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ΕΙΣΜΉΤΙΚΙΙ ΕΚΟΕΣΙΣ
ν.-\ τής "ροτάσεω: Χομον "-ερί άναττροσαρμογής τ:ατ2=εών 

τ:νων τον Χ.Δ. 332 1972 άρθρωσών τό τροσωτ'.κόν τον 
Οργανισμόν Σ:τηροτρίμων Ελλάίος Ο.Σ.Ε. ··.

77ον,' rΛι· Dor/.i/i· η~ιι· E'/./.ijVfor

Τήν li.T.I 972 το :·κτατο?:κόν καό/εστως. ττροέοη ε:ς τεροα- 
γωγάς τον ττροσωττεκον τον U.l'.E. —μετά καίοστέρησ-ν τών 
τεροαγωγών έττί μίαν τιετίαν— ε:ς ττοσοστον 859· "7.ατ εκ.λο*. 
*'ήν». 7.2Τ2 T2i2C2"'.V TOV 2C'i*pOV 44 τον Γ.Κ. Ι1.Ε.1. τών 
τέως Σ.Ε.Κ.

Τα θνσ:22Τ’.7.2 ΤΤρθσίνΤ2 2T'.V2 Ϊ2ΐτ·.μτ,·1>η52ν 7.2Τ2 τάς
ττροαγωγάς 7.2·. έντάΞεις f,T2v ό ο2·νμος άοοσιώσεως ε:ς το 
κα-νεστώς τής οικτατορίας ή ή εννο'.α τών τκραγίντων της.

Π :οήχ·Ι>ητ2ν 7.2τ' αντόν τον τρίτον μή ίκκνοί μέ οεόκρη- 
μένα cν/.Λ2 το:ότητος. νειοτερο: άττέ άττόΊεονς ήλ·.7.·.2ς καί 
νετηρεσιακής καταστάσεως. τ αρηγν.ωνίσνησ αν οέ ικανοί 7.2: 
άψογο: νεεάλληλο: 7.αί>ηλωνέντες ε:ς ::αρκή στασιμότητα.

Ή σε:ρά άρχκ:ότητος τον τροτωτ:/.ον τον Ο.Σ.Ε. ο’.εταρά- 
7>η. ή. ετετηρ:ς τροτωτρ-ΑΟν_2νετράτη.

Προς 2Τ07.2Τ22Τ2-:ν τών γενομένων άο:κ:ών εις το τρο- 
τωτ:ν.όν τον Ο.Σ.Ε. 7.ατά τήν ϊ: άρν.ε:2ν τής ίίκτατορίας 7.2- 
Τ2τί·ί»ετ2·. τό παρόν. Οίκονομ’.κή έετ:£άρννσ:ς ο:ά τόν Ο.Σ.Ε. 
οεν τρο/.νττε:. οεν νποί'.όάζοντα: ο: άνωμάλως προ2-/Ψέντες. 
άποοίοετκ: τό 7.2·ΐ7νστερημένως. ο:κα:οσννη είς τονς άί:7.η- 
Ψέντας.

"Εν Ανήνα:ς τή 14η Ίανοναρίον 1976 
Ο: προτείνοντες ίονλενταί

Β22. Κατσ:βαρίάκος. Έμμ. Σν.οροίλης. Άνόρέας Άνορίανό- 
τονλος. "Ιωάν. Κατσασάεος. Ήλ. Βονγ:ονκλάκης. Στρατής 
Π απαστρατής. Σωτ. Σ. Π αταπολίτης. Σ. Καραγ:άννης. 

θ. Μαναόής. Κ. Άλαξάνος.

ΠΡΟΤΆΣΙΣ ΧΟΜΟΥ

Apvpov μόνον.

1. Έν νπηρεσία ντάλληλο: τον Οργαν.σμον Σ:οηροορίμων 
Έλλαοος Ο.Σ.Ε. ■ κατέχοντες Όργχ/:κήν ·νέσ:ν εις τονς 
τέως Σ.Ε.Κ. 7.2: άπολέσαντε: 7.2Τ2 τό ::άστημα άπό 21.4.97 
έως 23.7.74. ο: οΐονίήτοτε λόγον, τήν σειράν άρχα:ότητό: 
των 7.2Τ2 τάς τ·.2τάΞε:ς τών άρ-Spcov 12 καί 14 τον X-, Λ/τος 
332/1972 «περί ν.ωο'./.οποιήσεω: είς έν·α:ον κείμενον τών 
περί ίορνσεως τον Όργ·αν:σμον Σιτηροτρίμων Έλλαοος (Ο, 
Σ.Ε.) ίσχνονσών τ-.2Τ2:εων». κατκλχμβάνονν τήν σειράν άρ- 
μ_α:ότητος. μεταίόν τών ννν όμο’.οίά·5μων των. ήν κατείχον έν 
τή τελευταία ενιαία έπετηρίο: τών τέως Σ.Ε.Κ.

2. 0! κατά τάς ί:2Τ2ςε:ς τον άρ-Spov 14 τον αντον ώς 
άνω X. Λ/το: μή ένταχΨέντες, άλλά τ:2τηρηί*έντες έν ντη- 
ρεσία ώς ντεράρι-^μο: 7.2τά τά έν τ2ρ. 5 τον άρ-ίρον 14 όρ·- 
ζίμε·/2. έτ2ν27.ρ:ί>έντες ντό τον Α:ο'.7.ητ:κον Σνμίονλίον τον 
Ο.Σ.Ε. 7.2? έντ2·/νέντ:ς ί: άζοράτεως 2ντον είς 0ργ2ν:κήν 
ί*έτ:ν, 7.2Τ2Λ2μίά'/ονν τήν σειράν άρ·/2·.ότητος ήν κστεέχον 
τρό τής 21.4.1907 καί μέ τόν 5α·$μόν όν ήτη κεκτηντα: έντκ- 
χ-^έντες τάσε: τον νόμον τοντον νεώτεροί των- άνεν όμως ο:— 
7.2:ώμ2τος άτολήψεως χ/2τρομ·.7.ώς οΐκονομικ,ής οιαροράς.

Εν έλλείψε: κενών ά-/τ·.στο:·/ων ίσίμών όργκν.κών -νέσεων 
έραρμίζετσ: έν τροκε’.μένω ή ί:2Τ2σ·.ς τον άρ·5ρον 82 τσρ. 3 
τον ντηρεσ:27.ον Οργκν.σμον τον Ο.Σ.Ε.

Έν Αύήνκις τή 29η Ίσνονσρίον 1976 

0! ττροτείνοντες τονλεντα?
Βσσ. Κστσιίκρτάκος. Έμμ. Σκορτίλης. Άνορεκς Άντρικνό- 
τονλος. Ίωχί. Κατσκοάτος. Ήλ. Βονγιονν.λάκης. Στρκτής 
Π 2ζαστρ2τής, Σωτ. Σ. Π ατκ-ολίτης. Σ. Κκρκγιάννης. 

θ. Μκνκτής. Κ. Άλκίανος.


