
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Περί συμχληρώσεως τού ΝΑ. 76/1974 «χερί ixavaoopi; 

άχολυύέντων ή έςρτναγχασ-ύέντων εις χαραίτησιν ΰχαλλή- 
λω·ν, άχοχατίττασεως ύχοδ:ΐασ*3έντων χι·. ρι>3ςι,ίσεως 
συναφών νεματων». .

Πρός την Βουλήν των Έλλήνοον
Το Ν.Α. 76/1974 χαρέλεΑε να μεριμνή.ση διά την άτο- 

χαταττατ'.ν τών χατ’ εφαρμογήν τής ΘΥ1967 Σ. Π. τής 
Δίχτατορίας αχολυ-υέντων χατωτέρων ϋχσλλήλων ·μεχρ; xat 
τού ία&μοϋ είσηγητοϋ ή αντιστοίχου. ο: ixotot μολονότι 
έχανεφέρ-ύησαν ά-ύρόως οάτε; τής Κ'/1968 Σ.Π. έχανσχρι- 
•ΰέντες χαρά τών οιχείων έχι Αιχτατορίας Σχι. Ιουλίων. έ.χρ■- 
ϋησαν xat χαλ'.ν ώς μή νομιμόφρονες έναντι τής Αιχτατορίας 
χαΐ χα-υηλώ-ύησαν εχτοτε εις ους όαυμονς χατείχον χατά 
τήν άχόλυσίν των ΰχοσχελισί έντες οΰτω χapa συγχρόνων xat 
νεωτέρων συναδέλφων των.

Διά τον ανωτέρω λόγον άχερρίφ^ηααν ύττό τών αρμοδίων 
Ύτηρεσ:ών ai έμαρο-υέσμως ϋχοδλη-υείσα: αιτήσεις τών ανω
τέρω, ττερt άχοχαταστάσεώς των, ίάσει τού χνεΰματος τών 
διατάσεων τού ΝΑ. 76/1974 μή είσαχ-ύείσαι xôv εις τχς 
συγχροτη-Seίσας έχίτροχάς, μέ την δ y.a ιολογίαν ότ; τό Ν.Α. 
τούτο δεν χεριλαμόάνε! την χατηγορίχ/ των. ενώ ώς χροστι- 
ύεται είς τάς έχ! τών σχετισΑν αίτήσεών των αχαντησεις. 
«ή έχίλυσις τοΰ χροίλήμα-τος αυτού, άχασχολοϋντος xat. ίμε
ρους 'Οργανισμούς, ανάγετ2ΐ εις μέτρα Κυδερνητιχής Πο- 
λιτιχής».

Οί χέρι ών τρέχε ιται ΰχάλληλο:. χαραγχων.ζόμενο: συνεχώς 
χαι συστηματιχώς χατά τάς έχι Αιχτατορίας έντάςε'.ς xat 
ετήσιας χρίσεις ττρος προαγωγήν, χα-3ηλώ-3ησαν r/.τοτε είς ους 
6α-3μοΰς έφερον χχτά την άχόλυσίν των ίάσει τής Θ /1967 
Σ.Π., δι' δ χαΐ μετά την χατάλυσιν τής τυραννας χροεχυ’ΐε 
το άχαράδεχτον άχοτέλεσμα νά ύχηρετούν ϋχό δύο xat τ?ε:ς 
6α·5μους χατωτέρους τω·) συγχρόνων αλλά χχ. νεωτερων 
των, ■ ως άχοδειχνΰεται xat έξ εγγράφων στοιχείων (έχετη- 
ρίϊων χλχ.), τοϋτο δε διότι άχετέλουν μόνιμον στοχον xat 
έτέλουν ΰχο την δυσμένειαν, όχωσδήτοτε τής Δτχτατοριας 
τών χραςιχοχηματιών τής 21.4.1967. * ■

Αέον έχομένως οί ώς άνω ΰχάλληλο: νά χρι-5ώσ:ν ίχ νέο 
xat μέ ίασιν τάς χλαδιχάς εχετηρίδας έτους 1967 τελε. 
ταίας τής χροηγηνείσης Κοινειδουλευτιχής χερ όϊου χρό 
ήδίχήν xat ϋλ:χήν αχοχαταστασιν χυτών χχ ίχχ/οχοίησ·. 
τοΰ χοενοΰ χερί ΐ'.χχίου αίσύήμχτος.

Είς τούτο άχοίλεχε: ή τχ/ημμένη χρότα*:ς Νόμου, χερ 
συμχληρώοεως τού Νυλ. 76/1974.

ΠΡΟΤΑΣ1Σ ΝΟΜΟΓ
“Αρ-όρον μόνον.

Τό 2ον έδάς:ον τής χαρχγράοου I, του âp-Spou 4 τού ΝΑ 
76/1974 «χέρι έχανα φοράς άχολυ-ύέντων ή έχχνχγχατύέντω 
είς xapαιτητιν ύχαλλήλων, άχοχαταχτάτεως ϋχοδ·,ίατύίντω 
xat ρυνμιαεως συναφών -δεμάτων», συμχληροΰταί άφ’ ής ίοχυσ 
διά τρίτου εδαφίου, έχο^ντος οΰτω:

«Ομοίως xat ΰχο τας αΰτάς χροϋχο·5έσε:ς xptvcvTat χρο 
χροαγωγήα xat ΰχάλληλοι Δημοσίου, Νομιχών Π ροσώχω 
Δ.Σ., Οργανισμόν^ xat Δημοσίων ’Εχιγε:ρήσεων, μεχρ: το 
ίχυμού Εισηγητού ή αντιστοίχου, άχολυύέντες ΐάσει τή 
θ /1967 Συντ. Πράςεως, οίςινες έχανελ·5όντες-ίάσει τή 
ΚΑ'71968 όμοιας χαρόμεινοτν εχτοτε, xat μέχρι τής 2. 
Ιουλίου 1974, εις ους όαύμούς έφερον xaxà την άχόλυσ! 

των, 6ασει τής Σ.Π. OV1967, λ3μΐανομ£νων ίασεχώς ϋτ 
όψε: τών χχτα χλαδους, οίχείων έχετηρίδων τέλους τού έτου 
1966 ώς χαι τών μέχρι τής 21 Άχριλίου 1967 συνταγεισώ 
εχύεσεων υχηρεσ:χ/.ής εχανότητος χαί μόνον, χαρατε:νομένω 
δέ έχι τρίμηνον άχό της δημοστεόσεώς τού χαρόντος τών σχε 
τιχών. χρο-3εσμιών τού ΝΑ. 76/1974».

Έν Άθήναις τή 15 Σεχτε-μίρίου 1977

ΟΙ χροτείνοντες Βουλευταί 
ν ’Αχ. Καχλαμάνης, Άγ. Κουτσόγιωργας.


