
Έπι προτάσεως Νόμου «περί άποχαταστάσεως Υπαξιωματι- 
χών τού Ναυτικού».

Ποός την Ε' Άναδεωρηιιχην Βουλήν των 'Ελλήνων

Διά τού έχϊοθέντος προσφάτως Ν.Α. 19</74 προβλεπεται 
άποχατάστζσις τών Αξιωματικών χαί Ύπαξιωματιχών των 
’Ενόπλων Δυνάμεων. ήτις θά ,λάίη χώραν χ,ατοπιν έπαναχρι- 
ϊεώς των ύπο Εΐϊιχ.ών Συμβουλίων πρός τούτο συγκροτούμενων.

Εΐϊιχώς όμως ϊ'.ά τήν άποχαταστασιν Απιωματιχ.ών χαι 
Ύπαξιωματιχών τού Ναυτικού, ώς χ.αι Απιωματιχών , τού 
Στρατού. ’Αεροπορίας χαί Κοινών Σωμάτων, οιτινες απελυθη- 
σαν η άπετάχθησαν ενεχα πράξεων έχουσών σχεσιν προς τα 
γεγονότα τού Ναυτιχού τού Μαΐου 1973, έξεϊόθτ;σαν άντιστοί- 
χως τα ύπ’ άρι-3. 4/74 χαί 228/74 Νομοθετικά Διατάγματα, 
it’ ών προβλέπεται ή άποχατάστατίς των άνευ έπζναχρίσεως, 
όρθώς άλλωστε ϊοθέντος ότι ή συμμετοχή των χαί μόνη εις 
τά γεγονότα ταύτα είναι προσϊιοριστιχή τού λόγου άπομαχρύν- 
σεώς των.

Δια τού ύποβαλλομένου σχοϊίου Νόμου προβλέπεται ή άπο- 
χατάστασις τών Ύπας κυματικών τού- Ναυτιχού οιτινες συμ- 
μετείχον εις άντιστασιαχήν χίνησιν άπο τών αρχών τής επιβο
λής τής ϊιχτατορίας χαί συνελήφθησαν χατά ’Ιανουάριον χαί 
Φεβρουάριον 1968, χρατηθέντες άρχιχώς εις τό παρωπλισμέ- 
νον χαταϊρομιχόν «ΕΛΛΗ».

Σχοττείται τουτέστι, ϊιά τού ύποβαλλομένου σχεϊίου Νόμου, 
τόσον ή άναγνώρισις τής περιπτώσεώς των ώς ΐϊιαζούσης ώς 
άνεγνωρίσθη χαί ή περίπτωσις τών συμμετασχόντων εις τήν 
χίνηισιν τού Ναυτιχού τού Μαΐου 1973, όσον χαί ή ταχεία επα
ναφορά των άνευ έπαναχρίσεως, ώς μή άπαιτουμένης.

Έν Άθήναις τή 9 Ίανουαοίου- 1973

'· ' · Οι προτείνοντες Βουλευταί ' * \
Άγγ. Πνευματιχός, Δημήτρ. Τσάτσος, Βασίλ. Πεντάρης, 

Ήλίας Ήλιου,. Βιργ. Τσουϊερού, Γεώργ.—Άλέξ. Μαγχά- 
κηί. Χαράλ. Πρωτοπαπάς, Κωνστ. Άλαβάνος, Νιχ. Βγε- 
νοπουλος, Ίωαν. Χαραλαμπόπουλος, Ίωάν. Σχουλαρίχης, 
’Ιωάν. Κουτσοχέρας, Γεώργ. Ίορϊανίϊης, Άναστ. Μήνης, 
Ίωάν. Φλώρος. Γεώργ. Π απαϊημητρίου, Άπόστ. Καχλα- 
μ'ένηϊ. Ίωαν. 'Αλευράς, θεοχ. Μαναβής, Σΰλβα Άκριτα.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ -

«Περί άποχαταστάσεως Ύπαξιωματιχών τού Ναυτιχού». 
Άρθρον 1.

1. Υπαξιωματικοί τού Ναυτιχού ύπηρετούντες χατά τήν Ιην 
’Ιανουάριου 1968, συλληφθέντες 2έ χαί ϊικασθέντες ϊιά πρά- 
ξεις εχοόσας σχεσιν ττρος τήν άντιστασι αχήν χίνησιν τών Ύπα-

ξιωματικών τού Ναυτιχού τού Ιανουάριου — Φεβρουάριου 
1968. επανέρχονται αύτοίιχαίως εις τήν ενεργόν υπηρεσίαν ϊιά 
άποφάσεως τού Υπουργού Εθνικής Άμύνης ϊημοσιευομένη εις 
τήν Έφημερίϊα τής Κυβερνήσεως. έφ’ όσον υποβάλουν σχετικήν 
αίτησιν ττρος τό Άρχηγείον Ναυτικού, εντός μηνός άπό τής 
ισχύος τού παρόντος. έν τή όποια ίέον να ϊηλούν έάν έπιθυμούν 
τήν άποκατάστασίν των ώς χαι εάν έπιθυμούν τήν περαιτέρω 
παραμονήν των εις τήν ένεργόν υπηρεσίαν.

2. Περί τής υπαγωγής ή μή εις τάς Πατάξεις τής πρσ- 
ηγουμένης παραγράφου άποφαίνεται τό άρμόϊιον Συμβούλιον 
Προαγωγών Ύπαξιωματιχών (ΣΠΓ). συγχροτούαενον εκτά
κτως εντός ϊεκαημέρου άπό τής λήξεως τής προθεσμίας ύπο- 
βολής αιτήσεων.

3. Κατά τών αποφάσεων τού ΣΠΓ έπιτρέπεται προσφυγή 
ΰττό' τού ένϊιαφερομένου εντός 15 ημερών άπό τής κοινοποιή- 
σεως εις τούτον τής άποφάσεως χαί τού ΥΕΘΑ εντός είκοσι 
ήμερών άπό τής έκϊόσεως ταύτης.

Άρθρον 2.

1. Οί κατά τό προηγούμενον άρθρον επανερχόμενοι Ύπα- 
ξιωματιχοί ανακτούν τήν <έν τή οικεία έπετηρίϊι θέσιν ήν έχέ- 
κτηντο προ τής 1ης ’Ιανουάριου 1968, θεωρούμενοι ώς μη- 
ϊέποτε άπομακρυνθέντες τής ενεργού υπηρεσίας, τού ϊιαρεύ- 
σαντος χρόνου έχτοτε μέχρι χαί τής ϊιά τού παρόντος άποκατα- 
στάσεώς των λογιζομένου ώς τοιούτου πραγματικής υπηρεσίας 
ϊι’ άπάσας τάς περιπτώσεις, πλήν τού ϊιχαιώματος λήψεως 
άναϊρέμικών άποϊοχών.

2. Ουτοι έφ’ όσον προήχ-ύησαν νεώτεροί των. προάγονται εις 
τον άνώτερον βαθμόν άνεςαρτήτως ΰπάρξεως κενών θέσεων, 
άνευ τής ΰπό τού νόμου περί ιεραρχίας καί προαγωγών 'Γπα- 
ξιωματικών Ναυτικού καθοριζομένας ϊιαϊιχασίας, παραμένουν 
ϊέ ώς υπεράριθμοι έφ’ όσον ϊέν υπάρχουν χεναί θέσεις χαι 
χαταλαζαβάνουν τάς έν τώ μεταξύ χενοθησομένας τοιαύτας.

Άρθρον 3.

Οί έν τή χατά τήν παράγραφον 1 τού άρθρου 1 αιτήσει τω> 
ΪΥ,λώσαντες OTt ϊέν επιθυμούν τήν περαιτέρω παραμονήν των 
εις ένεργόν υπηρεσίαν, αποστρατεύονται αΰτεπαγγέλτως ϊιά 
τής χυτής άποφάσεως τού ΥΕΘΑ.

Άρθρον 4.

Ή ισχύς τού παρόντος άρχεται άπό τής ϊημοσιεύσεώς του 
ϊιά τής Έφημερίϊος τής Κυβερνήσεως.

Έν Άθήναις τή 9 Ιανουάριου 1975 
Οι προτείνοντες Βουλευταί

Άγγ. Πνευματιχός, Δημήτρ. Τσάτσος, Βασίλ. Πεντάρης, 
Ήλίας Ήλιού, Βιργ. Τσουϊερού, Γεώργ.—Άλέξ. Μαγχά- 
χης. Χαράλ. Πρωτοπαπάς, Κωνστ. Άλαβά/ος. Νιχ. Βγε- 
νόπουλος, Ίωάν. Χαραλαμπόπουλος, Ίωάν. Σχουλαρίχης, 
Ίωάν. Κουτσοχέρας, Γεώργ. Ίορϊανίϊης, Άναστ. Μήνης, 
Ίωάν. Φλώρος, Γεώργ. Π απαϊημητρίου, Άπόστ. Καχλα- 
μανης, Ίωάν. Αλευράς, Θεοχ. Μαναβής, Σύλβα Ακρίτα.


