
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Έ-'t τής τροτάσεως νόμου για τή 3 αγραφή άτό τόν τιμητικό 
—ίνακα Προέορων καί Εισαγγελέων τοΰ Άρείου Π άγου τών 
ονομάτων εκείνων -τού εξέτισαν τού αξιώματος των λόγω 
συνεργασίας -γυς με τους τραξικοτηματίες τής 21ης Άτρ - 
λίου 1967. καί γ:ά τήν έγγραφή τών οιωχθέντων καί άτε- 
κχτασταθέντων εις τά άξ’ώματα αύτά άνωτάτων ί'./.αττ- 

κών.

Ζ7«ό; 7η>· Βονλΐιν των 'Ελλήνων

Στά Γραφεία τών Προέορου καί Εισαγγελέα Άρ. 
(εχει έτικρατήσε: ή συνήθεια άτο τή σύσταση τ ϋ A 
γου του αποτελεί ταράεοση) ύτ άρχουν τΚακετ στους 
είναι γραμμένα, «τομής ενεχεν». τά ονόματα όσων ::ε· 
Πρόεορο: καί Εισαγγελείς τοΰ Άρ. Πάγου.

Στους τίναχες αυτούς ττερΆαμβά/οντα: κα: τά όνόπάτα 
τών Θ. Καμτεοη, Ά-3. Γεωργίου. Βασ. Π ατσουσά.ο ·. \. 
Κανελλάχου. Κων. Θανοτ ούλου. τού. με :άτη τήν ο.-ο 1.9.74 
Συντ. Πράξη χα: τις άτοφάσε'.ς τού Άνωτ. Πθαίχ '/ο' 
Συμβουλίου τού ακολούθησαν. σέ έραρυ.;· ό τοΰ "'οθρου 11S 
ταρ. 2 τοΰ ίσχύοντος Συντάγματος τοΰ 1973. εξέτισαν άνα- 
ϊρομ’.χά άτό τούς βαθμούς τοΰ Προεέρου χα: Ε’σα-ργελεα 
τοΰ Άρ. Πάγου τού τήραν άτο τίς ϊεχτατοριχές θευτοχυβερ- 
νήσει ς τής έτταετίας. ενώ ο εν ττερ'.λαυ.βτ’νοντα: τά όνό-χατα 
έχείνων τών Προέϊοων χα: Εισαγγελέων τοΰ Αρ. Πάγου, 
τού είχαν απολυθεί ατό τή ίικτατορία γ:ά τ·ν άντ:στα-:αχή 
τους ϊράση χα: θεωρούνται «ώς μηιοέτοτε άτοχαχρονθέντες 
τής ένεργοΰ ύτηρεσίας» μετρ: τού καταλήφθηκαν ά-' τό ό:-ο 
ήλ'.χίας χα: τήραν τούς βαθμούς τοΰ Π οοέορου χα: Εισαγ
γελία τοΰ Άρ. Π άγου σ’ εφαρμογή τής αυτής Συντ. Ποάσητ 
(άρθρ. 4 ταρ. 1—-3) χα: τοΰ απτό 23.9.34 Προεορ'.χοΰ
Διατάγματος.

Ο: ανωτέρω, τού έξέτεσαν τοΰ βαθμού το·ς. είνα: ό:α- 
γ.ραττέο: άττό τούς τιμητικούς πίνακες «ώς μή νόμιμο: το- 
ρείς τών αξιωμάτων τοΰ Προέόρου χα: Εισαγγελέα τοΰ Άο. 
Πάγου χαί τρετε: νά έγγραοοΰν τά όνά; στα αυτών τού νό
μιμα φέρουν τά άξ'.ώματα τοΰ Προέίτου χα: Ε’σα-γελέσ 
τοΰ Άρ. Πάγου, άφοΰ άποχστ αστ άθτγ/.θ'* χα: τήοαν άναοτο- 
μ:χά τούς βαθμούς τοΰ Προέδρου χα: Εισαγγελέα τοΰ Άρ.
Πάγου.

Είνα: χωρίς όποιαοήτοτε άξια χα: σημασία τό έντελώ: 
τυχαίο γεγονός, οτ: οί άποκατασταθέντες ϊέν άσχησαν τά 
καθήκοντα τους σοΰ Προέόρου χα: Εισαγγελέα τοΰ Άρ. Πα’- 
γου εν ένεργεία, άφοΰ χατά τον ένϊιάμετο χρόνο τούς κατέ
λαβε το όριο ήλ:χ!ας.

Τό γεγονός τού καθορίζει τήν αναγραφή τών ονομάτων 
τών Προέορων χαί Εισαγγελέων Άρ. Πάγου στούς τ:ατ- 
τιχούς τίναχες. :έν είνα: ή άσχηση καθηκόντων Ποο-έτσευ 
χα: Εισαγγελέα τού Άρ. Πάγου. τού μπορούν νά ά αχήσουν και
Άρεοταγίτε ς. αλλά μόνον ή ίί’.ότΓ,τά tcj; « ■ώς νομίμων φο-
οεων» τών αξιωμάτων τοΰ ricoscpoj v.j\ Είσα-ργελέα τοΰ
Άρ. Π άγου

Εά; τ.χ. ιτροαχθεί ένας χ^ώτ2τος zw.izτής σε Πρόεοεο
τοΰ Άρ. Πάρου χαί άτοθά;ει τρίν ά/αλάβε: τά χαθήχοντά 
του, οέν θά οιχαιοϋτα: τής τ:μής ν' άναγραφεί τό όνομά του 
στόν τ:μητ:χό τίναχα:

Έν Αθήνα :ς τή 18 Αύγουστου 1981)

Ο: προτείνοντες βουλευτές

Στάθης Άλεξανϊρής. Νίκος Άθανασότουλος. Στΰοοσ 
Πλασχοβίτης. Λευτέρης Κ’Οσχλής.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΓ

Για τή_ ϊ’.αγραφή άτό τον τ:μητ:χό πίνακα Π ροέόρων χαί 
Εισαγγελέων τοΰ Άρείου Πάγου τών ονομάτων έχείνων 
τού έξέτεσαν τοΰ άξ'.ώματός των λόγω συνεργασίας τους 
μέ τούς τραξ'.χοτηματίες τής 21ης Απριλίου 1967, χά. 
για τήν έγγραφή τών ϊιωχθέντων χά. άπαχχτασταθέντων 
είς τά άξ'.ώματα αύτά άνωτάτων διχαστικών.

Άρθρο μόνο.

Ό Πρόεδρος χαί Εισαγγελέας τοΰ Άρ. Πάγου ύτοχρεοΰν- 
τα: νά συμτερ'.λάβουν — στούς τ:μητ:χούς τίναχες τού βρί- 
σχοντα: στα γραφεία τους— χαί τά ονόματα τών άτοχατα- 
σταθέντων χαί τροαχθέντων στούς βαθμούς τοΰ Προέδρου 
καί Εισαγγελέα τοΰ Άρ. Πάγου μέ βάση τήν άτό 4.9.74 
Συνταχτ:χή Πράξ-η. χατά τήν τάξη τή; άναγραφοαένη στό 
άτό 23.9.74 Προεδρικό Διάταγμα χαί νά διαγράψουν τά 
όνάμχτχ όσων έξέτεσαν τοΰ βαθμού τους αε βάση τή; αύτή 
Συνταχτιχή Πράξη χαί τις άτο φάσεις τοΰ Ανώτατου Πει
θαρχικού Συμβουλίου τού άχολούθησα·; σέ εφαρμογή τοΰ άρ
θρου 118 ταρ. 2 τοΰ ίσχύοντος Συντάγματος τοΰ 1975.

Έν Άθήναις τή 18 Αύγουστου 1980 

Ο: τροτείνοντες βουλευτές

Στάύης Άλεξσνίρής, Νΐχος Άθανασότ ουλος. Στϋρος 

Πλασχοβίτης, Λευτέρης Κ'.οσχλής.


