
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΕΚΘΕΣΙΣ
Πρός την Ε' Άναύεωρητιχήν Βονλήν των Ελλήνων

Αξιωματικοί χατέχοντες τον ία-δμόν το5 Συνταγματάρχου 
και έχοντες συμχεχληρωμένην 35ετή ύζηρεσίαν ανεξαρτήτως 
τοΰ όάν ΰχηρετοΰν έστω καί ίχί ένα μήνα εις τον χατεχόμενον 
βαθμόν, χρινόμενοί ϊυσμενώς (χαραμένοντες) αροάγονται είς 
τον άνώτερον ία-δμόν (Ταξιάρχου) καί μετά ΰχηρεσίαν όνος 
μηνός άχοστραιτεύονταί.

Άντι-3ετως Συνταγματάρχαι ΰχηρετοΰντες όχι 4' ή 5 καί 
χερισσότερα έτη εις τον χατεχόμενον ία-δμόν χρινόμενοί χαί 
εύδοχίμως χατ’ εκλογήν. μή έχοντες όμως 35ετή ΰχηρεσίαν 
άχοστρατεύονται. έρ’ όταν καταλαμβάνονται jizp τό όριον ήλι- 
χίας χωρίς νά χροαχ-δοϋν.

Όχότε εις τήν Α' χερίχτωσιν. ή ίυσμενής χρίσις. ή έλ- 
λειψις ΰχηρεσίας είς τον χατεχόμενον βα·3μόν συνεχώς χαί ή 
μή χροσρορά ΰχηρεσίας είς τον χατε-/όμενον ία!3μόν αμείβεται 
5ιά τής χροαγωγής. ενώ είς την Β' χερίχτωσιν, ή ευδόκι
μος ΰχηρεσία. ή έχί χολλά έτη χρ οσρορά ΰχηρεσίας είς τον 

-χατεχόμενον 4α·5μ·όν. ή συ^κεντρωσις όλων των τυχεχύν χαΐ- 
ούσια,στίχων χροσόντων χρος ζροχγωγήν χαραβλέχονται ώς 
καταλαμβανόμενοι ΰχό τοΰ ορίου ηλικίας χαί ϊεν έχουν 35ετή 
συνολικήν ΰχηρεσίαν.

Διά την ·3εραχείαν τής ώς άνω' άϊιχίας χατχτί-3εται ή χά- 
τω·3ι χρότασις νόμου.

Π ΡΟΤΑΣΙΣ ΝΟΜΟΥ

Νά χοοστε-3ή είχ το άρ-δρον 33 τοΰ ΝΑ. 178/1969. χαρά- 
γραρ ος 7η έχΰυσα οΰτω:

’Αξιωματικοί μέχρι τ,οΰ βα·3μοΰ τοΰ Ταξιάρχου καί αντί
στοιχοι τοΰ 'Ναυτικού' καί τής Άεροχορίας συμχληροΰντες 
μέχρι τής 31ης Δεκεμίρίου τοΰ έτους κα-3’ ο ένεργοΰνται αί 
κρίσεις τουλάχιστον όνος έτους ΰχηρεσίαν όν τω κατεχομένω 
6α-3μώ, μή ΰχολογιζομένου τοΰ χρόνου αναδρομικής χροαγωγής 
καί μή ένοντες 35ετή χραγαατιχήν ΰχηοεσίαν, οί ϊε 'Ιχτάμε- 
νοι χαί Ραδιοναυτίλοι τής Άεροχορίας 30ετή, κρίνονται. ΰχο- 
χρεωτικώς κατά τάς τακτικός καί εκτάκτους κρίσεις ώς όν 
κχραγράρω 3 τοΰ άρ-3ρου τούτου.

Ή χαράγραρος 5 όίάριον γ' τοΰ άρθρου 48 τοΰ Ν.Δ. 178/ 
1969 νά τροχοχοιηδή ώς,κάτωδι: .

Εκ των συμχληρ ουνιτών 35ετίαν ή 30ετ!αν ή μή συμχλη- 
ρουντων τοιαύτην. χλήν όμως καταλαμβανόμενων ΰχό τοΰ ορίου 
ηλικίας, ώς έν άρ-3·ρω 38 χαράγραρος 7η ορίζεται.

Τροχοχοίησις έίϊρίου β' χαραγράρου 6 άρ·3ρου 48 ΝΑ. 
178/1969. ώς χάτω-λι:'

Των είς την ΰχοχαράγραρον 5γ. άμα τή τυμχληρώσει 35 
ετοΰς η 30ετοΰς χραγματιχής ύχηρεσίας ή ένα μήνα όνωρί- 
τερον χρό καταλήψεώς των ΰχό τοΰ ορίου ηλικίας, των μή 
συμχληρούντων ΰχό τούτων 35ετή ή 30ετή χραγματτιχήν ΰχη- 
ρεσίαν χαί έρ’ όσον έχουν όνος έτους ΰχηρεσίαν έν τφ αύτω 
ία-3μώ. ι

Άχαντα τά άνωτερω με ίσχΰν άνατρεχουσαν εις τήν 31 ην 
Δεκεμίρίου 1974.

Έν Άίήναις τή 28 Φεβρουάριου 1975 
Οί χροτείνοντες ίουλευταί
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