
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗΣ 

,.>ίου Νόμου <>-ϊ?ί τροζοζοιήτεω; *.αΤ2-£0)^

ν'Λ:' 198/1974 xat 11.9/1974. ώς_έτροζοζοιήθητίν χαΚ 
τυνεζληρώθητχυ ϊιά τοΰ Ν’. 14/1975».
77οός τήν Ε' ’Αναθεωρητικήν Βουλήν ιών ’Ελλήνων 
Λιά των ϊιατάζεων τών Ν.Α. 198/1974 -/.a: 119/1974,

ώς ετροζοζοιήθηααν :ια τού Ν. 14/19(5. ~??υθ;.μιτθη.αν ·α 
άφοτώντα εις την άζοχατάττατιν τών ίιωχθέντων χατά την 
ίιάτχειχ* τής ϊιχτατοριας οργάνων τών Σωμάτων Ατφα-

τροζοζοίητις αΰτών ζρός χάλυθιν ιίιαζιττωθέντων κενών.
Έν όψει τούτου ζτοήλθομεν εις την χατάρτιτιν τον ύζο- 

•βαλλομένου Σχεϊίου Νόμου, ώς ζρός τάς ϊιατάξεις τού όμοιου 
ζαρατηρητέα τά ακόλουθα:

Διά τού άρθρου 1 άντικαθίτταται ή ζαράγραφος 2 τού 
ίρθρου 4 τού Ν.Α. 198/1974. Ή ιτχύ'ουτα ί'.άταζις όρίξετ· ■ 
ότι ο! άζοκαθιττάμενοι αξιωματικοί ϊύνανται νά ζροαχθούν 
μι/:: χαί τού βαθμού τού Ύζοττρ ατήγου. ύζό την ζροϋζό- 
θετιν ότι ζροήχθη νεώτερός των :ίτε μέχρι τής τυμζληρώ- 
τεως ύζ’ αυτών 35ετούς ζραγματικής 'υζηρετίας είτε μέχρι 
καταλήθεώς των ύζό τοΰ ορίου ηλικίας τοΰ βαθμού των είτε 
μέχρι τής χρονολογίας καθ’ ήν ουτο·. θεωρούνται έξερχόυε- 
νοι έχ τής ΰζηρεττας-κατά τάς ϊιατάςε-ς-τ-οΰ Ν.Δ. 198/ 
1974. Ή ρύθμιτις αΰτη άζοβαίνοι έζί ζηκία τών άζοκαθι- 
τταμενων, ϊ-.ότι εάν μέχρι τής τυμζληρώτεως άζό τούτων 
35ετοϋς ζραγματικής ύζηρετίας ϊεν είχε ζροαχθή νεώτερός 
των. ουτο: άζοχλείοντα: τής ζροαγωγής. χαίτο: όμοιος ζεριο- 
ρια.μός ϊεν ία/ύει ϊιά τούς τυμζληρούντας 35ετή ζραγματι- 
χήν ύζηρετίαν εν ενεργεί* άζιωκριτικούς.

Διά τής εΐταγομένης ϊιατάζεος ϊιαγράφιται ό ζεριορι- 
•- '.τ ό άςορών είς την μή ζροαγωγήν τών άζθχα·ΰι:ταμενων, 
.αν ϊεν ζροήνθη νεώτερός των μέχρι τής· ύζό τούτων τυμ- 
..Ληρωαεως 35ετοΰς ζραγματικής ύζηρετίας καί ούτως έξ α
σφαλίζεται ή ύζό τοΰ νύκου ζροβλεζομένη ζροαγωγή αύτών 
χατά ένα έως τρεις βαθμούς. '

Α'ά τοΰ άρίρου 2 χαθιεροΰται ή οίς Δευτεροβάθμιον Συμ
βούλων ζαραζτομζή τών ύζοθέτεων όλων τών κριθέντων χατά 
τάς ό'ιατάξεις τοΰ Ν.Α. 119/1974 χαι μή ϊ:κα·ωθέντων ορ
γάνων Χωροςυλαχής. ’Αττυνομία ς Πόλεων χαι Πυτοτίεττι- 
χοϋ Σώματος. Τό Συμβούλων' τυντίθιται χατά ζλειοθηφίαν 
έξ έξωΰζηρετιακών ζροτώζων. ζρός τον τκοζόν ϊιατφαλίτεως 
τής .μεγίττης ϊυνατής άντιχειμεν.χής χρίτεως.

Δ'ά τού άρθρου 3 τέλος ζαρέχεται εις τούς χατά τάς 
Iιατάςεις τοΰ Ν.Δ. 119/1974 άζθχαταττα-3όντας χαί έζανα- 
χαταταα-ομό’-ους ϊυνατότης τυμμετοχής εις τάς χατά τό τ:ό- 
χον έτος ίιενεργηθητο-κένας -έζετάζεις ϊ·ά τάς Σχολάς 
’Αξιωματικών χαί Ύζαξιωματικών τών Σωμάτων Άτοα- 
λνίας, ζρός ϊέ έξουτιοϊοτείται ό Ύζουργός Δημοτίας Τά- 
~ ·ν *. όζως ϊι! άζοοάτεώς του ρυθμίτη τάς τυναφείς ζρός τό 

,οΰτο λεζτομερείας.
’ ζοίάλλομεν, 5-5εν. τό Σχεϊιον τούτο με τήν ν αοχκλη. ιγ-Γ- 

όζως ψηφιτητε τούτο, ίνα χαταατή Νό;αος τού Κ; .'ους.

Έν Άθήναις τή 28 Μαίου 1975

’Τζουογός Δηαοτίας Τάζεως 
ΣΟΛΩΝ' ΓΚΓΚΑΣ'

* . Γ . Λ '
ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩΜΕΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ύζό αχεί ίου Νόμου «ζερι τροζοζοιήαεως χαί αυμζληρων-ως . 
ϊιατάζεων τών Ν.Δ. 198/1974 χαί 119/1974, ώς · μ6*7.
ζοζοιήθηααν χαι ο-υνεζληρώθηϊαν ϊιά του Ν. 1 ί/ίό/ό»/·

Άρθρον 4 ζαράγρ. 2.

Ν.Δ. 198/1974. ώς άντιχατεατοίθη όζό τού Ν. 1'4/1975.
2. Οί έν τή ζροηγουμενη ζαραγράςω ϊιαλαμίανόμενοι 

ϊεν έζιτρέζεται νά ζροαχθούν εις βαθμόν ά·;ώτερον εχείνου. 
εις όν ζροήχθη νεώτερός των είτε μέχρι τής χαταλήψεως

4Ν. 14 /! ΟΤδ.
αλί:*. τών
3μΓχών εγγράvHW

>£VTO)V ; 'θίγει:ων.
ή άζορρί-

α.των . αζο>.α->::τααενων_ι υζο του ορίου η/.-χιας. ο α τους 
-χαταλ.ηοθεντας ΰζό τούτου είτε μέχρι τής τυμζληρώτεοας 
35ετ?ας χατά τάς ϊιατάζεις τοΰ Ν.Α. 139 'Ί 969 ί. τ τους· 
ζυμζληρώ-αντας ταύτην είτε μέχρε. τή; ο/ρν^ϊλιγ-'ας έχϊότεως 
τής άζοοάτεως τοΰ Συμβουλίου ϊιά τούς λοιζούς. Οί άζοχα- 
θοϊτάμενο: ζροάγΟν.αι μέχρι χαί τού ραθμού τού Γζοατρατή- 
γου χαή,τούτω ά·ντ·.:τοιχούντος. ΐρ όαον οί ραθυ.ο: ούτοι. ώς 
χατ ο! χα-ώτεροι τούτων, ζροεβλεζοντο. χατά Σώμα, χατά 
τον χρόνον, χαθ' όν οί άζοχαθιστάμενοι θεωρούνται, χατά τάς 
ϊιατάζεις τοΰ ζαρόντος, ώς έζερχόμενοι τής Ύζηρετίας.

Άρθρον 3 ζαράγρ. 1 Ν.Α. 119/1974,
ώς ά'-'χατεττάθη ύζό άρθρου 8 ζαράγ;
«1. Τό Συμίούλιον ζυνερχόμενον έν όί 

ζαρά τώ οίχειω Άρχηγείω τηρούμενων 
τοΰ αΐτοϋντος χαί τών ΰζ’ τύτοΰ ύζοβλ 
ιάζοςαζίζει. χατά ζλειοψτ,ςίαν, ζερί τής 
ψεως τής αϊτήτεως, ϊι’ ήτιολογημένης ιοςάτεώο του. Τό 
Συμίούλιον ύζΟχρεοΰται νά άζοςατίζη τήν αζοίοχήν ·ής αιτή- 
σεως. έρ’ ότον ζείθεται ότι. ή ·έχ τής ύζηρετίας εζοίος ή 

~έχ τής Σχολής άζοζομζή ή ζειθαρχιχή ηοινή ύζήοζε ιυνέ- 
ζεια ενεργειών ή εχϊηλώτεων φρονημάτων τοΰ αίτοΰντος 
ά'υτιτιθεμένων εις τό χαθεττώς το έζ ίληίέν εις τήν Χώραν 
χατά τό άζό 21.4.1907 μέχρις 23.7.11974 χ:ονιχό·( ϊιάατημα 
ή έγένετο ϊι’ έχϊηλώαεις ζολιτιχών ζεζοιθήτεων αύτοϋ (αί
τοΰντος) τιαγομένας εις τήν ζρό τής 21.4.1967 χρονικήν 
ζερίοϊον. Έάν ή έχ τής Ύζηρετίας εζοίος ή έχ τής Σχολής 
άζΟΖΟμζή-ή “η-ζίιθ αρχική ζοινή ή ‘ή “ϊΰτμενής χρίτις όςεί- 
λεται εις λόγους μή ζολιτιχούς τό Συμίούλιον άζο,ρίζτει τήν 
αίτητιν, ϊι’ ήτιολογημένης άζοςάτεώς του. Αί άζοράτεις τών 
Συμβουλίων είναι όζοχρεωτιχαί ϊιά τήν Ύζηρετίαν, έ?' ότον 
αύται λ.αμίάνονται ζαμψηςει. At, χατά ζλειοθηρίαν λαμίανό- 
μεναι ΰζόχεινται εις ζροτρυγ ν, εντός ζροθετμίας 20 ήμερων 
άζό τής χοινοζοιήτεώς των ε ς τούς ένϊ'αςερομένρυς, «νώζιον 
Αευτεροί~θμίου Συμβουλίου, ζυγχ:οτηθητr··ιένου. χ.νά Σώμα 
ϊι’ άζο·ςά.·εως τού Ύζουργοΰ Λη;κοτίας Τ»; ως>·

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ
Περί Τροζοζοιήτεως ϊιατάςεων τών Ν ». 198/1074 χαι 

‘119/1974, ώς έτροζοζοιτ,θήταν χαί τυνεζληρώθηταν .ϊιά 
τοΰ Ν. 14/1975.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Δ1ΙΜ0ΚΡΑΤ1ΛΣ

Ψηςιτάμενοι έμοςώνως μετά τής Βουλής άζεςαζίτ-τχεν: 

Άρθρον 1.
Ή ζαράγραφος 2 τοΰ άρθρου 4 τοΰ Ν.Δ. 198/1974 «ζερί 

έζαναχρίτέως ύζοθέτεων αξιωματικών Χωροφυλακής, Άττυ- 
νομίας Πόλεων χαί Πυροτίεττιχοΰ Σώματος, ϊιωχθέντων 
ϊιά ζολιτιχούς λόγους χατά τό άζό 21.4.1957 μέχρις 23.7. 
1974 χρονικού ϊιάττημα, καί ζαροχής ϊικαιώίΐαττς άτχή- 
τεως αϊτήτεως άχυρώτεως», ώς ά·(τιχατεττάθη ϊιά τοΰ άρ
θρου 4 τοΰ Ν. 14/1975, άντικχθίτταται ώς έςής:

«2. Οί χατά τήν ζροηγουμένην ζαράγραφον άζοχαΰιττχμ-ι- 
νοι ϊύνανται νά ζρβαχθοΰν μέχρι χαί του βαθμοΰ τοΰ Ύζο- 
στρατήγου χαί τοΰ εις χυτόν άντιττοιχοΰντο . έφ’ kcov:;

α) Οί μέχρι τοΰ Ύζοττρατήγου ίαθμοί ζρορίλττοντο χατ: 
Σώμα, καθ’ ον χρό'^ον οι άζοκαθιττάμεν θεωρούνται χατ 
τάς ϊιατάξεις τού ζαρόντος έζερχόμενοι ής όζηρυτίας χαί 

6) ειχεν ζροαχθή · εις τούς βαθμού· τούτους, νεώτερι 
τών άζοχαθιτταμνέων είτε μέχρι χαταλή· ως τούτων ύζό το. 
ορίου ήλιχίας ϊιά τούς καταληφθέντας ύζό τούτου είτε 

• μέχρις έχϊότεως άζοφάτεως τοΰ ϊιά τοΰ ζυ.ρό,-.ος νόμου, 
συνιττωμένου Συμβουλίου Κρίτεως ϊιά τούς λοιζούς.

Άρθρον 2.
'll. Το ύζό τοΰ άρθρου 3 zap. 1 τού Ν..Δ Ί19/1974 «ζερί 

άναθεωρήτέως’ ύζοθέτεων οργάνων Χωροφυλακής, Άζτϊ/νο- 
μίας Πόλεων χαί Πυροτίεττιχοΰ Σώματος, έξελθόντων τής 
ύζηρ-ετίας ϊιά ζολιτιχούς λόγους», ώς άντικατεττάθη ϊιά τοΰ


