
Έπί σχεδίου Νόμου .:<-περί κρίσεως στρατιωτικών-τού Λιμενι
κού- Σώματος, διωχ-δέντων κατά -το άπό 21.4.19G / με'/ρ'.ς
23.7.1974 χρονικόν διάστημα».

Ποός την Ε' ’Αναθεωρητικήν Βονλήν τών ’Ελλήνων

Κζτ2 ττν διάρκειαν τού κα-δεστώτος τού έπιίλη-δέντος εις 
τή·, χώρα·/ κατά τό ά-0 21.4.1967 μέχρις 23.7.1974 χ?ο- 
ν-.ν.-ν' διάστημα. στρατιωτικοί τού Λιμενικού Σώματος, είτε 
έπήλ-δον άντικανονικώς τής ενεργού υπηρεσίας είτε ετιμω- 
ράδησαν πει-δαρχικώς ή έκρί-δησαν δυσμενώς ύπό τών Συμ
βουλίων Κρίσεως. ούχί έπί τή, βάσει άντικειμενικών, κριτη
ρίων, αλλά λόγω τής άντι-δέσεώς των -ρος τό κρατούν κατά 
τήν ώς άνω περίοδον κα-δεστώς, ώς χυνέβη καί μέ τό στρα
τιωτικόν προσωπικόν τών Ενόπλων Δυνάμεων καί τό προσω- 
πικόν τών Σωμάτων Άσφ αλείας.

Ήδη μετά τήν άποκατάστασιν τής δημοκρατικής νομ'.μό- - 
τητος εις τ ή ν ν ώ ρ αν, ή πολιτεία προέβη εις τήν έκδοσιν τών 
ύπ’ άρι-δ. 119, fyfy.at 198/1974 Ν.Λ. διά τών διατάξεων 
τών oncitov προβλέπεται ή διαδικασία άποκαταττάσεως τών 
άδικη-δέντων στρατιωτικών τών Ενόπλων Δυνάμεων καί τών 
Σωμάτων Ασφ αλειας.

Λόγο; όμως χρηστής Ο;ο;κήσεως ευνομούμενης πολιτείας, 
μετά τήν άποκαταστα-δείσαν όμαλότητα καί ίσης μεταχειρί
σεις απάντων τών πολιτών αυτής, επιβάλλουν τήν -δέσπισιν 
άναλόγων διατάξεων καί 3;ά τό Λιμενικόν Σώμα πρός άπο- 
κατάστασιν τού στρατιωτικού προσωπικού αυτού τού άδικη-δέν- 
τοτ κατά τό αυτό χρονικόν διάστημά τής έπταετίας.

ΙΙρός τόν σκοπόν τούτον προέβημεν εις τήν κατάρτισιν τού 
ύποβαλλομένου Σχεδίου Νόμου διά τού οποίου κ.α-δ.' -,ίζεται OTt 
αί διατάξεις τού ΰπ’ άρι-δ. 197/1974 Ν.Δ. «πε,/ί κρίσεως 
στρατιωτικών τών Ενόπλων Δυνάμεων έξελ-δόντων τής υπη
ρεσίας άπό 21.4.1967 μέχρις 23.7.1974» αί άφορώσαι εις 
τους στρατιωτικούς τού συγγενούς πρός τό Λιμενικόν Σώμα, 
Πολεμικού Ναυτικού, εφαρμόζονται καί διά τούς στρατιωτι
κούς τού Λιμενικού Σώματος. Περαιτέρω διά νά καταστή 
δυνατή ή προσαρμογή τού ώς άνω Ν.Δ. 197/1974 εις τό- 
Λιμενικόν Σώμα, ρυθμίζονται ώρισμένα διαδικαστικά -δέματα 
ώς: όπου άναφέρετα: 'Τπουργός, Αρχηγείου, ’Αρχηγός νοούν
ται άντιστοίχως ά Υπουργός ’Εμπορικής Νχυτιλίας, τό Άρ- 
χηγεΐον καί ό ’Αρχηγός τού Λιμενικού Σώματος, τά Συμβού- 
λιπ χυντί-δετα: έξ ’Αξιωματικών τού Λιμενικού Σώματος, 
εις τάς διατάξεις περί Ταμείου περιλαμβάνεται καί τό Τα
μείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος, λόγω δέ τού μικροτέρου 
άρι-δμού κρινομένων περιπτώσεων μειούνται τινές τών προίλε- 
πομένων ύπό τού Ν.Δ. 197/1974 προ-δεχμιών. Διά τού Σχε
δίου προόλεπεται επίσης ότι τό δικαίωμα υποβολής αιτήσεως 
κρίσεως παρέχεται καί εις τούς δυσμενώς κρι-δέντας καί άπω- 
λέσχ/τας ώς έκ τούτου τήν ήν ειχον άρχαιότητα έν τή επε- 
τηρίδι τού Λιμενικού Σώματος.

Έφ* ω ΰποβάλλομεν τό παρόν σχέδιον Νόμου καί παρακα- 
λούμεν διά τήν έγκρισιν καί κύρωσιν τούτου.

Έν Π ειραιεί τή 7 Ίχ/ουαρίου 1975 

·: Ό επί τής Εμπορικής Ναυτιλίας ’Τπουργός 

Α. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ

Βουλευτής./Αβύηνών

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ · ■ · '

«Περί κρίσεως στρατιωτικών τού Λιμενικού Σώματος, διω- 
.-χ-δέντων κατά τό άπό 21.4.67 μέχρις 23.7.74 χρονικόν 

διάστημα».
Άρ-δρον 1.

1. Αί διατάξεις τού ΰπ’ άρι-3. 197/1974 Ν.Δ. «περί κρί- 
σεως στρατιωτικών τών ’Ενόπλων Δυνάμεων έξελ-δόντων τής 
υπηρεσίας άπό 21.4.1967 μέχρις 23.7.1974» (ΦΕΚ 361ΑΥ

6.12.74) αί άφορώσαι τούς στρατιωτικούς τού Πολεμικού 
Ναυτικού εφαρμόζονται καί διά τούς στρατιωτικούς τού Λι
μενικού Σώματος (ΛΣ) με τάς κάτω-δι τροποποιήσεις και 
συμπληρώσεις:

π. "Οπου εν τώ Ν.Δ. 197/1974 άναφέρεται 'Τπουργός 
Ε-δνικής Άμύνης. νοείται εν τώ παρόντι ό ’Τπουργός Εμ

πορικής Ναυτιλίας.
ρ. "Οπου εν τώ Ν.Δ. 197/1974 ά/αφέρεται ’Αρχηγείου 

ή Αρχηγός νοείται άντιστοίχως εν τώ παρόντι τό Αρχηγείου 
Λιμενικού Σώματος ή ό ’Αρχηγός Λιμενικού Σώματος.

γ. Τά ύπό τού Ν.Δ. 197/1974 προβλεπόμενα Συμβούλια 
συντίθενται εξ Αξιωματικών Λ.Σ.

δ. Ό διά τής διατάξεως τού πρώτου εδαφίου τής παρα
γράφου 5 τού άρ-δρου 2 τού Ν.Δ. 197/1974 άποκλειόμενος 
•βα-δμός προαγωγής, είναι ό τού 'Τποναυάρχου Α.Σ. έν ένερ- 
γε ίσ

ε, Ίϊ παράγραφός 2 τού άρ-δρου 8 τού Ν.Δ. 197/1974 
ισχύει καί διά τό Ταμείου ’Αρωγής Λιμενικού Σώματος.

σ.\ Α! προ-δεχϊίάΓ^ων άρ-δρων 1 καί 5 τού Ν.Δ. 197/ 
1974 μειούνται εις ένα (1) μήνα, ή δέ τοιαύτη τής παρα
γράφου 1 τού άρ-δρου 6,- εϊς τρεις (3) μήνας.

ζ. Τό έν τή παραγράφω 1 του άρ-δρου 1 τού ώς άνω Ν.Δ. 
197/1974. δικαίωμα υποβολής αιτήσεως κρίσεως. παρέχεται 
καί εις τούς κατά τό αυτό χρονικόν διάστημα (21.4.67 έως 
23/7.74), κρι-δέντας δυσμενώς ύπό τώχ Συμβουλίων Κρίσεων, 
τού Λιμενικόν Σώματος διά πολιτικούς λόγους καί άπωλέ- 
σαντας ώς έκ τούτου τήν σειράν άρχαιότητός των, ύπ’ηρευ 
τούντας δέ εις τό ΛΣ κατά τόν χρόνον ενάρξεως τής ισχύος 
τού παρόντος.

Πρός τούτο πλέον τών ύπό τού άρ-δρου 3 τού Ν.Δ. 197/ 
19/4 προβλεποαενων πινάκων, συντάσσεται καί πίναξ τών 
ύπηρετούντων και ά/ακτώντων τήν αρχαιότητά των.

Οι περιλαμβανόμενο: εις τόν κεκυρωμένον πίνακα τών ύπη
ρετούντων καί άνακτώντων τήν άρχαιότητά των, προάγονται, 
ά/εξαρτήτως ύπάρξεως κενών οργανικών -δέσεων, άναδρομι- 
κώς άφ’ ής προήχ-δη ό άμέσως νεώτερός των. άνακτώντες 
έν ταυτώ τήν ήν ειχον σειρά/ άρχαιότητός εις τήν έπετηρίδα.

Οί ά/ωτέρω δέν δικαιούνται άναδρομικώς λήψεως άπο- 
δοχών.

Οί έκ τών ά/ωτερω προαγόμενοι, πέραν τών ύφισταμένων 
οργανικών -δέσεων, παραμένουν, ώς ύπεράρι-δμοι μέχρι τής 
κα-δ’ οίονδήποτε τρόπον κενώσεως -δέσεων έν τώ βα-δμώ εϊς 
ον προήχ-δησαν, άς καί καταλαμβάνουν.

Άρ-δρον 2.

Η ισχύς τού παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς του 
διά τής ’Εφημερίδες τής Κυβερνήσεως.

Έν Π ειραιεί τή 7 Ίχ/ουαρίου 1975

Ό Τπουργός 
Α. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

(Κατ’ άρ-δρον 57 τού Συντάγματος)
Τών Υπουργών Οικονομικών καί Εμπορικής Ναυτιλίας 

ΙΙερί τρόπου καλύψεως τής δαπάνης τής προκαλουμενης έκ 
τών διατάξεων τού Σχεδίου Νομού «περί κρίσεως στρα
τιωτικών τού Λιμενικού Σώματος, διωχ-δέντων κατά τό 
άπό 21.4.67 μέχρις 23.7.74 χρονικόν διάστημα»..

I. Έκ τών διατάξεων τού άνωτέρω Σχεδίου Νόμου προ- 
καλείται ή άκόλου-δος δαπχ/η εϊς βάρος τού Κρατικού Προ- 
ϋπολογισμού:

1. Διά τό έτος 1974: Ούδεμία δαπχ/η.

2. Έπί έτησίας βάσεως καί ύπό τήν προϋπό-δεσιν ότι απόν
τες οί άπομακρυν-δέντες -δά δικαιω-δούν καί -δα έπχ/έλ-δουν 
εις τό Λ.Σ., δαπχ/η ώς κάτω-δι:


