
ΕίΣΙϋΈΤΙΚΙί ΕΚΑΕΣ1Σ
Επί τ.ϋ σχεδίου Νόμου «ττερ■- τρυποποιήσεως και συμπληρού-

οεΐαΐ των διατάξεων περί κρισεως των στρατιωτ.κών των 
Ενόπλων Λυ.άυ.των των εεελθν/των τή; υπηοεσ'.αε ατό

21.4.07 μέχρι 23.7.74»».

//υός τΐ/)· Πον/.ην ?<"/)■ 'Ελλήνων

1. To Ν.Α. 1V’7 1974 ηπερι κρισεως στρατιωτικών των 
Ένόττλίνν Δυνάμεων έξελΰόντων -7; υπηρεσίας άτό 21.4.67 
<^όνρι 23.V. 19/4 «προβ/επει ότι οι βάσει τουτου χποκαθι- 
στώμενοι Άςιωματικοι τοϋ .-.αυτ'.κου. τής Αεροπορίας 
καί 'τοϋ Δικαστικού Δ ιό ματ ο; δεν δύναται νά προαχθοϋν 
ε’ς τον βαθμόν τοϋ ’Αντιναυάρχου, Λντιττεράρχου και Λνα- 
θεωρητοϋ Λ' Τάξεως άντιστοί/ωε.

2. Κατότιν νεωτέρας έκτιμήσεως καί συγκρίσεως προς 
τούς ήδη άτοκατασταΟέντας εις τον αντίστοιχον βαθμόν 
’Αξιωματικούς τοϋ Στρατοϋ ειηρας και τών Δωμάτων 
’Ασφαλείας, κρίνεται σκότιμον ότως παρασχεθή η ύυνατο- 
της εις τούς ’Αξιωματικούς τοϋ Χαοτικού, τής Άεροτορίας 
καί τοϋ Δικαστικού Σώματος νά τροάγωνται εις τον βαθμόν 
τοϋ ’Αντιναυάρχου ή Άντιτττεράρχου ή Άναδεωρητοϋ .V 
Τάξεως, άντιστοίχως, τούτου ρυΟμιξομένου ν ά τοϋ άρθρου 1 
τοϋ ύπ’ όψιν σχεδίου νόμου. Δεδομένου ότι ό βαθμός ουτος 
άπενέμετο μέχρι.τοϋ μηνός ’Ιουνίου 1974, μόνον εις τούς 
’Αρχηγούς Ναυτικού καί ’Αεροπορία; έπεκταθείς ένα μήνα 
προ τής 23.7274 καί εις τούς ΔΐΓ/ΐκητάς_Στόλου καί Τακτικής 
’Αεροπορίας, ούδείς δέ έκ των κρινομενων διά τον βαθμόν 
τούτον άπεστρατεύθη κατά τον μήνα εκείνον, προκειμένου 
’Αξιωματικός νά κριθή προακτέος θά πρέπει νά κέκτηται 
τά ουσιαστικά προσόντα διά την επιλογήν του ώς ’Αρχηγού.

Τό αυτό ισχύει, κατ’ αναλογίαν. καί διά τον βαθμόν τοϋ 
Άναδεωρητοϋ Α' ό όποιος δίδεται μόνον εις τόν Πρόεδρον 
τοϋ Άναθεωρητικοϋ Δικαστηρίου. 'Ομοίως ορίζεται δίμηνος 
προθεσμία άπό τής δημοσιεύοεως τοϋ ύπ’ όψιν νόμου προς 
άσκησιν τοϋ ώς άνω δικαιώματος ύπό των ενδιαφερομένων 
ή τοϋ 'Υπουργού Εθνικής Άμύνης.

3. Είναι έξ άλλου ενδεχόμενον τινές Υποναύαρχοι, Υπο
πτέραρχοι καί Άναθεωρηταί Β' Τάξεως, έξελθόντες τής 
υπηρεσίας λόγω' άντιθέσεως προς τό καθεστώς, νά μή ύπέ- 
βαλον αΐτησιν υπαγωγής εις τό Ν.Δ. 197/1974, επειδή τούτο 
δέ-; προβλέπει προαγωγήν εις τον βαθμόν τοϋ ’Αντιναυάρχου, 
Άντιτττεράρχου καί Άναθεωρητοϋ Α' Τάξεως, κρίνεται 
δίκαιον νά παρασχεθή δίμηνος προθεσμία καί εις τούτους, 
προς ύποβολήν αρχικών αιτήσεων υπαγωγής.

4. Διά τοϋ άρθρου 2 ρυθμίζεται ή άποκατάστασις των 
διωχθέντων μαθητοόν παραγωγικών σχολών. 'Η άποκατά- 
στασις τούτων είναι διάφορος τής τών Άξκοματικών, 
Άνθυπασπιστών καί ' Υπαξιωματικών, καθ’ όσον ούτοι δεν 
είχον ολοκληρώσει τήν έκπαίδευσίν των, ούτε είναι σήμερον 
δυνατή ή όλοκ/.ήρωσίς της καί ώς έκ τούτου δέν δύναται νά 
έπανέλθσυν εις τήν ενεργόν υπηρεσίαν. Έξαίρεσιν αποτελούν 
ο*, ήδη πτυχιοϋχοι ’Ιατροί, οί όποιοι, ώς μαθηταί τής Στρα
τιωτικής ’Ιατρικής Σχολής, έξεδιώχθησαν ταύτης. Ούτοι 
μέ μίαν μικράν στρατκντικήν έκπαίδευσίν δύναται νά ύπηρε- 
τήσουν ώς μόνιμοι Αξιωματικοί 'Υγειονομικού, ρυθμιζομέ- 
νης καί τής αρχαιότητάς των.

δ. Διά τούς λοιπούς ή άποκατάστασις συνίσταται εις τήν 
άναγνώρισιν τοϋ χρόνου, άπό τής εξόδου των μέχρι σήμερον, 
ώς χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας διά πάσας 
τάς περιπτώσεις, πλήν τής άναδρομικής λήψεως άποδοχών. 
’Επίσης εις τήν μή καταβολήν άποζημιώσεως προς τό Δη
μόσιον, λόγω τής διακοπής τής έκπαιδεύσεώς των καί εις 
τήν άποκατάστασίν των εις τήν εφεδρείαν τοϋ στρατεύματος.

6. Εις τούς άνωτέρω παρέχεται δίμηνος προθεσμία υπο
βολής αιτήσεων άκολουθουμένης τής διαδικασίας τής προ- 
βλεπομένης διά τούς 'Υπαξιωματικούς πλήν των έπανερχο- 
μένων ώς Αξιωματικών (’Ιατρών) διά τούς όποιους άκο- 
λουθεϊται ή διά τούς Αξιωματικούς προβλεπομένη διαδι
κασία, όσον αφόρα εις τήν κύρωσιν τών πινάκων, έκδοσιν 
τών σχετικών διοικητικών πράξεων κλπ.

-7. Διά τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 3 τοϋ ύπ’ όψιν σχε
δίου νόμου προβλέπεται ή άποκατάστασις τών στρατιωτι
κών εκείνων" οί όποιοι είχον έίέλθει τής ύπηρεσίας προ τής 
21.4.6/ επανεκρώησαν όμως μετά τήν ημερομηνίαν ταύτην, 
είτε βάσει τών διατάξεων τού νόμου περί 'Ιεραρχίας καί 
προαγωγών είτε κατόπιν ακυρωτικής άποφάσεως τοϋ 
Συμβουλίου τής ’Επικράτειας, διά λόγους τυπικούς ή ουσια
στικούς. Οί πλεϊστοι έκ τούτων, επειδή είχον έξέλθει τής 
ύπηρεσίας προ τής 21.4.67 δεν ύπέβαλον αΐτησιν ύπαγωνής 
εις τό Ν.Δ. 19/ 19/4 διότι έπίστευον ότι δέν υπάγονται 
εϊ_ τάς διατάξεις τούτου. ’ /ελάχιστοι τούτων ύπέβα/.ον αΐ- 
τησιν καί.κατόπιν γ/ωμοδοτήσεως τοϋ Νομικού Συμβουλίου 
τοϋ Κράτους, έκοοϋείσης μετά την έκπνοήντή; προθεσμίαςΰ- 
ποβολής αίτήσεως, ύπήχθησαν εις τό Ν.Δ. τούτο. Διά τής 
όιατάξεωςτής προαναφερθείσης παραγράφου ούτοι θειυροΰνται 
όπωσοήποτε υπαγόμενοι εις τάς διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 197/1974. 
Διά τούς μή ύποβαλόντας σχετικήν αΐτησιν, κρίνεται δίκαιον 
όπως, προς ΐσην μεταχείρισιν, παρασχεθή δίμηνος προ
θεσμία άπό τής υημοσιευσεως τοϋ ύπ’ όψιν νόμου προκειμέ
νου νά υποβάλουν αΐτησιν υπαγωγής.

8. Διά τής παραγράφου 2 τοϋ άρθρου 3 καθορίζεται όπως, 
διά πράξεως τοϋ 'Υπουργού Εθνικής Άμύνης, αί έμπρο- 
θέσμως ύποβληθεϊσαι αιτήσεις υπαγωγής εις τάς διατάξεις 
τοϋ Ν.Δ. 197/1974 καί μή έξετασθεΐσαι ύπό τών Ειδικών 
Συμβουλίων Κρίσεων, καίτοι ταϋτα ΰποχρεοϋντο προς 
τούτο, διαβιβασΟοϋν εις τά αρμόδια Συμβούλια.

-----9. Διά τοΰ- άρθρου 4 καθορίζονται τά άρμόδια Συμβούλια
Κρίσεων καί Έπανακρίσεων τών στρατιωτικών τών κρι- 
νομένων τό πρώτον βάσει τών διατάξεων τοϋ ύπ’ όψιν νόμου. 
Οϋτω :

α) Διά τήν εις πρώτον βαθμόν κρίσιν τών ούδόλως κρι- 
θέντων, άρμόδια Συμβούλια καθορίζονται Ειδικά Συμβούλια 
Έπανακρίσεων τοϋ Ν.Δ. 197/1974.

β) Διά τήν εις δεύτερον βαθμόν κρίσιν (έπανάκρισιν) τών 
έν τή προηγουμένη παραγράφω, συγκροτούνται, μετά πα- 
'ρεύλευσιν τεσσάρων μηνών άπό τοϋ πέρατος τών έργασιών 
τών Ειδικών Συμβουλίων Έπανακρίσεων, δύο Μικτά Ειδικά 
Συμβούλια Έπανακρίσεων, εν διά τούς Αξιωματικούς καί 
Άνθυπασπιστάς τών τριών Κλάδων τών Ενόπλων Δυνά
μεων καί τών Κοινών Σωμάτων, καί έν διά τούς 'Υπαξιω
ματικούς καί μαθητάς παραγωγικών σχολών.

10. Διά τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 5 άντικαθίστανσαι, 
άφ’ ής ϊσχυσχν, αί ύποπαράγραφοι β καί γ τής παραγράφου 
2 τοϋ άρθρου 2 τοϋ Ν.Δ. 197/1974, αίτινες έχουν ώς άκολού- 
θως :

α) 'Ο βαθμός, δι’όν κρίνονται, προεβλέπετο ύπό τής κατα- 
τόν χρόνον τής εξόδου των έκ τής ύττηρεσίας ίσχυούσης νο
μοθεσίας. ‘

β) Έχη προαχθή εις τόν βαθμόν τούτον τοϋ αυτού Κλά
δου, "Οπλου, Μαχίμου, 'Ιπταμένου ή Σώματος νεώτερος τοϋ 
κρινομένου».

Διά τής προτεινομένης τροποποιήσεως διευκρινίζεται ή 
έννοια τής φράσεως«ίσχυούσης νομοθεσίας κατά τόν χρόνον 
τής έξόδου των» πρός άρσιν παρερμηνείας, ώς επίσης καί ό 
χρόνος, καθ’ δν δέον νά έχη προαχθή ό νεώτερος τοϋ κρινο- 
μένου, καθοριζομέ'/ου ούτω σταθερού χρονικού σημείου διά 
τήν προαγωγήν νεωτέρου τοϋ κρινομένου, ίνα μή δημιουργηθή 
άνισος μεταχείρισις διά τούς μέλλοντας νά κριθοϋν, το πρώτον, 
διά τοϋ ύ—’ όψιν νόμου ή νά δικαιωθούν ύπό τών Ειδικών 
Συμβουλίων Έπανακρίσεων, έν σχέσει πρός τούς ήδη 
κριθέντας. Τούτο θά. συνέβχινε έάν κατά τό μεσολαβούν 
χρονικόν διάστημα, προήγετο κατά ένα βαθμόν νεώτερος τοϋ 
κρινομένου. Τέλος διευκρινίζεται ότι ό περιορισμός τής 
προαγωγής νεωτέρου δέν ισχύει έφ’ όσον ή μή προαγωγή 
τούτου ή ή καθυστέρησις. προαγωγής του οφείλεται εις 
έλλειψιν τυπικών ή ουσιαστικών προσόντων τοϋ νεωτέρου 
του, άτι να έκέκτητο ό κρινόμενος, όστις έάν παρέμενεν εις 
τήν ενεργόν υπηρεσίαν θά προήγετο οπωσδήποτε.

11. Διά τής παραγράφου 3 τοϋ άρθρου δ άντικαθίσταται 
τό άρθρον 6 τοϋ Ν.Δ. 197/1974, τό όποιον ώς ισχύει σήμε
ρον καθορίζει τά ακόλουθα :



«Άρθρον 6.

Έπανάκρισις.
1. Μετά παρέλευσιν τεσσάρων . (4) μηνών άπό τού πέ- 

ρατος των εργασιών έκάστου τών Ειδικών Συμβουλίων Κρί
σεων, δι’ άποφάσεων τοΰ 'Υπουργού ’ Εθνικής Άμύνης, 
συγκροτούνται άντίστοιχα Ειδικά Συμβούλια Έ—ανακρί
σεων, κατά τά έν παραγράφω 2 τοΰ άρθρου 1 οριζόμενα, 
άποτελούμενα κατά πλειοψηφίαν έκ νέων μελών. 'Ως μέλη 
τών Συμβουλίων τούτων δύναται νά όρίζωνται καί ’Αξιωμα
τικοί έτέρων Κλάδων τών κρινομένων.

2. Τά άνωτέρω Συμβούλια προβαίνουν εις την έπανάκρι- 
σιν τών στρατιωτικών, οΐτινες ύπέβαλον προσφυγήν, ώς καί 
κατά της κρίσεως τών οποίων ήσκησε προσφυγήν ό Υπουρ
γός, έστω καί άν οί τελευταίοι ούτοι δεν ύπέβαλον άναφοράν.

3. Αί έπανακρίσεις περατοΰνται εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας δύο (2) μηνών άπό τής συγκροτήσεως τών 
Ειδικών Συμβουλίων Έπανακρίσεων.

4. Τά Συμβούλια λαμβάνοντα ύπ’ όψιν τά έν τώ άτομικώ 
φακέλω τοΰ έπανακρινομένου στοιχεία, ώς καί τυχόν 
ύποβληθέντα ύπό τούτου συμπληρωματικά, άποφαίνονταί 
ήτιολογημένως καί όριστικώς ώς άκολούθως :

α) ’Εάν κρίνουν άβάσιμον την προσφυγήν, έπικυροϋν την 
άπόφασιν τοΰ αρμοδίου Ειδικού Συμβουλίου Κρίσεως.

β) Έάν κρίνουν βάσιμον την προσφυγήν, εγγράφουν τόν 
έπανακρινόμενον συμπίηρωματικώς είς οίονδήποτε τών 
λοιπών εύμενεστέρων πινάκων τοΰ άρθρου 3, άναλόγως 
της περιπτώσεως.

5. Οί συμπληρωματικοί πίνακες τών στρατιωτικών, ων 
αί προσφυγαί έκρίθησαν βάσιμοι, κυροϋνται κατά τά έν άρθρω 
4 καθοριζόμενα, έν συνεχεία δέ προκαλοϋνται αί διοικητικαί 
πράξεις άποκατάστάσεώς των. ,

6. Αί άποφάσεις τών Ειδικών Συμβουλίων Έπανακρί
σεων κοινοποιούνται είς τούς ένδιαφερομένους έντός διμηνου 
άπό τοΰ πέρατος τών έργασιών τούτων».

Διά της προτεινομένης τροποποιήσεως παραγράφων τινών 
τοΰ άρθρου τούτου σκοπεϊται όπως, άφ’ ενός μέν καταστή 
σαφέστερον δτι.τά Ειδικά Συμβούλια Έπανακρίσεων δύ- 
νανται νά λαμβάνουν ύπ’ όψιν ου μόνον τά έν τώ άτομικώ 
φακέλω τοΰ έπανακρινομένου στοιχεία καί τά ύποβληθέντα 
ύπό τούτου συμπληρωματικά τοιαϋτα, άλλα καί τά τυχόν 
ύπό της ύπηρεσίας έν τώ μεταξύ συλλεγέντα, άφ’ έτέρου_ 
δέ παρασχεθώ ή δυνατότης προσαρμογής τών διοικητικών 
πράξεων, προς τάς τυχόν δυσμενεστέρας κρίσεις έπί τών 
άσκηθεισών ύπό τοΰ 'Τπουργοϋ Εθνικής Άμύνης προσφυ
γών.

7. Διά τής παραγράφου 4 τοΰ άρθρου 5 άντικαθίσταται, 
άφ’ής ισχυσεν ή παράγρ. 2 τοΰ άρθρου 7 τοΰ Ν.Δ. 197/ 
1974, ή όποια έχει ώς άκολούθως ;

«2. Οί περιλαμβανόμενοι είς τόν κεκυρωμένον πίνακα μη 
έπανερχομένων μέχρι τής κατά τάς διατάξεις τοΰ παρόντος 
άποστρατείας των, θεωροΰνται ώς μηδέποτε έξελθόντες τής 
ύπηρεσίας, τοΰ έκτος ύπηρεσίας χρόνου λογιζομένου ώς τοι- 
ούτου πραγματικής ύπηρεσίας, δι’ άπάσας τάς περιπτώσεις, 
πλήν τοΰ δικαιώματος άναδρομικής λήψεως άποδοχών. 
Έκ τών περιλαμβανομένων είς τόν πίνακα τοΰτον, οί κρι- 
θέντες ώς προακτέοι προάγονται, κατά ένα ή περισσοτέρους 
βαθμούς, άφ’ ής προήχθη νεώτερός των τοΰ αύτοΰ Κλάδου, 
"Οπλου, Μαχίμου, 'Ιπταμένου ή Σώματος, είς έκαστον 
βαθμόν „τούτων, οί μέν ’Αξιωματικοί καί Άνθυπασπι- 
σταί διά προεδρικού Διατάγματος, οί δέ 'Τπαξιωματικοί 
δι’άποφάσεως τοΰ 'Υπουργού Εθνικής Άμύνης. Ούτοι 
διά τοΰ αύτοΰ Διατάγματος ή άποφάσεως τίθενται εις άπό- 
στρατείαν ώς άκολούθως :

α) Μέ τόν είς όν προήχθησαν βαθμόν, άφ’ής άπεστρα- 
τεύθη νεώτερός του είς τον βαθμόν τοΰτον ή έφ’ όσον οΰδείς 
άπεστρατεύθη, άφ’ ής προήχθη είς τόν άμέσως άνώτερον 
βαθμόν τοΰ βαθμού τούτου νεώτερός των.

β) Μέ τόν αυτόν ον έφερον βαθμόν, άφ’ ής άπεστρατεύθη 
νεώτερός των, είς τόν βαθμόν' τοΰτον, ή έφ’ όσον οΰδείς

άπεστρατεύθη, άφ’ής προήχθη είς τόν άμέσως άνώτερον 
βαθμόν τοΰ βαθμού τούτου νεώτερός των. '

vj Είς _πασαν έτέραν περίπτωσιν, άπό τής δημοσιεύ- 
σεως τοΰ Προεδρικού Διατάγματος, η τής υπουργικής 
άποφάσεως, έκτος έάν πρόκειται περί εξόδου λόγω ορίου 
ηλικίας ή συμπληρώσεως τριακονταπενταετοΰς ύπηρεσίας, 
οπότε άποστρατεύονται άπό τής άντιστοίχοΰ ήμερσμηνίας».
. Διά τής προτεινομένης τροποποιήσεως, έχούσης διευκρι
νιστικόν χαρακτήρα έπί τών ήδη ίσχυουοών διατάξεων σκο- 
πεΐται :

α) Έναρμονισμός προς τήν προηγηθεϊσαν τροποποίησιν 
τής ύποπαραγράφου γ τής παραγράφου 2 τοΰ άρθρου 2 τοΰ 
Ν.Δ. 197/1974, ώς προς τήν μή προαγωγήν ή τήν καθυστέ-- 
ρησιν προαγωγής νεωτέρου τοΰ κρινομένου.

β) Διευκρίνισις τοΰ χρόνου άποστρατείας τών άποκαθι- 
σταμένων, προς άρσιν άμφιβολιών.

γ) Καθορισμός σταθεροΰ χρονικού σημείου διά την άπο- 
στρατείαν έκείνων οί όποιοι θά άποκατασταθοΰν βάσει τοΰ 
ύπ’ όψιν νόμου ή κατόπιν έπανακρίσεως, ίνα μή δημιουργηθή 
άνισος μεταχείρισις ύπέρ αυτών καί είς βάρος τών ήδη άπο- 
κατασταθέντων καί άποστρατευθέντων, είς τούς όποιους, 
έάν άπεκαθίστατο τώρα, θά έλογίζετο τό ένδιάμεσον χρονι
κόν διάστημα ώς συντάξιμος χρόνος ύπηρεσίας.

13. Διά τοΰ άρθρου 6 ρυθμίζονται _τά_ κάτωθι : ----------

α) Διά τής παραγράφου 1 καθορίζεται ότι διά τούς άποκα- 
τασταθέντας ή άποκατασταθησομένους βάσει τών διατάξεων 
τοΰ Ν.Δ. 197/1974 καί τοΰ ύπ’ όψιν νόμου άποκλείεται ή 
προαγωγή είς τόν έπόμενον βαθμόν πρό τής άποστρατείας 
των, είς άς περιπτώσεις ό έκάστοτε ισχύων νόμος/ήτερί 
ιεραρχίας καί προαγωγών Αξιωματικών προβλέπει τ<4αύ- 
την προαγωγήν καί έν συνεχεία άποστρατείαν έντός μηνός δι’ 
ετέρου Προεδρικού Διατάγματος.

β) Διά τής παραγράφου 2 αί περιπτώσεις,έκείνων έκ τών 
άποκατασταθέντων, οί όποιοι ήδύναντο νά έπανέλθουν είς 
τήν ένεργόν ύπηρεσίαν καί ειχον δηλώσει τούτο, πλήν όμως 
δέν έπαρουσιάσθησαν προς άνάληψιν ύπηρεσίας.

Ούτοι έξομοιοΰνται άπό πλευράς χρόνου άποστρατείας 
με εκείνους οί όποιοι δέν έπανήλθον είς τήν ένεργόν ύπηρεσίαν.

γ. Διά τής παραγράφου 3· άπαλλάσσονται τής καταβολής 
άποζημιώσεως προς τό Δημόσιον οί άποκατασταθέντες 
στρατιωτικοί, οί όποιοι δέν ειχον έκπληρώσει τάς προς τήν 
ύπηρεσίαν άνειλημμένας ύποχρεώσεις των τυχόν δέ καταβλη- 
θεΐσα άποζημίωσις, προς ίσην μεταχείρισιν, έπιστρέφεται 
άτόκως.

δ) Διά τής παραγράφου 4 άποκαθίστανται οί στρατιωτι
κοί έκεϊνοι είς τούς όποιους δέν ειχον άπονεμηθή αί δικαιού
μενα1. ήθικαί άμοιβαί, λόγω άντιθέσεώς των προς τό καθε
στώς. Αί προτάσεις διά τούτους έπανεξετάζονται ύπό τών 
αρμοδίων διά τήν άπονομήν ήθικών άμοιβών Συμβουλίων.

ε) Διά τής παραγράφου 5 έπιδιώκεται ίση μεταχείρισις 
τών έξελθόντων τής ύπηρεσίας στρατιωτικών τής Αεροπο
ρίας, βάσει τών διατάξεων τοΰ Α.Ν. 2/1967. ίνα μή εύρε- 
θοΰν είς πλεονεκτικωτέραν θέσιν οί μή άποκατασταθέντες 
έναντι τών άποκατασταθέντων άπό πλευράς χρονολογίας- 
προαγωγής είς τόν βαθμόν μέ τόν όποιον· ειχον έξέλθει άρχι- 
κώς. Οΰτω καθορίζεται όπως ούτοι θεωρούνται προαχθέντες 
άφ’ ής πράγματι προήχθησαν βάσει τοΰ Α.Ν. τούτου, διότι 
άλλως θά πρέπει νά προαχθοΰν βραδύτερου τών μή άποκα
τασταθέντων.

- · ζ. Διά τής παραγράφου 6 διευκρινίζεται ότι τόσον τό 
Ν.Δ- 197/74. όσον καί δ ύπ’οψιν νόμος έχουν εφαρμογήν 
μόνον έπί τών στρατιωτικών οί όποιοι έξήλθον τής ύπηρεσίας 
κατά τήν διάρκειαν τής 7ετίας ύπό τήν ιδιότητα τοΰ μονίμου 
έν ένεργεία, προκειμένου δέ περί 'Υπαξιωματικών καί ύπό 
τήν ιδιότητα τοΰ άνακατεταγμένου ή έθελοντοΰ. Έν άλλοις 
λόγοις άποκλείονται τής άποκαταστάσεως βάσει τών νόμων 
τούτων, οί έξελθόντες κατά τήν διάρκειαν τής 7ετίας καί διά 
τήν συγκεκριμένην έξοδον έκ τής ύπηρεσίας ήτις έλαβε
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χώραν, καθ’ ον χρόνον υπηρετούν ώς έφεδροι ή μόνιμοι, έξ 
εφεδρείας κλπ. ή ήσαν άπόστρατοι. Ούτοι έφ’ όσον εΐχον 
άποτπχθή ή άποβληθή ή έκπέσει τοϋ. βαθμοϋ των κλπ. άπο- 
καθίστανται βάσει τοϋ Ν.Δ. 101/1974.

η) Διά της παραγράφου 7 καθορίζεται ότι, έπιφυλ- 
λασσομένων των διατάξεων τοϋ ύπ’ όψιν νόμου, κατά τά 
λοιπά εφαρμόζονται αί διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 197/1974.

14. Εις την ρύθμισιν των ανωτέρω θεμάτων άποσκοπεί 
τό ΰττοβαλλόμενον σχέδιον νόμου τοϋ όποιου τήν έπιψήφισιν 
έχομε·/ τήν τιμήν νά ζητήσωμεν παρ’ υμών.

Έν ΆΘήναις τη 5 ’Ιανουάριου 1976 

'Ο Υπουργός Εθνικής Άμύνης 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ - ΤΟΣΙΤΣΑΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως των διατάξεων περί 

•/.ρίτεως τών στρατιωτικών τών Ενόπλων Δυνάμεων των 
έξελθόντων τής ύπηοεσίας άπό 21.4.1967 μέχρι 23.7. 
1974.

Άρθρον 1.
Κριτις διά προαγωγήν είς τον βαθμόν τοή ’Αντιναυάρχου.— 

Αντιπτεράρχου καί Άναθεωρητοϋ Α' Τάξεως.
’Αξιωματικοί τοϋ Ναυτικού, τής ’Αεροπορίας καί τού 

Δικαστικού Σώματος άποκατασταθέντες ή άποκατασταθησό- 
μενοι βάσει τού Ν.Δ. 197/1944 «περί κρίσεως τών στρα
τιωτικών των Ένόπ/γήν Δυνάμεων τών έξελθόντων τής υπη
ρεσίας άπό 21.4.191/5·' μέχρι 23.7.1974» ή τού atp-Spου 3 
τού παρόντος, δύναται νά προαχθοϋν μέχρι τού βαθμού τού 
Αντιναυάρχου ή ’Αντιπτεράρχου ή Άναθεωρητοϋ Α' Τάξεως 
άντιστοίχως, κατόπιν αΐτήσεώς των ύποβαλλομένης εντός δύο 
(2) μηνών άπο τής δημοσιεύσέως τού παρόντος ή πράξεως 
τού Υπουργού ’Εθνικής Άμύνης έκδιδομένης εντός τού αυ
τού χρονικού διαστήματος. 'Ομοίως κρίνονται- καί οί 'Υπο
ναύαρχοι, 'Υποπτέραρχοι καί ’Αναθεώρησα! Β' Τάξεως οι 
δυνάμενοι νά υπαχθούν εις τάς διατάξεις τού Ν.Δ. 197/ 
19/4 και μη ΰποβαλόντες σχετικήν αιτησιν, έφ’ όσον υποβά
λουν τοιαύτην εις τό οικείο·/ Άρχηγείον εντός δύο (2) μη- 
νών από τής δημοσιεύσεως τού παρόντος.

Άρθρον 2.
• Άποκατάστασις Μαθητών Παραγωγικών Σχολών.

1. Μαθηταί π αραγωγικών σχολών τών Ενόπλων Δυνάμεων 
άπομχ/-ρονθέντες τούτων άπό 21.4.1967 μέχρι 23.7.1974' 
κρίνονται συμφώνως ταίς διατάξέσι τού Ν.Δ. 197/1974 κα
τόπιν αΐτήσεώς των ύποβαλλομένης εις τό οΐκείον Άρχη- 
•ρειον. εντός δύο (2) μηνών άπό τής δημοσιεύσεως τού πα
ρόντος. Οί κρινόμενοι ώς έξελθόντες τής υπηρεσίας λόγω 
ά/τιθέσεώς των προς τήν άπό 21.4.1967 δημιουργηθείσαν 
κατάστασιν, άποκαθίστανται ώς ακολούθως:

α. Ό μέχρι τής δημοσιεύσεως τής πράξεως άποκαταστά- 
σεως των έκτος υπηρεσίας χρόνος λογίζεται ώς τοιουτος πρα- 
γματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, δι! άπάσας τάς περιπτώ- 
σεις, πλην τού δικαιώματος αναδρομικής λήψεως άποδοχών.

β. ’Απαλλάσσονται τής ύποχρεώσεως καταβολής άποζη- 
μιωσεως προς το Δημόσιον, τυχόν, δε καταβληθείσα άποζη- 
μιωσις έπιστρέφεται, άτόκως.

γ. Δεν επανέρχονται εις τήν ενεργόν υπηρεσίαν. Κατ’ έξαί- 
ρεσιν μαθηταί τής Στρατιωτικής ’Ιατρικής Σχολής άποκτή- 
σοο/τες πτυχίον ’Ιατρικής, δύναται νά έπανέλθουν, έφ’ όσον δη- 
λωσουν τούτο έγγράφως έν τή αιτήσει των, κριθούν δέ υπό 
τού οικείου συμβουλίου ώς έπανερχόμενοι. Ουτοι τίθενται εις 
το άριστερόν τής τάξεως τής Στρατιωτικής.’Ιατρικής Σχο
λής, μεθ’ ής άπεφοίτησαν τού Π ανεπιστημίου, προαγόμενοι 
μέχρι τού βαθμού είς ον εχει προαχθή ό άμέσως άρχαιότε- 
ρός των, άναδροαικώς άφ’ ής ούτός προήχθη είς ένα έκα
στον βαθμόν.

δ. Οί μη έπανερχόμενοι έγγράφονται εις τά στελέχη τής 
- έφεδρείας μέ τόν βαθμόν τον *ύπό τού οργανισμού έκάστης 

σχολής προβλεπόμενον, ά/αλόγως τής τάξεως είς ήν έφοίτων 
κατά τήν έξοδόν των. Οί τής Στρατιωτικής Ιατρικής Σχο
λής, έφ’ όσον άπέκτησαν πτυχίον ιατρικής, έγγράφονται είς 
τά στελέχη τής έφεδρείας μέ τον βαθμό·/ τού Άνθυπολοχα- 
γοϋ Υγειονομικού.

2. Έπιφυλαττομένων τών διατάξεων τού παρόντος, κατά 
τά λοιπά έφαρμόζοντα: ά/αλόγως αί άφορώσαι εις τούς Ύπα- 
ξιωματικούς διατάξεις τού Ν.Δ. 197/74 πλήν τών άποκα- 
θισταμένων ώς ’Αξιωματικών δι’ οΰς έφαρμόζονται α! διά 
τούς ’Αξιωματικούς τοιαύται, όσον άφορά είς τήν κύρωσιν 
τών πινάκων καί τήν έκδοσιν τών οικείων διοικητικών πρά
ξεων.

Άρθρον 3.
Κρίσις έξελθόντων μετά τήν 21.4.67 κατόπιν 

έπανακρίσεως.

1. Στρατιωτικοί τών Ενόπλων Δυνάμεων έξελθόντες τής 
ύπηρεσίας προ τής 21.4.67, οί οποίοι μετά τήν ημερομηνίαν 
ταύτην, έπανεκρίθησαν ύπό τού αρμοδίου Συμβουλίου, είτε 
κατ’ έφαρμογήν τών διατάξεων τού νόμου περί ιεραρχίας καί 
προαγωγών, είτε συνέπεια ά/.υρώσεως τής πράξεως εξόδου

--ύπό τοϋ ^Συμβουλίου ' τής ’Επικράτειας, διά λόγους τυπικούς 
ή ούσιαστικούς, θεωρούνται οπωσδήποτε υπαγόμενοι εις τάς 
διατάξεις 'τού Ν.Δ. 197/1974 καί τού παρόντος νόμου, οί 
δέ μή κριθέντες κρίνονται κατόπιν αΐτήσεώς των ύποδαλλο- 
μένης είς τό οΐκείον ’Αρχηγείο·/ εντός δύο (2) μηνών άπό 
τής δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος, έφ’ όσον δεν ύπέβαλον τοι
αύτην.

2. Περιπτώσεις ενδιαφερομένων διά τάς όποιας τά Ει
δικά Συμβούλια Κρίσεων τοϋ Ν.Δ. 197/1974 παρέλειψαν νά 
έπιληφθοϋν καίτοι είχον ύποχρέωσιν, τούτο δέ είχεν αΐτηθή 
έμπροθέσμως διαβιβάζονται είς τά διά τού παρόντος νόμου 
καθοριζόμενα αρμόδια Συμβούλια διά πράξεως τοϋ 'Υπουργού 
’Εθνικής Άμύνης.

Άρθρον 4.
Συμβούλια Κρίσεων—'Επανακρίσεων.

1. Αρμόδια Συμβούλια διά τήν κρίσιν τών έν τοίς άρ- 
θροις 1, 2 καί 3 τοϋ παρόντος άναφερομένων αξιωματικών, 
ά/θυπασπιστών καί ύπαξιωματικών ορίζονται τά Ειδικά 
Συμβούλια Επανακρίσεων τού Ν.Δ. 197/1974 άντιστοίχως, 
προκειμένου δέ περί μαθητών παραγωγικών σχολών τά τοι- 
αϋτα τά προβλεπόμενα διά.τούς ύπαξιωματικούς.

2. Τά έν προηγουμένη παραγράφω Συμβούλια, έπί περι
πτώσεων τό πρώτον κρινομένων. ένεργοϋν ώς τά Ειδικά Συμ
βούλια κρίσεων τοϋ Ν.Δ. 197/74 διά δέ τάς λοιπάς περι
πτώσεις ώς έν άρθρο 6 τού αυτού Ν.Δ. ορίζεται.

3. Μετά παρέλευσιν τεσσάρων μηνών άπό τοϋ πέρατος τών 
εργασιών τών έν ταίς προήγουμέναις παραγράφοις Συμβου
λίων, δι’ άποφάσεως τού Υπουργού ’Εθνικής Άμύνης συγ
κροτούνται Μικτά Ειδικά Συμβούλια ’Επανακρίσεων έν διά 
τούς αξιωματικούς καί ά/θυπασπτστάς τών τριών Κλάδων 
τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί τών Κοινών Σωμάτων καί έν διά 
τούς ϋπαξιωματικούς καί μαθητάς παραγωγικών σχολών, 
κατά τά έν παραγράφω 1 τού άρθρου 6 τοϋ Ν.Δ. 197/74 
οριζόμενα.

4. Τά ά/ωτέρω Συμβούλια προβαίνουν εις τήν έπ αν άκρι
α:·/ τών είς πρώτον βαθμόν κριθέντων, ύπό τών έν παραγρά- 
φοις 1 καί 2 τοϋ παρόντος άρθρου Συμβουλίων, στρατιωτι
κών οίτινες ύπέβαλον προσφυγήν, ώς καί έκείνων κατά τής 
κρίσεως τών οποίων ήσκησε προσφυγήν ό 'Υπουργός, έστω 
καί άν οί τελευταίοι ουτοι δέν ύπέβαλον άναφοράν.

5. Αί ώς άνω έπανακρίσεις περατούνται έντός άποκλει- 
στικής προθεσμίας ένός μηνός άπό τής συγκροτήσεως τών 
Μικτών Ειδικών Συμβουλίων ’Επανακρίσεων.


