
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έττί τοΰ σχεδίου Νόμου «περί άντίκαταστάσεως τής 

6 τοΰ άρθρου 1 τοΰ Νόμου 2793/1954 «περί οργανώ
νω; παρά τοϊς Δικαστήριο1.: ’Ανηλίκων Υπηρεσίας ’Επι
μελητών ’Ανηλίκων», ώ: αΰτη άντικατεστάθη υπό της 
-αε. 1 τοΰ άρθρου 9 τοΰ Ν.Λ. 3555/1956 καί «περί τρο- 
-οποιήσεως της παρ. 2 τοΰ άρθρου 26 τοΰ άπό 28/30.9. 
1935 X. Δ/τος «περί όργανώσεως Σωφρονιστικού Προ
σωπικού καί Διαχειρίσεως Φυλακών».

Πρόζ τι/)' Βουλήν τών 'Ελλήνων
%

1. 'Η άντικατάστασις της παρ. 1 τοΰ άρθρου 9 τοΰ X. 
Δ τος 3555/1956 άφορώσης τάς δαπάνας μετακινησεως 
τών έθελοντικώς εργαζομένων παρά τη ΰττηρισία ’Επιμε
λητών, άμισθων τοιούτων, έκρίθη επιβεβλημένη διά τήν 
αναπροσαρμογήν εις τά σημερινά δεδομένα τοΰ πρός τον 
σκοπόν τούτον καθορισθέντος κατά τό έτος 1954 ποσοΰ 
τών δραχμών 600 μηνιαίους δΓ έκαστον Επιμελητήν.

Τό ποσόν τούτο όπερ κατά τον χρόνον τής αρχικής έγκρί- 
σεώ: του άντεπρόσώπευε πλέον τοΰ ήμίσεος τών αποδο
χών βαθμού ακολούθου, τυγχάνει σήμερον άνεπαρκές, λό
γω τής έν τώ μεταξύ άνοδικής πορείας τής άξίας τών ει
σιτηρίων τών μεταφορικών μέσων άτινα εις τό διαρεΰσαν 
-χρονικόν—διάστημα πλέον—τής -20ετίας -ηύξήθησαν εις—τό 
τετραπλοΰν τουλάχιστον, δΓ ό προτείνεται ή αΰξησις τού
του εις 1.200 δραχμάς μηνιαίως. ·.

Σημειοϋμεν ότι αί μετακινήσεις τών έν λόγο» υπαλλήλων 
τυγχάνουν άπολύτως άπαραίτητοι άφ’ ενός μέν διά τήν συ
νοδείαν ανηλίκων είς Δικαστήρια, Νοσοκομεία κ.λπ. 'Ιδρύ
ματα καί άφ’ ετέρου; διά την έκτέλεσιν κοινωνικών ερευνών 
καί προστατευτικών' έπιβλέψεων άνηλίκων..

2. Ή τροποποίησες τής παραγράφου 2 τού. άρθρου 26 
τού άπό 28/30.9.1935 Ν. Δ/τος κρίνεται έπιβεβλημένη 
διότι καί τό προσωπικόν διοικήσεως, έφ’ όσον, κατά τήν 
παράγραφον 1 τοΰ ίδιου άρθρου, φέρει ύποχρεωτικώς στο
λήν, δεν είναι δρθόν ·νά επιβαρύνεται έξ ίδιων διά τήν προ
μήθειαν ταύτης, μή δικαιολογουμένης τής διά τής τροπο
ποιούμενης διατάξεως καθιερωμένης· διακρίσεως μεταξύ 
τοΰ προσωπικού φυλάξεώς καί τοΰ τοιούτου διοικήσεως.

’Εξ άλλου τήν στολήν δαπάναις τού Δημοσίου λαμβάνει, 
δυνάμει τού ύπ’ άριθ. 262/14.7.1973 Π. Διατάγματος, 
και τό προσωπικόν διοικήσεως τών ’Αναμορφωτικών Κα
ταστημάτων καί συνεπώς καί έκ τού λόγου τούτου καί κατ’ 
εφαρμογήν τής αρχής τής ίσης μεταχειρίσεως επιβάλλεται 
ή θέσπισις τής έν λόγω διατάξεώς. '

Ταΰτα σκοποϋνται διά τού προκειμένου σχεδίου Νόμου, 
οπερ εχομεν τήν τιμήν νά θέσωμεν ύπό την κρίσιν 'Υμών 
καί νά παρακαλέσωμεν διά τήν έπιψήφισιν’τούτου.

Έν Άθήναις τή 29 Μαρτίου 1976
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ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Χ.Δ. 3555/1956 «περί τροποποιήσεως τών περί με

τατροπής ποινών καί άλλων τινών διατάξεων».
«6. ΓΙρός άντιμετώπισιν τών έν τή έκτελέσει τών καθη

κόντων των δαπανών, έπιτρέπεται ή χορήγησις είς έκαστον 
τών Επιμελητών καί μέχρι 20 τοιούτων καθ’ άπασαν 
τήν Επικράτειαν έξόδων κινήσεως κατ’ άποκοπήν καί 
άνευ άποδόσεως λογαριασμού ποσοΰ δραχμών 600 μη
νιαίως. Τά έξοδα ταΰτα αναγνωρίζονται καί καταβάλλονται 
κατά μήνα κατόπιν άποφάσεως τοΰ 'Υπουργοϋ τής Δι
καιοσύνης».

2. Ν.Δ. τής 28/30.9.1935 «περί όργανώσεως σωφρο
νιστικού προσωπικού καί διαχειρίσεως Φυλακών».

«2. Είς τό προσωπικόν φυλάξεώς ή στολή χορηγείται 
δαπάναις τού Κράτους».

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί άντίκαταστάσεως τός ταρ. 6 τοϋ άρόρου 1 τοΰ Νόμου 

2793/1954 «περί όργανώσεως παρά τοίς Δικαστηρίοις 
Άνηλίκων 'Υπηρεσίας Επιμελητών. Άνηλίκων», ώς αΰτη 
άντικατεστά-3η ύπό τής παρ. 1 τού άρ·3ρου 9 τοΰ ΝΆ. 

-----3555/1956 καί-«περί-τροποποιήσεως-τής παρ. 2 τοΰ άρ
θρου 26 τοϋ άπό 28/30.9.19.35 Ν. Δ/τος «περί όργανώ
σεως σωφρονιστικού προσωπικού καί διαχειρίσεως Φυλα- 
•κών».

■ Άρ&ρον 1. -
Ή παρ. 6 τοϋ άρ-9ρου 1 τοϋ Νόμου 2793/1954 «περί όρ

γανώσεως παρά τοίς Δικαστηρίοις Άνηλίκων 'Υπηρεσίας 
Επιμελητών Άνηλίκων» ώς αΰτη άντικατεστάθη ύπό τής

■ παρ. 1 τοϋ άρ·3ρου 9 τού Ν.Δ. 3555/1956 «περί τροποποιή-
, σεως τών περί μετατροπής ποινών καί άλλων τινών διατά
ξεων», αντικαθίσταται ώς ακολούθως: . '

«6. Πρός άντιμετώπισιν τών έν τή έκτελέσει τών καθη
κόντων τών Επιμελητών Άνηλίκων προκαλουμένων δαπανών 
έπιτρέπεται ή χορήγησις είς έκαστον τούτων καί μέχρις είκο- 
σιν έν συνόλω Έπιμελητάς δΓ άπασαν τήν Επικράτειαν, 
έξόδων κινήσεως, κατ’ άποκοπήν και άνευ άποδόσεως λογα
ριασμού μέχρι τοϋ ποσού τών δραχμών χιλίων διακοσίων 
(1.200) μηνιαίως, άναλόγως τών αναγκών τής υπηρεσίας. 
Τά έξοδα ταΰτα αναγνωρίζονται καί καταδάλλονται κατά 
μήνα κατόπιν άποφάσεως τού Υπουργού τής Δικαιοσύνης». .

Άρ·3ρον 2. - ■
- Ή παράγραφος 2 τοΰ άρ·3ρου 26 τού άπό 28/30.9.1935

■ Ν. Δ/τος «περί όργανώσεως σωφρονιστικού προσωπικού καί 
διαχειρίσεως Φυλακών» άντικα·3ίσταται ώς άκολού&ως:
• «2. Ή κατά τήν προηγουμένην παράγραφον στολή χορη
γείται δαπάναις τού Κράτους».

Άρ·3ρον 3. *
Ή ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεως 

αυτού διά τής Έφημερίδος τής Κυδερνήσεως.
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