
Έεΐ τεϋ σχεδίου Nόμου «τερί ρυ-ίμίσεως οικονομικών τινων 
■δεμάτων τον 'Υπουργείου Εμπορικής NζυΤ'.λ!σς>’·

Π ροζ τι/) βουλήν τών-'Ε/.λήνων -----
1. Λ'.ά τού ΰποβαλλομένου σχεδίου Νόμουυ έπιδιώκεται 

ή νομοθετική ρύθμισες δαπανών “άφορωσών εις τάς Δημο
σίας Σχέσεις των Υπηρεσιών τοϋ YEN'.

2. Είδικώτερον διά τοϋ άρθρου 1 τοϋ σχεδίου καθορί
ζονται, άναλυτικώς αΐ δαπάναι αί όποϊαι δύνανται νά πραγμα
τοποιούνται έκ τών σχετικών πιστώσεων τών έγγεγραμ- 
αένων εις τον προϋπολογισμόν τοϋ Ύρουργείου Εμπορικής 
Ναυτιλίας διά τάς συγκεκριμένας περιπτώσεις.

3. Ή έλλειψις νομοθετικής ρυθμίσεως επί τών ώς ανωτέρω 
θεμάτων δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα εις την 3 πη- 
ρεσίαν καθ’ όσον ή άρμοδία Υπηρεσία τοϋ Ελεγκτικού 
Συνεδρίου εύρίσκεται προ αδυναμίας ένταλματοποιησεως 
τών σχετικών δαπανών. Ανάλογος διάταςις υφισταταί και 
εις τό άρθρον 105 τοϋ Ν.Δ. 3365/22.9.55 «περί κώδικος 
τοϋ Σώματος τής Ελληνικής Χωροφυλακής».

4. Οΰτως έχει έν γενικαϊς γραμμαϊς τό έν λόγω σχέδιον 
Νόμου, όπερ εχομεν την τιμήν νά θέσωμεν ύπ’ όψιν τής 
Εθνικής ’Αντιπροσωπείας πρός ψήφισιν.

Έν Ά·5ήναις τή 27 "Απριλίου 197G 

. Οί Υπουργοί

Οικονομικών Εμπορικής Ναυτιλίας
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ Α. ΠΑΠΛΔΟΓΓΟΝΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
( Κατ’ άρθρον 75 παράγραφος 3 τοϋ Συντάγματος) 

Τών 'Υπουργών Οικονομικών καί Έμποριλής Ναυτιλίας 
περί τοϋ τρόπου καλύψεως τής δαπάνης -τής προκαλουμένης 
έκ τών διατάςεων τοϋ Σχεδίου Νόμου ' «περί ρυθμίσεως 
οικονομικών τινων θεμάτων τού Υπουργείου ’Εμπορικής 
Ναυτιλίας».

1. Έκ τών Διατάξεων τοϋ άνωτέρω σχεδίου Νόμου 
προκαλεΐται ή άκόλουθος δαπάνη εις βάρος τοϋ τακτικού 
προϋπολογισμού 'Υπουργείου' Εμπορικής Ναυτιλίας.

α) 87/210/0S51 «Διεθνής Έκθεσις Θεσ/ δρχ. 
νίκης-Όμήρια Χίου κλπ.». 800.C00

β) 87/210/0853 · «Αοιπαί εκθέσεις έν τή 
ήμεδαπή», (Έκθεσις ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ, αΰτη 
λαμβάνει χώραν άνά διετίαν). 3.500.000

γ) 87/210/0855 «’Επιδείξεις δεξιώσεις έορ- 
ταί κλπ. θεάματα» (συμπεριλαμβάνονται βρα
βεία καί έπαθλα). ‘, 100.000

δ) 87/210/0859'«Αοιπαί δαπάναι Δημοσίων 
σχέσεων (Ναυτική Έβδομάς-Συνέδρια κλπ.). 300.000

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

“Ητοι σύνολον 4.700.000
2. Ή δαπάνη αΰτη άνεγράφη καί ένεκρίθη εις προϋπο

λογισμόν YEN οικονομικού έτους 1976_καί εις τούς οικείους 
κωδικοφορεΐς.
' Έν Άθήναις τή 27 Απριλίου 1976

Οί Υπουργοί
Οικονομικών

Ε. ΔΕΒΑΕΤΟΓΑΟΥ
Έαπορικής Ναυτιλίας 

Α. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ

-Υ::< - . SXHMON ΝΟΜΟΥ• . ν ^ *·;·-* · * * ·’ %.. ·
ιΠερι ρυ-S«μίσεως οικονομικών τινων δεμάτων τοΰ 'Υπουργείου 

... Γ· . - - Εμπορικής Ναυτιλίας: , ' , ,
χ. *- '. ■ Άρ-3ρον 1.
Εις: τον προϋπολογισμόν εξόδων τοϋ Υπουργείου Εμπορι

κής Ναυτιλίας έγγράρονται κατ' έτος πιστώσεις ϊιά τήν πρα- 
γματοποίησιν τών κάτω-Si ίαπα·;ώ.ν: · -

1. Ναυτικών εορτών, τελετών, δεξιώσεων, συμμετοχής εις 
εκθέσεις, συνεδρ:a ή άλλσς εκδηλώσεις εις τήν ημεδαπήν ή 
αλλοδαπήν, ά·3λο-5ετήσεως έπά-ίλων, προμήθειας στεςάνων 
καί λοιπών δαπανών άρθρωσών εις τάς Δημοσίας Σχέσεις τών 
Υπηρεσιών τοΰ 'Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

'Ap-Spoy 2.
. Ή ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται άπό τής ίημοσιευσεώς του 
διά τής Έρημερίδος τής Κυίερνήσεως. ν.

'Εν 'Α·5ήνα·ς τή 28 Απριλίου 1976
Οί Υπουργοί .·

Οικονομικών " . , ’Εμπορικής Ναυτιλίας
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ . ’ Α. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ

ΕΚλΕΣΙΣ ■■ 3
: ■- ’AptO. 59/8/76

Τοϋ Γενικού Λογιστηρίου τοϋ Κράτους (άρθρον 75 παράγρ. 
1 τοΰ Συντάγματος) επί τοΰ. σχεδίου Νόμου τοΰ Ύ- 

. πουργείου ’Εμπορικής Ναυτιλίας «περί ρυθμίσεως οικο
νομικών τινων θεμάτων τοΰ 'Υπουργείου ’Εμπορικής 
Ναυτιλίας». '■· ■. .■*··

Διά τών διατάξεων τοϋ ώς άνωτέρω σχεδίου Νόμου προ- 
βλέπεται ή άναγραφή πιστώσεων είς τόν Προϋπολογισμόν 
εξόδων τοϋ 'Υπουργείου ’Εμπορικής Ναυτιλίας διά τήν 
πραγματοποίησιν "δαπανών Ναυτικών εορτών, τελετών, 

' δεξιώσεωξ συμμετοχής εις εκθέσεις', συνέδριον ή άλλας 
' έκδηλώσεις έν τή άλλοδαπή, άθλοθετησεως επάθλων, 

προμήθειας στεφάνων κλπ.
Έκ τών προτεινομένων ώς άνω διατάξεων προκαλεΐται 

δαπάνη εις βάρος τοϋ Κρατικού Προϋπολογισμού μή δυνα- 
μένη νά καθορισθή έκ τών προτέρων ώς έξαρτωμένη" έκ 
γεγονότων πραγματικών. Κατ’ έκτίμησιν καί βάσει παρα- 
σχεθέντων υπό _ τοϋ 'Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας 
στοιχείων ή ' δαπάνη αΰτη υπολογίζεται εις δραχμάς 
4.700.000 περίπου έτήσίως.

Έν’Αθήναις τή 30 Μαρτίου 1976
' ·. . Ό Γενικός Διευθυντής

’ ■' · ΝΙΚ. ΒΑΛΗΣ '


