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εισηγητική εκθεςις

Ert τής προτάσεως νόμου «περί τροποποιήσεως^ καί συμπλη- 
ρώσεως διατάξεών τινων τού is .Δ. 76//4».

Προς τήν Ε' Αναθεωρητικήν Βουλήν των ’Ελλήνων
Λιά τού άνω Ν.Λ. ή Πολιτεία έθεώρησεν ύποχρέωσίν της 

νά άποκαταστήση τούς άπολυθέντας. διωχθέντας καί εξα- 
ναγκασθέντας εις παραίτησιν Δτχιοσίους 'Υπαλλήλους, κατα 
τήν Δικτατορικήν περίοδον. διά των θ, I Συντακτικών ΙΙρά- 
Ξ.εων καί πόσης συναφούς σχετικής διατάξεως.

Τον σκοπόν αύτον όμως, το ως όνω Διάταγμα. μερικώς 
μόνον επέτυχε. Τούτο δέ διότι ενώ ϊιά τής παραγράφου 5 
τού άρθρου 10, καθώρισεν ότι οι Άναπληρωταί Γενικοί Διευ- 
θυνταί, οϊ Γενικοί Διευθυνταί καί Προϊστάμενοι Υπηρεσιών, 
άνεξαρτήτως 35ετίας παραμένουν εις την Υπηρεσίαν, μέχρι 
τής καταλήψεώς των υπό τού ορίου ηλικίας, ϊιά τους λοι
πούς υπαλλήλους καί κυρίως τους ανώτερους βαθμούς έκ τών 
έπαν.ερχομένων διά_ τοΰ άρθρου 6, υπεχρεωσεν εις ε.ςοδον. εκ — 
τής Υπηρεσίας καί συνταξιοδότησα, έάν μέχρι τής 1ης Αύ
γουστου 1974, είχαν έν τψ μεταξύ καταληφθή ύπό τής 35ε- 
τίας. ’Αλλά κατά τόν διαρρεύσαντα χρόνον, οί οΰτω συνταξιο- 
οοτούμενοι υπάλληλοι, ούτε την δημοσιοϋπαλληλικήν ιδιότητα 
ί"·.έκτηντο, ούτε κατά την ημέραν δημοσιεύσεως τού Ν.Δ. καί 
τ ής επανόδου των εις τήν Υπηρεσίαν ίσχυεν ή 35ετία ή τό 
όριον ηλικίας, λόγω καταργήσεως τού Συντάγματος τού 1968 
καί επαναφοράς τού τοιοότου τού 1952 καί οί έν ένεργεία συν
άδελφοί των, οί καταλαμβανόμενοι άπό 1ης Αύγουστου 1974 . 
καί έντεΰθεν ύπό τής 35ετίας ή τοΰ ορίου ηλικίας, παραμέ
νουν είσέτι εις τήν υπηρεσίαν.

Σημειωτέου ότι εις τούς-ούτως έπανερχομένους υπαλλήλους, 
ούτε άναδρομικώς άποδοχαί κατεβλήθησαν, όπως εις άλλας 
κατηγορίας έπανελθόντων ύπαλλήλων καί ή ωφέλεια ή όποια 
έκ τής χρησιμοποιήσεώς των θά πρόκυψη διά τό Κράτος, θά 
είναι πολλαπλή. Πρόκειται διά Κατηγορίαν έμπειρων ύπαλ
λήλων έκ τών άριστων εις τούς κλάδους των, έπιδείξαντας 
ιδιαίτερον θάρρος καί ηθικήν άντίστασιν εις τάς πιέσεις τών 
τότε κρατουντών καί οί οποίοι ακριβώς δι’ αυτόν τόν λόγον 
εξεπαραθυρώθησαν τών υπηρεσιών των, ώστε τά δημιουργού- 
αενα κενά να πληρωθώσι διά εύνοουμένων έμπιστων τής Δι
κτατορίας. ’Αλλά καί σημαντική οικονομική ωφέλεια θά πρό
κυψη .διά τό Κράτος, διότι αύτοί θά προσφέρουν υπηρεσίας 
μέχρι καταλήψεώς των ύπό τού ορίου ηλικίας, άμειβόμενοι 
αονον με τήν διαφοράν τών 20/100 τοΰ έν ένεργείφ μισθού 
(ώς συνταξιούχοι θά λαμβάνουν τά 80/100) άντί τού πλή
ρους μισθού πού θά καταβάλλεται εις τούς άντικαταστάτας 
των.

5ης παραγράφου εις τό άρθρον 6 καί ή τροποποίησις καί προ
σθήκη εις τό ιβ' έδάφιον τής 1ης καί 6ης παραγράφου τοϋ 
άρθρου 11 του Ν.Δ. /6/19/4.

Εν Αθήναις τή 8 Ιανουάριου 1974 
Οί προτείνοντες Βουλευταί

Γ. Δ. Μπακατσέλος, Δ. Παπασπύρου. I. Κοντοβράκης,
Α. Κοκκέβης. Ίππ. Σαββούρ-ας, Σ. Στεφανάπουλος.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΝΟΜΟΓ

Εις τό άρθρον 6 τού Ν.Δ. 76/1974 προστίθεται 
παράγραφος 5, έχουσα οΰτω:

«Οί έκ τών έπανερχομένων ή άποκαθισταμένων ύπαλλήλων 
τών ανωτέρω παραγράφοιν τού άρθρου τούτου, παραμένουν εις 
τήν ένεργόν υπηρεσίαν μέχρι συμπληρώσεως τοϋ ορίου ηλι
κίας έπί τή ύποβολή σχετικής αίτήσεώς των έντός άνατρεπτι- 
κής προθεσμίας τριάκοντα (30) ήμερων άπό τής δημοσιεύ- 
σεως'τοΰ παρόντοςι ’Εν τή περιπτώσει ταύτη, ό χρόνος έμ- 
φανίσεώς των καί άναλήψεως ύπηρεσιας, ανατρέχει εις τήν 
κατά τήν παράγραφον 1 τοΰ άρθρου 2 τθΰ παρόντος ύποβλη- 
θείσαν δήλωσιν έμφανίσεως ή τοϋ συνταγέντος σχετικού πρα
κτικού. «'Οσον αφορά τόν άπό τής ύποίολής τής κατά τά 
άνωτέρω δηλώσεως έμφανίσεως ή τού πρακτικού έν τώ με
ταξύ διαρρεύσαντα χρόνον έχουσιν έφαρμογήν αί διατάξεις 
τών παρ. 1 καί 3 τού άρθρου 3 καθώς καί ή παράγραφος 1 
τού άρθρου 4 αύτοϋ».

Β\ Τό άρθρον 9 αντικαθίσταται ώς έξής:
«Εις τάς διατάξεις τοΰ παρόντος νόμου, ύπάγονται καί οί 

Συμβολαιογράφοι καί 'Υποθηκοφύλακες, καθώς καί ο! Διοι
κητικοί Υπάλληλοι τού Υπουργείου ’Εξωτερικών. ’Αντιθέ
τους, δέν ύπάγονται εις αύτόν α) οί ισόβιοι καί μόνιμοι δικα
στικοί λειτουργοί καί β) οί άνήκοντες εις τά Σώματα τής 
Αστυνομίας Πόλεων καί Πυροσβεστικόν».

Γ'. Εις τό άρθρον 11, τό έδ. ιβ' τής πρώτης παραγράφου 
άντικαθίσταται ώς άκολούθως:

«Δημοσίων Υπηρεσιών ών ή .μορφή μετεβλήθη κατά τόν 
μέχρι τής δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος χρόνου εις νομικόν πρό- 
σωπον Δημοσίου ή Ίδιωτικοΰ Δικαίου (Ε.Λ_Τ.Α., Ο.Σ.Ε.) 
καθώς καί τών κατά πάσαν περίπτωσιν τών έκτακτων ώς καί 
τών έπί θητεία ή "οίαδήποτε συμίάσει ύπηρετούτων καπά τόν 
κρίσιμον χρόνον ύπαλλήλων αύτών, τοΰ Δημοσίου καί τών έν 
τοίς προηγουμένόις έδαφίοις α έως καί ια’ άναφερομένων νο
μικών προσώπων καί ’Οργανισμών».

Δ’. Εις τό άρθρον 11 προστίθεται παράγραφος 6, εχουσα 
οΰτω:

'Ωσαύτως, διά τοΰ άρθρου 11, παράγραφος 1, δέν έγένετο 
πληρης άποκατάστασις τών έπί συμβάσει καί -έκτακτων πά- 
σης φυσεως υπάλληλων," πλειστοι τών οποίων ύπηρέτησαν 
επί ΙΟετίαν ολόκληρον καί τό δίκαιον αίτημα τών όποιων άνα- 
γνωρίσασα ή Υπηρεσιακή Κυβέρνησις, έξήγγειλε διά τοΰ 
ραδιόφωνου, τής τηλεοράσεως, καί διά τοΰ Τύπου τά τής άπο- 
καταστασεως των, χωρίς όμως μέχρι σήμερον νά εχη ύλο- 
ποιηθή ή ύπόσχεσις αΰτη.

Τάς ανισότητας καί τάς παραλείψεις λοιπόν αύτάς, επι
διώκουν νά συμπληρώσουν αί προτεινόμεναι, προσθήκη τής

«Εις τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 1 περιλαμβάνονται καί οί 
Δόκιμοι Δημόσιοι 'Υπάλληλοι, -οί άπομακρυνθέντες κατά τό 
άπό 21 ’Απριλίου 1967 μέχρι” 23 ’Ιουλίου 1974 χρονικόν 
διάστημα, δι’ άνακλήσεως τοΰ διορισμοΰ των, κατόπιν απο
φάσεων τοΰ Συμβουλίου Νομιμοφροσύνης».
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