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Εν ΆΔήνα-.ς τή 5 Ιανουάριον 1975

Ο ΥΠΟΓΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
Α. ΜΠΙΤΣΙΟΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

ταταγράοον 5 το-j άρΔρον 37 τον Συντάγματος ετ·.
Σχεοίου Νόμου «τερ! μετατροπής Δέσεων εκτάκτων 

:σέω"ν τού Νονού 544/I94S κα! τού Ν. Α. 3ο 15/56 
τακτικές το:αύτας».
A:à τού τοοωΔοννένου Σ/εοίου Νόμου σνν-.στώνρα: εις

ΆρΔρον 3.

>ν ύτό τού Νόσον’ 5 4*47T9 4S κα: τού

τλήοωσ:ν τέντε 151 εκ των ως 
άνω κενών Δέσεων Εκτάκτων Γρασέων ο:ά οε τάς ύτολο:- 
τους οκτώ (8) Δέσε:ς Δέλε: αίτηΔή αχετ:κή τίστωσ-.ς ο-.ά 
τό έτόμενον έτος 1975. άμα τή συμτληρώσε: των σχετικών 
νομοθετικών ο:αο:κασ:ών.

Έν ΆΔήνα:ς τή 5 Ιανουάριου 1975

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
Α. ΜΠΙΤΣΙΟΣ

ΣΝΕΑΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

<· Περ: συστάσεως ταρά τώ Υτουργείω Εσωτερικών τακτ:-
κών Δεσεων Γρατεων — Αακτυλογράσων κα! ρυ Δμίσεως 

σννασών Δέκατων».
’Ap-Spov I.

Σνν-.στώντα: ο:ά τοϋ ταρόντος ε!ς τό Υτουργείον Εσω
τερικών τεσσαράκοντα ούο (421 τακτ-.κα! Δέσεις Γρατεων 
—Αακτυλογρ ατών, καταργονμένων άτό τής ισχύος τούτον 
τών ύτο τού Νόμου 544/1948. «τεοί Δέσεως ο’.ατάΞεων 
άρθρωσών τό τροσωτ-.κόν τού Υπουργείου Εσωτερικών» 
καί τού N. Α. 3515/1956. «τετ! τυττάτεως Δέσεων Εί- 
ί’.κον Προσωτικοϋ. άσμοοιότητος ‘Υτουργείον Εσωτερικών».· 
τντταΔεισών εϊς το αυτό Υτουργείον ισαρίΔμων -νετεων εκ
τάκτων Γ τατεων.

"Ap-Spov 2.

1. Ο! κατά τήν -η-αοσίευσιν τοϋ ταρόντος κατέχοντες τάς 
οιά τον τροηγουμένου άρΔρον κσταργουμένας εκτάκτους 
Δεσεις Γρατεων. καταλαμβάνουν αύτοόικαίως τάς οιά τον τα
ρόντος τννιττωκέν,ας τακτικές -S £ τ ε : ς.

2. Ο! κατά τάς οιατάσεις τής τροηγουμέντς ταραγράτον
κσταλσμβάνοντες τακτικές Δέσεις έκτακτο: Γρατε'ς
έτοντα: ώς τρός τήν έρχαιότητα τών κατά τήν όημοσ.’ευτ:ν 
τον τατόντος ύτηρετονντων μονίμων όμοιοί άΔμων των τον 
αύτοϋ Κλάοον. ή μεταίςν των βέ τε::ά άρχαιότητος τροσοιο- 
ρ:ζετα: εκ τον -/τόνον τού ταρά τώ Υτουργείω Εςωτερίκών. 
ώς εκτάκτων Γρατεων. ϊιορισμοϋ των κα! έ:ς! συγχρόνως 
ΐιορισΔεντων εκ τής εν τή Πράςε: î-.cp-.σμοϋ των Δέσεως 
έκαστον.

το το τον των

ο! τακτικοί κα! εκτακτο-.Γραρείς Αακτνλογ·ρά- 
'Υτονργείον Εσωτερικών κα! τον 4ον όα-ύμοϋ με/ο: τοϋ 
έτελίττοντα: έτετήο οϋτο:. όάτε: τον ao-Spoo 2 του

204/7.1^.1974. '
έν λόγω οατάνη -S έ/.ε: καλυτνή τ : à χορηγήτεως έκτα- 
:ττώτεων εκ τοϋ κρατ-.κοϋ άτο-ύεματ'.κοϋ.

Έν Α-ύήνα:ς τή 8 Φεβρουάριου 1975

Ο ΥΠΟΙΤΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
' Α. ΜΠΙΤΣΙΟΣ

ΕΚΘΕΣΙΣ

Τοϋ Γενςκοϋ Αογ-.ττηρίον τοϋ Κράτους 
(“Ap-Spov 57 — ταράγρατος 3 τοϋ Συντάγματος) έτί τον 

-χεοίον Νόμον τον Ύτουργείον Εσωτερικών «ττερ! μετα- 
τροτής Δέσεων εκτάκτων Γρασέων τον Ν. 544 48 κα! 
τον Ν.Α. 3515/1956 είς τακτικές τοιαντας».
Α'~ τ·’— ό·*τ'ς:ων τού ώς ανωτέρω νομθσχε::ου Δ:στίζον- 

τα: τά άκόλον-3 α :
1. Συνιστώντα: ε!ς τό Υτουργείον Εσωτερ-.κών τεσσαρά

κοντα ονο (42) τακτ:κα! Δέσε:ς Γρσοέων — Αακτυ/.ογρά- 
οων. καταργουμένων. άτό τής ισχύος τοϋ σχεο ου νομού, τών
ύσό τον Ν. 544/1948 κα! τού1 N. Α. 3515/1956 ώς έτροτο- 
σο:ήΔησαν ύσό τοϋ Ν. Α. 3966/1959 καί τοϋ B. Α. 605/ 
1962 συστα-Δε-.σών ε!ς τό αύτό Υτουργείον ίσαρίΔαων Δέ
σεων εκτάκτων γρασέων (ap-Spov 1).

2. Οί κατά τήν οηκοσίενσ-.ν τοϋ νομοσχεοίου κατέχοντες 
τάς ώς ά/ω καταργοννένας εκτάκτους Δέσε-.ς καταλαμβάνουν 
αύτοο-.καίως τάς. ο-.ά τοϋ σχεοίου νόμον, συνιστωμέ-ας τα- 
κτ:κάς Δέσεις, έο" όσον συμτληρώνονν είς Δέσ-.ν εκτάκτου 
Γοασέως τοΰλάχ-.στοχ _τρ:ετή ντηρεσίαν κλτ. (άρΔρον 2 .

Κατά τήν είστγη/εκήν τού νομοσχεοίον έκΔεσ:ν. έκ τών έν 
λόγω τεσσαράκοντα ούο - 42) Δέσεων εκτάκτων Γρασέων 
έχουν ήοη τληρωΔή αί είκοσ: εννέα (291. α! οέ ύτόλο:το: 
οέκα τρείς (131 ταρανένουν είσέτ: κεναί.

Εκ τών τροτε-.νομένων οιατάσεων τροκαλείτα: όατάνη τοϋ 
Κρατ-.κοϋ ·Π σοντόλογ-.σμοϋ. τς τ : ς. κατά ταρασχεΔέντα στοι
χεία. ντολογίζετα: είς οσαχμάς 750.000. τερίτον. έτησίως.
/.ογω μ:σΔθΛθγ·.κής εσε/.-.ςεως μεχ.ρ: τοϋ 4ου βαΔυου των 
τερ! ών τρόκειτα: τεσσαράκοντα ούο (421 γρασέων. βά 
τών οιατάςεων τοϋ άρΔρου 2 τοϋ Ν. A. 204/1974. άντ! τ,. 
νϋν νσισταμένης ϊυνατότττος μ-.σΔολογ-.κής εσελίσεώς των. 
ώς εκτάκτων, μ-έχρ: τοϋ 5ον βαΔμοϋ.

Έν ΆΔήνα-.ς τή 15 Φεβρουάριου 1975

Ό Γεν.κός Α-.ενΔυντής 
ΝΙΚ. ΒΑΛΗΣ
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