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Περί άναϊρομιχής ισχύος τού άρθρου 2 exp. γ' τοΰ Ν. Δια
τάγματος 120/25.10.74 «τερι άνχϊιαρθρώσεως θέσεων 
χλάϊων τινών τροσωιτιχοϋ τοΰ Ύαουργείου Γεωργίας χαί 
ρυθμίσεως θεμάτων τοΰ τροσωτιχοΰ χύτου».

Πρδς ιήν Ε' Άναΰεωρψιχην Βουλήν ιών *Ελλήνων

Ο! υπογεγραμμένοι, μέλη τής Βουλής των Ελλήνων, έχο
με ν τήν τιμήν νά τϊχροτχ.χλέτωμεν ότως ρυθμισθή νομοθετι- 
χώς το χάτωθ-ι θέμα τρος χτανομήν ϊιχαιοσύνης χαί ίσης 
μετχχειρίσεως ϊιαχοσίων χερίτου Δχσοφ-υλάχων, άτοχωρησάν- 
των λόγω ορίου ήλιχίχς ή ταρχιτήσεως χτό το έτος 1962 
Χα! έντεΰθεν. Λιά τού Νόμου 4404 ζχρ. 6 αί ϊιχτάξεις τών 
eap-χγράρων 1 χαί 2 τού άρθρου 205 τοΰ 1811 τοΰ 1951, 
έφηρμόσθησχν χχι εις τους μή εντχγέντχς χαί άτοχωρήσαν- 
τας τής ενεργού ϋτηρεσίχς, λόγω ορίου ήλιχίχς ή exp αίτη
σε ως, ΰχχλλήλαυς Β' Κατηγορίας τοΰ ΚλάΙϊου Γεωχονιχοΰ 
xat Δχσιχοΰ, οίτ’.νες ανεξαρτήτως όργχνεχών θέσεων, ένετα- 
χθησχγ εις .δαθμοός, οΰχί κατωτέρους είς οΰς ένετάχθησαν 
νεώτεροι βυνάϊελφοί των. Ό άνωτέρω Νόμος, ίέν χερτέλαβε 
έυστυχώς χαί τον Κλάοον Β 13 των Δασοφυλάκων, οίτινες 
άναμφισθητήτως, άτστειλοΰν τό βάθρον τής χροττχσιχς τών 
ίασών τής χώρας, εργαζόμενο: σχλτ,ρώς χαί συ έχώς έν ύααί- 
θρω ΰττό άντίξόους χχφεχχς συνθήχχς, μή εναλλασσόμενοι 
καθ’ όλον τό εικοσιτετράωρον.

Καί τούτα, μολονότι ό χλάϊος ουτϊς είναι ό μόνος τής 
Β' Κατηγορίας, ό μή εξελισσόμενος μέχρι χαί τοΰ 7ου τουλά
χιστον φαθμοΰ.

Κύριε Πρόεδρε, χόριοι Βουλενταί, τήν ανωτέρω αδικίαν 
ήρεν ή μετά τήν 24 Ιουλίου 1974 Έ3νιχή Κυβέρνησες, έν 
μέρει, αροωθήσχσα τους ύπηρετοόντας Δεοσοφύλχχας μέχρι 
χαί τοΰ 7ου £αθμοΰ ϊιά τοΰ χρσμνησθέντος ·Ν. Διατάγματος 
120/1974. Δια τήν ό>λοχλήρωσ:ν όμως τής όιχχιοσΰνης χαί 
τής ίσης μιταχειρίσεως, θά αρέσει νά ίχχνοτοίηόοΰν χαί ϊια-

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ χόσιο". χερίαου Δασοφύλακες άτσχωρησχντίς τής 'Γαηρεσίας 
μετά τό έτος 1962. λόγω ορίου ήλιχίχς ή ιτχρχιτήσεως, 
χναλώσχντες τήν ζωήν των εις την χροστχσιχν τών ϊασών 
τής Πχτρίσος χχι μάλιστα ύχό τάς τροεχτεθείσας συνθή- 
χχς. Τό σχετιχόν Νομοθέτημχ χνάλογον μέ τον αροχναφερ- 
θεντχ Νόμον 4464 τοΰ 1966 αροτείνομεν όττως ίιατυαωθή 
ώς εξής:

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΝΟΜΟΓ 

'Αρ όρον 1.

Αί ίιχτάξεις τής ταρχγράφου γ' τοΰ άρθρου 2 τοΰ Ν. Δια
τάγματος 120/1974 εφαρμόζονται χαί όιά τους άτοχωρή- 
σχντας τής Τχηρεσίας μετά τό έτος 1962 λόγω ορίου ήλι
χίχς ή χαραιτήσεως ύααλλήλους τοΰ Κλάϊου Β 13 Δασοφυ
λ άχων.

Άρθρον 2.
- Ο! κατά τά ανωτέρω, εντάσσονται- εις -ί αθμους.οΰχί χατω- 
τέρους τών ένταγόντων νεωτερων συναίέλφων των έν ένερ- 
γεία χρινόμενοι ΰτό τοΰ άρμοϊίου Διοικητικού Συμβουλίου, ώς 
εάν εΰρίσχσ/το έν έ'νεργεία. Ή σχετιχή ίχτχυη ϊεν θά 
ύτερίή τό έν έχχτομμόριον ϊραχμών. Τούτς ϊέ θά ϊιααιστωθή 
έχ τής σχετιχής έχθέσεως τοΰ Γενωοού Λογιστηρίου τοΰ Κρά
τους, τήν ότοίχν χατά Νόμον, θά ζητήση ή Βουλή. Διά τήν 
άνάλογον epoσχρμογήν τών συντάξεων, θά χαχιτηθή [ΐεβμως 
χχι ή θέσαισις ίι στάσεως έα'ι Νομοθετήμχτος συντχξιοϊΟ
τι χοΰ χερ ιεχομένου.

’Εν Άθήναις τή 20 ’Ιανουάριου 1975 
Οί αροτείνοντες Βουλευτοιί

Α. Γχελεσταθης-, Α. Κρίχος, Ν. Καλτεζιώτης, Δ. Φράγχος, 
Λ. Μιχαήλ, Δ. Χλωρός, X. Κάχαρης, Α. Κοντχξής, Π. 
Πανοΰρης, Δ. Ρίζος, Θ. Ρεντης, Σ. Παταίάχης, Η. 
Ήλιου, Γ. Πχτχγιχόής, Γ. Ά'νϊρεάιϊης, Γ. ΠιαοΓγειορ- 
γίου, Λ. ΚωνσταΓ/τινίΒης, Δ. Γρίέας, Κ. Πασυαρρηγότου- 
λος, Η. Ζιώγας.


