ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣ ί Σ
Έπί το'Τ σχεδίου Νόμου «περί καταργήσεως α) τής παρ.
_ 2 τοϋ άρθρου 7 τού Μ.Δ. .4352/1964 «περί διατάξεων
- -άφορωσών τούς - δημοσίους υπαλλήλους κ.λπ.» καί β)
τής παρ. 4 τοϋ άρθρου μόνου τοϋ Ν.Δ. 176/1969 «περί
καταβολής αμοιβών εις τούς μετέχοντας συμβουλίων καί
επιτροπών» καί ρυθμίσεως συναφών τινων θεμάτων».
Πρός τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων

Διά τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 7 τοϋ Ν.Δ. 4352/1964 «περί
διατάξεων άφορωσών τούς δημοσίους ύπαλλήλους κ.λπ.»
ορίζεται οτι ούδεμία παρέχεται άμοιβή, ύφ’ οίονδήποτε
τύπον ή μορφήν εις τούς δικαστικούς λειτουργούς, το κύριον
προσωπικόν τοϋ Νομικοΰ Συμβουλίου τοϋ Κράτους και
εις τά μέλη καί τούς Εΐσηγητάς τοϋ ήδη καταργηθέντος
ΑΣΔΥ, διά την συμμετοχήν των, ύφ’ οιανδήποτε ΐδότητα
εις Συμβούλια ή Έπιτροπάς, δημοσίων ύπηρεσιών, Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου κ.λπ.
' Η ώς άνω άπαγόρευσις, ύπαγορευθεϊσα έκ τής γενομένης
διά τοϋ Β.Δ. 769/1963 αύξήσεως, άπό 1.1.1964 τοϋ βασικοϋ μισθοϋ τών ώς είρηται κρατικών λειτουργών, δυσχερώς σήμερον δύναται νά εύρη δικαιολόγησιν, μετά τάς έπελθούσχς έκτοτε μεταβολάς τών οικονομικών συνθηκών, θεωρηθεΐσα μάλ.ιστχ καί ώς άντικειμένη εις την συνταγματικήν
άρχήν περί τής ισότητας τών πολιτών έναντι τοϋ νόμου τοϋθ’
όπερ έκρίθη ήδη άμετακλήτως καί ύπό τών-Δικαστηρίων
(Α.Π. 484 καί 485 τοϋ έτους 1975).
Κατόπιν τούτου ήχθημεν εις τήν άπόφασιν όπως εΐσηγηθώμεν εις τήν ’Εθνικήν ’Αντιπροσωπείαν τήν, διά τής
παρ. 1 τοϋ άρθρου 1 τοϋ προτεινομένου σχεδίου Νόμου
κατάργησιν . τής διατάξεως ταύτης, τής οποί, ς ή άκριβής
διατύπωσις έχει ώς ακολούθως :
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βαστακτου οικονομικής αυτών υποχρεωσεως έναντι των
άσφαλιστικών Ταμείων, εις τά όποια ,ήσαν ούτοι ήσφαλισμένοι. Πρόχίετται περί τών δικαστικών λειτουργών εκεί
νων
ως
διά
διά τον λόγον ότι ούτοι έτυχον πλήρους συντάξεως. ’Επειδή
όμως ύπό τής ώς άνω Συντακτικής Πράξεως (άρθρον 4)
ώρίσθη οτι οί κατά τάς διατάξεις ταύτης άποκατασταθέντες
δικαστικοί λειτουργοί θεωρούνται ώς μηδέποτε άποχώρήσαντες τής ενεργού υπηρεσίας, παρά τών" άσφαλιστικών
ταμείων εγείρονται αξιώσεις, συνίστάμεναι άφ1' ενός εις
τήν έπιστροφήν τών παρά τών δικαστικών τούτων λειτουρ
γών ληφθεισών παροχών, άφ’ ού, ώς έλέχθη, ούτοι θεω
ρούνται ώς έν ένεργεία κατά Vo χρονικόν διάστημα καθ’
0 παρέμειναν έκτος υπηρεσίας, άφ’ ετέρου δέ,; ένεκα τοϋ
αύτοϋ λόγου, εις τήν καταβολήν ύπό τούτών εισφορών ’διά"
τό αύτό χρονικόν διάστημα».
/ 'η'”' ■* ξ '■■■'·■ —^··
’Επειδή δεν είναι σύμφωνον πρός τό πνεύμα τής Συν^
τακτικής Πράξεως περί άποκαταστάσεως τών δικαστικών
λειτουργών αί ώς άνω άπαιτήσεις- τών άσφαλιστικών τα
μείων νά βαρύνουν τούτους καί πρός τον σκοπόν τής ίσης
μεταχειρίσεως αύτών έναντι- τών λοιπών δημοσίων, ύπαλ-,
λήλων, οίτινες άποκατεστάθησαν διά , τών διατάξεων πού
Ν.Δ. 76/1974, κρίνομεν έπιβεβλημένον όπως άφ’ ένός μέν
μή άναζητηθοϋν έκ μέρους τών.-Ασφαλιστικών.‘Ταμείων
αί καταβηλθεΐσάι έίς αυτούς περιοδίκαί ·παροχαι, άφ’ έφέρου
δέ αί όφειλ.όμεναι εΐσφοραί πρός τούς αύτούς άσφαλιστικούς
Οργανισμούς βαρύνουν τό Δημόσιον. . Αύται, άλλωστε, δεν
θά ύπερβοϋν τό ποσόν τών δύό εκατομμυρίων δραχμών.

Διά τοϋ άρθρου 3 σκοπεϊται όπως.πρός,. πλήρωσιν φτών
ύπαρχουσών κενών θέσεων Έμμισθων: ΙΊαρέδρων.. εις τά
Πρωτοδικεία καί τάς Εισαγγελίας.-Πρωτοδικών,, ώς ,κχί
. «2. ’Από τής ένάρξεως τής ισχύος τοϋ παρόντος Ν. Δ/τος τών κενωθησομένων μέχρι 3Q Σεπτεμβρίου, .1975,,., .προσ-·
εις δικαστικούς λειτουργούς έν γένει, ώς καί εις τούς λαμ- ληφθοΰν ισάριθμοι έπιλαχόντες εις τούς προσφάτώς διεβάνοντας άποδοχάς δικαστικών λειτουργών, εις ύπαλλήλους ξαχθέντας διαγωνισμούς. Εις τούτο'άγόμεθα έν δψει τοϋ
ανήκοντας εις τό κύριον προσωπικόν τοϋ Νομικοϋ Συμ άριθμού τών ύπαρχουσών κενών' θέσεων, τηξ δυσήερείάξ
βουλίου τοϋ Κράτους καί εις μέλη καί εΐσηγητάς τοϋ ΑΣ
διεξαγωγής διαγωνισμού διά τήν πλήρωσιν τών θέσεων
ΔΥ μετέχοντας ύφ’ - οιανδήποτε ιδιότητα Συμβουλίων ή τούτων ύπό τάς παρούσας συνθήκας καί τοϋ γεγονότος ότι
Επιτροπών δημοσίων ύπηρεσιών, Νομικών Προσώπων .κατά τούς σχετικούς διαγωνισμούς--τής 12 Μαρτίου 1975
Δημοσίου Δικαίου, ’Οργανισμών Τοπικής Αύτοδιοικήσεως, καί. 13, ’Ιανουάριου 1975 .έπέτυχον, πέραν τοϋ άριθμού των
Δημοσίων καί Δημοτικών ’Επιχειρήσεων, ’Επιχειρήσεων ή
πρός πλήρωσιν τότε θέσεων, ικανός αριθμός /υποψηφίων
’Οργανισμών κοινής ώφελείας ή Τραπεζών ή παρέχοντας
μέ καλήν έπίδοσιν.
‘
~ ~
~ * !
οιανδήποτε πρόσθετον ύπηρεσίαν εις τό Δημόσιον ή οίου. Τέλος, διά τοϋ άρθρου 4 τοϋ νομοσχεδίου σκοπεϊται ή
δήποτε τών ’Οργανισμών τούτων, ούδεμία παρέχεται άμοιβή
υφ οίονδήποτε τύπον ή μορφήν (άποζημιώσεως, έξόδων
ίκανοποίησις άπό μακροϋ υφισταμένου αιτήματος κατηγο
ρίας δικαστικών λειτουργών, άφορώντοςφείς,.τήν έπανάκινησεως, παραβολών ή ά.τ.) είτε έκ τοϋ Δημοσίου Τα
μείου είτε έκ τοϋ Ταμείου Νομικών Προσώπων είτε έξ κρισίν των πρός προαγωγήν. Είδικώτερον έν προκειμένω
οίασδήποτε άλλης πηγής, έξαιρέσει τής περιπτώσεως διαι έκτίθεμεν τά εξής : Κατά τάς σχετικάς διατάξεις τοϋ κώδικος τών δικαστικών_ λειτουργών, οί μέχρι τοϋ βαθμού
τησίας».
τοϋ
προέδρου καί είσαγγελέως Πρωτοδικών “ δικαστικοί
Διά τής αύτής ώς άνω παραγράφου τοϋ άρθρου 1 τοϋ σχε
λειτουργοί,
κρινόμενοι τρις'μή προακτέοι,--δέν κρίνύνΤαί
δίου λαμβάνεται μέριμνα καί διά τήν κατάργησιν-διά τήν
ταυτότητα τοϋ λόγου- καί τής παρ. 4 τοϋ άρθρου μόνου περαιτέρω πρός προαγωγήν, παραμένο^τες στάσιμοι.' ’Επει
δή υπάρχουν περιπτώσεις καθ’ άς'έκρίθησαν κατά τά'άνωτοϋ Ν.Δ. 176/1969 «περί καταβολής άμοιβών εις τούς
τέρω
στάσιμοι, διαρκούσης τής έπταετίας,' ώρισμένοι δικα
μετέχοντας συμβουλίων καί έπιτροπών» διά τής όποιας
στικοί λειτουργοί,· -σκόπιμον είναι όπως παρασχρθή ~ή ευχέ
ορίζεται 6τι :
.
■> ' ' '
:
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ρεια νέας έφ’; άπαξ χρίσεως αυτών.
. ...μ.Άί
. «4. Ή διάταξις τής παραγράφου 2 τοϋ άρθρου 7- τοϋ
-- Ταύτα σκοποϋνται διά τοϋ προκειμένου σχεδίου Νόμού
Ν.Δ. 4352/1964«περί διατάξεων άφορωσών τούς δημοσίους
όπερ έχομεν τήν τιμήν νά θέσωμεν ύπό τήν κρίσιν τής Έθνιύπαλλήλους-ώς καί περί καταργήσεως Συμβουλίων, ’Επι
τροπών τών Δημοσίων .-Υπηρεσιών κ.λπ... «εξακολουθεί κής ’Αντιπροσωπείας καί νά παράκαλέσωμεν.· όπως αυτή
περιβάλη. ■ τούτο διά τής. ψήφου της..- ·.
»-;£ σ* -ϊ-·’>.«!
ίσχύουσα». * · - ........ .. .
...... ... .
Ή ρύθμισις τοϋ άρθρου. 1 τοϋ Σχεδίου συμπληροϋται
διά τής έναύτώ περιληφθείσης παρ. 2 τής οποίας ή θέσπισις καθίσταται επιβεβλημένη προς άποφυγήν άναζητήσεως παρά τοϋ Δημοσίου Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ. άμοιβών άναδρομικώς διά τό μακρόν χρονικόν διάστημα κατά τό όποιον
ϊσχυσεν ή προμνησθεΐσα άπαγόρευ_σις.’
Διά τοϋ. άρθρου-2 τοϋ σχεδίου λαμβάνετχι μέριμνα διά
την απαλλαγήν - δικαστικών λειτουργών άποκατασταθέντων
δυνάμει τής.άπ0 4/5.9.74 Συντακτικής Πράξεως, άπό δυό-

Έν Άθήνχις τή 13 Αύγούστου 1975
Ο ·Γν'
Οί Υπουργοί
... {. -Διχαιοοτύνης
: Κ, ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ .
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- Κοινωνικών 'Y-πηβέαιών • Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟ ΠΟΥΛΟΣ'
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ΚΑΤΑΡΓΟΤΜΕΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
α) Ν.Δ. 4352/1964 «περί διατάξεων άφορωσών τούς
δημοσίους υπαλλήλους κ.λπ.».
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ΆρΟρον 7 παρ. 2.

«2. Άπό τής ένάρξεώς τής ισχύος τοϋ παρόντος Ν.
Δ/τός, εις δικαστικούς λειτουργούς έν γένει, ώς και εις
τούς λαμβάνοντας άποδοχάς δικαστικών λειτουργών,εις ΰπαλ.λήλους άνήκοντας εις τύ κύριον προσωπικόν τοϋ. Νομικού
Συμβουλίου τοϋ Κράτους καί εις μέλη καί εΐσηγητάς τοϋ
ΑΣΔΥ, μετέχοντας ύφ* οίανδήποτε ιδιότητα Συμβουλίων
ή ’Επιτροπών δημοσίων . ύπηρεσιών, Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου, ’Οργανισμών Τοπικής Αύτοδιοικήσεως,
Δημοσίων καί Δημοτικών ’Επιχειρήσεων, ’Επιχειρήσεων ή
’Οργανισμών κοινής ώφελείας ή Τραπεζών ή παρέχοντας
οίανδήποτε πρόσθετον υπηρεσίαν εις τύ Δημόσιον ή οίουδήποτε τών ’Οργανισμών τούτων, ούδεμία παρέχεται άμοιβή
ύφ’ οίονδήποτε τύπον ή μορφήν (άποζημιώσεως, εξόδων
κινήσεως, παραβόλων ή α.τ.) είτε έκ τοϋ Δημοσίου Τα
μείου είτε έκ τοϋ Ταμείου Νομικών Προσώπων είτε έξ
οίασδήποτε άλλης πηγής, εξαιρέσει τής περιπτώσεως διαι
τησίας».
,
■■···■■
_β). Ν.Δ.—176/1969-«περί-καταβολής-αμοιβών είς τούς
μετέχοντας Συμβουλίων καί Επιτροπών».
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οις ήσαν ήσφαλισμένοι. Τό τυχόν καταδληδεν έφ’ άπαξ ίοήδημα παρ’ οίουδήποτε ταμείου έπί τή απολύσει τών ώς άνω
δικαστικών λειτουργών έπιστρέφεται άτόκως έντός δύο έτών
άπό τής έπσνόδου των, άλλως τά λ.ηφδέντχ ποσά έπιστρέφονται παρ’ αυτών ή παρ «κρατούνται ύπό τοΰ χαταίαλόντος τα
μείου κατά την έκ τής υπηρεσίας έξοδόν των έκ τού όφειλομένου έφ’ άπαξ δοηδήματος, έντόχως άπό τής παρόδου τής
ώς άνω προδεσμίας προς 4%.. Ή καταβολή εισφορών είς τά
Ταμεία ταϋτα διά τό έκτος ύπηρεσίας χρονικόν διάστημα βα
ρύνει τό Δημόσιον, εξοφλούνται δέ διά λογαριασμόν των
παρ’ αύτοΰ.
Άρδρον 3.
1. Α! κατά την δημοσίευσιν τοϋ παρόντος ύφιστάμεναι κεναί δέσεις Έμμίσδων Παρεδρων παρά Πρωτοδικείοις καί
Είσαγγελίαις Πρωτοδικών πέραν τών δι’ ας προεκηρύχδη ό
διαγωνισμός τής 12 Μαρτίου 1976 δέσεων, ώς καί αί κενούμεναι μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 1975 δέσεις δύνανται νά
πλ.ησώνται διά διορισμού έκ τών έπιλαχόντων εις τόν ώς άνω
διαγωνισμόν καί κατά τήν σειράν τής έπιτυχίας αυτών.
2. ’Ομοίως αί κεναϊ δέσεις Έμμίσδων Παρεδρων Φορολ.ογικών Πρωτοδικείων πέραν τών δι’ ας προεκηρύχδη ό δια
γωνισμός τής 1'3 ’Ιανουάριου 1975 δέσεων, ώς καί αί κενούμεναι μέχρι 30,Σεπτεμβρίου' 1976 δέσεις, δύνανται νά
πληρώνται διά διορισμού έκ τών έπιλαχόντων εις τόν ώς άνω
διαγωνισμόν καί κατά τήν σειράν τής έπιτυχίας «ύτών.
Άρδρον 4. .

' Άρθρον Μόνον.

tv**' - £’•'ίίν · ’Ακριβές άπόσπασμα ,
έκ των ύπ’ άριθ. 135/1964 καί 70/1969 ΦΕΚ (τεύχος Α').

Πρόεδροι Πρωτοδικών, 'Εισαγγελείς Πρωτοδικών, Πρω
τόδικα! καί ’Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών, κριδεντες ύπό τοΰ
’Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, τρις, μή προακτέοι άπό
21 ’Απριλίου 1967 καί έφεξής, έπανακρίνονται προς προ
αγωγήν. Έν περιπτώσει ευνοϊκής κρίσεως τό Άνώτατον Δι
καστικόν Συμβούλιον άποφαίνετ» καί περί τής σειράς άρχαιότητος αύτών.
Άρδρον 5 .

■·"- > .ν

Ή ισχύς τού παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεως αύτοϋ διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

“«4. *Η διάταξις τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 7 τοϋ Ν.Δ. 4352/
1964 «περί διατάξεων άφορωσών τούς δημοσίους ύπαλλήλ,ους, ώς καί περί καταργήσεως Συμβουλίων, ’Επιτροπών
τών Δημοσίων Υπηρεσιών κ.λπ.» εξακολουθεί ίσχύουσα».

•

''·.·■

·

.'·.·■
-

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ!

Έν ’Αδήναις τή 13 Αύγουστου 1975
Περί καταργήσεως 2) τής παρ. 2 τοϋ άρδρου 7 τού Ν.Δ.
‘ 4352/1964 «περί it ατάξεων άφορωσών τούς δημοσίους
υπαλλήλους κλπ.» και β) τής παρ. 4 τοΰ άρδρου μόνου
ι ιτοΰ Ν.Δ. 176/1969 «περί καταβολής αμοιβών είς τούς
• μετέχοντας συμίουλ.ίων καί επίτροπων» χαί ρυδμίσεως συ' ναφών τινων δεμάτων,
·
' > "

Οί Υπουργοί
Έπί τής Δικαιοσύνης
Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

-

Έπί τών Οικονομικών
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

Έπί τών Κοινωνικών Υπηρεσιών
Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟ Π ΟΥΔΟΣ

Άρδρον 1.

1. Ή παρ. 2 τοϋ άρ-ϋρσυ 7 τού ΝΑ. 4352/1964 «περί
διατάξεων άρθρωσών τούς δημοσίους ύπαλλήλ.ους χλπ.» ώς
χαί ή παρ. 4 τοϋ άρδρου μόνου τοϋ Ν.Δ. 176/1969 «περί
καταβολής άμοιόών εις τούς μετέχοντας συμβουλίων χαί έπιτρρπώνν) χαταργοϋνται. *
■
2. Π άσης ρύσεως αξιώσεις δικαστικών λειτουργών χαί
δημοσίων έν γένει υπαλλήλων περί άμοιβής αυτών ύφ’ οϊονδήπστε τύπον ή μορφήν, γεννηδείσαι μέχρι τής 31 Δεκεμ
βρίου 197.4 κατ’ εφαρμογήν τών ύπό τής προηγούμενης παρα
γράφου χαταργουμένων. διατάξεων, κηρύσσονται παραγεγραμμέναι, έφ’ οσον περί αΰτών δεν έξεδόδησαν άμετάχλητοι δι
χαστικοί αποφάσεις.
Άρδρον 2.
Διχαστικοί λειτουργοί άποκατασταδέντες χατά τούς όρους
τής Συντακτικής Πραξεως τής 4/5.9.1974 «περί άποκαταστάσεως τής τάξεως χαί εύρυ-δμίας έν τή Δικαιοσύνη» καί
μή δικαιούμενοι άπολήψεως αποδοχών, διά τον χρόνον καδ’ όν
παρέμειναν έκτος υπηρεσίας, συμφώνως προς το άρδρον S
παρ. 1 τής αυτής Συντακτικής Πράξεως, δέν ύποχρεοϋνται
εις την έπιστροφήν τών προς αυτούς καταβληδεισών περιοδι
κών πσίροχών έν γένει ύπό τών ασφαλιστικών ταμείων παρ’

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
(Άρθρον 75 παρ. 3 τοϋ Συντάγματος)
«Περί καταργήσεως α) της παρ. 2 τοϋ άρθρου 7 τοΰ Ν.Δ.
4352/1964» «περί διατάξεων άφορωσών τούς δημοσίους
ύπαλλήλ.ους κ.λ.π. καί β) της παρ. 4 τοϋ άρθρου μόνου τοΰ
Ν.Δ. 176/1969 «περί καταβολής άμοιβών εις τούς μετέ
χοντας συμβουλίων καί έπιτροπών» καί ρυθμίσεως συνα
φών τινων θεμάτων».
Ή διά τοϋ ώς άνω σχεδίου νόμου (άρθρ. 2) προκλ.ηθησομένη δαπάνη άνέρχεται εις τό ποσόν τών δύο εκατομμυρίων
εκατόν πέντε χιλ. τριακοσίων πεντήκοντα τριών δραχμών
(2.105.353), αύτη δέ θέλ.ει καλυφθή έκ τοϋ άποθεματικοΰ
έφ’ άπαξ, ώς καί άκαθόριστος σημαντική έτησία δαπάνη
διά τών διατάξεων τοΰ άρθρου 1, καλ.υφθησομένη ωσαύτως
έκ τοΰ άποθεματικοΰ.
Έν Άθήναις τή 13 Αύγούστου 1975
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Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

Οικονομικών
ΕΥ.ΑΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ’

Κοινωνικών Υπηρεσιών
Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟ Π ΟΎΛΟΣ

