
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στο σχέδιο νόμου «Σύσταση δέσης Γχουργού χαρά τω Πρω- 

δυχουργώ».

Προς τη Βονλή των Ελλήνων

Με τη σύσταση δέσης Γχουργού ταρά τω II ρωδυχουργώ 
ετικουρείται Ο Πρωδυχουργός στην εξέταση και χαρακολού- 
δηση -δεμάτων του ειδικά κάδε φορά ορίζει.

• Me τη σύσταση της -δέσης αυτής δεν δίγοντσ: ο: αρμοδιό
τητες Γτουργείων και συλλογικών κυβερνητικών οργάνων.

Αδήνα, 20 Σεπτεμβρίου 1984

Ο Γχουρνός Προεδρίας της Κυβέονησης 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΓ

Σύσταση δέσης Γχουργού χαρά τω Πρωδυχουργώ.

Άρδρο μόνο.

Στο άρδρο 13 του Ν. 1266/1982 προστίδεται χαράγρα- 
ρος 4 ως έξης:

«4. Συνιστάται μία δέση Γχουργού -σρά τω Πρωδυχουρ- 
γώ. Οι αρμίνοϊιότητες ταυ Γχουργού χαρά τω Πρωδυχουργώ 
ορίζονται με ατοφάσεις του Πρωδυχουργού. Η σειρά χροβα- 
δίσματος του Γχουργού χαρά τω Πρωδυχουργώ ορίζεται με 
αχόφαση του Πρωδυχουργού, χου ϊη οσιεύεται στην Εφημε
ρίδα της Κυβέρνησε ως». -

Αδήνα, 20 Σεχτεμβρίου 1984

Ο Γχουργός Προεδρίας της Κυβέρνησης 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

(ώρδρο 75 χαρ. 3 του Συντάγματος)
Για τη δαπάνη χου χροκαλείται αχό το σχέδιο νόμου του Γ- 

χουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης ('Σύσταση δέσης 
Γχουργού χαρά τω Πρωδυχουργώ».

Αχό την καταβολή εξόδων χαράστάσης στον Τχουργό χαρά 
τω Πρωδυχουργώ και τη μισδοδοσία 5 μετακλητών υχαλ-

λήλων χο-υ δα υχηρετούν στο γρασ-είο του Γχουργού χροκα- 
λείται δαχανη του Κρατικού Π ροϋχολογισμού αχό δρχ. 
3.500.000 χερίχου ετησίως χου αναλύεται ως εξής:

α) έξοδα χαρ άστασης δρχ. 350.000

ρ) μισδοδοσία χροσωχικού » 3.150.000

σύνολο » 3.500.000

Η σχετική δαχάνη το έτος 1984, χου δεν αναμένεται ση
μαντική, δα αντιμετωχισδεί αχό τις χιστώσεις χου είναι 
γραμυένες στον χροϋχολογισμό εξόδων οικον. έτους 1984.

Αδήνα, 20 Σεχτεμβρίου 1984

Οι Γχουργού
Προεδρίας της Κυβέρνησης Οικονομικών

ΑΠΟΣΤ. ΛΑΖΑΡΗΣ ΓΕΡ. ΑΡΣΕΝΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ

Apt*. 89/20/1984
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους - - -------

(άρδρο 75 χαρ. 1 του Συντάγματος)

Στο σχέδιο- νόμου του Γχουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης 

«Σύσταση δέσης Γχουργού χαρά τω Πρωδυχουργώ».

Με τις διατάξεις χου χροτείνονται με το χαραχάνω σχέ
διο νόμου συνιστάται μία δέση Γχουργού χαρά τω Πρωδυ
χουργώ.

Αχό τις χροτεινόαενες διατάξεις χροκαλείται δαχάνη σε 
βάρος του Κρατικού Π ροϋχολογισμού αχό την καταβολή εξό
δων χαράστασης στον Γχου,ργό και αχό τη μισδοδοσία 5 μετα
κλητών υχαλλήλων του αταιτούνται για τη λειτουργία του 
γραφείου του, αχό δρχ. 3.500.000, χερίχου, ετησίως χου ανα- 
λύεται ως εξής:

Για έξοδα χαράστατης 350.000

Μισδοδοσία Προσωχικού 3.150.000

3.500.000

Αδήνα, 20 Σεχτεμβρίου 1984

Ο Διευδυντής 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΓΤΣΟΣ


