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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣ1Σ
Έζί τού σχεΙΒίου νόμου «ζερί κα-δορισμο-ύ -τής χορηγίας 

τού ζροτωρινού ΠροέΒρου τής Δημοκρατίας».

Προς την Ε' 'Αναθεωρητικήν Βουλήν τών Έ/.λήνων

Διά τού «ρ-δρου 3 τού Ψηφίσματος Β' τής 21/24 Δεκεμ- 
βρ!ου 1974 «—spt τού τρόζου άτκήτεως τών αρμοδιοτήτων τού 
ζροτωρινού Προέδρου τής Δημοκρατίας». ώρίτ-δη ότι ή ζα- 
ρεχομένη ζρός τον ζοτωρινόν Πρόεδρον τής Δημοκρατίας χο
ρηγία όρίζεται Βιά νόμου.

Ή Ινοίένητις. ζροκειμένου νά ζροέλ-3η εις όζοβολήν νομο
σχεδίου ζρός ψήφισιν αύτού ύζό τής Ε-3νιχής Αντιζροτω- 
ζείας, άνεζήτητε. κατ’ άρχήν, τον τρόζον τής ρυ-δμίτεως τού 
•δέματος τοότο-j ε!ς τήν χώραν μ2ς κατά τήν ζερίοΒον τής 
ΠροεΒρευοαένης Δη-μοκοατίας. τής ζεριόδου δηλαδή 1924— 
1935.

Ή ζρός τον ΠρόεΒρον τής Δημοκρατίας καταβλητέα χορη
γία καδωρίτδη Βιά τού Ψηφίσματος τής 5ης Ιουλίου 1924 
τής Δ' Συντακτικής Συνελεΰτεως. άνήρχετο Βέ εις το ζοτον 
τών έζτακοτίων ζεντήκοντα χιλιάδων δραχμών έτητίως. Έζι 
ζλέον, Βιετίδετο ζοτόν έζτακοτίων ζεντήκοντα, ομοίως, χιλιά
δων δραχμών δια τήν λειτουργίαν-έν γένεί τών ύζηρετιών τής 
Προεδρίας καί τήν συντήρητιν τού ζροεδρικοϋ μεγάρου. Βρα- 
•Βΰτερόν, -διά τού Ν. 4299/1929, ή ζροεδρική χορηγία ηύςή- 
-5η εις δρχ. 1.200.000, έτητίως.

Τά -οοά τ2ύτ2 έμειώ-3ητ2ν Χ2τά 6% Βία τού Ν. 4994 τής 
22/23 Μαιου 1931. έζανήλ-δον Βέ είς το άοχιχόν ύψος διά τού 
Ν. 6095 τής 2/8 Μαρτίου 1934.

Κ2τά τήν αυτήν ζερίοδον ή βουλευτική άζοζημίωτις άνήρ
χετο είς ένδεκα χιλίάΒ2ς μηνιαίως (άρ·3ρ. 1 τού Ν. 6095/ 
1934). είς 7.000 Βρχ. Βέ χυτά τό έτος 1927.

Κατά τυνέζειαν, ή ζροεδρική χδρηγία άνήρχετο οίς τό έν- 
ϊεκαζλάσιον ζερίζου τής βουλευτικής άζοζημιώτεως κατά τό 
έτος 1934, είς τό Ιδζλάτιον Βέ κατά τό έτος 1929.

Προκε’.μένου νά ρυ-δμιτδή νύν τό ζήτημα τής καταβλητέας 
χορηγίας ττρός τον ζροσωρινόν ΠρόεΒρον τής Δημοκρατίας, 
έκρίδη χρήα'.μον νά ένημερωδή ή Έδνική Άντιζροτωζεία 
ζερί τού ζοτού τής χορηγίας είς τάς συγχρόνους εύρωζαϊκάς 
ϊημοκρατίας.

Τό ύψος τής έτητίας χορηγίας τού ΠροέΒ-ρου τής Γαλλικής 
Δημοκρατίας άνέρχετα: είς 1,5 εκατομμύρια γαλλικά φράγ- 
κα.

Είς τό ζοτόν τούτο ζροττίδενται και είΒικά κονΒύλια Βι’ 
έσοδα κινήτεως κλζ. Σημειωτέου ότι ή έτητία άζοζημίωτις 
τού ζρωδυζουργού μετά τών έςόίδων ζαραττάτεως άνέρχεται 
είς 210 χιλιάΒας γαλλικά φράγκα έτητίως. ή Βέ μηνιαία άζο- 
ζημίωτις τών βουλευτών είς 11.500 χιλιάΒας φράγκα ζερί- 
ζου.

Εις τήν Ιταλίαν ζαρέχονται είς τον ΠρόεΒρον τής Δημοκρα
τίας 30.000.000 λιρέτζα: έτητίως. ζλόον έςόΒων ζαραστά- 
σεως. Ή βουλευτική άζοζημίωτις άνέρχετα·. είς 1.200.000 
λιρέττας μηνιαίος.

Εις τήν A-ύττρίαν, είς τον ΠρόεΒρον τής Δημοκρατίας ζα- 
ρέχονται -1.850.000 τελλίνια έτητίως, 500.000 Βέ τελλίνια 
έτητίως είς τούς ίουλευτάς.

Εν όψει τών συγκριτικών τούτων στοιχείων καί τών συνθη
κών τής Ελληνικής ζραγματικότητος. ή Κυβέρνητις είτηγεί- 
τα·./Β·.ά τού ϋζό. τήν κρίτιν τής Έ-3νικής Άντιζροτωζείας τι- 
δεμενου νομοσχέδιου- όζος ή μηνιαία χορηγία τού ζροτωρινού 
ΠροέΒρου τής Δημοκρατίας κα-3ορισ·3ή ίση ζρός τό τετραζλά- 
τιον τής βουλευτικής άζοζημιώτεως. ζροίλεφδή Βέ καί ή κα
ταβολή είΒικού ζοτού Βι" έσοδα ζαραττάτεως ίτουμένου ζρός 
τό τρίτον τής ζρός τον ΠρόεΒρον τής Δημοκρατίας καταβλη
τέας χορηγίας.

Εκ τού ζοτού τής χορηγίας κρίνετα: εύλογος ή ϋζαγωγή 
είς φορολογίαν τού ήμίτεος αύτής, δεδομένου ότι ϊιά τού ετέ
ρου ήμίτεος κατά τεκμήριου καλύζτονται αί άζαραίτητοι Βιά

■τόν ΠρόεΒρον τής Δημοκρατίας Βαζάναι άτκήτεως τού υψηλού 
λειτουργήματος αύτού. . .

Διά τού άρδρου 3 τού ύζό ψή’φ’ιτιν "νομοδετήματος ρυθμί
ζονται τά τυζικά ζητήματα τής- εγγραφής-'έίς'τόν - κρατικόν:' 
ζροϋζολογιτμόν τών άναγκα-.ουτών ζιστώσεων, ώς καί τά τής 
Βια-3έτεως αυτών. - ' •·: ·'·'· ■'-·

Τέλος. Βιά τού άρδρου 4 ορίζεται άναδραμίχή ισχύς τής 
έζιχειρουμένης ρυδμίτεως άζό 18ης Δεκεμβρίου 1974, άφ" ής 
έΒωτε τον όρκον ό ζροτωρι·/ός Πρόεδρος τής Δημοκρατίας.

Ή Κυίέρνητις Βέν άγνοεϊ ότι, κατά κρατούταν Βιεδνώς 
άρχήν. τό ζοτόν τής χορηγίας ζρός τούς ’Αρχηγούς τών Κρα
τών ορίζεται ζάντοτε ύψηλόν, άνευ ούΒεμιάς άναλογίας ή τυ- 
τχετίτεως ζρός τήν άζοζημίωτιν ή τάς άζοΒοχάς οίουΒήζοτε 
ετέρου οργάνου τού Κράτους, τής χορηγίας μή ·3ε"ωρόυμένης" 
ώς άζοζημιώτεως ή μισ-3ού. άλλ’ ώς μέσου τκοζοϋντος, όζως 
έςασφαλίτη τήν έζιβαλλομένην ύψηλήν ζαράσταζιν καί αί- 
γλην τής Άνωτάτης. έν τώ έτωτερικώ ’Αρχής καί'τής έκ- 
ζροτωζήτεως τού Κράτους Βιε-3νώς.

Αί εϊΒικαί τυν-δήκαι τής έζοχής Βέν έζιτρέζουν είς τήν χώ- 
prv μας άνάλογον ρύ-3μιτιν. Διά τον λόγον τούτον καί μέ άζό- 
λυτον τήν έκτίμητ'.ν ζρός τήν -3έτιν καί τό Πρότωζον τούζρο— 
τωρινού ΠροέΒρου τής Δημοκρατίας, ζροτείνεται είς τήν Βου
λήν ζοτόν σημαντικά κατώτερόν τού έίς τάς άλλ ας χώρας 
ζροίλεζομένου. . .

Τό Βιά τού ύζοβαλλομένου τχεΒίου νόμου ζροτε'ινόμενόν ύψος' 
τής χορηγίας τού ζ-'οσωρινού ΠροέΒρου τής Δτ}μοκρατίας, 
καίτοι μή ζρτεγγίζ < άντιττοίχως ζεριζτώτεις άλλων Δη
μοκρατιών, Βύναται νά ·3εωρη-3ή ώς κάλύζτον τόν έκτε-Sev- 
τα ζροοριτμόν τής χορηγίας.

Ή ίΒιάζου'τα έννοια τής χορηγίας Βικαιολογεί έζίτης τήν 
ύζό τού τχεΒίου νόμου ζροβλεζομένην μερικήν έςαίρετιν άζό 
ζχ^τός φόρου, τέλους ή κρατήτεως.

Έν Ά·3ήναις τή 10 Μαρτίου 1975

Ό έζί τών Οικονομικών 'Τζουργός 
ΕΤΑΓΓ. ΔΕΒΑΕΤΟΓΛΟΤ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ

«Π-ερ! κα-δορισμού τής χορηγίας τού ζροτωρινού 
ΠροέΒρου τής Δημοκρατίας».

Άρ·5ρον 1.

1. Ή ζρός τόν ζροτωρινόν Πρόεδρον τής Δημοκρατίας
ζαρεχομένη μηνιαία χορηγία ορίζεται ιτη ζρός τό τετραζλα- 
τιον τής βουλευτικής άζοζημιώτεως. ^

2. Είς τόν ζροτωρινόν ΠρόεΒρον τής Δημοκρατίας κατα
βάλλεται μηνιαίως ώς έςοΒα ζϊραττάτεως ζοτόν ίσον ζρός τό
τρίτον τής χορηγίας αυτού, μή ύζσκείμενον είς φορολογίαν ή 
κτάτητιν.

Άρ-3ρον 2.

1. Α! ίσχύουσαι Βιατάςεις α) ζερί ύζαγωγής είς τήν φορο
λογίαν είσοΒηματος τής -βουλευτικής άζοζημιώτεως καί β)' 
ζερί ζαρακρατήτεως τού φόρου είσοΒηματος έζί τής -βουλευη 
τικής άζοζημιώτεως, έφαρμόζονται άναλόγως καί έζί τής χό·' 
ρηγίας τού ΠροέΒρου τής Δημοκρατίας. -*7

2. Ή χορηγία καί τά έςοΒα ζαραττάτεως καταβάλλονται
μόνον κα-3’ ημερολογιακόν μήνα. X:d

Ά:-3:ον 3.
‘ ' rV.f

1. Είς τον κρατικόν ζροϋζολογιτμόν έγγράφονται ύζό ίΒιον 
φορέα καί κωΒικούς άρι-3μούς αί άναγκαίαι ζιττώτεις Βιά τήν 
καταβολήν τής κατά τά ζροηγοΰμενα άρ-δρα χορηγίας καί τών 
έςόΒων ζαρατάτεως τού Προέδρου τής Δημοκρατίας.

2. Η ίιά-δετις τών κατά τήν ζροηγουμένην ζαράγραφον 
ζιστώσεων ένεργείται ύζό τού Γενικού Γρχμματέως τής Π·τ«ί- 
ίρίας τής Δημοκρατίας ώς κυρίου Βιατάκτου.


