
Επί τής : ροτάτεως Χόμτυ <■ περ: τού ϊ χαιώματος τής πρ·.σ- 
σ υγ ή ς κ:τά των ά.τοοάσεισν τοI /.ατ ά:ν::ν 10 τής Σ;ν- 
τχχτίχής Πράπεως τής 3/3 Σεπτεμβρίου 1974 Ε:οιν.οϋ 
Π ε:θαρχ:7.οϋ Συμβουλίου». _____

ΓΙοοζ irjv Βουλήν των Ελλήνων
Ή πσότασίς μας θεμελ:οϋτα: εις το άρθρον III -2?. 2 

τοϋ Συντά-.-ματος τό έπ:τρέπον τή> τροποΓ./ησιν ::ά Νόμου 
Συντακτ-.χών Πράςεων καί Της-.σμάτων έκϊοθέντων άπό 23 
Ιουλίου 1974 7.2: έτεσής 7.2Τ2 τρόπον μή 2ντ·.7.ϊ:μί.-ν ^:ς 

το Σύνταγμα. θεμελ:θυΤ2: = ΤΤ ΤΤ 7.2'. ϋ? Τ'. \T/ZZ't Ϊ!Τ Τ2 

έλεύθερα πολίτεύματα ϊ:κζ:ωμα τής οευτερας κρ:τεως 
τά πε:θασχ.χά πασαπτώματα. το όποιον οέν είχε προίλεοθή 

ηγητ(
λου ή ε:σ2·^ωγή ίευτερου βαθμού ’.τέως 7.2: η ‘•χχ-'.α Ο'εν.-

ι

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

ποο/.ε:μένου —ε;t των κα-5ηγητών Ανωτάτων Σχολών. Εσ α/.- 
λου ή εισαγωγή οευτέρου βαθμού 7.::σεω ς 7.2: ή ττχε:2 Ο'εν.- 
πε:αίωσ:ς των ΰπευθυνων 7. α θ: σ τ α τ α: 2ναγν.2:2. λαμοα.ομ=.- 
νου ύπ c'V.v ότ: έίημ’.ουργήθησαν πολλά 7.εν2 ε:ς τήν πα:- 
;ε·2ν. ή οε έ/.ϊίν.αση τών προσρ-γών ε:ς το Συμβούλιου τής 
Έπ:κ.ρατείας ίυνατόν ·,ά ίραϊύνη. Τούτο -Si _ έσήμαινεν ότ. 
πρός κάλ.θιν τών υπαρχόντων κενών -So: π αρ :στ ατο άνάγν.η 
πληρώσεως εορών. όπότ· ε:ς περ :π τωσ:ν αποοοχής τυχόν τών 
ποοσουγών θά είχαν ίημ:ουργηθή τετελεσμένα γεγονότα 7.2: 
έμπλοκές.

Ή προείρία τοϋ Δευτεροβαθμίου: Είϊ'.κού Π ε:θαρχ:κοϋ
Συμβουλίου άνατίθετα: ε:ς~ τον Π ρόεορον τ:ϋ Άρείου Π α- 
γτυ ίεϊομένου ότ: τό Π ρωτοβάθμ:ον προηϊρεύετο ύπό τού 
Προέορου τοϋ Συμβουλίου τής Επικρατεί ας ή ενός τών 
Άντ:προέϊρων αύτοϋ. Δ:ά τούτου ϊέν θ-ίγετα: τό προβά::σμα 
τορ Συμβουλίου τής Επικράτειας. οεϊομένου ότ: θά ήτο 
άί: ανόητου τά αύτά πρόσωπα ν2 προεϊρευουν τοϋ Πρωτοβα
θμίου 7.2.: τοϋ ϊευτεροβαθμίου συμβουλίου.

Έν όψε: τοϋ γεγονότος ότ: ή Συντακτική Πραίό'.ς τής 
3/3 Σεπτεμβρίου. 1974 καθιέρου τήν πε:θαρχ:κήν πο.νήν τής 
-ροτωο:νής ά-ολύϊεω; μέχρ: τρ:ών ετών, έν.ρίθη ττ.ότ:μον νά 
-ροβλες-3ή ή έτνβολή τών Γθ:νών τοϋ ap-Spcu 326 τοϋ Π2· 
νεττ:στημ.:2.·/.οΰ Όργον.τμοϋ. ήτο: τής έτ::-λήςεως. τοϋ προστί
μου μέχρ: μην:2:ου μ:τ·3οϋ. τής τοροτωρ’.νής άτολότεως άτό 
ενός μτς;ός υεχρ:ς. ενός έτους χα: τής όρ:στ:7.ής άτολΰσεως. 
Οΰτω, τό σύσττ,υ 2 τών -ροβλεζομένων ζε:·32ρχ:7.ών το:νών 
εναρμον·:ζεΤ2: -ρός τά γεν.ν.ώς ταρ’ ήμϊν 7.2: άλλσχοϋ χρ2-
T00VT2.

Σημε:οϋμεν σχετ:7.ώς ότ: ϊ:ά τής συ^τσ/.τ’./.ής ^ράςεως 
περί άπον.στσττάτεως τής τάςεως 7.2: τής εύρυ-3μ:2ς έν τή 
ί:χ2:οσυνη ο εν ε-3εττ:σ-3η*2ν πε:·3 2ρχ:/.2ί πο:ν2: ϊ'.άοοοο: τών 
π:έτερον tr/υόντων. Οϋτω ϊέ ές2ρμόζετ2· κσ: έπ: τών 7.2τ’ 
αΰτήν οτ2ρ2ττεμς-3έντων ί:/.αστ:7.ών )νΐ:τοοργών, ό Ν. 408/ 
1914 ό όποιος, υεταςΰ άλλων, προέίλεπε χ2: προσωρινήν 
άπόλυσ:ν μέχρ:ς ές μόνον μηνών.

Έτ: τούτο:ς έχομεν τήν τ:μήν νά ·3έτωμεν ύτΛ τήν 7.ρ:σ:ν 
τής Έϋν.ν.ής ά.τίπροσωπε'σς τήν κοτωτέρω τ:ρότ2σ:ν Νό
μου:

Π ΡΟΤΑΣΙΣ ΝΟΜΟΥ
Περί ό ϋ ό 7.'·:(·μοτΌ τής ~ρ· ΐ'ουγής χνστά τών άποοοτεων

τοϋ 7.2τ’ άρ-ϋρον 10 τής Συντ27.τ:ν.ής Π ράςεως τής
3/3 Σεπτ:μίρ:ον 1974 Είϊ χοϋ Πε:-ϋσρχ χοϋ Συμβουλίου.

Ά?-3ρόν 1.

1. Αί άποςάσεις τοϋ χστ’ άρ-5:θν 10 τής Συντχχτ χ.ήτ 
Π ράςεως τής 3/3 Σεπτεμβρίου 1974 Ε:::χοϋ Π ε:-52ρχ:χθΰ 
Συμβουλίου ών έπεβλή-ϋησχν πο:ν2: προσωρ:νής ή έρ:στ:- 
χής άπολΰσεως ύπόχε:ντ2: εις προσςυγήν άσν.ουμένην υπό ππν- 
τός 7.2 τ 20 :χ 2T-S έν το ς ένώπ:ον Ϊε·.·τεροί2-5μ:ου Ε:::χ:ϋ Πε:- 
-3αρχ:κοϋ Συμβουλίου. άπ2ρτ:ζθμένου ές έπτά Άρεοπσγ'.τών 
7.2: έπτά συμβουλών τής Έπ:7.ρ2τε:ας ΰπό τήν Προεϊρίσν 
τοϋ Προέορου τοϋ Άρείου Πάγου ή τοϋ άνσπληροϋντος σύ- 
τόν Άντ:προέορου.

2. Τά μέλη τοϋ ϊευτεοοί2-5μ:ου Είϊ χοϋ Πε:-32ρχ:χοϋ 
Συμβουλίου όρίζοντσ: ·ϊ:ά Προεϊρ:χοϋ Αίστάγμπτος. προτά- 
σε: τών Υπουργών A: 7.2: ο σΰ ν η ς χσί Έύν.τής Π 2:ϊε:2ς χ2· 
Θ?ησχευμ2των εχο'.όομένου, λ2μίχ.όμεν2 χχτά τάς:ν τής άρ-

_ ____________

χσ'.ότητος χυτών έτ. τών- μελών τών ϊυο Α:χ2στηρ:ων. Λ.2 

τοϋ σΰτοϋ ί:2Τ2γμστος όρίζοντσμ Χ2ί ά->ά τέσσ2:2 ά'<2πλη- 
ρωμ2τ:χά μέλη ές έ/.στέρΟυ τών ο:7.2στηρ:ων. άμεσως-επο
μεν 2 χστά τάς:ν" άρχστότητος τών τσχτ χών το:οΰτων. Τής 
σ.'.ϋέσοως τοϋ ϊε.τεροίσϋμίου Ε:ϊ:χοϋ Πε:ύσρχ:7.?ϋ Συμ
βουλίου ές2:ροΰντ2: όπωσοήποτε τά έχ τοϋ Συμβουλίου τής 
Επ:χρστε.'σς μετσσχόντχ τσχτ'.τ.ά χσί άνσπληρωμχτ-.χά μέλη 

τοϋ 7.2 τ * άρ-3ρ. 10 τής Συντσχτιχής Π ράςεως τής 3 3 Σε- 
πτευβρίου 1974 Ε:::χθϋ Πε:-32ρχ:χθϋ Συμβουλίου.

3. Η προσουγή. μή ύποχε'.μένη εις τέλη χαρτοσήμου ή 
χστάυεσ:ν παραβόλου. άσχείτσ: έντός προθεσμίας εςήχοντα 
ημερών άπό τής οημοσ:εΰσεως τοϋ παρόντος. ο:ά χατα-ϋέσεως 
εις τον γραμματέα τοϋ Άρείου Πάγου. όστ:ς άσχε: χα-3ή-
χ·ν-·;ι γραμματέως τοϋ Αευτεροϊϋϋμίου Ε:ο:χοϋ Πε:-3αρχ:- 
χοϋ Συμβουλίου. Ή χίνησ:ς τής ϊ:αο χχσίας προς άπονομήν 
συντάςεως ή ή συντ2ς:οοότησ:ς τών έρ:στ:χώς άπολυϋέντων 
όέν χωλΰε: τήν άσχησ:ν τής προσουγής. Προσςυγα: ή αίτη
σες άχυρωσεως κατά τών χαταίίχαστ'.κών άποςάσεων τοϋ 
Εεο'.κοϋ Π ε:·ΰ>2ρν·7.οϋ Συμβουλίου άσκηίεότχ ενώπιον τοϋ 
Συμβουλίου τής Επικράτειας λογίζοντα: ώς προσςυγα: ένώ- 
π:ον τοϋ Δεύτεροί2·5μίου Ε:::χοϋ Πε·5αρχ:κοϋ Συμβουλίου 
κα: παραπέμποντα: παρσχρήυα εις αυτό ύπο τής Γραμματείας 
τοϋ Συμβουλίου τής Έπιν.ρατείας.

Άρώρον 2.

Τό κατ' ap-Spov 1 τοϋ παρόντος όευτεροβά·3μ:ον Είοικόν 
Π ε:-3αρχικόν·' ΣυμβίϋλΤον ϊ:κα:οϋτα: νά έπ:ίάλη μόνον τάς 
πε:-5αρχ:χάς πο:νάς τάς προβλεπομένας έν άρ-ϋρω 326 τοϋ 
Ν. 53 43/1932 «περί οργανισμού Πανεπιστημίου ’Αθηνών». 
Ο ο:αρρεΰσας. άπό τής ϊημοσ εΰσευς τής ,7.σταο:χαστ αής 
άποςάσεως τοϋ κατ’ ao-Spov 10 τής Συντακτικής Ποάσεως 
τής 3/3 Σεπτεμβρίου 1974 Είϊ:κοϋ Πε:-5αρχ:κοϋ Συμβου
λίου μέχρι τής ϊηχοσιεύσεως τής το:αΰτης τοϋ Δευτεροβα
θμίου Ε:ο:κοϋί Πε:θαρχ:κού Συμβουλίου, χρόνος λογίζεται 
ώς χρόνος ο:ανυ-$ε:ς έν προσωρινή άπολΰσε: αν τό ϊευτερο- 
βάθμ:ον Είί-.κόν Π ε:-3αρχ κόν Συμίούλ'.ον έπιίάλη πειθαρ
χικήν ποινήν προσωρινής άπολΰσεως.

Άρθρον 3.

1. Τό ϊευτεροβάθμ:ον Έίϊ'.κόν Πειθαρχικόν Συμβοΰλ:ον 
ϋποχρεοΰτα: όπως άποοανθή έπί τών ένώπ:ον αύτοϋ άπ/.ηθη- 
συμένων προσςυγών ή τών παραπεμς>θε:σών εις αύτό ύπό τοϋ 
Σ.μί:υ).::υ τής Επ ν.ρατείας έντός τρίμηνου τό ίραόΰτερον 
άπό τής άσκήσεως τής προσςυγής.

2. Οί προσςεΰγοντες ένώπ:ον τοϋ Δευτεροβαθμίου Είί:- 
κοϋ Π ΐ'.θαρχ χοϋ Συμβουλίου χαλοϋντα: ύποχρεωτ:κώς παρ’ 
αύτοϋ όπως άυαπτύπουν καί προςορ:κώς τάς άπόψε:ς των. ϊ:- 
κα'.οϋντα: ϊέ εις τήν υποβολήν υπομνήματος χαί παράστασ:ν 
μετά ϊίκηγόρου. έςαρμοζομένω·;, κατά τά λο:πά. τών γεν.κών 
ά?χών τού πε:θαρχ:κοϋ ϊίκαίου. ώς αυτα: ισχύουν καί ά/2- 
γνωρίζοντα: -ύπο τής νομολογίας προκε:μένου περί τών ϊημο- 
σίων ϊ:ο:7.ητ:κών υπαλλήλων.

3. Α: άποςάσε:ς τοϋ Δευτεροβαθμίου Ε!ο:κοϋ Πε:θα:χ:- 
κοϋ Σμαβουλίου ϊημοσ:εύοντα: ϊ:ά τής "Εςημερίϊος τής Κυ- 
ίεονήσεως.

Άρθρον 4.

Ή ισχύς τοϋ παρόντος άσχετα: άπό τής ϊημοσ:εύσεως αΰ- 
τοϋ 3:ά τής Ερημε:ίϊος τής Κυ'βερνήσεως.

Έν Άθήνα:ς τή 23 Σεπτεμβρίου 1975 
Ο! Προτείνοντες Βουλευταί

Δ. Β'.ρεττάν.ος. Α. Τσουκχ/τάς, Δ. Κ-αλούϊης. Τ. Σπέντζας.
Π. Τουρίκης. Άθ. Δ. Κονταπής. Γ. Δ:2κόπουλος. Δ.
Φράγχος. Στ. Παπαϊάχης. Α. Κοχχέβης. Π. Λ:ατοσ.
Γερ. Άποστολατος. Εϋστρ. Άθανασάχος, Στ. Στεςανέ-
πουλος. Άπ. Κράτσας. Χρ. Κάχαρης. Μ. Άντωνίάοης. Ε.
Άνερούσης. Ίσ. Λαυρεντίϊης. Στ. Π απαίόπετρος. Εϋάγγ.
Σουσουρηγ:άννης, Ν:χ. Κλείτες. I. ψαρρέας, Δούκας Κα;-
λογήρου. A. X. Άβραμίϊης, Ν. Άλαίά^ος. Δ. Παπασπύ-
ρου, Άθ. Κχ^ελλέπουλος. Γ. Παπαγ-.αβής.


