
’Επί της προτάσεως νόμου «Περί καταργήσεως τής έμμι
σθου πολυθεσίας των ύπηρετούντων εις τό Ελληνικόν Δη
μόσιον ή ’Οργανισμούς Κοινής Ώφελείας ή Ν. Π.Δ.Δ. κλπ. 
υπαλλήλων ή συνταξιούχων των ώς άνω φορέων».

Ποος ιην Βουλήν τών 'Ελλήνων

Γεγονός άναμφισβήτητον τυγχάνει ότι ή ευημερία ενός 
Λαοϋ έξαρτάται κυρίως άπό την παρεχομένην εις την νεο
λαία του παιδείαν. Ή Κυβέρνησις υλοποιούσα τό άξίωμα 
τούτο, διά σειράς θεσμικών καί θεμελιακών νόμων έθεσε 
τάς όρθάς βάσεις διά μία πλήρη καί ούσιαστική παιδεία ό
πως π.χ. την ίδρυσιν Νέων Πανεπιστημίων καί Σχολών, τον 
Ν. 309/76 καί τόν «περί Τεχνικής καί Επαγγελματικής 
Παιδείας - Έκπαιδεύσεως» Νομοσχέδιον κλπ. Μέ τά νέα 
αυτά μέτρα τής Κυβερνήσεως προφανώς δίδεται λύσις μελ
λοντική εις τό οξύ πρόβλημα τών άποφοίτων Άνωτάτων, 
Άνωτέρων Σχολών όπως'καί τών άποφοίτων Γυμνασίων, 
πλήν όμως τό πρόβλημα τής άπορροφήσεως τών άνωτέρω 
όπως σήμερον εμφανίζεται καί επείγον είναι καί λύσιν ά
μεσον ζήτα. Προς έπίλυσιν ή άνακούφισιν τής άσφυκτιούσης 
τάξεως τών πάσης φύσεως καί κατηγορίας άποφοίτων, άγό- 
μεθα εις την πρότασιν τού κατωτέρω νόμου διά τού οποίου, 
τό μέν καταργεϊται ή πολυθεσία εις τό Δημόσιον ή Ν. Π.Δ.Δ. 
ή ’Οργανισμούς- Κοινής- Ώφελείας κλ.π. τών υπαλλήλων καί 
συνταξιούχων,. τό δέ άπαγορεύεται ή πρόσληψις τών ύπη
ρετούντων εις θέσεις ή συνταξιοδοτουμένων ύπό τών ύπερ- 
θεν φορέων εις έτέραν έμμισθον θέσιν.

Πιστεύομεν ότι διά τής προτεινομένης λύσεως θά ίκανο- 
ποιηθή τόσον τό περί δικαίου αίσθημα τού λαού όσον καί θά 
δημιουργηθοϋν ευοίωνοι προϋποθέσεις άπορροφήσεως ικα
νών καί υψηλού άριθμοϋ νέων πτυχιούχων κλπ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Περί καταργήσεως τής εμμίσθου πολυθεσίας τών ύπηρε

τούντων εις τό Ελληνικόν Δημόσιον ή ’Οργανισμούς Κοινής 
Ώφελ,είας ή Ν.Π.Δ.Δ. κλ.π. ύπαλλήλ.ων ή συνταξιούχων 
τών ώς άνω φορέων.

"Αρθρου 1. ’Απαγορεύεται ή πρόσληψις παρά τού 'Ελ
ληνικού Δημοσίου , Ν.Π.Δ.Δ. ή ’Οργανισμούς Κοινής Ω
φέλειας ύπηρετούντων υπαλλήλων τών άνωτέρω φορέων εις 
δευτέραν έμμισθον θέσιν ή συνταξιούχων τών αύτών φορέων.

Άρθρον 2. Εντός 4μήνου προθεσμίας άπό τής δημοσιεύ- 
σεως τού παρόντος οί ΰπηρετοΰντες εις δευτέραν έμμισθον θέ
σιν ή άπολαύοντες σύνταξιν έκ τών φορέων τού άρθρου 1 ύπο- 
χρεούνται νά έπιλέξουν δι’ αίτησεώς των, εάν μέν πρόκειται 
περί έν ένεργεία υπαλλήλων, ποιαν έκ τών δύο θέσεων έπιθυ- 
μούν νά ύπηρετούν, έάν δέ πρόκειται περί συνταξιούχων ποιαν 
άπολαυήν έπιθυμούν (σύνταξιν ή μισθόν). Παρελθούσης ά
πρακτου τής προθεσμίας καί μη ύποβληθείσης σχετικής αί- 
τήσεως αυτοδικαίως άπολύονται έκ τής θέσεως έκείνης εις 
ήν μεταγενεστέρως είχον διορισθή.

"Αρθρον 3. Κατ’ έξαίρεσιν έπιτρέπεται ό διορισμός καί εις 
έτέραν θέσιν ή ή παραμονή τών ήδη κατεχόντων τοιαύτην θέ
σιν, άνευ καταβολής μισθού ή οιασδήποτε έτέρας παροχής 
πλην τής καταβολής έξόδων παραστάσεων ή επιδόματος, μή 
δυναμένων έν ούδεμια περιπτώσει νά ύπερβούν τό 1/4 τού μη

νιαίου μισθού των ή τής μηνιαίας συντάξεώς των καί έφ’ ό
σον έχουν εΐδικάς γνώσεις.

Άρθρον 4. 'Η ισχύς τού παρόντος άρχεται άπό τής δημο- 
σιεύσεώς του είς τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.

Έν Άθήναις τή 10 Αύγουστου 1978
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