
Έτί τον <r/tî'.v> νόμο» «τερί χζν/&:τ,7ΐως άτό τής Υ·ζτ?ι· 
τίχς τών 'Τταλλήλων τον 1 τονργεισν Εςωτερτ/.ών. /.ά
γω τνμτληρώτεως τρ ·. ακον τατενταε του ; ντηρετ:ας».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

ΖΖοός τήν Βουλήν των 'Ελλήνων

Ή άνχγκη τής ά/χ/εώτεω; τον τροτωχτ/.ον τον 1 rç>:- 
γείον Έςωτερτ/.ών, τυντελονμένης· οια τής οα·3μ:α:ας ανο.ον 
των νεωτέρων νταλλήλων. ετ:£άλλε: τήν κα·3 :ερωτ:ν y.a: i., 
τά Γτονργεΐον τον το τον νετμον τής τριακοντο.τεντ^;. 
ήτ:ς κατηργήύη άτό τής αρτεως τής ιτχνος τον Συντάγματος
τον 19G8. , . ,

Λ:à τον ντοόαλλομένον Σχεοίον Νόμον έτΒιώκετα: ο ως 
άνω τκοτός καί ή έναρμονιτις τρος τα y.pxTOVvTX. γενικώς, 
εις τήν Αημοτίχ/ Αιοίκητιν.

Οόχ' ήττον. ε!ς έςα:ρ·εττ/.άς τεριττώτεις, άναφερομένας 
εις σνγκεκρι μόνην ντηρετιχ/.ήν άνάγκην. ταρεχετα: ή οννατό- 
της τής οιατηρήτεως Πρέτόεων ή Πληρεςοντιων 1-ονρ- 
γών Α' ή Β' τάςεως εν τή ντηρετία /.at τέρχ/ τής τριχ/.ον- 
τχτενταετίας, τάντοις. όμως, ονχί τέοχ/ τής τριοτι ας àtto 
τής τνμτληρώτεως τής τρ ι α/.ον τ ατεν ταετ! ας ή τ.εραν τον
65ον ετονς τής ήλιν.ίχς των.

Π χρχ/.χλονμεν. ότως τά είτηγονμενον νομο-νέτημχ τερ 
όληύή ο:à τον νμετέρον κύρους.
__ .... ’Εν. 1Α·3ήνατς. τή Ü7 Ιοννίον _1975 --------- -----------

Ό Ύτονογός Έίόωτερτ/.ών 
Δ. Σ. ΜΠΙΤΣΙΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΪ

Περί άτοχωρήτεως άτό τής Ύτηρετίας των 'Τταλλήλων
τον 'Ττονργείον Έςωτερτ/.ών. λόγω τνμτληρώτεως τρια-
κοντατεν ταετονς ύτηρετί ας.

'Ap-Spov 1.
1. Οί ντάλληλοι τον 'Ττονργείον τών Έςωτερτ/.ών άτο- 

χωρονν τής 'Ττηοετίας, άμα τή σνμτληρώτει τριακοντατεν- 
ταετόνς τραγματτ/.ής καί τννταςίμσν οημοτίας ντηρετίας 
ούχί όμως τρό τής σνμτληρώτεως τον 58τν ετονς.

2. Atà τήν εφαρμογή·/ τής οιατάςεως τής τροηγονμένης 
ταραγράφον. ώς ήμερα γεννήτεως λχμόάνετα: τάντοτε ή 31η 
Δεκεμβρίου τον ετονς τής γεννήτέως.

3. Περί τής ‘/.ατά τον ταρόντα νόμον άτοχωρήτεως έκοίοε- 
τχ: 2:ο:κηττ/.ή τραςις έν ή βεόαιοντα: ήτιολογημένως ό ο:α- 
ννΰείς ντο τον νταλλήλον χρόνος ντηρετίας. Ή τραςις χύτη 
έκΐίοετα: ντοχρεωττ/.ώς έντός τρίμηνον άτό τής ντό τον νταλ- 
λήλον τνμτληρώτεως τριζκοντατενταετονς ντηρετίας, ό:α όέ 
τούς ήοη τνμτληρώτχ/τος τρτ/.αοντατενταετή ντηρετίχ/ εντός 
τριμή/ου άτό τής ένάρςεως τής ίτχύος τον τχρ-όντος.

Άρνρο·/ 2.
Ώς τραγματτ/.ή όημοτίχ ντηρετία νοείτα: τάτα ντηρετία, 

ταρατχεύεϊτζ εις τό Αημότιο-/ ή εις Όργα/ττμονς Τσττ/.ής 
Αύτοο :οτ/.ήτεω ς ή άλλα Νομτ/.α Πρότωτα Λττμοτίαν Aty.aiov, 
έτί τχετε·. οημοτίον ή ίό'.ωττ/.ον otv.atov, έφ' ότον. τρο/.ειμένον 
τερί τής έτί τχετε: ίοεωττ/.ον οτ/.αίον ταρατχε·5·ε:της. χντη 
έλήφνη ντ’ ?ψ:ν ή τροτεμετρήνη -/.ατά τον ο'.οριτμό"/, τήν 
ένταα’.ν. μον.μοτοίητεν. άτόν.τητιν Ϊαΐμον ή τήν ν.αά’ ο’τ/εή- 
τοτε τρότον μ·.Τ'5ολ:γ:·/.ήν έςελ:=:ν τον νταλλήλον. έτί τλέο·/ 
οέ. χ/αγ/ωρίζεται ώς τα/τάΞ'.μος ντό τον Αημοτίον.

'Ap-Spor/ 3.
'Γτάλλη/.O! έτί 8α-5μώ Πρέτόεως ή Πληρεςοντίον Τ- 

τονργον Α' ή Β' Τχςεως. τνμτληρον·/τες τρχγματ'.ν.ή ν.αί 
τνντάτ:μον 35ετή οημοτίχ/ ντττετίχ/. μετά τή/ ένζρςιν 
tr/νος τον τζρό·/τος, cv*/x/τα: ένεν.εν έςα:ρετ:ν.ής ντηρετ:α- 
ν.ής x/x-f/.ης νά ο'.ατηρώντα: έν ντηρετία ν.αί μετά τήν τνμ- 
τλήρωτ:ν τον όρίον τούτον, ταντως όμως ονχί τέρχ/ τής 
τρ·.ετ:ας άτό τής τνμτληρώτεως τής τρ:χ/.οντχτενταετίας ή 
τερχ/ τον 65oîv ετονς τής ήλεζίτς τω·/, îtà Προεορty.ov Ata-

τχρματος. ΐ/.ο'.οομενον τροτχτε: τον Ί τονργον Εςωτερτ/.ών, 
μετ’ έγν.ρετεν τον 'Γτονργτ/.ον Σνμόονλίον.

'Αρ-5ρον 4.

Ή ίτχνς τον ταρόντος άρχετα: άτό τής οημοτ’.εντεώς τον 
::ά τής Έφημερίοος τής Κνίερνήτεως.

Έ·/ Ανήναις τή 27 low!ον 1975 
Ό Ύτονο-'ό: Έζωτεοτ/.ών 

Α. ΜΠΙΤΣΙΟΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Τής ταρχ-ράφον 3 τον άρύρον 75 τον Σνντχγ,·ζτος έτί τον 
οχείίον νόμον «τερί άτοχωρήτεως άτό τής Ττηρετίας τών 
Τταλλήλων τον Ι’τονργειον Έςωτερτ/.ών. λόγω τ/μτ/./η 

ρώτεως τρtαν.οντατεντα·ετοός ντηρετίας».
1. Atà τον τροωνοομένον r/εοίον νόμον ρνύμίζονταί -3έμα- 

τα άοορώντα τήν έ’τοόον έ·/. τής Ττηρετίας τών Τταλλήλων 
τον Ττονργείον Έςωτερτ/.ών.

2. Έ/. τής έφαρμογής τών οιατάςεων τον έν λόγιο Σχε- 
όίον Νόμον ονοεμία τρο'/.αλεΓτα.: έτ:οάρνντ:ς τών τ;στώτεων 
τον Π ροντολεγιομον τον Ττονργείον.

Έν Άνήνα:ς τή 17 Άτρ-.λίον 1975 
Οί Ύτονργοί

’Ετί τώμ Οικονομικών_______ ______ ΕΕτί.τών_Έτωτετ:κών
Ë. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ Α. ΜΠΙΤΣΙΟΣ

ΕΚΘΕΣΙΣ
Άρ:-3. 79/15/1975

Τον Γεντ/.ον Λογυτηρίσν τον Κράτονς (άρύρον 75 ταράγρ. 
1 τον Σν/τάγματος) έτί τον τχεόίον Νόμον τον Ττονργείον 
Έςωτερικών «τερί άτοχωρήτεω-ς άτό τής ντηρετίας τών 
νταλλήλων τον Ττονργείον Έςωτερ:κών λόγω τνμτλη
ρώτεως τρtx/.ovτχτενταετονς ντηρετίας».
Atà τών ::ατάςεων τον ώς άνω σχεόίαν Νόμον ·3εττ!ζοντα: 

τά κάτω-3: :
1. Ο! ΰτάλληλοι τον Ττονργείον τών Έςο>τερ:κών άτο- 

χωρονν avTOCt'/.αίως τής ντηρετίας. άμα τή τνμτλτ.ρώτε; τρ tα- 
κοντατενταετονς τραγματ:κής τotxύτης. ονχί όμως τρό τής 
τνμτληρώτεως τον 58ον ετονς (ap-Spcv 1 ταράγρ. 1).

2. Ώς τρχρματ:κή οηεετία ντηρετία νοείτα: τάτα ντηρε
τία. τα.ροτχεύιείτα εις τό Αημότ:ον ή εις Όργχ/:τμοός Τοτι- 
κής Αντοό:ο:κήτεως ή ά/.λα Νομικά Πρότωτα Αηιοτίον Α:- 
κα!ον. έτί σχέτε: οημοτίον ή !::ωτ:κον oty.atcv, έφ’ οτον τρο- 
κε·μένον τερί τής έτί τχέτε: ίό:ω:τ:ν.ον οα/.αίον ταρατχείείτης, 
αύτη έλήφνη ντ" όψ:ν ή τροτεμετρήίη κατά τό·/ ::ορ:τμόν. τή/ 
όντας tv, μο·/:μοτο!ητ:ν. άτόκτητ:·/ 8a-5v.orj ή τήν κα-S’ ο!ο·/ΐή- 
τστε τρότον μ:τνθλογ:κή/ έςέλ'.ς'.ν τον νταλλήλον. έτί τ/.εον 
οέ. ά·/χγ/ωοίζετα: ώς τνντάττΑος ντό τον Αημοτίον (άςύρο-/ 
1 ταρ. 4).'

3. Ύτάλληλο: έτί ία-5μώ Πρέτόεως ή Πληρεςοντίον
'Ττονργον Α' ή Β' Τάςεως. τνμτληρονντες τραγεατικήν 
35ετή οημοτίχ/ ότηρετίχ/. μετά τή/ εναρ ς tv !τ/νττ τον Νο- 
μοτχεοίον ονναντα: ενεκεν έςα:ρετ:κής ντηρετ:ακ τ χ/άγκης 
νά ο:ατηρώντα: έν ντηρετία καί μετά τήν τνμτν.ηρωτ:·/ τον 
όρίον τούτον, τάντως όμως ονχί τέραν τής τριετίας άτό τής 
σνμτληρώτεως τής τρ:χ/.οντατε·/ταετίας ή τον 65αν ετονς 
τής ήλ:κ?ας των. ::ά Προεορ:κον Διατάγματος, έκοιοομένον 
τροτχτε: τον Έτονργον Έςωτερτ/.ών, μετ’ έγ/.ρ:τ:ν τον
ί’τονργτ/.ον Σνμόονλίον (άρύρον 2).

Έκ τών τροτετ/ομένων οιατάςεων cέν τρτκαλεΐτα: νόμω 
νέα ϊατάνη έτί τον Ινρατ:κον Προντολογιτμον. οτ-3έντος στ: 
ή έτ:όάρνντ:ς έκ τής τννταςιοοοτήτεως τών άτομχ/.ρν/εμέ- 
νων έκ τής ντηρεσίας /.άγω τνμτληρώτεως 35/ετονς τρα- 
γματ’.κής οημοτίας ντηρετίας ντελογίτύη κατά τήν τύττα- 
τιν τών -3έτεων ας οοτο: κατέχουν.

Έ/ ’Α-3ήνα:ς τή 19 Μαίον 1975 
Ό Γενικός Α:εν·3νντής 
ΝΙΚ0/Α-40Σ ΒΑΛΗΣ


