ θ) Είς τάς Δακτυλογράφους της Στενογραφικής Ύπηρε 
ρεσίας Τσούνη Ευανθίαν,. Λουκοπούλου Χριστίναν, Μητρο 
πούλου Παναγιώταν Γαλατά Κωνσταντίναν, Ζαφειροπούλο 
’Αλεξάνδραν, Ήλιοπούλου Μαρίαν, Χριστάκη Μαρίαν άν 
500 δραχ. ήμερησίως καί διά πλήρη άπασχόλησιν 19 ήμερώ 
καί είς τήν Δρακοπούλου Κωνσταντίναν 500 δρχ. ήμερησίω 
καί διά πλήρη άπασχόλησιν 8 ήμερών.

6. Προς τήν κατά τ’ άνωτέρω καταβαλλομένην άποζη 
μίωσιν συμψηφίζονται τά 2/3 τής προσω^ινώς ύπό τής Βου 
λής καταβληθείσης διά τόν μήνα Αύγουστον 1975 άποζημιιό 
σεως δι’ ύπερωριακήν έργασίαν είς έκαστον τών άνωτέρι 
ύπαλλήλων.

Ή παρούσα δημοσιευθήτω διά τής Έφημερίδος τής Κυ 
βερνήσεως.

Έν Άθήναις τή 19 Δεκεμβρίου 1975 
Ό Πρόεδρος τής Βουλής

5. Τήν ύπό τοϋ Γενικού Γραμματέως τής Βουλής ύπο- 
βληθεΐσαν άπό 17.12.75 σχετικήν πρότασιν, άποφασίζομεν :

Τήν καταβολήν έκ τοϋ προϋπολογισμού τής Βουλής οικο
νομικού έτους 1975 καί είς βάρος τοϋ Κ.Α. 0261 ιδιαιτέρας 
άμοιβής είς τό άπασχοληθέν προσωπικόν τής Βουλής έκ 
τριάκοντα επτά (37) ύπαλλήλων τής Στενογραφικής Ύττη- 
ρεσίας άπό 28.7.75 έως 28.8.1975 διά τήν τήρησιν τών 
πρακτικών τής δίκης τών πρωταιτίων τοϋ πραξικοττήματος 
τής 21.4.67 πλέον καί έκτος τοϋ κύκλου τής συνήθους έργα
σίας αύτών κατά τάς κάτωθι διακρίσεις :

α) Είς τούς έπί βαθμώ 2ω ύπαλλήλους Φλούδαν Ίωάννην 
Διευθυντήν τής Στενογραφίας Υπηρεσίας, 1.000 δραχμάς 
καί Εύστρατίου Κων/νον 950 δραχ. ήμερησίως καί διά πλήρη 
άπασχόλησιν 19 ήμερών.

β) Είς τούς έπί βαθμώ 4ω ύπαλλήλους Ξεπλάτην Πέτρον, 
Εύστρατίου Αλεξάνδραν, Μπαρδάκον Δαμιανόν, Μασούραν

ΚΩΝΣΤ. ΕΥΣΤ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

Άριθ. 1359/982.

«Περί τροπαποιήσεως καί χηρεληρώτεως τών διατάξεων -π 
Κανονισμού τής Βουλής τών άφορωσών είς τήν όργάνωσι 
τών υπηρεσιών καί εις τήν κατάστχτιν τού Προσωπικέ 
αυτής» ώς καί τό άρ-ύρον 7 παρ. 2 τού ύπό στοιχείο 
HV75 Ψηφίσματος τής Ε' Άνα-ύεωρητικής Βουλής τώ 
'Ελλήνων: «Περί συστάσεως Επιτροπής προς κατάρτισι 
Κώϊικος Όργανισμοϋ τών 'Υπηρεσιών τής Βουλής ν.: 
κ.αταστάσεως τού Προσωπικού αύτής καί άλλων τινών δι: 
τάξεων». .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 
Έχοντες ύπ’ δψει :

1. Τό άρθρον 1 τοϋ Ν.Δ. 194/74 «Περί τροποποιήσει



- 17 —

καί συμπληρήσεως τών διατάξεων τοϋ Κανονισμού τής Βουλής 
των αφορωσών εις τήν όργάνωσιν των υπηρεσιών καί εις 
τήν κατάστασιν τοΰ Προσωπικού αυτής» ώς καί τό άρθρον 
7 παρ. 2 τοϋ ύπό στοιχεΐον Η'/75 Ψηφίσματος τήι^ Ε' ’Α
ναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων «περί συστάσεως Ε
πιτροπής προς κατάρτισιν Κωδικός ’Οργανισμού των Υπη
ρεσιών τής Βουλής καί καταστάσεως τοϋ Προσωπικού αυτής 
καί άλλων τινών διατάξεων».

2. Τό γεγονός δτι άνδρες τής ’Αστυνομίας πόλεων διετέ- 
θησαν διά τήν προσωπικήν άσφάλειχν των μελών τοϋ Προε
δρείου τής Βουλής καί των ’Αρχηγών τών Πολιτικών Κομ
μάτων καί προσφέρουν ΰπερωριακήν καί νυκτερινήν εργασίαν 
τέρm τοϋ σα/ή'ϋιονς ορίου, άποφασίζομεν:

Έγκρίνομεν ,δπως, διά τό άπό 1/1 εοας 31/12/76 χρονικόν 
διάστημα, εις τούς κατά τ’ ανωτέρω έκτεθέντα διατεθέντας 
άνδρας τής ’Αστυνομίας πόλεων καί διά τήν παρ’ αυτών 
προσφερομένην ΰπερωριακήν καί νυκτερινήν καί πέραν τοϋ 
συνήθους, υπηρεσίαν, καταβάλλεται άποζημίωσις κατά τάς 
περί υπαλλήλων τής Βουλής ΐσχυούσας διατάξεις, εις βάρος 
τοϋ Κ.Α. 0261 τοϋ Προϋπολογισμού έξόδων τής Βουλής οί
κον. έτους 1976. .

Τό ποσόν τής χορηγηθησομένης άποζημιώσεως διά τήν 
ανωτέρω αιτίαν ενός έκάστου τών δικαιουμένων ταύτης, άνά- 
λογον προς τήν κχτχβχλλομένην άποξημίωσιν διά τήν αυτήν 
αιτίαν προς τά διά τάς άνάγκας τών μελών τής Κυβερνήσεως 
άπεσπχσμένων οργάνων τών Σωμάτων ’Ασφαλείας θέλει κχθ- 
ορίζηται ύπό τοϋ Γενικοϋ Γραμματέως τής Βουλής άναλόγως 
τής παρ’ έκάστου προσφερομένης ύπερωριακής καί νυκτερι
νής υπηρεσίας εις κατάστασή δεόντως τεθεωρημένην.

Ή παρούσα δημοσιευθήτω διά τής "Έφημερίδος τής Κυ
βερνήσεως καί κυρωθήτω διά τής προτάσεως τροποποιήσεως 
καί συμπληρώσεως τοϋ Κχνονισμοϋ τής Βουλής - Μέρος Β' 
Προσωπικόν — «περί άντιμετωπίσεως ειδικών θεμάτων τοϋ 
Προσώπικοϋ τής Βουλής μέχρι τής ψηφίσεως τοϋ Κώδικος' 
Όργανισμοϋ τών ‘Τπηρεσιών τής Βουλής καί καταστάσεως 
τοϋ Προσώπικοϋ αυτής». - ·■

Έν Άθήναις τή 18 Μαρτίου 1976

Ό Πρόεδρος τής Βουλής 

ΚΩΝΣΤ. ΕΤΣΤ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


