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Έκΐ σχεδίου Νόμου >·κερί έκαν αφοράς εις την υπηρεσίαν ακο- 
λϋθένσων έκτακτων. έπί ·1>ητεία η έκΐ σχεσει ,-εργσσισ; 
δημοσίου η ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων /.al έργί"τεχνι
τών τοϋ Δημοσίου. Οργανισμών Τοπικής Αϋτοϊιοικήσεως 
καί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου καί ρυθμισεως

Ποός τήν Βουλήν ιών 'Ελλήνων

Εν τώ κλαιτίω τών ληφθεν των μέτρων ττερ; άκοκαταστα- 
σεως τίς δηιοκταττ/.ής νομιμότητες. έϊημοσιεύθη προσφά- 
τως. ώς γνωστόν, τό Χ.Α. 76/1974 (ΦΕΚ 266/27.9.74,
τ. A 7 τ;' ού έρρυθμίσθησ'ν τα τής έκαναφοράς εις την 
όττηρεσίαν τών ταχτικών υπάλληλων τού Δημοσίου κλκ., 
οίτινες άκελύθησαν ή έξηναγ/.άσθησαν ε!ς καραίτηΓ 
τ:ν κατά τό άττό 21ης Απριλίου 1967 μέχρι 23ης Ιουλίου

(Άνατύκωσις)

; ρου ! 6 τοϋ Νόμου 1811/51. άτινα κρίνει έλευθέρως ή Έκι- 
τρτ. —.; τοϋ άρθρου 4-καράγρ. 2 τον X. Δ/τος 76/74 και 

si δε/ συνεκλήρωσαν τό 65ον Ιτος τής ηλικίας των.
ΤΙ τρ ετής ϋκηρεσία κρίνεται, ότ: άττοτελεί τόν εύλογον 

χρό-ον. ϊ.α τύχη ό υπάλληλος τής κροίλεκομενης ύκό τον ώς 
: νω άρθρου άκοκαταστάσεως. καθ’ όσον τό χρονικόν τούτο 
οιάστηκα είναι άναγκαίον διά νά θεωρηθή, ότι έδημιουργήθη

κεκοίθησις τής συνεχούς 
έξ ής άκεμακρύν-

θησαν.
C,TL'.vai

λαμίά/εται
ϊισίρ:υ.ών χρόνος εις τό Δημόσιον ή εις κλείονα τυχόν Ν.Π.

νιταλλήλο^ς τούτους ή
τεώς των ε !ς. την υ κηρ

αυτονόητον. ότι διά τόν υπολογισμόν τής τριετίας 
ύττ- όψιν και συνυπολογίζεται άθροισττ/,ώς ό

Α.Α. ή Όοργανισμους κατα την έννοιαν της καρ. του αρ-

1974 χρονικόν ο άττημ 7 Ιο η, διά τού κροτεινομενου σχε
δίου νόμον, λαμβά/εται κρένοια ϊιά την έκανσφοραν τών άκο- 
λυθέντων. κατά τό ώς άνω χρονικόν διάστημα. έκτακτων ή 
έκΐ θητεία ή έκΐ συμβσσει υπαλλήλων και έργατοτεχνιτών. 
οίτινες νκηρέτονν μέχρι τής 20ής Άκριλίον 1967. ύκό την 
ώς άνω σχεσιν. εις τό Δημόσιον. Νομικά Πρόσωκα Δημοσίου 
Δικαίου κλκ.

Οότω ϊιά τού νκ" όψιν νομοσχεδίου. ικανοποιείται τό αίτημα 
τών υπαλλήλων τών ώ; άνω κατηγοριών, οίτινες άκεστερήθη-- 
σαν τής εργασίας των καί όλοκληροϋται ή άκοκατάστασις τού 
σ.ληγέντος κατά τό ώς άνω χρονικόν ίιάστηαα κροσωκικοΰ, 
τό όκοίον υπηρετεί εις τάς Δημοσίας 'Τκηρεσίας, Νομικά 
Πρόσωκα Δημοσίου Δικαίου κλκ., άϊιαφόρως τής μορφής 
τής σχέστως εργασίας.

Εΐϊικώ τερον. εις την κατά τά άυωτέρω άκοκατάστασιν 
κεσιλααόά/ονται (άρθρ. 1), κατ’ άρχήν. ο! κροσληφθέντες 
κρό τής 21ης Άκριλίον 1967 εις τό Δηυόσισν ή τά κεριορι- 
στικώς άνσοερόμενα νομικά κρόσωκα καί υπηρεσίας (άρθρ.
I καρ. 4) έκτακτοι, έκΐ θητεία ή έκΐ συμίάσε: αορίστου καί 
ώρισμένου χρόνου, υπάλληλοι καί έργατοτεχνίται, ο! κροσφέ- 
σοντες τάς ΰκηρεσίας των έκΐ σχεσει δημοσίου ή Ιδιωτικού 
δικαίου.

Πσός άρσιν, τέλος, κάσης άμφισόητήσεως, τίθεται ρητή 
ϊιάταξις. ότι εις την έν κροκειμένω άκοκατάστασιν ύκάγον- 
ται καί οί κροσληφθέντες κρό τής 21ης Άκριλίον 1967 
έφ’ οίσίήκοτε σχεσει μισθώσεως εργασίας καί ών ή σχέσις 
μετετράκη. ίυνάμει τών διατάσεων τού ΝΆ. 169/1969, εις 
τοιαντην ιδιωτικόν δίκαιον άορίστον διάρκειας. Εις τάς έν 
κροκειμένω ρυθμίσεις δεν κεριλαμβάνονται οί κατά τά ανω
τέρω άκολυθέντες. οίτινες διωρίσθησαν έκ νέου, μετά την 
άκόλυσίν των. μέχρι τής 23ης ’Ιουλίου 1974, εις έτέραν 
θέσιν τον Δηχοσίον ή τών έν άρθρω 11 καρ. 1 τού ΝΆ. 
76 Ί 974 άτναοερομένων νομικών προσώπων καί ύκηρεσιών

θρον 1. έστω καί εάν ένδιαμέσως έμεσολάίησεν χρόνος δια- 
κοκής τής εργασιακής σχέσεως.

Προόλέκεται κεραιτέρω. ότι οί κατά τά ανωτέρω επανερ
χόμενοι υπηρετούν έφεσής έκΐ σχεσει εργασίας ιδιωτικού δι
καίου άορίστον χρόνον, ίνα νκάρση έναρμόνισις κρός τό νΰν 
υφιστάμενον νομικόν καθεστώς. (Ν. Δ. 169/1969, Ν. Δ. 
385/1969).

Ούτοι. κατ’ άρχήν, καταλαμίάνονν τά τυχόν υπάρχοντα 
κενά εις την νφισταμένην αριθμητικήν σΰνθεσιν τού έπί 
σχέσει έργασίας ιδιωτικού δικαίου κροσωκικοΰ τής εις ήν 

. έκανέρχονται_ΰκηρεσ!αςτ άλλως,-ήτοι-μή ύκαρχόντων κενών, 
προστίθενται κροσωρινώς εις την αριθμητικήν ταΰτην σύν- 
θεσιν. καταλαμίάνοντες έν συνεχεία τάς έκάστοτε κενουμέ- 
νας θέσεις —μ ή δυναμένας νά κληρωθούν δι’ έτέρον προσω
πικού— μέχρι τής κλήρους άκορροφήσεώς των.

Εν άρθρω 2 τον νκ’ όψιν σχεδίου νόμου, κροδλέκονται τά 
τον τρόπου έκαναφορίς τού κερί ον πρόκειται προσωπικού, 
συντελουμένης δι’ άκοφάσεως τού άρμοδίου κατά κερίπτωσιν 
Υπουργού μετά σύμφωνον γνώμην τής ’Επιτροπής τοϋ άρ
θρου 4 καρ. 2 τού Ν. Δ/τος 76/74.

Διά τού άρθρου 3 ρυθμίζονται τά τής έντάξεως τών έκα- 
νερχομένων εις τάς υπηρεσίας των καί τά τής καταλή- 

π’ αύτών τών έφ’ εξής κενουμένων θέσεων.

uz J 4).
Ή άποκατάστασις. κατ’ έφαρμογήν τον άρθρου τούτου, 

"••ορά εΐ; τούς υπαλλήλους καί έργατοτεχνέτας τών ώς άνω 
Τκηοεσιών. τούς άπολνθέντας κ,ατά τό άπό 21.4.1967 έως 
23.7.1974 χρονικόν διάστημα. δυνάμει τών Θ' καί Γ/1967 
Συντακτικών Πράξεων ή έτέρον συναφούς νόμον τής αυτής 
ως ά/ω περιόδου ή κατόπιν αποφάσεων Συμβουλίων Νομιμο
φροσύνης ή διοικητικών πράξεων, έφ’ όσοο:

αΐ Κατά τόν χρόνον τής άκολύσεώς των είχον συνολικήν 
*:ιετή υπηρεσίαν ΰφ’ οΐανδήκοτε έργασιακήν σχέσιν καί ιδιό
τητα.

Pi ή άκόλυσίς των άκοδεδειγμένως δεν ώφείλετο εις κει- 
υ αρχικόν άδικηχα τό όκοίον νά έκισύρη τήν κοινήν τής άπο- 
'••-σεώς των.

γΐ δεν νφίστανται. τά ύκό τοϋ Κώδικος καταστάσεως δη
μοσίων διοικητικών υπαλλήλων, κωλύματα διορισμού εις δη
μοσίαν θέσιν.

δ4 ενουν τό άκαιτούμενον διά τούς διοριζομένους δημοσίους 
υπαλλήλους ήθος, ώς καί τά τυπικά καί ουσιαστικά προσόν
τα (ή καταλληλότης τούτων κλκ.), έξαιρέσει τών τοϋ άρ-

Έν συνεχεία— άρθρον 4— λαμίάνεται κοόνοια διά τούς 
μή έκανερχομένους. λόγω τής μή συμκληρώσεως τριετοϋς 
μέχρι τής άκολύσεώς των υπηρεσίας ή διότι ή-θελον κριθή 
ύκό τής αρμόδιας Επιτροπής ότι δεν διαθέτουν τά ύκό τον 
Κώδικος καταστάσεως τών δημοσίων υπαλλήλων άκαιτούμε- 
να τυπικά καί ουσιαστικά προσόντα, διά τήν καταβολήν εις 
αυτούς, κατά κερίπτωσιν. τής προβλεκομένης ύπό τον άρ
θρου 12 τού Ν.Δ. 169/1969 άκοζημιώσεως. Ωσαύτως, κρο- 
ίλέκεται. ότι οί δικαιούμενοι εις έπαναφορά.», πλήν όμως μή 
έπιθυμούντες δι’ οΐσνϊήκοτε λόγον νά έπανέλθονν έν υπηρε
σία. δικαιούνται τής αυτής ώς άνω άκοζημιώσεως. Ώς έκ 
τής χιαλόγου, κατά τά λοιπά, έφαρμογής τών διατάξεων 
τού Ν.Δ. 76/1974 καί έπί τον υπαγόμενου εις τάς διατά
ξεις τού ΰκ' όψιν νομοσχεδίου προσωπικού, οίκοθεν νοείται, 
ότι οί έκανερχόμενοι υπάλληλοι ή έργατοτεχνίται δεν έπι- 
στρέφονν τήν τυχόν ληφθείσαν έκΐ τή απολύσει των ώς άυω 
άκοζημίωσιν.

Περαιτέρω λαμίάνεται μέριμνα διά τήν ρύθμισιν τών θε
μάτων τών μή έκανερχομένων λόγω συμκληρώσεως τοϋ 65ου 
έτους τής ηλικίας των.

Διά τού άρθρου 5 σκοπείται ή μή έφ αρμογή τών άνωττέρω 
διατάξεων διά τούς με,τά τήν άκόλυσίν των καί μέχρι τής 
23ης ’Ιουλίου 1974 κροσληφθέν/το,ς ύφ’ οίαινδήκοτε ιδιότητα 
εις τό Δημόσιον ή εις τά έν άρθρω Ιιΐ κ·αρ. 1 τίοϋ Ν. Δ/Ιτος 
76/74 ά/αφερόμενα ν:μεκ.ά πρόσωπα καί υπηρεσίας.

Διά τοϋ άρθρου 6 σχυοπείτ» ή άποκαττάσπασις τών άπολυ- 
θέντων, κατ’ έλευθέρασυ κρίσιν τής οικείας άρχής, δχ;άΛε; 
τού άρθρου 191 καρ. 3 τού 'Γπαλληλικού Κώδικος, μετά 
τή-υ 2.1 ημ Απριλίου 1967 έφ’ όσον, μετά κρίσιν τών συστα- 
θεισών Έπιτρχοπών τού άρθρήυ 4 παρ. 2 τού ΝΆ. 76/1974, 
ήθελε διαπιστωθή, ότι ή άπόΆσις δέν έγενετό προς τό συμ
φέρον τής υπηρεσίας άλΰ.ά ϊιά πολιτικούς λόγους.
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•Εις τό άρ-Δρον 7 ρυ-Δμίζονται αί άχοδσχα: των έχα/ερχο- 
μένων ώς κ,αί a: καταβαλλόμενα: άχοζημιώσεις. Προσέτι λο
γίζεται ώς χρόνος χραγματικής ύχηρεσίας ό έκτος υπηρεσίας 
τούτος δια τήν -Δεμελίωσιν τον δικαίωμα?, ς ληύεως σ. ·'- 
ταξεως καί άχοζημιώσεως δι" άμφ-οτέραις τάς κατηγορίας; 
τ-το: τών έχανε ρχομένων και αυτών οίτινες δεν τλτρών τις 
χρούχ-ονέσεις των χέρι πτώσεων δ' καί ε' τής χαραγρ. ί τον 
άρ-Δρου 1 τον χαρόντος. "Εκρί-Δη σκόχιμον όχως, διά τους μή 
έχαν ε ρ χαμένου ς συνεχεία έλλείψεως η-Δου ς ή τυχικών και 
Ουσιαστικών χροσόντων, άυαγνωρ ισ-Δούν ώς πραγματικοί ετηι 
τά εκτός ύχηρεσίας διανυ-Δέντια τυιαύτα eta τας χεριχτωσεις 
λή-Δεως συντάξεως κα! αχοζημ'.ώσεως και τούτο, διότι ή 
ύχαρξις ή μή τού άχαττουμένου εις δημοσίους ύ.ναλλήλ,ονς 
ή-Δους δέν κ-α-Δίσταται δυνατόν νά έλεγχό ή άχο τού χρόνον 
αχκλΰσεως μέχρι τού το Λυτόν έτανακρισεως */λ£ έχ'.μύ.ως 
αφετηρία προσδιορισμού τής ντο:τέως ή μή τούτον κα-Δίστα- 
"ojt ό χρόνος έπανακρίσεως. Όμοίως, διά την λ.γικήν συνέ
πειαν, σκοπέ ίται: όχως, ή ελλειψις των τυπικών χροσόντων 
των χληρούντων τάς λοιχάς χρούχυΔέσεις τού αρ-Δρ-ου 1 τού 
χαρόντος, όφειλομένη εις χαράλειψιν ή άλλον λόγον τής ύπη- 
ί-εσιας εξ ής άπελύΔησαν ούτοι, μή καταστή έμχόδι.ν εις 
τήν /αναγνώρισην ώς συ/ταξίμου τού έκτος ύχηρεσύχς χρόνον 
ή μή στερη-Δοΰν ούτοι τής άν αλόγου άτ.οζημιώσεως έκ τής 
αιτίας ταύτης. "Εν συνεχεία λαμβανεται χρόν;<α διά τήν κ:ι:α- 
βυλήν τών εισφορών τρός τά χαντός είδους ασφαλιστικά τα
μεία διά τον έκτος ύχηρεσίας χρόνον.

Τό άρ-Δρον 8 αφορά ε:ς τήν άχοκαταστασιν ιατρών, οίτινες 
παρείχα/ τάς ύχηρεσίας των εις 'Ασφαλιστικά i αμεία, είς 
τά ότοία, καίτοι κατά τον οργανισμόν των χροεβλέχσντο όργα- 
νίκα: -Δέσεις, ό διορισμός των έγένε τ·ο έπι συμέα το: ώρισμένου 
ή άορέστου χρόνου έχί σχέσει δημοσίου ή ιδιωτικού δικαύ.υ ή 
εμμίσ-Δω εντολή ή έχί -Δητεία κα: τών όχυίων ή σύμδασις 
κ.λχ. λήξασα δέν άνενεώ-Δη.

Είς τό σύνολον τών χεριχτώσεων τούτων, ή άνανέωσις τής 
έμμίσ-Δου εντολής ήτο τυπική, ώς τούτο προκύχτε: έκ τ·.ύ 
γεγονότος ότ: ο: είς οΰς άφορά τό άρΔρον τούτο ιατροί πιρει- 
χον τάς ύχηρεσίας των είς τό χύτό Ασφαλιστικόν Ταμείου 
καί ύπό τήν ίο:»/ σχέσιν εργασίας έ.τί τριετίαν καί χλέ.ν. 
ίΐροφανές είνα:, οτιή μή ανανέωσις τής -ύητείας των, άμα 
τή λήξει της. μετά τήν 21 ην "Αχριλίου 1907. ώφε.’λετο είς 
πολιτικούς λόγους καί είς τήν χρόΔεσ.ν τών τότε κυέερνών- 
των, όπως άτυομχχρό.ουν τών -ύέτεων .τούτων τούς ιατρούς, 
οίτινες, καέτοι είχον ιοροτρέρε: είς τά έν λόγω 'Ατραί/.ιο'τοχα 
Ταμεία έττ1 μακρότν τάς ύτηρεσίας των καί είχε σχηκατισύή
ταρ! αυτοίς •τ -Ρ- ·5έ;εο>ττετοιύησις τερι της μόνιμόοη::; 
ήν κατείχον, άτεμακρόν-ύησαν τχυτης.

Ή τροτεινομένη ίιά τού άρ-ύρου τούτου ά:.οχατάττοσ:ς τών 
ώς άνω ίοτορών τελεί έν αρμονία καί ττρός τάς οιοτάόε ς 
τού άρ-ύρου 1 τού ύττ! όψιν σχεοίου νόμου y.a: ττρός τάς ο:α- 
τάξεις ταύ Χ.Λ. 7G/1974, καύ όοτιν έν τή αράξει έτρό- 
κειτο αερί μα/ίμου άτοσχολήτεώς των. ή μή άιυχνεωσις όέ 
τής ένμολής μετά τήν 21ητν Ατριλίου 19G7, οιά τούς αρο- 
εκτε-ύέντας λόγους, Εέοτν νά -ύεωρη-ύή ίτοού. αμος, ά.το ίί.οό- 
ψεως αποτελέσματος, τρός άτόλυτιν.

Διά τούς αυτούς λόγους λα?κ£άνεται χρόνο:α άχοκαταστα- 
σεως τών ιατρών, ο! όχοία κατείχον χρό τής 21ης Αχειλιού 
1967 όργανικάς ή μή -ύέσεις εις Ασφαλιστικά Ταμεία καί 
οί όχοίοι χτιε/Αύηεχ. κατά τό άχό 21ης Αχριλίου 1967 
εως 24ης Ιουλίου 1976 χρονικόν ειάστημα λόγω χυγχωνεύ- 
σεως τού εις ο ύχηρέτουν "Ασφαλιστικόν Ταμείον είς έτερον 
ασφαλιστικόν όργανιιτχόν.

Διά τήν έχαναφομάν άμφοτέρων τών ώς ά.ω κατηγοριέϋν 
ότχο/.υ-ύεντων ιατρών ·ύέλε: άκολουύηύή ή ύπό τού άρύρου 2 
τού σχεοίου νόμου χροόλεχομένη ειαεποασία οι άταντας έ/ 
γένε: τούς οιά τού χαρόντος άχον.αύισταμένους ύταλλήύ.· υς.

Περαιτέρω οιά τής χαραγρ. 4 τού αύτού άρ-ύεου όρέζεται 
6?ι ό έκτός ύχηρεσίας οιοτνυ-ύείς χρόνος σι" άτάσας τάς τα ε- 
χεεχς, χλήν 'τού Εικαιώματος λήψεως Χ/αεριμικώς άχοοο- 
χών, ώς χρόνος χρβγματικής ϋπηρεσίας. ή σέ χ/έσ:ς εργα
σίας τούτων ώς μή ϊιακοχείσα καί άνανεωύείσα έα.τοτε.

Διά τής έιατάξεως τού άρύρου 9 -καταργούντα: ίιατάξεις 
χεριόοου τής Ειχτατερίας, χροσ.υ.ττ/.ού χαράκτήρος, ο: ώ'ν
ηύνεή-ύη-αν κατά τρόπον ά,τάράεεν.το-ν χρόνω.τα φίλα χροχ/.ει- 
μενα χρός τούς χρωτεργατας τής ίικτατερίας.

Είεικώτερον, οιά τών έν λόγω ϊιατάξεων τής οι/.τατο- 
ρέας, συντμη-ύέν'.ος σκα-νίαλωεώς τού χρος χρεαγωγήν χρό
νου, τά έν λόγω χρόσωτα, κατά τ.αραόασιν τών κανόνων τοΰ 
'Γχαλληλικεύ Κώϊιχος κα! τής υπαλληλικής εεοντολο/ίας, 
χνερριχη-ύησχν σκχνεαύ,ωεώς είς τάς άνωτάτας όαύμιεας 
τής υπαλληλικής ιεραρχίας. Διά τής καταργήσεως τών c:α- 
τάξεων τούτων, ά-ναέιοΰν αί σιχύουσα: «τερι προαγωγής κλχ.ν 
τοιαύτα: τού Γχαλληλι/κύ Κωεικος κ,αί έτανέρχεντα: οί ύτό 
τής δικτατορίας εύνοηύέντες είς τάς ά-ντιστοίχευς χρός τά 
χροσόντα των -Δέσεις καί ca-ύμεύς, ρυ-ύμιξομένων χεραιτέρο' 
καί τών έκ τής έφαρμογής τών ειαιτάξεων τούτων ά.ακυ- 
χτόντων συνταξχίοτιν.ών Δεμάτων.

Το άρύρον 10 αφορά χεριχτώσεις μή ρυΔμισ-Δείσας εια 
τού Ν.Δ. 76/1974, συγκεκριμένως ίέ άχο/.α-ύιστά χυνταξιο- 
όοτΐΓ/.ώς τό μέν τούς άχολυύέντας χρό τής 1ης Αύγουστου 
1974, λόγω συμχληρώσεως 35ετοϋς χραγματικής δημοσίας 
ύχηρεσίας, διά τού ύχολογισμού είς τχύτη-ν καί χρόνου ύχηρε- 

. σίας, μή αναγνωριζόμενου ώς συνταξίμου κατά τάς διατάξεις 
τού Ν.Δ· 2854/1951 «χερί απονομής χολιτικών καί στρατιωτι
κών συντάξεων» (χαράγρ. 1), τό δε τούς άχοχωρήσαντας 
μέχρι 1ης Αύγούστου 1974, λόγω ορίου ηλικίας, βάσει τών 
χρό τής ημερομηνίας τούτης ίσχυουσών διατάξεων καί χρό 
τής συμχληρώσεως 35ετούς χραγματικής συνταξίμου δημο
σίας ύχηρεσίας, (χαρ. 2) διά τής αναγνωρίσει»ς άρ’ ένος τοό 
χροσμετρη·5έντος διά τήν συμχλήρωσιν τής 35ετ!ας μή συν
ταξίμου χρό’νου ύχηρεσίας των κα! άφ’ ετέρου τού έκτός ύχη- 
ρεσίαις διεεδραμόντος χράνου, άπό τής αχολύσεώς των μέχρι 
συμχληρώσεως 35ετούς συ-νταξιμσυ ύχηρεσίας, <υς έν ένερ- 
γεία δια-νυΔέντος.

Είς τήν άχοκαταστασιν τού Ν.Δ. 76/1974 «χερί έχανα- 
φοράς άχολυ-Δέντων ή έξαναγκασΔέντων είς χαραίτησιν ΰχαλ- 
λήλων κλχ.» δέν χεριλχμβάνονται καί οί ύχάλληλοι εκείνοι, 
οίτινες, κατά τήν διάρκειαν τής 7ετούς δικτατορίας, ύχηρε- 
τούντες είς έ/ύ.ηνικάς δημοσίας ύχηρεσίας τής άλλεδαχης, 
δέν συνεμορφώ-Δησχν χρός διαταγήν τών τότε ί-Δυνάντων όχως 
έχανέλ-Δουν έν 'Ενύ.άδ: καί ά-ναλάβοετν ύχηρεσίαν είς τήν Κεν
τρικήν ΊΓχηρεσίαν. φοβούμενοι, λόγω τών έχικρατουσών είς 
τήν χώραν μετά τήν 21 ην Αχειλιού 1967 δυσμενών συνΔη- 
ν.ών, τυχόν είς βάρος των δίωξιν, άλλά χαρέμειναν είς τήν 
άλλοδαχήν, άχέχοντες τής έκχληρώσεως τών κα-Δην.όντων 
των.

Διά τής χροτεινομένης διατάξεως τού άρ-Δρου 11 έχεκτεί- 
νοντα: νύν α! διατάξεις τσύ άρ-Δρου 4 καί τού τρωτού εδαφίου 
τής χαρχρρ. 1 καί τών χαραγρ. 2 καί 3 τού άρ-Δρου 5 τού 
Ν.Δ- 76/1974 καί είς τήν χερίχτωσιν τών ά-νωτέρω ύχαλλή- 
λων. είς τρόχον ώστε ν’ άναγνωρισ-Δή έ χρονος τής έν τώ 
έξωτερικώ άχοχής των έκ τών κα-Δηκόντων των ώς χρόνος 
χραγματικής ύχηρεσίας τόσον διά τήν βα-Δμολογικήν καί μι- 
σΔολογικήν έξέλιξιν τών ύχαλλήλων τούτων, ώς καί διά τάς 
συνταξιοδοτικάς συνεχείας, ά-νευ όμως δικαιώματος άχολή- 
ψεως άναδροαικώς άχοδοχών ή συντάξεων.

•Δε„ ------------------  ·, -
τού Κλάδου Ύχηρεσιων

Εξωτερικού τού ’Τχουργείου Έμχορίου καί είδικώτερον:
Ή διά τού άρ-Δρου 2 τσύ Ν.Δ. 169/19/4 χροστεΔείσα είς 

τό άρ-Δρ ον 5 τού Ν.Δ. 76/1974 διάταξις. εσ/.όχει. ώς γνω
στόν, εις τήν άχοκαταστασιν άδτκιών χροσ-ενουενων είς τούς 
μονίμους χολιτικούς ύχαλλήλους τούς έχοντας υχε:τριακοντα
ετή ύχηρεσίαν καί μή χροαχ-Δέντας εις τον ον κατέχουν βα- 
•Δμόν. λέγω καταλήψεως τών -Δεσεων του βαύμού τούτου ύχό 
διορισ-Δέντων βάσει τής ΙνΒ έτους 1968 Συντακτικής ΓΙρά- 
ξεως.

Κατά τήν εφαρμογήν τής ώς άνω διατάχεως (άρ-Δρ. 2 
Ν.Δ. 168/74). εις τό 'Γχουργεϊον Εμχορίου ένώ έδικαιώ- 
•Δησχν άχχντες οί ζημιω-Δέντες έκ τής ΚΒ/1968 Συντακτι
κής Πράξεως Ύχάλληλοι τής Κεντρικής και Περιφερεια-

Διαπτ " άρ-Δρου 12 σκοχειτα: η αχοκαταστασις χροσγενο- 
μένων άδικιών είς βάρος ύχαλλήλων
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_ κών 'Τοη?εο:ών-_-τοΰ Γοουργείου. Ιάη?έ·3ητχν οι υπάλληλο: 
τού Κλάδου ’Γοηρεσών Έςωτερ-.κοϋ (Έμοορ'.κών Σνμίού- 
λων κλοΛ άτό τών εύε?γ$τ:κ.ών τούτων σ.ατάρεων. Ιο; τή 
Ιοντνεία. ότ: ν.ο;το; κατά τήν ζτιοτίευσν ττς ΒΚ/1968
Σ.Π. κατε:/ον εοωτεοοκου. α:τ:ντ··>ετ 1-5·ν«.ωτοεντο ε::
οάτα; οερίοτωτ;ν Ιν.αία: υετά τών όυοο?ά3μων ·5 Ιτεών Α' 
Κατηγορίας τών ο:θ!·/.η·τικών όοαλλήλων τής Κεντρικής Ύ- 
οηρετίας. νϋν. κατά την !ραρμογήν τής οερί άοοκίτταττά- 
τεων τών όοο/ηίέντων σατάΞεως τού ά?-5?ου 2 Ν.Α. 168/ 
1974. κ.ατέχουν -5ετε:ς άντκούτας εις Tot or; κλάϊον.

Ό κ.λάοος όμως ούτος τών όοηρεσ.ών Έχοο?:κών Σνα
ό ούλων κ_λο. ανήκει καί τήμερον όργα/:κώς εις την Γενικήν 
Α:εύ-5υντ:ν Έμο ορίου εις ήν όο άγοντα: άοατα: α: Α:ευ-3ύντε:ς 
Εςωτ-σ.κοΰ Έμοορίου (ώς Α:εύ·5υνσ.ς έίόαγωγ'.κοΰ Έμαθ

ε'· ου. Είταγωγο/.οϋ Έμοορίου. Ανχερών Εμο 
ν:ών κλο.).

Προς άοοκ.ατάττασν ό·3εν τής δυσμενούς

ΣΧΕΑΙΟΝ ΝΟΜΟΓ

Περί Ιοα;ζοο?άς εις την όοτρετίαν άτολνύεντων εκτάκτων. 
Ιοί νητεία ή Ιοί τ/ετε: Ιργατίας ίσ.ωτικοΰ δικαίου ύοαλ- 
λήλων καί Ιργατοτεχν.τών τού Δημοσίου. Οργανισμών Το- 
ο:κής Αύτο·::ο:κήτεως καί Νομικών Προτώαων Αημοτίου 
Δικαίου καί ρυόμίσεως συναρών -δεμάτων.

“Ap-Spor; 1.

1. Ο! ;νε-/?: τής 20ής Άοριλίου 1967 οροσληιρ·5έντες ε!ς
τας οημοπας υτηρετιας ως έκτακτο:. Ιοί -νητεία η εοι σ/εσε:

ορ:κών Σνμρ ω-
μογήν

ταύτης ϊ'.ακρί- ςεων.
;ρεσίας τής αύ- εχέμ-vc
είτυ κα; ά;:σον αττοφάτ
,ίαλλο-νένη διά- ς ίων.
ή όούλητις τού */.2τά 7

εργατ:ας ωρισμενιυ η αορίστου χρονου υοαλ/,ηλτι η εργατοτε-
*/>;Γ“ΎΙ V -V» Y-ft* ■· V Υ—Υ — rs Λ. *) I ν — ' Α —λΛ ια·ι· I ΟΚΤ

Tscw σννχφ·:υς ττρος τον σνΛ~ον y.ai το —ερ:-
'.'LO-SsTV εύττ.τ οεσ.όΐο

"ήΐ Γενικής Α:ευ-3ύντ·ως τού αύτού Τοουρ*; 
μετα/ε:ρ:τεως Ινίων τούτων οροτείνετα: ή όο: 
τας;ς Νομού. ό;' ής άοοταρηνίζεται ολήρως 
ΝΈχούετου οερί άοοκαταττάοεως οροσγενομένών ά::κ.:ών εις 
μονίμους δημοσίους όοαλλήλους κατά τήν διάρκεια; τής Ιοτα-

Α:α τού άρ-νρον 13 τού σχεδίου Νόμον σ/.οπείται ή ααροχή 
δυνατότητος εις τά Α:ο:κητ:κά Συμβούλια τών Νομικ.ών Προ- 
τώοων Ιδιωτικού Δικαίου τών συνδεόμενων διά συμβάσεως 
μετά τού Δημοσίου ή μετά Ό?γα;:σμών ή Έοιχε’ρήτεων 
άσκουσών όρονόμιον κατά όαραχώρητιν ή έοιχορηγουμένων 
καί έλεγχ-ύενων όοό τού Κρατούς. όοως 5:’ ατορασεως των, 
Ιοεχούτης ·5έσ·.ν μονομερούς δηλώσεως. μετατρέοο-νν ύρ :στα- 
μένας συμβάσεις Ιργατίας ώρισμένου χρόνου Γενικών Α:ευ-3υν-

ή βάσει

αύται τα;rονr-,τα;. Ή ού-5μ;τ'.ς βεόα:ως οερ:ορ:ζετα: ε:ς τους 
Γεν.κούς Α:ε-ν-3οντάς ή Α·ε·ν·3'α;τάς τών ώς άνω Νον.κών 
Π ροτώοων Ίό:ωτ;κοό Α: καί ον ο; όοοίο: ϊ;ωρ;τ-3ηταν Ιοί συν- 
βάτε; ώρ;τνενοο /ρό;ο·ν κατά τό άοό 21ης Άορ;λ;οο 196/ 
εωτ 23π; "Ιοο-λίον 1974 χρονικόν ό-.άττηνα.

Τέλος, ί’ά τού ά:-3οο-ν 14 ρ;ν-5μ:ζετα: :ταοά';ω·ς ϊ:ά το
·3έμα τής ατρα/.:τεως των κατ τάς ϊ;ατάαε:ρΔττχότίον

τον Ν.Α. 4193/1961 καί τού άρ-Spov 18 τού Ν. 4464/1965 
μ ο ν · μ.ο οο: r>3 εν των Ικτάκτων κν.ο. εις τά άτραλ:ττ:κά Ταμεία 
τών νοαλλή/.ων τού Αημοτίον-

Ε:ς τούς νοαλλή/.οος τούτννς άτ;εγ;ωρ;τ-νη ώς σνντας'.μος 
οαρά τού Αημοτίον ό νοόνος ορούοηρετίας των ώς Ικτάκτων 
οοοά τώ Αηνοτίω ή Ν.Π Α.Α.

Ήοη. εις ίκα/οοοίητ'.ν ϊ.κτίον αιτήματος τών υπαλλήλων 
τούτων, ό τνντάτ;μος ούτος /οό·;ος οροτχετράτα; άναίρομ:- 
κώς καί ο;ά τήν άτοάλ;τ;ν αντών εις τά άτφαλ-.ττικά Ταμ,εία 
τών όοαλλήλων τού Αημοτίον.

Α ά τής οροτε;νομέ·;ης ό-ατάοεως. Ικτος τής άναήρομ:- 
κής ά;αρ-;ωρίτεως τής ώς ά·;ω ορούοηρετίας. τακτοοο:είτα: 
καί το ·5έμα ττς κατοόολτς ορός τά Τανεία ταύτα τών άτρα- 
λ:ττ:κών είτοορών τών ά·;αοροχ:κώς άτραλ'ΟΧΓ/ων. At ε;τ- 
φοραί αύτα; -3ά κ.αλ·νο·3ώτ:. κ.ατ’ άρ/ήν. εκ τής άοοϊότεως 
οαρά τού Ι.Κ.Α. τών οαρ’ αύτώ κατατε·3ενχένων οοτών ε;τ- 
ρορών τών Ιν λόγω τέως Ικτάκτων νοαλλήλων. ί;ά τή-; οε- 
οεοίοοον v.r.V ήν ούτο: ήταν ήτταλτμένο: οαρ’ αύτώ οοός1 
τά Άτ?αλ·ττ:κά Ταμεία εις τά όοοία άτραλίζοντα: ήϊη. Εις 
ήν οερίοτωτ:-; ·νοολε;ρ-5ή άκάλνοτον ύοόλο-.οον όρε'.λομένων 
είαοορών. τούτο -3ά ίαρύνη τούς εις τά Ταμεία ταύτα νεοα- 
τραλίζομένονς. '

Έν Ά-3ήνα;ς τή 1 Ίονλίον 1975 

Οι Τοοοργοί
Έοί τής Προεορ. Κνίερνήτεως Ένοί τών Οίκονον.κών

Γ. ΡΑΑ.\ΗΣ ’ Ε. ΑΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ

ερ οοον:

___«1 μέ/ρ!_ τής _κατά._τά - ά-νωτέρω- άοολύσεώς—των- είχαν.
ανμοληρωτε; τρ: ε τή τούλα/'.ττο; συνολικήν ύοηρετία; νοό τάς 
ώς άνω έργασιακάς σ/έτε;ς,

β) ή άοόλυαίς των άοοοεόε:γμένως ϊεν όφείλετο εις πε:- 
-3·αρχ:κόν άίίκ,ημα έο’.σύρον τ·ήν οο;νήν τής άοολύσεως,

γ) οίν ύρ;ατα;τα: κατά τον χρόνον τής Ιοα;όΐ·:ν των τά 
νοό τού άρ-3ρ:υ 18 τον Ν. 1811/1951 «οερί Κώδικας κατα- 
στασεως τών δημοσίων ϊ:ο;κητ:κών όοαλλήλων» οροόλεοό- 
μενα κωλύματα ϊ :ορ :σμον,

ό) οληρ-ούν τάς νοό τής οερεοτ. 1 τής οαρ. 1 τού ίρ-3ρου 
19 τού ά;ωοέρω Νό;χο·ν ορούοο·3έτε;ς καί κέκτη/τα; τά 
όο’ αντών άοα;τονμενα τ·νο;κά καί οΰσ:αχΓ::κά οροτόν τα, 
Ιςαιρέτε; τών τού άρ-3ρον 16. τού Νό'χου 1811/1951. τής 
κρ ίτεως οερί τής σννϊροαής τούτων. άνατΆεμένης 5 > ά τού 
οαρό·;τος εις τήν Έο;τροοήν τού άρ-3ρτν 4 οαράγρ. 2 τού 
Ν. Α/τος 76/74 «οερί έοα/αροράς άοολυ-ύέντων ή Ιο α/αγ- 
κατ-5έντων εις οαραίτητ:ν όοαλλήλων. άοοκ.αταστάτεως ύοο- 
δ:ίατ-3έ·/των καί ρ-νίμίτεως σνναρών -3-μάτων» καί

ε) ϊεν τυνεολήρωσα; τό 65ον έτος τής ηλικίας των.

2. Ή οερίοτωας ?’ τής οροηγο·νμ.έ·/ης οαραγράρου :ίν
έχε: Ιραρμογή·; ί:ά τώς έχοντας σνμοληρώτε: μεχρ: τού
χρόνο-ν τής άοελύτεώς των 7ετή Ιν σννόλω ίημοτία; υοηρε- 
τία/.

3. Εις τάς ο;ατάςε:ς τού οαρόντος όοάγτ;τα: καί "ί όοάλ- 
λτλο: ών ή μετά τού Αημοτίον τχέτις μετετράοη, ϊυνάμε; 
τεϋ Ν.Α. 169/1969 «οερί τα/.τοοε:ήτεως εκτάκτων όοαλ
λήλων τών Δημοσίων Τοηρεσ.ών καί Ν.Π.Α.Α.», εις σχέ- 
τ:ν Ιργατίας :2'.ωτ;κ:ύ ό-.καίον άορίττο-ν Γ.αρκείας. !ρ’ ότον 
Ικέκτηντο μέχρι τής άοολύτεώς των τριετή τούλάχ'.ττον 
σννολ'.κήν όοηρετίαν ό τό τάς ώς άνω :ϊ:ότητας.

4. Α; ό:ατάοε;ς τών προηγουμένων οαραγράρων έραρμό- 
ζοντα: ά-/αλόγως καί έοί τών εκτάκτων ή έοί -3ητε!α ή έοί 
σνμόάτε: Ιργατίας όοαλλήλων ή Ιργατοτεχ';;τών: α) Όργα- 
ν.τμών Τοο:κής Αύοο::ο:κήτεως. β) λο:οών Νοα:κών Προ- 
τώοο>ν Αηχοτίοτν Δικαίου, γ) Δημοτίων 'Γοηρεσών. ών ή 
μορρή μετείλή·3η κατά τόν μέχρι τής οημοτ'.εντεως τού οα
ρόντος yzxKr> εις Νομ:κόν Π ρότωοον Δημοτίου ή Ίό:ωτ:κοϋ 
Δικαίου καί 2) οοϋ Α·3η;α;κού Πρακτορείου Είδήτεων.

Άρ-5μ:ν 2.

1. 0: κατά τό οροηγούμενον άρ-Spov ϊ καχούμενοι εις Ιοα- 
ναραράν όοάλληλο; ή Ιργατοτεχνίται ότιόάλλον; εντός άνα-


