
Πε;- συμπληρώσεως τοΰ άρθρου 34 τοΰ Ν.Λ. 178/1969 
-ε;ί ίεραοχίας. ηροαγωγών, τοποθετήσεων τών μονίμων 
’Αξιωματικών τών. Ένοπλων Δυνάνεων.

Πηός τήν Βουλήν τών ’Ελλήνων

Κατά το άρθρον 34 τοΰ Ν.Λ. 178/1969 
1. Κατώτεροί αξιωματικοί Σωμάτων συμπληροΰντες μέχρι 

τής 31ης Δεκεμβρίου τον έτους καθ’ ο ένεργοΰνται α! κρί
σεις τά ύπό τον άρθρου 49 καθοριζόμενα ϊιά τον 62ναόν 
των opt2 ηλικίας καί μη δικαιούμενοι μέχρι τής ανωτέρω 
ήμεροατονίας πλήρους συντάξεως. κρίνενται νατά τάς τχν.τ:- 
κάς ή εκτάκτους κρίσεις ώς:

2) Προακτέο: κατ’ εκλογήν.
,3) Προακτέο: κ2τ’ άρχαιότητα. 
γ) Άποστρατευτέοι.
2· Ο: κρ'.νάμενα ώς προακτέοι τίθενται έκτος οργανικών 

θέσεων άπό τής επομένης "(”ς καταλτψεώς των ύπό τοΰ όοίον 
ηλικίας έκτος έάν προαχθοΰν προ τής ημερομηνίας ταύτης. 
Ήτθ! καθωρίσθησαν τά τής κρίσεως τών κατωτέρων άξιω- 
ματικών Σωμάτων, συαπληρούντων το όρ'.ον ήλ'.κ?2ς. ϊεν έλή- 
φθη όμως μέρ·μν2 ίιά τους ύπό τάς 2ύτάς συνθήκας βιατε- 
λοΰντ2ς αξιωματικούς τής 'Υγειονομικής 'Τπηρ εσίας_τοΰ. 
Στ.οατοΰτ~δι~σ~κσί προς άποκαταστασιν ίσότητος καί δικαιο
σύνης 5εον όπως ή άνω βιάταξις συαπληοωθή και έφαρμοσθή 
καί έπί τούτων. Δέον νά σηυ,ειωθή ότι ϊιά τούς αξιωματικούς 
τής Υγειονομικής Υπηρεσίας, τούς μή προερχομένους έκ τής 
Στρατιωτικής ’Ιατρικής Σχολής, ό χρόνος σπουϊών καί είβι- 
κότ/ ος ύπερβαίνει τά 10—12 έτη καί οΰτως ουτοι είσήλ- 
-3ον . '.ς την ύπηρεσίαν εις ηλικίαν 30 περίπου ετών. Ώς έκ 
τούτου, τρο ττς συμπληρώσεως τοΰ κατά νόμον άπαιτουμέ- 
νου χρόνου προς άπόληθιν πλήρους συντάξεως, καταλαμβά- 
νοντ2! ύπό τοΰ ορίου ηλικίας.

Πρόσ άρση» τής τοιαύτησ άνισότητος και άϊικίας προτεί- 
νομεν την ψήφισιν τοΰ κάτω-St Νόμου.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΝΟΜΟΤ
Περί συμπληρώσεως τοΰ άρ·3ρου 34 τοΰ Ν.Δ. 178/1969 

περί ιεραρχίας, προαγωγών καί τοποθετήσεως τών μονί
μων ^Αξιωματικών τών Ενόπλων Δυνάμεων.

"Αρθρον μόνον.
1. Ή ϊίάταΗις τής παραγράφου 1 τοΰ άρ-3ρου 34 τοΰ Ν.Δ. 

178/1969 «περί Ιεραρχίας, Προαγωγών καί Τοπο·3ετήσεως 
τών Μονίμων ’Αξιωματικών τών Ενόπλων Δυνάμεων», εφαρ
μόζεται Χ2! έπί άνωτέρων ’Αξιωματικών Υγειονομικού.

2. Οί έξ αύτών κρινόμενοι ώς προακτέοι τί·3ενται έκτος 
οργανικών θέσεων άπό τής επομένης καταλήψεώς των ύπό 
τοΰ ορίου ηλικίας καί προάγονται άμα τή προαγωγή τοΰ αμέ
σως αρχαιότερου των καί τίθενται εις αύτεπάγγελτον άπο- 
στρατεία/ άμα τή συμπληρώσει πλήρους συνταξίμου υπη
ρεσίας.

’Εν Άθήναις τή 17η Σεπτεμβρίου 1975 
Ο! προτείνοτες βουλευταί

Θ. I. Κόνιτσας, Π. Τουρίκης, I. Προκοπίϊης,
Σ. Εΰστρατιάϊης, Ε. Άνερούσης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ


