
Στό σχέδιο νόμου γιά «ρύθμιση θεμάτων πού άφοροϋν στους 
Δόκιμους Κελευστές τοϋ Πολεμικού Ναυτικού, πού προέρ
χονται άπό τή ΣΜΥΝ».

Πρός τή Βον/.ί) ιού)· Έ/.'/.)]νων

Το σχέδιο νόμου πού υποβάλλουμε για έγκριση έχει 
σκοπό τήν άναθεώρηση τού Ν.Δ. 171/1969 «περί προελεύ- 
σεως μονίμων 'Υπαξιωματικών Π.Ν.», πού άφορά στους 
Δόκιμους Κελευστές μετά τήν άναπροσαρμογή στό σύστημα 
εκπαίδευσης των μονίμων 'Υπαξιωματικών τού Πολεμικού 
Ναυτικού, πού έγινε μέ τό Προεδρικό Διάταγμα 1338/1981 
(ΦΕΚ 334Α/81) μέ τό όποιο ρυθμίστηκαν θέματα οργάνω
σης καί λειτουργίας τής Σχολής Μόνιμων 'Τπαςιωματικών 
Ναυτικού (ΣΜΥΝ), μέ βάση την άναθεώρηση τού συστή
ματος έκπαίδευσης στή Δημόσια Παιδεία.

2. Ή Σχολή Μόνιμων ' Υπαξιωματικών Ναυτικού ΣΜΥΝ 
λειτουργεί άπό τον ’Ιανουάριο 1982 καί προβλέπεται ή άπό- 
φοίτηση τών μαθητών κατά μήνα ’Οκτώβριο 1982, οπότε 
θά όνομασθούν Δόκιμοι Κελευστές για χρονικό διάστημα 
δύο ετών καί θά πρέπει νά υπάρχει νομική βάση γιά τή ρύ
θμιση θεμάτων τους, στό στάδιο αύτό, πού δέν καλύπτονται 
μέ τό Ν.Δ. 171/1969, όπως ισχύει σήμερα.

3. Εΐδικώτερα μέ τις διάτάξέΤς τού" σχέδιου νόμου έπι- 
διώκονται τά έξης :

α) Μέ τό άρθρο 1 ρυθμίζονται, ό τρόπος ονομασίας τών 
Δόκιμων Κελευστών, ή υπαγωγή αυτών στις ίσχύουσες 
γιά τούς μόνιμους Ύπαξιωματικούς διατάξεις καί τα θέματα 
της στολής καί τών άποδοχών τους.

β) Μέ τό άρθρο 2 καθορίζεται ή διάρκεια καί ό τρόπος 
φοίτησης τών Δόκιμων Κελευστών στά Σχολεία πτυχίου 
Β' ή τοποθέτηση αυτών σέ Πλοία πού είναι σέ ενέργεια, 
άντί σέ Άντιτορπιλλικά πού προβλέπεται σήμερα, γιά νά 
υπάρχει ευχέρεια στή Διοίκησή νά τούς τοποθετεί. . ·

γ) Μέ τό άρθρο 3 καθιερώνεται Συμβούλιο Προαγωγών* 
Δόκιμων Κελευστών καί προβλέπεται ή κρίση τούς νά βασί
ζεται σέ όλα τά στοιχεία του άτομικοϋ τους" φακέλλου' 
καί όχι σέ δύο ευμενείς ή δυσμενείς ειδικές εκθέσεις πού 
ισχύει σήμερα. ~ .' ■ . γ

δ) Μέ τό άρθρο 4 καθορίζεται ό χρόνος υποχρεωτικής 
παραμονής τών Δόκιμων Κελευστών στις τάξεις τού Πολε
μικού Ναυτικού.

έ) Μέ τό άρθρο 5 ρυθμίζεται ή άρχαιότητα τών Δόκιμων" 
Κελευστών όταν όνομασθούν Κελευστές. -

στ) Μέ τό άρθρο 6 καθορίζονται οί λόγοι άπόλυσης τών 
Δόκιμων Κελευστών. ' ' ·

ζ) Μέ τό άρθρο 7 ρυθμίζονται οί υποχρεώσεις τών Δό
κιμων Κελευστών πού άπομακρύνονται άπό τό Πολεμικό 
Ναυτικό. Μέ τις διατάξεις τού άρθρου προβλέπεται ή πλη
ρωμή αποζημίωσης άπό τούς Δόκιμους Κελευστές. άφοΰ : 

α) γίνει Ένορκη Διοικητική εξέταση 
β) διαπιστωθεί πρόθεση καταστρατήγησης τού Νόμου · 

μέ βαθύτερο σκοπό τήν άπομάκρυνσή τους άπό τό Πολε
μικό Ναυτικό. ■· ..·■■· . · ·. r; ·

γ) καθορισθεΐ τό ύψος τής άποζημίωσης, άπό 25 % μέχοι
75%. / .

'Η διάταξη αυτή είναι ήπιώτερη άπό τήν ίσχύουσα γιά νά 
μπορούν οί γονείς τών Δόκιμων Κελευστών νά πληρώνουν τήν 
αποζημίωση πού σήμερα πολλές φορές &εν έχουν τήν ίυνατό- 
τητα.

’Επίσης στό άρθρο αύτό καθορίζεται ότι οί Δόκιμοι Κε
λευστές δέν επιτρέπεται νά παραιτηθούν, ρυθμίζονται οί 
στρατολογικές υποχρεώσεις τους σέ περίπτωση άπομακρυν- 
σης καί ότι δέν μπορούν νά καταταγούν σέ όποιαδήποτε Π α- 
ραγωγική Σχολή τού Π. Ναυτικού ή νά υπηρετήσουν σ’ 
αύτό. Οί τελευταίες αυτές διατάξεις προβλέπονται καί στήν 
ίσχύουσα νομοθεσία. - . ·

η) Μέ τό άρθρο 8 καλύπτονται νομοθετικά οί Δόκιμοι 
Κελευστές πού προέρχονται άπό τις Σχολές Μόνιμων Ύπα-, 
ξιωματικών πού καταργήθηκαν.

- ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ θ) Μέ τό άρθρο 9 καταργεΐται τό Ν.Δ. 171/1969 «Περί 
προελεύσεως Μόνιμων Υπαξιωματικών ΠΝ» πού ισχύει 
σήμερα.

4. Στά παραπάνω αποβλέπει τό υποβαλλόμενο σχέδιο 
Νόμου καί παρακαλοΰμε γιά τήν επιψήφισή του.

’Αθήνα. 20 ’Ιανουάριου 1983
'Ο 'Υπουργός Εθνικής Άμυνας 

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Νομοθετικόν Διάταγμα 171 τής 19/23 Άπρ. 1969 (ΦΕΚ

Α/69) «Περί ποοελεύσεως Μονίυων ' Υπαξιωματικών
Β.Ν.»

Άρθρο 1.
1. Εις τάς ΙΙαραγωγικάς Σχολάς 'Υπαξιωματικών τού 

Β.Ν. εΐσάγονται ώς μαθηταί υποψήφιοι τών όποιων τά 
προσόντα κατατάξεως ορίζονται διά Β. Δ/τος έκδιδομένου 
τή προτάσει τού 'Υπουργού ’Εθνικής Άμύνης.

2. ΔΓ όμοιου Β. Δ/τος ορίζεται ή ονομασία τών Σχολών, 
τά άπαιτούμενα προσόντα εισαγωγής εις αύτάς, ό τρόπος 
καί χρόνος κατατάξεως ό χρόνος φοιτήσεως εις αύτάς, ή 
λειτουργία των,—τά τής έκπαιδεύσεως—κτήσεως είδικό- 
τητος ή τέχνης, κατανομής είς ταύτας, άπολύσεως έκ τών 
Σχολών, ώς καί αί πάσης φύσεως παροχαί πρός τούς μα- 
θητάς κατά τον χρόνον τής μαθητείας των. 'Ο μηνιαίος 
μισθός τών μαθητών ορίζεται κατά τάς έκάστοτε περί άπο
δοχών διατάξεις.

3. 'Ο.άριθμός τών κατ’ έτος κατατασσομένων μαθητών 
. ορίζεται έκάστοτε βάσει τών υφισταμένων άναγκών προκη-

ρύξεως τού σχετικού διαγωνισμού, άποφάσεως τού 'Υ
πουργού ’Εθνικής Άμύνης έκδιδομένης κατόπιν προτά- 
σεως τού ’Αρχηγού Ναυτικού. . . ..

; Άρθρο 2. ’
1. Οί μαθηταί τών Παραγωγικών Σχολών 'Υπαξιωμα- 

τικών έπιτυχώς άποφοιτώντες ονομάζονται διά διαταγής 
τοϋ Διοικητοϋ Έκπαιδεύσεως Δόκιμοι Κελευσταί καί έν 
συνεχεία εΐσάγονται διά τήν άπόκτησιν πτυχίου Β είς 
τάς οικείας Σχολάς τοϋ Β.Ν. είς τάς όποιας ή διάρκεια 
φοιτήσεως δέν είναι μεγαλυτέρα τοϋ οκταμήνου. Μετά τό 
πέρας φοιτήσεως των είς τάς Σχολάς πτυχίου Β οί μέν 
ειδικοτήτων κατανέμονται έπί Άντιτορπιλλικών έν ένερ- 
γεία πρός συμπλήρωσιν θαλασσίας υπηρεσίας οί δέ τών 
τεχνών κατανέμονται είς Συνεργεία τοϋ Β.Ν. πρός τεχνικήν/ 
έξάσκησιν καί διά χρόνον μέχρι 10 μηνών είς άμφοτέρας" τάς 
περιπτώσεις.

Διά τούς Δοκίμους Κελευστάς Τεχνικών ειδικοτήτων 
(Μηχανικούς, ’Ηλεκτρολόγους κλπ.) ή είς τάς Σχολάς 
πτυχίου Β φοίτησις δύναται κατόπιν άποφάσεως τοϋ 
Άρχηγοΰ Ναυτικοϋ νά παραταθή μέχρι 12 μηνών, οπότε ό 
χρόνος τής ΙΟμήνου θαλασσίας υπηρεσίας μειοϋται άναλό-
γως. - - ·· ύ

'Ομοίως δΓ άποφάσεως Άρχηγοϋ Ναυτικοϋ Δόκιμοι 
Κελευσταί Τεχνών δύνανται νά τοποθετώνται έπί Πλοίων πρός 
έκπαίδευσιν, οπότε ό χρόνος τής ΙΟμήνου τεχνικής έξασκή- 
σεως είς Συνεργεία μειοϋται άναλόγως πλήν άν τοποθε
τούνται είς Πλοία Συνεργεία.

2. Δόκιμοι Κελευσταί άποτυγχάνοντες κατά τάς έξε- 
τάσεις πτυχίου Β φοιτούν είς τό αύτό Σχολεϊον μετά τής 
επομένης τάξεως τής Σχολής έξ ής προέρχονται, άκολου- 
θοϋντες πλέον τήν τάξιν ταύτην. Ούτοι τοποθετούνται είς 
τό μεταξύ τών δύο Σχολείων διάστημα έπί Πλοίων ή 
Συνεργείων άποτυγχάνοντες δέ έκ νέου άπολύονται."

3. Δόκιμοι Κελευσταί τοποθετούμενοι έπί Β. Πλοίουν 
διά συμπλήρωσιν θαλασσίας υπηρεσίας ή είς Συνεργεία τοϋ 
Β.Ν. διά τεχνικήν έξάσκησιν ώς άνωτέρω, κρίνονται κατά 
τον χρόνον τούτον ύπό τών Κυβερνητών τών Β.Π. ή τών



— 2 —

Δ/ντών των Συνεργείων ώς κατάλληλοι ή άκατάλληλοι 
διά 2 έκθέσεων ύποβαλλομένων ίεραρχικώς πρός την Διοί- 
κησιν Έκπαιδεύσεως ( άπό τήν όποιαν καί παρακολου- 
θοϋνταϊ) βάσει της έν γένει έπιδόσεως, καί συμπεριφοράς 
των κατά τον χρόνον υπηρεσίας των εις Β.Π. ή Συνεργεία. 
Αί ώς άνω εκθέσεις υποβάλλονται ή μέν πρώτη τό τρίτον 
δεκαήμερον τοϋ μηνός Μαΐου ή δέ δευτέρα τό τρίτον δε
καήμερον τοϋ μηνός ’Οκτωβρίου έκάστου έτους. Ό_τύπος 
των ώς άνω έκθέσεων, ό χρόνος εις ον θά άφοροϋν, ώς 
καί τά στοιχεία άτινα αύται θά περιέχουν καθορισθήσονται 
δι’. Υπουργικής Άποφάσεως.

sVf:·" ·· ν ' 'Αρθρο 3. ■ : ί: ·. ή
1. « Οί Δόκιμοι Κελευσταί λαμβάνουν πλήρεις άποδοχας

Κελευστοϋ 0-8 ετών. Ουτοι έν ούδεμιά περιπτώσεις δύ- 
νανται να παραιτηθώσιν των τάξεων τοϋ Πολεμικού Ναυ
τικού». ,. , . ,

(Τό άνωτέρω εντός « έδάφιον άντικατεστάθη ώς άνω διά
τοϋ άρθρ. 3 Ν.Δ. 334/1974 (τόμ. 36 σελ. 288, 05) Έναρξις 
ισχύος άπό της 1 Μαρτ. 1974).

Διά τούς Δοκίμους Κελευστάς δεν συντάσσονται Φύλλα 
Ποιότητος, εις 6,τι αφορά δέ ποινάς, πειθαρχικήν καί ποι- ν 
νίκην δικαιοδοσίαν, άδειας γενικώς, ώς καί τοιαύτας γάμου,, 
έφαομόζονται αί οίκεϊαι διατάξεις περί .'Τπαξιωματικών.-?

2. Δόκιμοι Κελευσταί άπολύονται κατόπιν προτάσεως -
Διοικητοϋ Έκπαιδεύσεως έφ’ όσον: ■ . - - · ι;

α) Πάσχουν έκ νοσήματος άπαιτοϋντος μακροχρόνιόν 
θεραπείαν. “ ... . _ . , λ

β) *0 χρόνος νοσηλείας των καί άναρρωτικής άδειας 
ύπερέβη τούς 12 μήνας., .. - , ·. ι ' - · C."· π

γ) Κατέστησαν σωματικώς άνίκανοι κατόπιν γνωμα-, 
τεύσεως τής ΑΝΤΕ.

δ) Επιδεικνύουν διαγωγήν άσυμβίβαστον προς την ιδιό
τητά των.· I ' -.->·... ·.. ;.·- -.-εν: .. r :τ.~ λ'·:■■■■:■ ■>. 3 ;

ε) ’Τπέπεσαν εις βαρέα παραπτώματα περί την υπηρεσίαν, 
ή την πειθαρχίαν. ■ ..·ν .

στ) Έγένοντο πρόξενοι ζημίας έκ προθέσεως ή άμελείας- 
έξ ής προήλθε σοβαρά βλάβη τών συμφερόντων τοϋ Δη
μοσίου. ,-

ζ) Κριθώσιν άκατάλληλοι όπως ύπηρετήσωσιν έν τώ" 
Ναυτικώ ώς 'Τπαξιωματικοί έκ τής καθόλου έπιδόσεως 
καί άποδόσεώς των, διαπιστουμένου τούτου διά δύο δυ-. 
σμενών έκθέσεων ώς έν άνωτέρω άρθρ. 2 παρ. 3

Άρθρο 4. ....
1. Οί Δόκιμοι Κελευσταί μετά παραμονήν 20 μηνών 

εις τόν βαθμόν έπιτυχή άποφοίτησιν έκ τοϋ σχολείου, πτυ
χίου Β καί συμπλήρωσιν ΙΟμήνου θαλασσίας υπηρεσίας ή 
ύπηρεσίας Συνεργείου ύπό τάς προϋποθέσεις τής παρ. 1 
τοϋ άρθρ. 2 τοϋ παρόντος καί έφ’ όσον ή τελευταία ύπο- 
βληθεΐσα δι’ αύτούς, έκθεσις είναι εύμενής, προάγονται δι’ 
άποφάσεως Άρχηγοΰ Ναυτικού εις Κελευστάς κατόπιν 
προτάσεως Διοικητοϋ Έκπαιδεύσεως έντασσόμενοι εις 
τό Σώμα τών Μονίμων 'Τπαξιωματικών τοϋ Ναυτικού: 
υποκείμενοι, πλέον εις τάς δι’ αύτούς ίσχυούσας διατά-. 
ξεις.

2. Δόκιμοι Κελευσταί μή δυνηθέντες δι’ οίονδήποτε λόγον 
νά συμπληρώσωσι τά προβλεπόμενα δι’ αύτούς προσόντα 
θαλασσίας ύπηρεσίας ή Συνεργείου προάγονται ώς έν τή 
προηγούμενη παραγράφω άφ’ ής συμπληρώσωσι ταϋτα άνα- 
κτώντες τήν προτέραν αύτών άρχαιότητα.

3. Ή οριστική σειρά άρχαιότητος τών εις Κελευστάς 
προαγομένων Δοκίμων ρυθμίζεται έκ τοϋ άθροίσματος τών 
τελικών βαθμολογιών άς έλαβον έν τή Σχολή έξ ής προέρ
χονται καί έν τώ σχολείω πτυχίου Β.

4. Τά τών στολών τών Δοκίμων Κελευστών ώς καί τών 
μαθητών τών Παραγωγικών Σχολών ’Τπαξιωματικών κα- 
θορισθήσονται διά τοϋ Κανονισμού Στολών Β. Δ/τος.

Άρθρο 5.
«Οί κατά τήν δημοσίευσιν τοϋ παρόντος ύπηρετοϋντες 

Δίοποι, προερχόμενοι έκ τής Σχολής Ναυτόπαιδων καί 
τής Σχολής Τεχνιτών, ονομάζονται Δόκιμοι Κελευσταί καί 
μετά τήν ειδικήν προς τούτο πρότασιν τοϋ Διοικητοϋ Έκ- 
παιδεύσως.

Οί έκ τούτων έπιτυχώς άποφοιτήσαντες τοϋ Σχολείου 
πτυχίου Β καί Συμπληρώσαντες ή συμπληροΰντες 20μηνον 
υπηρεσίαν ώς Δίοποι ή Δίοποι καί Δόκιμοι Κελευσταί καί 
ΙΟμηνον θαλασσίαν υπηρεσίαν ή υπηρεσίαν Συνεργείου 
προάγονται εις Κελευστάς βάσει προτάσεως τοϋ Διοικητοϋ 
Έκπαιδεύσεως ώς έν άνωτέρω άρθρο 4, προβλέπεται.

Εΐδικώς διά τήν προαγωγήν Δοκίμων Κελευστών Τεχνών1 
άποφοιτώντων έκ παραγωγικής Σχολής 'Τπαξιωματικών 
εις ήν προβλέπεται τετραετής φοίτησις, δέν άπαιτεΐται φοί- 
τησις εις τό” σχολεΐον Πτυχίου Β.

(Τό άρθρο 5 άντικατεστάθη ώς άνω άφ’ ής ΐσγυσεν, διά
τοϋ Ν.Δ. 560/1970).

' · Άρθρο 6.
1. Μαθηταί παραιτούμενοι κατά τήν διάρκειαν τής έν

ταϊς Παραγωγικαΐς Σχολαϊς ’Τπαξιωματικών έκπαιδευσεώς" 
των ύποχρεοϋνται εις τήν καταβολήν τών έξόδων μισθο
δοσίας διατροφής, ιματισμού καί έκπαιδεύσεως είς ά ύπέ-i: 
βλήθη τό Κράτος, διά τόν χρόνον τής έν ταϊς Σχολαϊς 
φοιτήσεώς των. \ 1 -

Έν περιπτώσει άδυναμίας τούτων, ή ύποχρέωσις βαρύνει ·, 
τούς γονείς ή κηδεμονίας των.

2. Δόκιμοι Κελευσταί καί έν γένει ’Τπαξιωματικοί προερ-.
χόμενοι έκ τών Σχολών Ναυτόπαιδων καί Τεχνιτών, άπο-Λ 
μακρυνόμενοι οπωσδήποτε τών τάξεων μετά τήν άποφοί-7 
τησίν των έκ τής οικείας Σχολής, καί πρό τής λήξεωςϊ 
τής ύποχρεώσεως παραμονής των πλήν διά λόγους υγείας,‘Ε 
ύποχρεοϋνται νά καταβάλωσιν είς τό Δημόσιον τό άναλογοϋν,, 
πρός τά ύπολοιπόμενα, έτη ύποχρεώσεών των ποσοστονϊ 
έπί τών έν παρ. 1 τοϋ παρόντος δαπανών. Τό ποσοστού' 
τούτο ίσοϋται πρός τήν όλην, ώς άνωτέρω καθορί
ζεται έν τή Σχολή Ναυτόπαιδων ή Σχολή Τεχνιτών δαπάνην 
έπί κλάσμα τοϋ όποιου άριθμητής είναι τά ύπολοιπόμενα 
έτη πρός συμπλήρωσή τής ύποχρεώσεώς των, παρανομα- 
στής δέ ό άριθμός τών έτών τής ύποχρεωτικής παραμο
νής. . -

3. 'Ομοίως οί κατά τήν δημοσίευσιν τοϋ παρόντος 
ύπηρετοϋντες Δίοποι έκ Ναυτόπαιδων καί Τεχνιτών, υπά
γονται εις τάς διατάξεις τής άνωτέρω παρ. 2.

4. Ή εϊσπραξις τών όφειλομένων ένεργεϊται κατά τάς 
διατάξεις τοϋ Νόμου περί εΐσπράξεως δημοσίων, έσόδων 
έκ τών ύποχρέων τών άνωτέρω παραγράφων.

5. Ό χρόνος μαθητείας ή ύπηρεσίας τών κατά τά άνω
τέρω παραιτούμενων ή άπομακρυνομένων δέν συμψηφί
ζεται πρός τήν στρατολογικήν των ύποχρέωσιν ύποχρεου- 
μένων όπως ταχθώσιν άμέσως έάν ή κλάσις εις ήν 
άνήκουσιν ύπηρέτησεν ή υπηρετεί ή μετά ταύτης έφ’ όσον δέν 
έκλήθη είσέτι.

6. Οί έν τοϊς άνωτέρω παραγράφοις άπομακρυνόμενοι 
έπ’ ούδενί λόγω δύνανται νά καταταχθώσιν μελλοντικώς είς 
οίανδήποτε Σχολήν τοϋ Ναυτικού.

Άρθρο 7. 1.

1. Έπί πενταετίαν άπό τής ισχύος τοϋ παρόντος επι
τρέπεται ή άπ’ εύθείας κατάταξις διά διαγωνισμού Κε
λευστών ειδικοτήτων τοϋ Β.Ν. καί μέχρι ποσοστού 20% 
τών ύφισταμένων κενών κατ’εΐδικότητα. Τά τής διεξαγωγής 
τοϋ διαγωνισμού τά τών προσόντων τών ύποψηφίων κα- 
τατάξεως έκπαιδεύσεως καί λοιπαί λεπτομέρεια1., κα- 
θορισθήσονται δι’ ’Τπουργικής Άποφάσεως.

2. Κατ’ έξαίρεσιν τών διατάξεων τοϋ άρθρου 9 τοϋ 
Α.Ν. 268/68 «Περί ιεραρχίας προαγωγών καί άλλων τινών
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διατάξεων των Μονίμων 'Υπαξιωματικών καί Άνθυπα- 
σπιστών των ’Ενόπλων Δυνάμεων» τά όρια ήλικιας 'Υπα- 
ξιωματικών Φάρων (Φαροφυλάκων) τά προβλεπόμενα υπό 
τοϋ άρθρ. 73 τοϋ Νόμ. 1629 «Περί Φάρων», ως συνεπληρώ- 
θη υπό της παρ. 3 τοϋ άρθρου 1 τοϋ Νόμου 3690/57 «Περί 
τροποποιήσεως διατάξεων τινων τοϋ Νόμου 1629/51 
«Περί Φάρων» έξακολουΟοϋν ίσχύοντα ώς μή καταργηθέν- 
τα.

Άρθρο

ει 
Ns
'Υπηρεσίας.

2. Αι’ 'Υπουργικής Άποφάσεως κατόπιν προτάσεως τοϋ 
Άνωτάτου Ναυτικοϋ Συμβουλίου δΰναται νά θεσπισθώσιν 
έξειδικεύσεις Υπαξιωματικών Ειδικοτήτων καί Τεχνών. 
Τά τής κτήσεως τής έξειδικεύσεως, χρόνον έκπαιδεύσεως 
εις ταύτην, άπονομής πτυχίου έξειδικεύσεως ώς καί πάσα 
σχετική λεπτομέρεια καθορισθήσονται διά τής αυτής ώς 
άνω 'Υπουργικής Άποφάσεως.

ΤΑρθρο 9. ------------------ -
;< 1. Τό άρθρο 9 τοϋ Α.Ν. 1391/38 «Περί καταστάσεως

διόπων, ναυτών καί ναυτόπαιδων» ώς ισχύει νϋν, καταργεΐται.
•’Όμοίως καταργοϋνται αί διατάξεις τών παρ. 2 έως καί 9 
τοϋ άρθρου 13 τοϋ νόμ. 6321/34 «Περί Συνεργείων τοϋ

. κατά θάλασσαν Στρατοΰ», ώς έτροποποιήθη διά τοϋ άρθρο; 3
Λ τοϋ Α.Ν. 1554/1939 καί άντικατεστάθη διά τοϋ άρθρ( υ
■ 6 του Νόμου 1682/1951, καί τά άρθρα 17 καί ’ 18
τοϋ Νόμ. 6321/34 καθ’ όσον άφορά εις τούς μαθητάς τεχνί- 
τας καί τά τής Σχολής Τεχνιτών. ι :··

ν.ύ· ;i’-‘: ■•■•'-Άρθρο 10. ,· -’.μ.
Ή ισχύς.τοϋ παρόντος Ν. Ά/τος άρχεται άπό τής δη-

■ μοσιεύσεώς του διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

• ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ .
Ρύθμιση δεμάτων τών δόκιμων κελευστών τοϋ Πολεμικού 

Ναυτικού πού προέρχονται άπό τή ΣΜΥίΝ. ·:- :

'" ’ 'Αρ·&ρο 1; ' ‘ ..." -.· · r

Άρ-3?ο 2.
Φοίτηση σε Σχολεία.

1. Τά σχολεία κά-λε ειδικότητας ή τέχνης πού λειτουργούν 
για τήν απόκτηση τού πτυχίου Β' καί ή διάρκεια φοίτησης 
σ’ αύτά τών δόκιμων κελευστών, ή όποια δέν πρέπει νά υπερ
βαίνει τά δύο χρόνια, καόορίζονται άπό τούς Κανονισμούς 
Έκπαίϊευσης.

2. Μετά τή φοίτηση στά Σχολεία πτυχίου Β' καί έως τήν 
ονομασία τους σε κελευστές. ο! δόκιμο: κελευστές τοποθετούν
ται σε πλοία πού είναι σέ ενέργεια· ή σέ συνεργεία· γιά πρα
κτική εκπαίδευση.

3. Ο! διατάξεις τοϋ Οργανισμού Σχολών Π.Ν.,. πού ρυ
θμίζουν -λέματα σχετικά με τόν τρόπο τής φοίτησης στά Σχο
λεία πτυχίου Β' τών ΰπΟιξ ιωματικών τού Π.Ν., τις προϋπο
θέσεις επιτυχίας, τή διαδικασία επανεξέτασης ή έπαναφοίτη- 
σής τους σ’ αύτά σέ περίπτωση αποτυχίας καί άλλες συνα
φείς λεπτομέρειες, εφαρμόζονται και γιά τούς δόκιμους κε
λευστές.

4. Δόκιμος κελευστής πού θεωρείται με τις διατάξεις τοϋ 
’Οργανισμού Σχολών Π.Ν. οτι άπέτυχε οριστικά στην πρώ
τη φοίτηση στο Σ/χολεία πτυχίου Β', όονολουθ-εί τήν επόμενη
.τάξη τής Σχολής άπό .την όποια προέρχεται.____

Στο χρονικό διάστημα πού μεσολαβεί έως τήν έπαναφοίτη- 
σή του στό Σχολείο πτυχίου Β' τής επόμενης τάξηςΤ τοπο
θετείται σέ πλοία πού είναι σέ ενέργεια ή σέ συνεργεία, γιά 
πρακτική εκπαίδευση ανάλογα μέ τήν ειδικότητα ή τέχνη.

Σέ περίπτωση πού δε λειτουργεί Σχολείο πτυχίου Β' επόμε
νης τάξης, ό άποτυχών δόκιμος κελευστής καλείται σέ εξε
τάσεις σύμοωνα μέ τις διατάξεις τού Όργανισχοΰ Σχολών
Π.Ν.

Άρθρο 3.
Συμβούλιο προαγωγών δόκιμων κελευστών—Κρίσεις. ··
1. Μέσα σέ ένα μήνα άπό τή συμπλήρωση τριάντα έξη 

Γ (36) μηγών άπό τήν κατάταξή τους στη Σχολή Μονίμων
.'Υπαξιωματικών (ΜΥΝ.), οί δόκιμοι κελευστές πού έχουν 
αποκτήσει πτυχίο Β' κρίνοντα: άπό τό συμβούλιο προαγωγών 
δόκιμων κελευστών ώς προακτέοι ή μή προακτέο: μέ βάση 
τά στοιχεία τού άτομικού τους φακέλλου.

Ή παραπάνω προαγωγή γίνεται σέ τακτική κρίση τού συμ
βουλίου προαγωγών.

2. Τό συμβούλιο προαγωγών συγκαλείται μέ διαταγή τού 
Διοικητή τής Ναυτικής ’Εκπαίδευσης καί άποτελείται άπό

ντους: Γ;- . .. .... ...
Γενικά.

1. Οΐ μαθητές τής Σχολής Μονίμων· /Υπαξιωματικών 
Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) πού αποφοιτούν μέ επιτυχία, όνομά- 
ζονται. μέ διαταγή τοϋ Διοικητή Ναυτικής ’Εκπαίδευσης 
(ΔΝΕ) δόκιμοι κελευστές. Μετά τή; ονομασία τους φοι
τούν στις ανάλογες Σχολές τών Κέντρων ’Εκπαίδευσης 
Ναυτικού γιά τήν απόκτηση τοϋ πτυχίου Β'. " '/ ή :

2. Οί διατάξεις γιά τούς ύπαξιωματικούς πού σχετίζον
ται μέ τις ποινές, (έκτος άπό αότές πού άναφέρονται στην 
επόμενη παράγραφο), τήν πειθαρχική καί ποινική δικαιοδο
σία, π'ις εκθέσεις ή σημειώματα απόδοσης. τις άδειες γενι
κά καί τις προϋποθέσεις πού άναφέρονται στην ηλικία καί 
πήν υπηκοότητα γιά την χορήγηση τής άδειας γάμου, ισχύουν 
καί γιά τούς δόκιμους κελευστές.

3. Οί σχετικός' μέ τις καταστατικές ποινές καί τή; πα
ραπομπή στό Πειθαρχικό Συμβούλιο διατάξεις δέν έχουν 
εφαρμογή γιά τούς δόκιμους κελευστές.

4. Οί περιπτώσεις απόλυσης τών δόκιμων κελευστών άπό
τό Π.Ν. ορίζοντα: αποκλειστικά άπό τις διατάξεις τοϋ
άρθρου 6 τοϋ νόμου αυτού. ··.'■-; ■ . '·. %;.Λ· .· -

5. Οι στολές τών δοκ,ιμων κ.ελευστών καθορίζονται άπό τόν 
Κανονισμό Στολών τού Π.Ν. —

6- Οί δόκιμοι κελευστές παίρνουν ώς αποδοχές τόν βασικό
μισύό τοϋ κιελεοστή.

α. Διοικητή ΔΝΕζ ώς πρόεδρο, 
β. Άρχιεπιστολέα ΔΝΕ. ...
γ. Διοικητή Κέντρου Εκπαίδευσης «Παλάσκας» (ΚΕ/ 

ΠΑΛ).
: δ. Διοικητή Κέντρου Εκπαίδευσης «Κανελλόπουλος»
\WKAN). ; _ ...

ε. Διοικ-ητή Κέντρου ’Εκπαίδευσης Τεχνιτών (ΚΕΤΕΧ).
. στ. Διεύθυνσή Β' Κλάδου ΔΝΕ, ώς εισηγητή μέ ψήφο.

ζ. 'Ελα κατώτερο αξιωματικό πού ορίζεται άπό τό ΔΝΕ, 
ώς γιρσμμιατέα χωρίς ψήφο.

3. Τό συμβούλιο θεωρείται σέ άπαρτία έά?; είναι παρόντες 
ό πρόεδρος, ό εισηγητής καί τό λιγότερο δύο (2) μέλη μέ·
ψή?ο· f _ ... .

4. Ο! αποφάσεις τού συμβουλίου λαμβάνοντα: μέ πλειοψη-
φια τών παρόντων μελών αυτού. Σέ περίπτωση ίσοψηφίας 
υπερισχύει ή ψήφος τοϋ προέδρου. ...

5. Σύμφωνα μέ τή λαμβανόμενη γιά κά-λε ένα κρινόμενο 
απόφαση, τό συμβούλιο συντάσσει σέ δύο (2) αντίτυπα πίνα
κα προακτέων καί πίνακα μή προακτέων πού υπογράφονται 
άπό τόν πρόεδρο καί τά μέλη τοϋ συμβουλίου..' ’ -' ·" * '

Κύρωση τών πινάκων αυτών δέν απαιτείται. <'

... Ο. Π ροακτέοι . κρίνςνται όσοι έχουν. τά ουσιαστικά προ- 
,.σόντα» πού απαιτούν τα: γιά τή; προαγωγή τους/ σέ όα-ύμό 
τουλάχιστον καλέ.


