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ΕΙΣΙΙΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
-·. του σχεσιου νομού «rest αντικαταστασεως του αρ->?ου ■£
Έπί
τού Ν.Δ. 88/1974 «—ερ4 ρυθμίσεως δεμάτων ιίροκυπτόντων εκ τής εφαρμογής τής άπό 3 Σεπτεμβρίου 1974 Συν
τακτικής Π-ράξεως «περί άποκαταστάσεως βής^νομιμότητος είς τά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα».
IIοοζ ιην Ε' ’~Ai*(xO£(oot}iixi]y Βο\\/.ΐ]ν τΰ>ν

Ελλιρ'(ον

Ο Πρόεδρος τού Ε.Π.Σ., δύναται νά άναθέση υπηρεσίαν
τής Γραμματείας τού Συμβουλίου, εις δικαστικούς υπαλλή
λους τοΰ Συμβουλίου τής-..Επικρατείας, πέραν τών κυρίων
αυτών καθηκόντων, έφ ~όσον παρίσταται άνάγκη ένισχύσεως
τού προσωπικού; αυτής...Καθήκοντα Γσρ^ατέως,ςού.Σύμ^ουλίουλ άνατΐθεντάι διά πράξεως τού Προέδρου,-είς τονα τών
ανωτέρω έν. αποσπάσεί. ή ..κατ' ,άναθεσιν .υπηρεσίας άπασχο"λουμένων υπαλλήλων. . · , " ... , , . ,
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Διά κοινής, άποφάσεως: τών Υπουργών-Πίκβνομτχών καί
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,'δύναται,λδΓ;ά*άντας
τούς κατά τήν προηγουμένην παράγραφον άποσπωμένους ύπαλ-

άποσπασθέντων προς επικουρίαν τών Πανεπιστημιακών Βοη-

ΰποθέσεις μέ τάς Δημοσίας Άρχάς, τά; επιδόσεις τών δια
φόρων προσκλήσεων συνεδριάσεων καί κλήσεων. την δακτυ
λογράφησή τών εγγράφων καί άποφάσεων ’/.λ π. Δικαστικοί
'Υπάλληλοι τοΰ Συμβουλίου τής Επικράτειας, ώς Γραμμα
τεία τού Ειδικού Πειθαρχικού Συμβουλίου και ιυγκεκρ'.μέ
νω ς εις (1) Γραμματείς, ϊΰο (2) Δακτυλογραφώ καί είς
(1) Κλητή?. _________________
____________ *________ ■___ Τό Προσωπικόν τούτο τής Γραμματείας, απασχολείται διά
την έξυ-ηρετησιν τών αναγκών τοΰ ώς είοηται Ειδικού Πει
θαρχικού Συμβουλίου,'πέραν τού κανονικού ωραρίου εργασίας
κατά τάς απογευματινά; καί ίραϊυνάς ενίοτε ώρας καί πέ
ραν τών συνήθων αυτού καθηκόντων, ή παραμέλησις τών
όποιων, ώς έχ τού φόρτου εργασίας τού Δικαστηρίου, δεν κα
θίσταται δυνατή, άνευ καταβολής είς τούτους μέχρι σήμερον
τής προσηκούσης άποζημιώσεως.
Ήδη, κατόπιν τής καταστάσεως τής ισχύος τής προειρη
μένης Συντακτικής Πράξεως καί διά την στοιχειώδη έξυπηρέτησιν τών συνεχώς αυξανόμενων αναγκών τής Γραμματείας
τού Ε.Π.Σ., είναι βέβαιον, ότι θά χρειασθή να προσφέρουν
τάς υπηρεσίας των δύο (2) Δακτυλογράφοι καί είς (1) Κλητήρ, πέραν τών ήδη άπασχολουμένων.
Ούτως 'έχόντων τών πραγμάτων, καθίσταται προβληματι
κή αν μη αδύνατος, ή περαιτέρω χρησιμοποίησις τού προσω
πικού τής Γραμματείας τού Ε.Π.Σ., άνευ τής καταβολής
ίίς αυτό τής προσηκούσης άποζημιώσεως, διά τήν ΰπερωριακώς προίφερομένην εργασίαν.
Έν Άθήναις τή 3 ’Απριλίου 1975
Ό Υπουργός
’Εθνικής Παιδείας καί θρησκευμάτων
ΠΑΝ. ΖΕΠΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ
Περί άντιχαταστάσεως τού άρθρου 2 τού Ν.Δ. 88/1974
«περί ρυθμίσεως θεμάτων προκυπτόντων έκ τής εφαρμο
γής τής άπό 3 Σεπτεμβρίου 1974 Συντακτικής Πράξεως
«περί άποκαταστάσεως τής νομιμότητες εις τά ’Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα».
Άρθρ ον 1.

ζημ'ιωσις τών τακτικών ;καί'.Αναπληρωματικήν*,·?ού
Ε. Π.Σ., δΓ ον χρονον διαρκεί ή λειτουργία'του και τρύ κατά
τήν προηγουμένην παράγραφον έκτελούντος καθήκοντα ,Γραμματέως αυτού, δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικών προ
σώπων δημοσίου δικαίου ή δικαστικού υπαλλήλου τού. Συμ
βουλίου τής Επικράτειας, ώς επίσης καί άποζημίωσις Βι’
ύπερωριαχήν άπασχόλησιν τών παρά τή Γραμματεία-τού Ε.
Π.Σ., καθ’ άνάθεσιν υπηρεσίας απασχολούμενων/δικαστικών
υπαλλήλων τού Συμβουλίου τής Έπικρατεία’ς, μή ίσχύούσης
εν προκειμένφ διά τά δικαστικά μέλη καί τούς πάρ*^αύτψ άπεσπασμένους Είσηγητάς τού Συμβουλίου' τής·’Επικρατΐίας,■'τής
διατάξεως τού άρθρου 7 (παρ. 2) τού Ν.Δ. 4352/19(54 «περί
διατάξεων άφορωσών τούς δημόσιους '· υπαλλήλούςμτΐως. καί
περί καταργήσεως Συμβουλίων,-’ ’Επιτροπών τών 'Δημόσιων
Υπαλλήλων κλπ.».
Άρθρον 2.
Ή ισχύς τού παρόντος άρχεται άπό τής δημοτιεύσεώς του
διά, τής ’Εφηεμρίδος τής Κυβερνήσεως.
Έν Άθήναις τή 3 ’Απριλίου 1975
Ό 'Υπουργός
Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων
ΠΑΝ. ΖΕΠΟΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Τού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων
έπί τού σχεδίου νόμου «περί συμπληρώσει»; τής παραγράφου
2 τού άρθρου 2 τού Ν.Δ. 88/1974 «περί ρυθμίσεως θεμά
των προκυπτόντων έκ τής εφαρμογής τής άπό 3 Σεπτεμβρίου
1974 Συντακτικής Πράξεως «περί άποκαταστάσεως τής
νομιμότητος είς τά ’Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα».
(Άρθρον 57, παράγραφος 5, τού Συντάγματός)
Έκ τής εφαρμογής τών διατάξεων τού ανωτέρω σχεδίου
νόμου, προκαλείται δαπάνη, έπί Βεκαμήνου βάσεως, τής τάξεως τών δραχμών 1.300.000, ήτοι:
α) Δαπάνη έκ Βρ'αχμών 1.100.000 περίπου διά τήν άπώ
ζημίωσιν τού Προέδρου, τών Μελών καί τού Γραμματέως τού
Ειδικού Πειθαρχικού Συμβουλίου καί
β)Δαπάνη έκ δραχμών 200.000 περίπου, διά τήν άποζημίωσιν λόγω ύπερωριακής άπασχολήσεως Δακτυλογράφων καί
Κλητήρων τού Συμβουλίου τής Επικράτειας.

Ή κατά τά ανωτέρω δαπάνη θά καλυφθή έκ τού άποθεματικού τού Κρατικού Προϋπολογισμού τού έτους 1975, δοθέντος ότι εις τό σχέδιον τού Προϋπολογισμού έξρδων τοΰ
Άρθρον 2.
·
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων, τού τρέ
1.
Πρός ΰποβοήθησιν τού έργου τού Ε.Π.Σ., ώς καί διά χοντος οικονομικού έτους, δεν προεβλέφθη ή άναγραφή σχε
τικής πιστώσεως.
τάς άνάγκας τής Γραμματείας, ίύναται διά κοινών άποφάΤό άρθρον 2 τού Ν.Δ. 88/1974 αντικαθίσταται, άφ’ ής
ίσχυσεν, ώς εξής:

ίίων τού αρμοδίου κατά περίπτωσιν Υπουργού καί τοΰ Υπουρ
γού Εθνικής- Παιδείας καί Θρησκευμάτων, νά άποσπώνται,
καθ’ χρόνον θά διαρκούν αί έργασίαι τοΰ Ε.Π.Σ., Είσηγηταί
τοΰ Συμβουλίου τής Επικράτειας, δημόσιοι υπάλληλοι ή
όπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οϊασδήποτε
^ατήγορίας καί βαθμού.
'

Έν Άθήναις τή 3 ’Απριλίου 1975
Οί Υπουργοί
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