
ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Π«ί συμτληρώσεως ίιατάςεών τινων τού Ν.Λ. 76/1974. 

Ποός τήν Ε', ’Αναθεωρητικήν Βουλήν των Ελλήνων 
Ή έν Άνήναι ς έίρεΰουσα Φ: λεχτ αευτιχή Εταιρία, 

ίορυόείσα το έτος 1836 είναι ϊορυμα έχταιίευτιχόν, οργανι
σμού κοινής ώρελείας. σχοτεί ο:ά των σχολείων αύτής εις την 
ΐκταίοευτιν χαί αγωγήν τής ζήλειας νεότητας. Ές αρμόζει 
τό αυτό τρόγρχμμα ϊίΐασχχλίχς τχραλλήλως τρός το Κρά
τος. Οί τίτλο: σαουνών των νεχ/ίίων είναι ισότιμοι τρος 
τους των ίημοσίων σχο/.είων. Τελεί ότό τήν άμεσον έτοττειαν 
έκ.τχιϊευτικώς τον 1 Γαουργείου Παιοείχς. ώς Διοιχήσεως. 
Κατά τήν Ισχΰουσχν είό-χήν vcrao-SiTix/ (Β.Λ. 29.6.1920 
ΦΕΚ 150 Λ'", Ν.Λ. 2418/1923 ΦΕΚ 242 Α', τον Α.Ν. 
άτό 20/24.1.1936 ΦΕΚ 47 Α') τής ταγίχς νομολογίας ::ά 
σειράς Άτο<ρ. Σ.τ. Έτιχρ., Άρ. Π. 104—1941, των Δι
καστηρίων Γνωμαϊ. Ν.Σ.Κρ. 641/1960, Γνωμ. Α.Σ_Δ.Τ. 
«Ο! ότηρετοϋντες εις τά όμοτχγή ν.ζί ισότιμέ τρος τά τον 
Κράτους σχολεία τής Φ: λ εχτ α ιϊ ευ τ ι κή ς Εταιρείας ταχτι- 
χο: μόνιμο: έχταιίει/τιχοί λειτουργοί αναγνωρίζονται ταγίονς 
έχοντες) τά αυτά τ ροτόντα, χα·3ήχοντα χαί -ίικαιώματα τά 
ότοίχ έχει χαί τό ϊιϊακτικόν τροσωτιχόν των ίημοτων σχο- 
λείων χαί εφαρμόζονται α! αύταί ίιχτάΐίεις ώς τρός τον ϊιο- 
ροσμόν, μισυάνι- τροσ αυξήσεις, τροαγωγάς χαί—άτόλυσιν. 
ώIιτυοόατοΰντα: ουτοι μεν ντο τής Φιλεχταϊϊεντεχής Εται
ρείας, σνντας:οοοτοϋντα: £έ άτο τό Δημόσιον».

'O-Sev Ο! έχταίοευττχοί τής Φι λ ε xn α ι ί ευτ: χή ς 'Εταιρείας 
εν-3έως ΰτάγοντχ: εις τάς ίιατάςεις τον Ν.Δ. 76/74 χαί τό 
σχετικόν Προεϊρ:χόν Διάταγμα 677/1974 ϊιά τήν χρίσιν 
τρός άρσιν τυχόν τροσγενομένων ταραβάσεων χαί άίιχιών 
εις βάρος των έχτχιΐίευτιχών αυτής χχτά τήν τμρίορον ατό 
21 Άτριλίου 1967 μέχρι καί τής 23 'Ιουλίου 1974 χατά τά 
άρ>5ρα 1 χαί 2 χλτ. τού ΝΐΔ. 76/74.

Ό$εν τροτείνομεν συμτληρωματιχώς τά εφεξής άρ-5ρα:
’ Έν Άόήνχτς τή 30 ’Ιανουάριου 1975 

. : · - Οί τροτείνοντες βούλονται
Δ. Δαβάχης, Α. Περρωτής, Ε. Ά-vep/oόσης, Μ. Ήβερτ, 
I. Σαββοΰρας, I. Ψαρρέας, I. Δαβάχης, Κ. Π χταίημητρίου, 

"Ε Σχορίίλης, R Ά·3χνασάχος, Α. Κοχχέβης,
Α. Άγγελούσης, Λ. Λασχαρίίης, X. Καρατζάς.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
εις τό op-Spov 10 έίάφ. 8 τού Ν.Δ. 76/74.

«Ταχτικοί μόνιμο: εχτα:ϊευτ:χοί λειτουργοί τής Φίλεχτκ- 
ίεντ'.χής "Εταιρείας άτολυ-ϋέντες Χατά τήν τεριόιον τής 
έτταετίας, βιχτελοϋντες τροϊστάμενοι ντηρεσιών έτ: 2ω βα- 
-3μώ, όν εκέκ/τηντό τ.νες άτό τολλών ετών, χαί άσό τής 
τροντηρεχίας'των εις τά Δημόσ:α σχο/.εία, ές ών μετ;τε-5η- 
σαν εις τήν Φ.Ε. ϊιά Β.Δ., στερηνέντες έχτοτε τροαγωγιχεϋ 
διορισμού εις τήν ανώτερα/ νομο^5ετηλόνηυ -$έσιν τού ττό- 
ττου σχολείων τής Φ.Ε. άτι 1ω βα-ύμω χ.αί μ:σ5ω Ρινικού 
Έτιόεωρητοϋ Μ. ’Εχτ., χαί ίή, χφ’ ής ημέρας έκενώΔη ή 
όέσις χύτη, ταραμείνασχ άναιτιολογήτως κενή χαί τέραν τοϋ 
έτους, άτνκα-ύίσταντα! ή:η, ά<ρ’ ής ημέρας ήτήσαντο τό τρς- 
αγωγιιχόν διορισμόν των εις τό/ Ιον 6χ-5μόν χαί έχέχτηντα 
εϋϊόχιμον ντηρεσίαν χαί τά τυτικά χαί ούσ:αστ:.χά τροσό/τα 
τρός τούς άντιστοίχως όμχιοίάμμους τω·/ συγχρόνους ή νεω- 
τέρους των τής ίημοσίας ΰτηρεσίας.

Οί ούτως άτοχα-3ιστάμενοι εις άνώτερον 6α-3μόν χαί μίσ-5όν 
(5έν ίιχα:οΰ·/ται άτολήήεως άτοίοχών άναδρομιχώς».

____________________ ^ΠΡΟΣΘΗΚΗ_____ , · _____

εις τό άρ-3ρον 11 έΐΐάρ. 3 τοϋ Ν.Δ. 76/74.
«Π όσα: αί ?εατάςε:ς τού Ν.Δ. 76/74 έραρμόζα/τα: χαί 

έτί τών άί:χη·3ό·/των ταχτικών μονίμων έχταιϊευτικών τής 
Φ.Ε., οργανισμού καινής ώβελείας, λειτουργο-ύντος ϊιά τήν 
αγωγή/ χαί μόρρωσιν τής -ύηλείας νεότητος, χαί ύταγόμενου 
εις τήν έ.τοττιχή/ ίιοίχτρην 'Ττουργείου Π αΔείας».

Έν Ά-5ήναις τή 30 Ιανουάριου 1975 .

Οί τροτείνοντες βουλενταί

Δ. Δαβάχης, Α. Περρωτής, Ε. Άνεροΰσης, Μ. Έίερτ, 
I. Σαίβούρας, I. Έαρρέας, I. Δαβάχης, Κ. Π αταϊημητρίου.

Ε. Σχορίίλης, Β. Ά-ύανασάκος, Α. Κοχ.χέβης,
Α. Άγγελουσης, Λ. ΛαΓ/.αρϋοης, X. Καρατζάς.


