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ΙΙοΰς την Ε' Άναϋεωρητιχην Βουλήν τών Έλλ.ήνων

Ο! Αξιωματικοί Λιμενικού Σώματος Είϊιχών 'Υπηρεσιών, 
«LeX?*-ί εχϊόσεως τού Ν. Λ. 139/1969 «περί ιεραρχίας, προ- 
αγωγών. αποστρατείας καί μεταθέσεως τών μονίμων, ’Αξιωμα
τικών τών Σωμάτων Χωροφυλακής. ’Αστυνομίας Πόλεων·, 
Λιμενικού καί Πυροσβεστικού», spor,γοντο ϊυνάμει τών σχε- 
τ,'·ών περί προαγωγών ϊιατάξεων τού Π. Ν., αίτιες Ισχνόν 
-*! ϊιά το Α.Σ. ϊυνάμει τού Ν. 5464/1932,

Συμφώνως πρός τάς ώς άνω ϊιατάξεις (Ν.Λ. 4520/1966) 
οί ’Αξιωματικοί Είϊ'.χών Ύπηρεσιών, οί χεχτημένοι τά άπαι- 
τούμενχ spοσόντα (Ί2ετή ύπηρεσίαν ’Αξιωματικού,- έξ. ής 
·’>’'> έτη εις τον βαθμόν τοΰ Υποπλοιάρχου), προήγοντο εις 
το·. βαθμόν τοΰ Πλωτάρχου χαϊ μετά ένα μήνα άπεστρατεύοντο.

Διά εο, άρθρου 14 τοΰ Ν. Δ. 139/1969 χαθωρίσθη ότι 
ο: Άπιωματιχοί Είϊ’.χών 'Υπηρεσιών ϊύνανται νά προάγωνται 
μέχρι xat τοΰ βαθμού τοΰ Υποπλοιάρχου. Οΰτως έπαυσεν ίσχύ- 
ουσα ή ώς άνω ϊιάταξις (Ν.Λ. 4520/Ϊ966).

Ο βαθμός τοΰ Πλωτάρχου Λ.Σ. Είϊ’.χών Υπηρεσιών έθε- 
τπίσθη ϊχ νέου ϊιά το Λιμενικόν Σώμα ϊίά τοΰ άρθρου 22 τοΰ 
Ν. d. 649/1970, ϊίά τοΰ όποιου συνεσ.τήθησαν ϊύο όργανι- 
χα! θέσεις Πλωταρχών. Λ.Σ, Είϊιχών Υπηρεσιών.

Ούτως οί Υποπλοίαρχοι Λ.Σ. Είϊ'.χών Υπηρεσιών ο! άπο- 
στρατευθέντες χατά τό χρονικόν ϊ’.άστημα άπό 3ης ’Απριλίου 
1969 ότε ίσχυσε τό Ν. Δ. 139/1969 μέχρ'ις 27ης Αύγου
στου 1970 ότε έτέθη εις εφαρμογήν τό Ν. Δ. 649/1970, ϊέν 
έλαβον τον βαθμόν τού Πλωτάρχου τον όποιον έλαβον οί άπο- 
στρατευθέντες προ τή; 6.4.1969 ή λαμβάνουν. οί άποστρατευό- 
μενοι μετά την 27.8.19.0 όμοιόβαθμοί των.;

'Επίσης ϊύο (2) έχ τών Ύπαξιωματικώνι Λ. Σ. έφοίτη- 
σαν χατά τήν ίιάρκειαν τής θητείας των εις τό Π ανεπιστή- 
< cv ’Αθηνών χαί απέκτησαν πτυχίον όϊοντιάτρου καί παθολό
γο; ιατρού άντιστοίχως. Κατόπιν τούτου ουτοι έχρησιμοποιή- 
θησαν ώς ιατροί τοΰ Λ. Σ. άσκοΰντες εκτοτε. τά χα·3ήν.οντα 
ταϋτα υπέρ τήν εικοσαετίαν, χροαχθέντες μέχρι τοΰ βαθμού τοΰ 
Πλωτάρχου εκτός οργανικών θέσεων.

■Μη ΰπ . or χλάϊο» Υγειονομικών ’Αξιωματικών έν τφ 
Λιμενικέ —ματ:, οί ανωτέρω ϊύο ιατροί παρεμειναν εις 
τον κλάϊυ·. τών Αξιωματικών Είϊιχών Υπηρεσιών Λιμενικού 
Σώματος, ώς προερχόμενοι έξ Ύπαξιωμαπικών.

Δ.ά ν Ν.Δ. 1320/1972 «περί καθορισμού εΐϊικοτήτων 
των σ-· ■ ■ τοΰ Λιμενικού Σώματος, αύξήσεως τών όργανι- 
κών Δε ;··■ κατανομής και πληρώσεως τούτων», συνεστή-

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ άρθρου 3 ρυθμίζεται ή περίπτωσις εκείνων έχ τών ίπαναφεσο- ϊ 
μένων όσων έχουν καταληφθη υπο του ο-ιο., a ϊ’.α ,ου^„
άρ·3ρου 4. τέλος καθορίζεται ή ϊιαϊιχασί* πραγματοποιή- 

— τήσ άτοκα” κστασεως των Λςιωματικων Λιμενικού Σω- 
αατος Είϊιχών 'Υπηρεσιών τών ώς άνω ϊύο κατηγοριών ϊιά 
συστάσεως Είί’.χοΰ Συμβουλίου όπερ θά χρίνη επί έχάστης πε- 
ριπτωσεως.

Ούτως έχει έν γεν.χαίς γραμμαϊς τό ΰποβαλλόμενον σχέϊίον 
Νόμου, τό όποιον παρακ'λοϋμεν Οπως περιίάλητε ϊιά τής
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Άρθρον 1.

1. 'Υποπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.) Είϊιχών 
'Υπηρεσιών (Ε.Υ.) πεθέντες εις αποστρατείαν άπό τής 3ης 
Απριλίου 1969= μέχρι και τής 27ης Αύγουστου 1970 καί 
μή προαχ-3έντες εις τον 6α-3μόν τοΰ Πλωτάρχου (Ε.Υ.), 
καίτοι εχέκτηντο τά ΰπό τοΰ άρ·3ρου 2 τοΰ ΝΛ. 4520/1966 
άπαιτοΰκενα πρός προαγωγήν προσόντα έπαναφέρονται χατά 
τά έν άρ-3ρω 4 τοΰ παρόντος οριζόμενα, εις τήν ενεργόν υπη
ρεσίαν τοΰ Λ.Σ. ϊιά Προεϊρικοΰ Διατάγματος έχϊιϊομένου 
προτάσει του 'Υπουργού 'Εμπορικής Ναυτιλίας, τι-3έμενοι 
έκτος οργανικών ·3έσεων.

2. Διά το; ύϊίον'Προεϊρικοΰ Διατάγματος οχ"Λΐ π.ςοά-'ονται 
εις τον ία·3μ χ τοΰ Πλωτάρχου Λ.Σ. Είϊιχών '’πηρ^τ’-ών άφ’ 
ίί ' ροηχ-3ησ ·> ο! αμέσως νεώτεροί των Άξ’.ω, στιχμ τής αυ
τής χατηγορ ις. άνευ ί ιχαιώματος' λήψεως ά ιίοχώ,ι ή συν-_. 
τάςεως ϊιά τόν ϊιαϊραμόντα χρόνον καί άποστρ πεύονΛ-τ μετά 
ενα μήνα άπ;: τής ήμαροαηνίας -προαγωγής τ ν ε’ς Όν δα- 
·3μόν τού Πλωτάρχου λΙς. (Ε.Υ.).

'Ο βα-3μός εις ον οί κατά τά ανωτέρω προάγονται λαμβά- 
νεται ύπ’ όύιν καί έν τφ χανονισμφ τής συ-/τά=εως αυτών.

3. 'Ο χρόνος κα-3’ ον οί κατά τά ά^ωτέρω ’Αξιωματικοί 
έτέλουν έκτος υπηρεσίας καί μέχρι τής ημερομηνίας τής κατά
τήν προηγουμένην παράγραφο·^ άποστρατείας έν.ς έκαστου του- 

- ν ■ » _ __________τ- ι_____ .·___________-».π

Έκτιμάται, ό-3εν, ότι ϊιά λόγους όσης μεταχειρίσ.-r. γ ’ -:. 
βάλλεται ή άποκατάστασις τών ανωτέρω χατηγορ it ν Λ. ύ 
ματιχών Λ. Σ. Είϊιχών 'Υπηρεσιών, ίι’ ο ήχ·3ημί. ■ ,
άπόιασιν όπως ΰποβάλωμεν. υμίν το παρόν σχέΐιον Νιμ,. ;λ 
άποκατασπάσεως κατηγοριών τινων ’Αξιωματικών ·τ.>. τ 
Σώματος Ε’ίίικών 'Υπηρεσιών».

Εΐϊιχώτερον ϊιά τού άρ-3ρου 1 τοΰ Σχεϊίου ρυ·3ρ;'<ν : τό- 
·5έμα τής άποκαταστάσεως τών Υποπλοιάρχων Λ’;.εν: ο: Σώ
ματος. Είϊικών 'Υπηρεσιών., τών τε-3έντων εις ά-.οσ- ατείαν 
κατά τό χρονικόν ϊιάστημα άπό 3.4.1969 μέχρι 27.8.1 >4> καί. 
μή προαχ-3έντων εις.τον βαθμόν τού Πλωτάρχου, 'Γ λείψε: 
σχεικών ϊιατάξεων χατά τήν ύπό κρίσιν. περίοϊον. Διά τοΰ 
άρθρου 2 ρυθμίζεται το. θέμα τής αποκαταστάσεως τών Ij'J 
(2) ιατρών Πλωταρχών Είϊιχών Υπηρεσιών, ένώ ϊιά τοΰ

χρόνον τούτο·/, ούτε ϊιά τήν άπόληψιν συμπληρωματικού ' 
άπαξ βοηθήματος έχ τοΰ Ταμείου ’Αλληλοβοήθειας Πο) 
κοΰ Ναυτικού καί Ταμείου ’Αρωγής Λιμενικού Σώματος, ώ. 
άναϊρομικής λήψεως ϊιαφοράς μερίσματος έκ τού Μετσχ,. ;υ 
Ταμείου Ναυτικού.

4. Αί άρμόϊιαι 'Υπηρεσίαι τού’Αρχηγείου Λιμενικού Σώ
ματος. θά έκϊώσουν αποφάσεις χορηγήσεως έπ’^όμαπιις πολυε- 

..τούς υπηρεσίας καί εϋϊοκίμου παραμο·/ής έπί τΰ ίχσνκού μι
σθού τού Πλωτάρχου, κατά τάς ισχυούσας ϊιατ φεις.;;·τας ισχυουσ

’ΆσθίΟ·/ 2.

' 1. Αί ϊιατάξεις τής παραγράφου 3 τού ΐρθρίν 7 τού 
Ν.Δ. 1320/1972 «περί καθορισμού είϊικοτή « πί στελε
χών πού Λιμενικού Σώματος, αΰξήσεως τών όργα-,Ίκών θέ
σεων καί κατανομής καί πληρώσεως τούτων» π. πναφερυμοναι 
εις τήνέξέλιξιν τών ϊιπλωμαπούχων ’Ιατρικής Πανεπιστημια
κής Σχολής, εφαρμόζονται άφ’ δτου Τσχυσαν καί ϊιά τούς ύπη- 
ρετοΰντας κατά τήν ϊημοσίευσιν τού ώς άνω ΝΛ. εκτός ορ
γανικών θέσεων ϊύο (2) Πλωτάρχας Λ.Σ. (E.Y.J χτυχιου- 
χους ’Ιατρικής καί Όϊοντιατρικής Σχολής Εθνικού Πανεπι
στημίου Άθη/ών άντιστοίχως, τούς άσκοΰντας καθήκοντα ια
τρών τοΰ Λ.Σ. υπέρ την Ιοετίχ;. Ούτοι λογίζονται αξίωμα-


