
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Έ-ί σχεδίου Νόμου «περί προσόντων Ύ—αξιωματεκών
- Α.Σ. καί συγκροτήσεων και λειτουργίας Συμβουλίων.
Κρίσεων αυτών».

Ποός τήν Βουλήν ιών ’Ελλήνων

Έχομε'·' την τιμήν νά ύττοβάλωμεν προς ψήφεσεν σχέδιον 
Νόμου «περί προσόντων Ύπαςεωματεκών Α.Σ. καί συγκρο
τήσεων και λειτουργίας Συμβουλίων Κρίσεων αυτών».

Είν τήν διατύπωσιν του Νομοσχεδίου τούτου ήχθημεν 
διότι ή διέπουσα τούν Ύπαξεωματεκούς Α.Σ. νομοθεσία 
είναι έν πολλούς κατηργημένη, ή δέ έν ίσχύι τοιαύτη ούχί 
ένηρμονισμένη πρός τάν συγχρόνους αντιλήψεις περί προ
σόντων καί συγκροτήσεων καί λειτουργίας Συμβουλίων 
Κρίσεως αυτών.

1. Διά τοϋ άρθρου 1-3 καθορίζονται :

α) Τυπικά προσόντα τών κρινομενων Ύπαςεωματεκών 
εις τούς κατεχομένους βαθμούς των καί

β) ό υπολογισμός τοϋ χρόνου παραμονής εις έκαστον 
τών βαθμών.

2. Διά τών άρθρων 4 καί 10 καθορίζονται τά ουσιαστικά 
προσόντα τών κρινομένων Ύπαςεωματεκών δΓ αναλυτικής 
μνείας αυτών καί τών ελαττωμάτων. Ωσαύτως καθορίζον
ται τά φύλλα ποιότητος καί ή διαβάθμισις κρίσεως συνεπεία 
ύπάρξεως ή έλλείψεως ουσιαστικών προσόντων.

3. Διά τών άρθρων 11 καί 12 καθορίζονται ό τρόπος συ
στάσεων τών Συμβουλίων Κρίσεως καί ή σύνθεσις αυτών.

. 4. Διά τών άρθρων 13 καί 18 προβλέπονται αί τακτικοί 
καί έκτακτοι κρίσεις, ή σύγκλησις τοϋ Συμβουλίου Κρίσεως, 
ο τρόπος διενεργείας τούτων καί ή σύνταςις τών σχετικών 
υπό τών Συμβουλίων πινάκων.

5. Διά τών άρθρων 19 καί 20 προβλέπονται αί συνέπειαι 
τών δυσμενών κρίσεων διά δέ τών άρθρων 21 καί 22 καθ
ορίζονται αί προϋποθέσεις άσκήσεως προσφυγής δΓ έπανά- 
κρισιν καί ό τρόπος διενεργείας τών έπανακρίσεων ΰπό είδι- 
κοϋ συνισταμένου προς τοϋτο Συμβουλίου.

6. Τέλος διά τοϋ άρθρου 23 καθορίζονται αί κχταργού- 
ιεναι άπό τής ψηφίσεως τοϋ παρόντος διατάξεις.

Ούτως έχει έν γενικαΐς γραμμαΐς τό περιεχόμενον τοϋ ύπο- 
όαλλομένου Νομοσχεδίου τό όποιον ώς ένηρμονισμένον προς 
τάς έν ίσχύι διατάξεις «περί προσόντων καί κρίσεως Ύπ- 
εξιωματικών τών ’Ενόπλων Δυνάμεων», θά συμβάλλη άφ’ 
ινός μεν εις τήν κάλυψεν τοϋ υφισταμένου κενοϋ άφ’ ετέρου 
>έ διά τής νομοθετήσεων τό πρώτον Συμβουλίου Έπανα- 
ιρίσεως εις τήν κχλλιτερχν κρίσιν τών 'Τπαςιωματικών Α.Σ.
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ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ-
Περί προσόντων 'Τπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.) 

και συγκρστήσεως καί λειτουργίας Συμβουλίων Κρίσεως 
αύτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.'

ΤΤΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Τ Π ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Λ.Σ.
ΆρΔρον 1.

Χρόνος παραμονής εις τόν βαθμόν. _
1. Οί Ύπαξεωμχτικοί Λ.Σ. προάγονται, έφ’ όσον συμπλη- 

οΰν εις τους κατωτέρω βαΔμούς ιόν έναντι -αυτών όριζόμε- 
υν χρόνον :
Κελευστοΰ Λ.Σ. τρία (3) έτη.
Έπικελευστού Λ.Σ. Τρία (3) έτη.
’Αρχικελευστοϋ Λ.Σ. Τρία (3) έτη.

2. Αί Δέσεις τών ώς άνω βαΔμών είναι ενιαία;.
3. ΣυνΤρ*χουσών τών λοιπών προΰποΔέσεων προαγωγής οί 

Αρχικελευσται Λ.Σ. προάγονται. ανεξαρτήτως ύπάρξεως κε
νών οργανικών Δεσεων. εις τον αμέσως άνώτερον βαΔμον οσά
κις συμπληρώσουν υπηρεσίαν εξ (6) έτών εις τόν κατεχόμε- 
νον βαΔμόν.

ΆρΔρον 2.
Υπολογισμός χρόνθ-j παραμονής εις έκαστον βαΔμόν.

1. Κατά τόν ύπό τοϋ άρΔρου 1 κα-Δοριζόμενον έλάχιστον 
χρόνον παραμονής εις έκαστον βαΔμόν. ό Ύπαξιωματικός πρέ
πει νά άσκή πράγματι τά καΔήκοντα τοϋ βαΔμοϋ του.

2. Ο χρόνος καΔ" όν. ό Ύπαξιωαατικος εις βαΔμόν τινο 
ϊέν άσκεί καΔήκοντα, έάν τοϋτο οφείλεται εις οίονίήποτε τών 
εις την παράγραφον 7 τοϋ παρόντος άρΔρου λόγων, ϊέν λο
γίζεται ώς χρόνος υπηρεσίας εις τόν βαΔμόν καί 2έν λαμβά- 
νεται ύπ’ όψιν ϊιά τον υπολογισμόν τοϋ κατά το άρΔρον 1 
άπαιτουμένου προς προαγωγήν χρόνου παραμονής εις τόν κα- 
τεχάμενον βαΔμόν, έάν ϊέ ϊέν οφείλεται εις ύπαιπιότητά του, 
λογίζεται ώς χρόνος υπηρεσίας εις τόν βαΔμόν έν όλω ή έν 
μέρει, κατά τά εις τάς έπομένας παραγράφους 3 έως 6 ορι
ζόμενα.

3. Λογίζεται ώς χρόνος υπηρεσίας έν τφ βαΔμώ ό χρό
νος καΔ’ όν ϊιετέλεσεν ό Ύπαξιωματικός εις τόν βαΔμόν 
τοϋτον εις:

α) Κανονικήν άϊειαν μέχρις έν' - (1-.) μηνός κατ’ έτος, 
β) Αιχμαλωσίαν, έάν μετά τήν έπάνοϊόν του έξ αΰτής, 

άπηλλάγη πάσης κατηγορίας.
γ) Νοσηλείαν ή άναρρωτικήν άϊειαν, λόγω τραυματισμού 

κατά τάς έπιχειρήσεις ή ϊιατεταγμένην υπηρεσίαν, έν ειρήνη 
ή πολεμώ ή λόγφ άσΔενείας άποτόκου κακουχιών πολέμου.

4. Λογίζεται έπίσης ώς χρόνος υπηρεσίας εις τόν βαΔμόν 
ό χρόνος κα-S’ όν ό Ύπαξιωματικός ϊιετέλεσεν εις τόν βα
Δμόν τούτον εις άναρρωτικήν άϊειαν ή νοσηλείαν, λόγφ νό
σου ή τραυματισμού, μέχρι 12 μηνών συνολικώς ΪΓ έκάστην 
περίπτωσιν.

5. Έπι συρροής πλειόνων περιπτώσεων τής προηγούμενης 
παραγράφου, ϊέν ϊύναται νά λογισΔή ώς χρόνος υπηρεσίας 
μείζων τού ένός τρίτου τού κατά τό άρΔρον 1 έλαχίστου άπαι- 
τουμένου χρόνου παραμονής εις τόν βαΔμόν.

6. Ύπαξιωματικός ό όποιος συνεπεία προαγωγής έπ’ άν- 
ϊραγαΔία ένετάχΔη εις Δέσιν μεταξύ άρχαιοτέρων του, Δεω- 
ρείται ότι άπέκΤησε τόν βαΔμόν εις όν προήχΔη άφ’ ής καί 
ό μετά τήν έπ’ άνϊραγαΔία προαγωγήν, άμέσως νεώτερός του.

7. Δέν λογίζεται ώς χρόνος υπηρεσίας εις τόν βαΔμόν, 
ώς προς τό ϊικαίωμα προαγωγής, ό χρόνος καΔ" όν ό Ύπα- 
ξιωματικός ϊιετέλεσεν εις τόν βαΔμόν τούτον εις:

α) Προσωρινήν άπόλυσιν ή αργίαν ϊιά πρόσκαιρου καύ
σεως.

β) Καταϊίκην, έκτίων ποινήν καταγνωσΔείσαν παρ’ οίουϊή- 
ποτε ϊικαστηρίου.

γ) Προφυλάκισιν ϊυνάμει ϊικαστικοϋ εντάλματος ή βου
λεύματος, έφ’ όσον ϊέν έπηκολούΔησεν άπαλλακτικόν βούλευ
μα ή άΔωωτική άπόφασις.

2) Λιποταξίαν έφ’ όσον ϊέν έπηκολούΔησεν άπαλλακτικόν 
βούλευμα ή άΔωωτική άπόφασις.

ε) Άϊειαν άπουσίας υπέρ τήν κανονικήν.
8. Ώς χρόνος πραγματικής υπηρεσίας ϊιά τήν έφαρμογήν 

τής παραγράφου 1 τού άρΔρου 10 τοϋ νόμου 672/1377 «περί 
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως τοϋ Ν.Δ. 530/1970 «περί 
Λιμενοφυλάκων καί έτέρων τινών ϊιατάξεων» λαμβάνεται ό 
ϊιανυΔείς καί ϊιανυόμενος τοιοϋτος άπό τής τελευταίας κατα- 
τάξεως εις τήν Σχολήν Λιμενοφυλάκων καί ύπό τούς περιω- 
ρισμούς καί προύποΔέσεις τών παρ. 2 έως καί 7 τού πα
ρόντος.

ΆρΔρον 3.
Χρόνος ϊιοικήσεως ή είϊικής ύπηρεσίας.

ΔΓ άποφάσεων τοϋ ’Αρχηγού Λ.Σ. ϊύναται νά καΔορίζηται 
χρόνος καί υπηρεσία ϊιοικήσεως ή είϊικής ύπηρεσίας τών 
ΎπαξιωμαΤικών Λ.Σ.


