
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Έπί τοΰ σχεδίου N6u.su «περί καθορισμού τή; χορηγίας 
τοΰ Προέδρου τής Δημοκρατίας».

77ρός τήν Βουλήν των 'Ελλήνων

Συμφωνως -50 ς S2 Ρ .;3Γ»2 —£ 

·3ρου 33 καί τής -=?37?*?ίυ 1 
τος. ή προς τον Πρόεδρον τής^ 
ρηγία ορίζεται διά νόμου ψηςΤ 
τής Βουλής.

’.ς τής παραγράφου 3 τού άρ
του αρ-5ρου 72 τού Συντάγμα- 
Δημοκρατίας καταβλητέα χο- 
μμένου Οπό τής Όλομελείας

ΈΞ άλλου, ν.ατά τή/ διάταξι/ τού -ε> ευταίου εδαφίου τής 
παοαγράφου I τού άρθρου 114 τού Συντάγματος, μέχρι τής 
έναρξεως τής ίσχύο’ς τού -/.ατά τ' ανωτέρω έ·'.δο-3ησομένου 
νόμου, το -3έμα τής χορηγίας τοΰ Προέδρου της Δημοκρατίας 
οιέπεται Οπό των διατάσεων των αρθρωτών εις τον προσωρι
νόν Πρόεϊρον τής Δημοκρατίας, ήτοι τοΰ Ν. 23/1973 «περί 
κα·3οοισμοΰ τής χορηγίας τού προσωρινού Προέδρου τής Δη
μοκρατίας».
- Διά-τοΰ-νόμου-τούτου έχει κ α-3 οροτ-λή -ή—μ η ν ;α! α χορηγία. _ 

οιά τον προσωρινόν Π ρόεϊρον τής Δημοκρατίας εις τό τετρα
πλάσιον τής Βουλευτικής άποζημιώοεως.

Ή Βουλευτική άποζπ.ίοσις συμφώνως προς άπόφασιν τής 
Βουλής ληρ-3-είταν κατά τήν συνεδρίασιν ΚΔ τής 22 Δεκεμ
βρίου 1964 διατηοη3είσχν έν ίσ ύι δυνάμει τοΰ Ζ' Ψηφίσμα- 
τος τής 13.2.1973. έχε: όριτόή .:η τττος το σύνολον-τών άπο- 
ϊοχών Προέδρου Άρείου Πάγου.

Διά τοΰ αύτοϋ νόμου επίσης έχει όρ::·3ή ότι εις τον προσω
ρινόν Πρόεδρον τής Δημοκρατίας καταβάλλεται μηνιαίως. 
ώς έξοδα παραστάσεως. πυοόν ίτον προς τό 1/3 τής χορηγίας 
μή υποκείμενον εις φορολογίαν ή κράτητιν.

Τά ώς άνωτέρω καθοριζόμενα είναι ακριβώς όμοια με τά 
προβλεπόμενα ύπό τοΰ Ν. 23/1975 και συνεπώς οϋϊεμία μετα
βολή επέρχεται εις τήν έπί τή βάτει τοΰ νόμου τούτου κατα- 
βαλλομένην μέχρι νοϋδε χορηγία·/ εις τον Πρόεδρον τής Δη
μοκρατίας.

Οι λόγοι οί όοοοίοι έτιβάλλουν τήν ιταροχήν τής χορηγίας 
εις τόν εν ενεργεία Πρόεδρον τής Δη/.οκρατίας. έοοιβάλλουν 
και την παροχήν άτοοζημιώτεως εις τους άιτοχωρήταντας ή 
άποχωοοΰντας Προέδρους τής Δημοκρατίας ώς καί εις τάς 
οικογένειας τούτων, ώς συμβαίνει καί διά τάς οικογένειας τών 
Πρω-S υπουργών, Βουλευτών καί οταντός έν γένει τυνταξιο-ύ- 
χου.

- Περαιτέρω, διά τοΰ άρ-3ρου 4 τοΰ ύπό ψήφισιν νομοσχεδίου 
ρυθμίζονται τά τυπικά ζητήματα τή; εγγραφής εις τόν κρα
τικόν προϋπολογισμόν τών άναγκαιουτών πιστώσεων, ώς και τά 
τής ϊια-3έσ«ως αυτών.

Τό διά τοΰ ΰτοβαλλομένου Σχεδίου Νόμου οοροτεινόμενον 
ΰψος τής χορηγίας τοΰ Προέδρου τής Δηαοκρατίας. καίτοι 
μή πρ-οσεγγίζον άντιττοίχους περιπτώσεις άλλων Δημοκρατι
ών, δύνζτζι νά ·5εωρη3ή ώς καλύπτσν τόν ττροορισμόν τής 
ΖΟΡΉ'3;·

Ή ϊδιάζουσα έννοια τής χορηγίας δικαιολογεί επίσης τήν 
υπο τοΰ Σχεδίου Νόμου προβλεπομένην μερικήν έξαίρεσιν άπό 
παντός φόρου, τέλους ή κρατησεως.

Έν ΤΑ-3ήνα:ς τή 17 Φεβρουάριου 1977 

Ό Υπουργός Οικονομικών

ΕΤΑΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ

Περί κα-3ορ:σμοΰ τής χορηγίας τοΰ Προέδρου τής
Δημοκρατίας.

Άρ-Spcv 1.

1. Ή ορός τόν Πρόεδρον τής Δημοκρατίας παρεχόμενη 
μηνιαία χορηγία ορίζεται ίση προς τό τετραπλάσιον τής βου
λευτικής άποζημιώσεως.

2. Εις τον Πρόεδρον τής Δημοκρατίας καταβάλλεται μη- 
νιαίως, ώς έ^οϊα παραστάσεως, ποσόν ίσον προς τό τρίτον 
τής χορηγίας αύτοϋ. μή υποκείμενον εις φορολογίαν ή κρά- 
τησιν.

" Αρ-3ρον 2.

1. Εις τού; Προέδρους τής Δημοκρατίας τούς άποχωρή- 
5όντας άπό τής ισχύος τοΰ Συντάγματος τοΰ 1975, ώς καί 
εις τούς έφεσής άποχωροΰντας, παρέχεται έκ τοΰ Δημοσίου 
Ταμείου ίσοβίως μηνιαία άποζημέωσις λόγω έξόϊων παρα
στάσεως ίση πρές τό ήμισυ τής παροχής τής προβλεπομένης 
ύπό τής παραγράφου 1 τοΰ άρ-3ρου 1 τοΰ παρόντος.

2. Εις τά μέλη τής οικογένειας τών κερί ών ό παρών νό
μος Προέδρων καταβάλλεται άπό τής έπιούσης τοΰ ·3ανάτου 
των,-τμήμα* τής άποζημιώσεως περί ής ή παράγραφος 1 τού' 
παρόντος άρ·3ρου. έφαρμοζομένων άναλόγως τών έκάστοτε 
ισνυουσων διατάξεων περί συνταξιοδοτήσεως τών οικογενειών 
τών έν ένεργεία πολιτικών ΰπαλλήΰ.ων ή συνταξιούχων τοΰ 
Δημοσίου, όσον αφορά εις τά πρόσωπα, άτινα δικαιούνται ταύ- 
της. τας προΰπο-3εσεις καί τήν διάρκειαν χορηγησεως ώς καί 
τό ΰψος αυτής, όριζομένου εις ποσοστόν τής είς τον άποχω- 
ρήσαντα Πρόεδρον άνη/.ούσης άποζημιώσεως.

3. Η καταβολή τής παροχής τοΰ παρόντος άρ·3ρου άπο- 
κλείει πάσαν άλλη/ έκ συντάξεως παροχήρ/ έκ τοΰ Δημοσίου 
Ταμείου.

’Ap-Spov 3.
1. Αί παροχαί τών άρ·3ρων 1 καί 2 τοΰ παρόντος κατα

βάλλονται μόνον κα-3’ ημερολογιακόν μήνα.
2. Αί ΐσχύουσαι διατάξεις: α) Περί υπαγωγής εις τήν 

φορολογίαν εισοδήματος τής βουλευτικής άποζημιώσεως, και 
β) περί παρακρατήσεως τοΰ φόρου εισοδήματος έπί τής βου
λευτικής άποζημιώσεως εφαρμόζονται άναλόγως καί έπί τών 
παροχών, περί ών ή παράγραφος 1 τοΰ άρθρου 1 καί αί 
παράγραφοι 1 καί 2 τοΰ άρ-3ρου 2 τοΰ παρόντος.

Άρθρον 4.

1. Εις τον Κρατικόν Προϋπολογισμόν έγγράφονται ύπο 
ιϊιον φορέα καί κωδικούς άρ:-3μούς αί αναγκαία! πιστώσεις 
διά τήν καταβολήν τής κατά τά προηγούμενα άρ·δρα χορη
γίας καί τών εξόδων παραστάσεως εις τόν Πρόεδρον τής Δη
μοκρατία; καί εις τά άναφερόμενα εις τό άρ·5ρον 2 τοΰ πα
ρόντος πρόσωπα.

2. Ή διά-3εσ:ς τών κατά τήν προηγουμένην παράγραφον 
πιστώσεων ένεργείται ύπό τοΰ Γενικού Γραμματέως τής Προ
εδρίας τής Δημοκρατίας ώς κυρίου διατάκτου.

Άρ$ρον 5.

Αί έν-άστοτε ΐσχύουσαι διατάξεις περί υγειονομικής περί- 
-3αλψεως τών Βουλευτών ισχύουν καί διά τά πρόσωπα τά άνα- 
φερόμενα εις τά άρ-3ρα 1 καί 2 τοΰ παρόντος.

Άρθρον 6.

Ή ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς του 
εις τήν Εφημερίδα τής Κοβερνήσεως.

Έν Ά-3ήναις τή 17 Φεβρουάριου 1977

ν Ό 'Τπουργός Οικονομικών
ΕΤΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ


