
Στην πρόταση νόμου «γιά την κατάργηση της πολυθεσίας,
ώς καί αποκλεισμού των συγγενών 'Υπουργών καί Βου
λευτών έκ τών Διοικήσεων - ’Οργανισμών καί Ν.Π.Δ.Δ.
ελεγχόμενων υπό τοΰ Δημοσίου».

Προς τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων

Διά τοϋ παρόντος σχεδίου νόμου σκοπεΐται ή άρσις μιας 
μακροχρονίου καί άπαραδέκτου άδικίας, ή οποία άπότελεΐ 
ανασταλτικό παράγοντα εις την φυσιολογικήν άνέλιξιν τών 
νέων έπιστημόνων.

Συγκεκριμένα, διά της έπικρατούσης σήμερον συνήθειας, 
τά Διοικητικά Συμβούλια καί τά εκτελεστικά όργανα τών 
Δημοσίων ’Οργανισμών, άλλά καί τών υπό τοϋ Ελληνι
κού Δημοσίου έποπτευομένων τοιούτων, άποτελοϋνται κατά 
συντριπτικήν πλειοψηφίαν άπό ηλικιωμένους, άπό άτομα 
της τρίτης ήλικίας καί κυρίως άπό συνταξιούχους πολιτι
κούς ή στρατιωτικούς, οί όποιοι μέ πείσμα -θά έλεγα γερον
τικόν- επιδιώκουν τήν κατάληψιν κάθε θέσεως, φράσσοντας 
τό δρόμο στις νέες δυνάμεις τοΰ τόπου μας.

Τό ίδιον πνεύμα επικρατεί καί εις τον διορισμόν τών 
άνωτάτων ειδικών λειτουργών, ήτοι Γενικών Γραμματέων 
'Υπουργείων, Νομαρχών κλπ.

Οί συνήθειες αυτές καί τό έπικρατοϋν διά τήν σημερινήν 
εποχήν, μέ τήν άλματώδη καί είς όλους τούς τομείς άνά- 
πτυξιν. νοσηρόν πνεύμα, άποτελοΰν άφορμήν έπικρίσεων, 
έκ μέρους τών πολιτών, ολοκλήρου τοϋ πολιτικοϋ κόσμου 
της χώρας καί δίδει άφορμήν συσσωρεύσεως πικρίας εις 
τούς ικανούς έπιστήμονας, δυναμένους νά. προσφέρουν είς 
τό κοινωνικόν σύνολον πολύ περισσότερα.

’Αλλά καί μία μεγάλη κατηγορία νέων 'Ελλήνων επιστη
μόνων, αποδεδειγμένους ικανών καί οί όποιοι διαπρέπουν 
εις τήν αλλοδαπήν, θά ήδύναντο νά έπιστρέψουν εις τήν 
Πατρίδα των -πού έξ άλλου είναι καί διακαής των πόθος-ί 
καί ν’ άξιοποιηθοΰν έπ’ ώφελεία καί τών ίδίοον καί τοϋ 
τόπου, διοριζόμενοι στις άνωτέρω θέσεις.-- '. C \’ ;Z'C il r -,

Τέλος, πιστεύω ότι ή οικονομική, ή πολιτική καί ή κοι
νωνική άνάπτυξις της χώρας μας δέν! πρέπει εν’, ‘ούδεμιά 
περιπτώσει νά στηρίζεται κατ’ άποκλειστικότητα καί νά 
παραμένη είς χείρας τών συνταξιούχων καί άπομάχων της 
ζωής, άφοϋ ήδη έξήντλησαν τά άποθέματα δυναμισμού καί 
ικανοτήτων κατά τήν τριακονταπενταετή άσκησιν τών κα
θηκόντων των είτε είς τό Δημόσιον είτε είς ίδιωτικάς ε
πιχειρήσεις.

Είναι λοιπόν καιρός ή άνάπτυξις τοϋ τόπου νά άνατεθή 
στά στιβαρά χέρια τών έν ενεργεία πολιτών καί μάλιστα σ’ 
εκείνους, οί όποιοι καί επιστημονικόν ύπόβαθρον έχουν 
ικανόν, άλλά καί είς τήν πράξιν έδοκιμάσθησαν, κυρίως είς 
τόν στίβον τών ελευθέρων επιχειρήσεων, όπου ή πείρα πού 
απέκτησαν είναι ούσιαστική, διότι είς τόν τραχύ άγώνα 
τής επιτυχίας πάντοτε έπλήρωναν τά σφάλματά των έξ 
ίδιων.

Τέλος ή παράγραφος 3 τοϋ άρθρου 1 διά της όποιας άπα- 
γορεύεται ό διορισμός συγγενών προσώπων 'Υπουργών καί

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ Βουλευτών είς τάς καίριας Κρατικάς θέσεις, τίθεται πρό·; 
προστασίαν τοϋ Πολιτικού Κόσμου της χώρας άπό τάς υπο
ψίας καί τούς ψιθύρους περί Οικογενειοκρατίας.

Έν Ίωαννίνοις τή 19 Νοεμβρίου 1981 
Ό προτείνων Βουλευτής
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ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΝΟΜΟΥ

κΓ:ά τήν κατάργηση τής -ελυ5εσίας, ώς καί αποκλεισμού τών 
συγγενών Υπουργών καί Βουλευτών έκ τών Διοικήσεων - 
Οργανισμών καί Ν.Π.ΔΔ. ελεγχόμενων ΰπό τοϋ Δημο

σίου». ■ · ·
Άρθρον 1.

1. Οί πάσης φύσεως καί δΓ οίονδήποτε λόγον λαβόντες 
σύνταξιν, πολιτικοί ή στρατιωτικοί, δέν δύνανται νά διορι- 
σθοϋν μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή εκτελεστικά όργανα 
(Πρόεδροι - Δ/ντές Σύμβουλοι - Συμπράττοντες Σύμβουλοι - 
Γενικοί Διευθυνταί Νομικών Προσώπων Δ.Δ., επιχειρήσεων 
καί οργανισμών έλεγχομένων κατά τήν πλειοψηφίαν .αυτών 
υπό τοϋ Δημοσίου καί λειτουργούντων ύφ’ οίανδήποτε μορ
φήν, ήτοι : ’Ανωνύμου 'Εταιρείας 'Ιδρύματος Κοινωφελούς 
‘ή άλλου σκοπού, ’Οργανισμού Μικτής έπιχειρήσεώς, Σω
ματείου, Ένώσεως, Συνεταιριστικής όργανώσεως οίασδήπότε 
βαθμίδος Ταμείων κυρίας ή έπικουρικής άσφαλίσεως καί 
έν πάση περιπτώσει παντός έν γένει Νομικού Προσώπου 
ούτινος τό Διοικητικόν Συμβούλων καί τά έκτελεστικά 
όργανα * (Πρόεδρος Διευθύνων ή συμπράττων Σύμβουλος 
Γενικός Διευθυντής) διορίζονται είτε άμέσως είτε έμμέσώς 
παρά τοΰ Δημοσίου. ] λ . Δ >

..... 2. .'Ωσαύτως άποκλείεται ό διορισμός τών έξ οίασδή- 
* ποτέ αιτίας συνταξιούχων · Πολιτικών ή Στρατιωτικών.

είς θέσεις μονίμων ή μετακλητών Δημοσίων λειτουργών 
" (Νομάρχαΐ Γενικοί Γραμματείς ‘Υπουργείων κ.λ,π.) τής 
' ίδιότητος τοϋ Συνταξιούχου άποτελούσης κύριον λόγον 
άπαγορεύοντα τόν έν λόγω διορισμόν. . : _ .·.·· ί·

3. ’Αποκλείονται έπίσης διορισμού είς τάς περιπτώσεις
τών παραγρ. 1 καί 2 τοϋ ίδίου άρθρου οί συγγενείς 'Υ
πουργών- Βουλευτών, ώς καί συγγενείς αυτών μέχρι γ’ 
βαθμού συγγένειας έξ αίματος ή άγχιστείας. .< ·

4. Ούδείς Έλλην πολίτης δύναται νά συμμετάσχη · ή
νά διορίζεται είς πλείονας τής μιας θέσεως τών φορέων 
παραγρ'. 1 καί 2 τοϋ αυτού άρθρου. -

Άρθρον 2.
Ή ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς του.
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