
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣ1Σ
'Επί τοΰ σχεδίου νόμου «πρΙ συνταξιοδοτήσει»; τών δια 

τοΰ Νόμου 2/1975 «—ε=ι κρίσεως στρατιωτικών τοΰ Λιμε
νικού Σώματος 5ιωχ·3έντων κατά το άπό 21.4.1967-μέχρι; 
23.7.1974 χρονικόν διάστημα» άποκα·3’.σταμένων στρατιωτι
κών τοΰ Λιμενικού Σώματος».
Προς τήν Ε' Άνα&εωρήτικήν Βουλήν ιών ’Ελλήνων

1. Διά τοΰ X. 2/1975 κα-3 ορίζεται ή διαδικασία άποκα- 
ταστάσεως στρατιωτικών τού Λιμενικού Σώματος ϊιωχ·3εν- 
των διά πολιτικούς λόγους χατά τό άπό 21.4.1967 μέχρ:ς 
23.7.1974 χρονικόν διάστημα, ώς καί ή έκτασις τής άποκα- 
ταστάσεως αυτών.

2. Ήδη, έν τώ πλαισίφ σειράς νομο-3ετημάτων άπό τής 
καταλύσεως τής δικτατορίας έκϊο-3έντων καί άποσκοπούντων 
τήν συνταξιοϊοτικήν προστασίαν των ϊιαρχούσης ταυτης άδι- 
κη·3έντων πολιτικών υπαλλήλων καί στρατιωτικών, προτεινε- 
ται το υποβαλλόμενο·; σχέδιο·; Νόμου, αί διατάξεις τού όποιου 
σαφείς κατά περιεχόμενο·;, έχουν ώς ακολούθως:

α) Δ’.ά τοΰ άρ-3ρου 1 προβλέπεται ό ύαολογΙττίσ^~ώς συν
ταξίμου τοΰ διαρεύσαντος εκτός ύπηρεσ!ας χρόνου μέχρ: τής 
διά τοϋ ϊιαληφ·3έντος Ν. 2/1975 άποκαταστάσεως των εις 
αυτόν ά,αφερομένων καί ό κα*3 ορισμός τής συντάξεώς των 
βάσει μ:σ-3οΰ τοϋ εις ον κατ' εφαρμογήν τοΰ αύτοΰ Νόμου 
£ά προαχ·3οΰν. Περαιτέρω ορίζεται ότι ώς τοιοΰτος χρόνος 
•5ά ύπολογισ-3ή μέχρι τής χρονολογίας, κα·3’ ήν οί έν λόγω 
στρατιωτικοί τϋνεαλήρωααν^τό όσιον ήλϊκίας τοΰ βα'θ'μοϋ των. ' 

(δ) Διά τοΰ άρ-3ρου 2 προβλέπεται ή εφαρμογή τών δια
τάξεων τοΰ Ν.Δ. 179/1974 «—ερί λογισμού εις τό ϊιπλάσιον 
τοΰ χρόνου υπηρεσίας τοΰ ϊιανυ-3έντος εις ένίας υπηρεσίας 
ΰττό τών έργά/ων τοΰ Λιμενικοΰ Σώματος)) καί ϊι’ εκείνους 
τών οποίων ή άποστρατεία -3ά λογισ-3ή γενομέντ, μετά τήν 
ίσχΰν τούτόύ, συμφώνως ττρος τάς διατάξεις τοΰ Ν. 2/1975, 
ύπό τον περιορισμόν-όμως ότι αί διατάξεις τοΰ Ν.Δ/τος τού
του (179/1974) δεν έχουν εφαρμογή·; διά τους ύπό τοΰ ορίου 
ηλικίας προ τής ισχύος αύτοΰ καταληφ·3έντας.

γ) Διά τοΰ άρ-3ρου 3 καθορίζεται ή προθεσμία ΰνσσοδολής 
τής σχετικής περί κανονισμού ή αΰξήσεως τής συντάξεως 
αΐτήσεως καί χρονολογία άφ’ ής ·3ά είναι πληρωτέα ή σύντα-
ζ··ς· _ . , , , , *

3. Εις τοίΰτα άποβλέπει τό εν λόγω σχέϊιον νόμου, ότσερ 
εχομεν τήν τιμήν νά θέσωμεν -ύπ’ όψιν τής Εθνικής ’Αντιπρο
σωπείας προς ψήφισιν.

Εν Άθναις τή 19 Μαίου 1975

Ό Υπουργός Οίκονοαικών 
ΕΤΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ

ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΜΕΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Νόαος 2/1975 

(Φ.ΕΚ. 8/23.1.19.75).

Περί κρίσεως στρατιωτικών τοΰ Λιμενικού Σώματος διωχθέν- 
των κατά τό άπό 21.4.1.967 μέχρι; 23.7.1974 χρονικόν 
διάστημα.

Άρθρον 1.
1. Αί διατάξεις τοΰ ύπ’ άριθ. 197/1974 Ν.Δ. ιεττερί κρί

σεως στσατιωτικών τών Ενόπλων Δυνάαεων έξελθό;των τής 
ό-ηρεσίας άπό 21.4.1967! μέχρι; 23.7.1974» (ΦΕΚ 361 
Α/6.12.1974) αί άφορώσαι τούς στρατιωτικούς τοΰ Πολεμι
κού Ναυτικού εφαρμόζονται καί διά τούς στρατιοίίΓΧδύς τΐί; 
Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.) με τάς κάτωθι τροποποιήσεις 
καί συμπληρώσεις:

α) "Οπου εν τώ Ν.Δ. 197/1974 ά<3φέρετα: ’Τπουργός 
’Εθνικής Άμύνης. νοείται εν τώ παρόντι ό 'Τπουργός 
Εμπορικής Ναυτιλίας.

β) Οπου εν τώ Ν.Δ. 197/1974 άναφέρεται Άρχη,γείον 
*1 j Αρχηγός, νοείται ά;τ>.στοίχως έν τώ παρόντι τό ’Αρχη
γείο·; Λιμενικού Σώματος ή ό Αρχηγός Λιμενικού Σώματος.

γ) Τα ύπό τοΰ Ν.Δ. 19.7/1974 προβλεπόμενα Συμβούλια 
συντίθενται ες αξιωματικών τοΰ Λ.Σ. ή καί τοΰ Π.Ν.

ί) 'Η παράγραφος 2 τοΰ άρ·3ρου $ τού Ν.Δ. 1 i#7/1974 
ισχύει καί ϊιά τό Ταμέϊον ’Αρωγής Λιμενικού Σώμαιτος.

ε) Αί προθεσμία: τών άρ-3ρων 1 καί 5 τοΰ -Ν.Δ. 197/ 
1974 μειοΰνται εις ένα (1) μήνα, ή ϊε τοιαύτη τής παρα- 
νφάφου 1 τοΰ αρ-ύρου 6 εις τρεις (3) μήνας. Απσσαι αι 
σνετικαί προθεσμία! έρχονται άπό τής όημοσιεύσεως τοΰ πα- 
ρόντος. ^ 3

στ) Τό έν τή παραγράφω 1 τού άρ-5ρου 1 τοΰ ώς ά·;ω 
Ν.Δ. 97/1974 οικαίωμα υποβολής αΐτήσεως κρίσεως παρέ
χεται καί εις τού; κατά τό αύτό χρονικόν ϊιάστημα (21.4. 
1967 έως 23.7.1974) κ.ρι-υέντας ίυσμενώς ύπό τών Συμβου
λίων κρίσεων τοΰ Λιμενικού Σώματος οιά πολιτικούς λό
γους καί άπολέσαντας ώς έκ τούτου τήν σειράν άρχαιότητός 
των, ΰπηρετοΰντας ίέ εις τό Λ.Σ. κατά τον χρόνον ένάρ- 
ξεως τής ισχύος τοϋ παρόντος.

Προς τούτο πλέον τών ύπό τοΰ άρ-3ρου 3 τοΰ Ν.Δ. 197/ 
1974 προίλεπομενων πινάκων, συντάσσεται καί πίνας τών 
ΰπηρετουντων καί άνακτώντων τήν άρχαιότητά των.

Οϊ περιλαμβανόμενοι εις τόν κεκυρωμένον πίνακα τών όπη- 
ρετούντων καί ά·;ακτώντων τήν άρχαιότητά των. προάγον- 
ται άνεςαρτήτως ύπάρξεως κενών οργανικών -3έσεων, ά·;α- 
ϊρομικώς. άφ ής προήχ·3η ό αμέσως νεώτερός των, χ;α·/.τών- 
τες έν ταύτώ τήν ήν είχον σειράν άρχαιότητος εις τή; έπε- 
τηρίϊα. _ _

Οί άνωτέρω δεν δικαιούνται άναϊρομικώς λήψεως αποϊο- 
χών.

____Οί_ίκ των ορ/ωτέρω προαγόμενοι, πέραν τών υφισταμένων
οργανικών -3έσεων παραμένουν, ώς υπεράριθμοι μέχρι τής 
κα-3’ οίονϊήποτε τρόπον κενώσεως ·3έσεων έν τώ βα·3μώ εις 
ον προήχ·3ησαν. άς καί καταλαμβάνουν.

Άρ-3ρον 2.
Αί διατάξεις τοΰ παρό;τος Ν. Δ/τος εφαρμόζονται καί έπί 

άπομακρυν·3έντων κατά τήν διάρκειαν τής επταετίας επικού
ρων άξιωματικών Λ.Σ. μή έκ στρατευσίμων προερχομένων, 
οίτινες, κρινόμενοι, ϊύνανται νά έπανέλ-3ουν εις τήν υπηρεσίαν 
καί νά έντ2χ-3οΰν ε!ς τάς τάξεις τών μονίμων αξιωματικών 
Λ.Σ. εΐϊικών υπηρεσιών κατά τάς είϊικάς πεφί αυτών δια
τάξεις ήνά άποστρατευ-ύοΰν.

Άρ-3ρον 3.
Ή ισχύς τοΰ παρά;τος άρχ-ται άπό τής ϊημοσιεύσεώς του 

ϊιά τής Έφημερίϊος τής Κυίερνήσεως.
** Ν.Δ. 179/1974

(Φ.Ε.Κ. 347/22.11.1974).
Περί λογισμού εις τό διπλάσιαν τοΰ χρόνου υπηρεσίας τοΰ 

διανυ-3εντος είς ένίας υπηρεσίας ύπό οργάνων τού Λιμενι
κού Σώματος.

Άρ-3ρ ον 1.
1. 'Ο χρόνος υπηρεσίας ό ϊιανυ-3είς είς τάς έν ά?-3ρφ 3 

τοΰ παρόντος υπηρεσίας τοΰ Λιμενικού Σώματος άπό 1ης 
Νοεμβρίου 1949 καί έντεΰ·3ε·; ύπό τών μονίμων έν ένεργεία 
όργά;ων τοΰ Λιμενικού Σώματος, λογίζεται ηύξημένος εις τό 
ϊιπλάσιον καί ώς τοιοΰτος πραγματικής συνταξίμου υπηρεσίας.

2. Ό διπλασιασμός τοΰ χρόνου τοΰ ϊιανυ-υεντος είς τάς έν 
άρ·3ρω 3 τοΰ παρό/τος υπηρεσίας δεν ϊύναται νά ύπερίή τά 
πέντε (5) έτη έν συνόλω.

3. Ό χρόνος υπηρεσίας ένός έκάστου εις τάς ά;ωτερω 
υπηρεσίας, ώς καί τά χρονικά διαστήματα τής κατ’ αυτόν 
χορηγη·3είσης κανονικής ή άναρρωτικής άδειας καί τής ϊιανυ- 
•ύείσης, έν νοσηλεία υπηρεσίας, βεβαιοΰται r.zpa τής αρμό
διας υπηρεσίας τοΰ Τ.Ε.Ν.

4. Ό άνωτέρω διπλασιασμός ϊέν ισχύει έφ’ όσον ή έξο
δος έκ τής υπηρεσίας δέν γίνεται τή αιτήσει τοΰ ένϊιαφερο- 
μένου προ τής συμπλησώσεως 25ετοΰς πραγματικής υπηρεσίας.

5. Διά τούς προσμετροΰντας διπλάσιον χρόνο·;, κατ’ έφαρ- 
μογήν τών νόμων, ϊέν προσμετρείται ώς τοιοΰτος ό αυτός χρό
νος κατ' έφαρμογήν τοΰ παρόντος.

’Ap-Spev 2.
1. Ώς χ?ό;ος υπηρεσίας. -3εω?είται ό χρό;ος κα-3’ ον δ 

ά;ήκων είς τό Λιμενικόν Σώμα τοπο-3ετη·3είς είς Υπηρεσίας, 
περί ών τό άρ-5ρον 3 τοΰ παρό;τος ή άποσπασ·3είς είς τοιαύ-



_ t —

Τ2ς ϊι* χρονικόν ϊιάστημα μείζον ιών τριάκοντα (30) ημε
ρών, άσκεί πραγματικώς τά κα-ύήκοντά του έν αυταις.

2. Χρό*ος
η άναρρωτική 
τα: ώς χ?όνο;

κανονικής άϊείας ενός μηνός καί νοσηλείας 
ς άΒείας ενός είσέτι μηνός κατ’ έτος, £εωρεί- 
ύπηρεσίας, ϊιά την Εφαρμογήν τού παρόντος.

“Ap-Spov 3.
Ώς χρόνος υπηρεσίας ϊιά τήν εφαρμογήν τού otp-Spου 1 

λογίζεται έ ϊιανυ-5είς ε!ς τάς ακολούθους ύπηρεσιας, αίτι- 
νες άσκούν καθήκοντα τάξεως καί ασφαλείας, κατά τό χρονι- 
χόν ϊιάστημα ά:ό 1 Νοεμβρίου 1949 χ*ί μέχρι τής παροϊου 
κέντε (δ) ετών άπό τής ισχύος τού παρόντος:

2) Έ’ς Κεντρικά Λιμεναρχεία 
β) Ε!ς Λιμεναρχεία 
γ) Εις Ύπολιμεναρχεϊα 
ϊ) Εις Λιμενικούς Στα·5μού; ,
ι) Εϊς ττεριττοΧεχβ σκάφη χα! τροχοφόρα Λ'.μ. Σώματος 

στ) Εις Κέντρον Αμέσου Δράσεως Λιμενικού Σώματος 
ζ) Εις ύάλαμον έρεύντ,ς καί ϊιασώσεως εν Sa/.ασση.

“Ap-Spov 4.

Ή ισχύς τού παρόντος αρχεται ατό τής ϊημοσιεύσεώς του 
ϊιά τής Έφημερίϊος τής Κυβερνήσεως.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ

Περί συνταξιοίοτήσεως των ϊιά τού Ν. 2/19/δ «περί κτί
σεως στρατιωτικών τοΰ Λιμενικού Σώματος ϊιωχόέντων 
κατά τό άιτό 21.4.196,7 μέχρις 23.7.1,974 χρονικοί* ίιά- 
στημα» άποκα-3ισταμένων στρατιωτικών τού Λιμενικού Σω- 
ματος.

Άρ-Spov 1.
1. Ό χρόνος κα·5’ Εν ϊιετέλεσαν έκτος υπηρεσίας οι κατά 

τάς ϊιατάξεις τού Ν. 2/197δ ά-οκαίιστάμενοι λογίζεται ώς 
χρόνος πραγματικής συνταξίμου -υπηρεσίας. ή ϊέ σύνταξις των 
υπολογίζεται βάσει τού μισ·5ού τού βα-όμού εις ον άποκα-$!σταν- 
ται μετά τών έπί τούτου προσαυξήσεων λόγω εΰϊοκίμου έν τώ 
αύτώ βα-5μώ παραμονής καί πολυετούς ύπηρεσίας.*-

2. Ό έν λόγω χρόνος λογίζεται συντάξιμος μέχρι τής 
χρονολογίας συμπληρώσεως τού ϊιά τον όα-όμόν εις Εν άπο- 
κα-βίστανται καθοριζόμενου ορίου ηλικίας.

“Ap-Spov 2.
At ϊιατάξεις τού Ν.Δ. Ί79/1974 «περί λογισμού εις τό 

ϊιπλάσιον τοΰ χρόνου υπηρεσίας τοΰ ϊιανυ-3έντος εις ένίας 
υπηρεσίας ύπό όργά/ων τού Λιμενικού Σώματος» Εφαρμόζονται 
καί ϊιά τους άποκα-5ισταμένους κατά τάς ϊιατάςεις τοΰ 
Ν. 2/1.97δ, ών ή άποστρατεία κατ’ αύτάς ένεργείτχ; εις χρό
νον μεταγενέστερον τής ισχύος τού ανωτέρω Ν.Δ. 179/ 
1974 καί έφ’ όσον πρό ταύτης ϊέν κατελήφ·5ησαν ΰπό τοΰ 
ορίου ηλικίας τού εις Εν άποκα-υίσταντα: βα-3μού.

'Ap-Spov 3.

Ή αίτησις κανονισμού ή αύξήσεως τής συντάξεως παρά 
τών ύπο<χ·3ησομένων εις τάς ϊιατάξεις τού Νόμου 2/197§^ώς 
καί έν περιπτώσει -5ανάτου τούτων παρά τών οικογενειών των, 
ϊέον νά ύποβληύή εντός προύεσμίας ϊύο έτών άπό τής ισχύος 
τουτου ή ϊέ σύνταξίς των είναι πληρωτέα άπό τής πρώτης 
τού μηνός τής χρονολογίας έκϊόσεως τής σχετικής -πράξεως 
ή άποφάσεως.

“Ap-Spov 4. ··.

Η. ισχύς τού παρόντος άσχεται άπό τής ϊημοσιεύσεώς του 
ϊιά τής Έφημερίϊος τής Κυβερνήσεως.

Έν ΆΪήναις τή 1,9 Μαΐου 197δ

Ό Υπουργός Οικονομικών 
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΝ ΣΓΝΕΔΡΙΟΝ 
Π Ρ A Κ ΤΙ ΚΑ

Τής2ας έκτακτου είϊικής συνεοριάσεως τής Όλομελείας 
τού Ελεγκτικού Συνεϊρίου τής 20ής Μαρτίου 1975. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γεωργ. Κουνουπιώτης
ΜΕΛΗ: Αν·.. Π απαϊάτος. Άντιπρόεϊ::;. Λ.: στ. Τ: τό- 

γας, Πετρ. Π ετρίϊης. Νικ. Σπυράκος, Γεωρ. Δημόπουλος. 
Κων. Σχραντόπουλος, Βασ. Π απαστυλιανός. Κων. Χουρϊά- 
κης, Νικ. θέμελης καί Κων. Σμυρλής. Σύμβουλοι. Ό Γε
ώργιος Βασιλόπουλο;. Σύμβουλος, ϊέν προσήλύε τελών έν 
άναορωτική άϊεία.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ: Παν. 
Φωτόπουλος.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΓΣ: Ίωάν. Ντελάκης.
A....................................................................................................

Β

Γ. Τέλος, φέρεται ΰπό τού Προέϊρου προς συζήτησιν, εισα- 
χ·3έν ύπό τού Γενικού Επιτρόπου τής Επικράτειας, συμφώ- 
νως τώ άρ·3ρω 64 παρ. 1 έϊαφ. γ' τού Β. Δ/τος τή; 29/3! 
Δεκεμβρίου 1954 «πεΜ κωϊικοποιήσεως κλπ.», τό ϊιά τού 
ύπ’ άρι-S. ΕΠ 1 -53/1 '3-27/Μ 13/2— 36/27.1.1975 έγγραφου 
τού ‘Γπουργείου Οικονομικών Ί(Γενικόν Λόγίστήριον τού Κρά
τους—Υπηρεσία Συντάξεων), ϊιαβιβασύέν αύτώ σχέϊιον Νο- 
μο-3ετικού Διατάγματος «περί συνταξιοίοτήσεως τών ϊιά τού 
Ν............. «περί κρίσεως στρατιωτικών τού Λιμενικού Σώμα
τος ϊιωχ-3έντων κατά τό άπό 21.4.1967 μέχρις 23.7.1974 
χρονικόν ίιάστημα», άποκα-ύιστωμένων στρατιωτικών τού Λι
μενικού Σώματος, μετ’ αΐτιολογικής έκύέσεως, έχον ώς κα
τωτέρω, ίνα προκληύή έπ’ αύτσύ ή γνώμη τής Όλομελείας 
ςού ’Ελεγκτικού Συνεϊρίου, συμφώνως τώ άρ·5ρω 57 τού ΐσχύ- 
οντος Συντάγματος τού 1952.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί συνταξιοίοτήσεως τών ϊιά τού Ν................«περί κρί

σεως στρατιωτικών τού Λιμενικού Σώματος ίιωχίέντων 
κατά τό άπό 21.4.1967 μέχρις 23.7.1974 χρονικόν ϊιά- 
στημα» άποκα·5ισταμένων στρατιωτικών τού Λιμενικού Σώ- 

ματος.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ψηφισάμενοι όμοφώνως μετά τής Βουλής, άποφασίζομεν 

καί ϊιατάσσομεν :
Άρθρου 1.

Ό χρόνος κα-S’ ον ϊιετέλεσαν έκτος υπηρεσίας οι κατά
τας ::2ταπε:ς τού Νσμνυ.............. άποκ; S-.στάμεν:· λ:γίζε-
ται ώς χρόνος πραγματικής συνταξίμου υπηρεσίας, ή ϊέ σύν
ταξίς των υπολογίζεται βάσει τού μισάού τού βα·2μού εις 
Εν άποκα·3ίστανται μετά τών έπί τούτου προσαυξήσεων 
λόγω εΰϊοκίμου έν τώ τύτώ βα3μώ παραμονής καί πολυε
τούς υπηρεσίας.

’Ap-Spov 2.

Αί ϊιατάξεις τού Ν. Δ. 179/1974 «περί λογισμού εις τό 
ϊΐπλάσιον τού χρόνου υπηρεσίας τού ϊιανυ-5έ·.τος εις ένίας υπη
ρεσίας ύπό οργάνων τού Λιμενικού Σώματος», έφαρμόζονται 
καί έπί τών ύπαχ·5ησομένων εις τάς ϊιατάξεις τού έν άρ·5ρω 
1 άναφερομένου Νόμου, έφ' όσον ή άποστρατεία τούτων, συμ
φώνως προς τάς όια^άξεις αυτού, λάβη χώραν εις χρόνον μετα
γενέστερο-/ τής ένάρξεως τής ισχύος τού ύπ’ άρι-S. 179/74 
Νομο-Sετικού Διατάγματος (20.11.1974).

’Ap-Spov 3.

Η αίτησις κανονισμού ή αύξήσεως τής συντάξεως παρά
τών ύπαχ-5ησομένων εις τάς ϊιατάξεις τού Ν................. ώς
και έν περιπτώσει -ύανάτου τούτων παρά τών οικογενειών 
των, ίέον νά ύποβλη-3ή έντός προ3εσμίας ϊύο έτών άπό τής 
ισχύος τούτου, ή ϊέ σύνταξίς των είναι πληρωτέα άπό τής



— 3

-:ωτης τού μήνες τή; χρονο/.ογια; εκοοσεως της σχετικής 
-;2ξεως ή άζοι άσεως. _ _

'Αρθρον 4. '
Ή ισχύς τοϋ -βρόντος άσχετα: άζό τής δημοσιεύσει»; του 

;·ά τής Εφημερίσσ; τής Κυόερνήσεως.
Έν Άθήναις τή.............. !. 1974

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
τών Οικονομικών Έτί τής Έχζεσικής Ναυτιλία;

Ε. λεβλετογλου λ. παπαδοττονας
Κι: έ;" ού ό Γενικό; Έτίτροζο; τή; Έτικσατείας εχε: 

τ-ν γνώμην δ·'· 2! διατάξεις αύται είναι δεδικαιολογημένα: 
£·/. τής συνοδευούσης το σχέδιον αίτιολογική; εκθεσεω;.

Ό Πσόεδροτ Γ*ώσ*'·.ο; Κουνουζιωτης εισηγειτα: εζ: τού ώς 
άνω σχεδίου τά κάτωθι:

As οισίτάξε:; τοϋ ύζό γνωμοδότησήν νομοσχεδιου. ως ε·/. τή; 
εισηγητικής έκθέσεως αύτοϋ ζροκύζτει. άφορώσι στρατιωτι
κούς τοϋ Λιμενικού Σώματος διωχθέντας κατά "ήν χρονικήν 

οϋ δικτατοσικοϋ καθεστώτος καί άζοκαθισταμένους^>ι
δυνάμει έκδοθησομένου νόμου, δι’ ούς ζροίλέζουν αύται τον 
όζολογισμόν ώ; συνταξίμου τοϋ δισρρεύσαντος έκτος υζησε- 
::ας. μέχρι τής άζοκαταστάσεώς των χρόνου καί τον καθο
ρισμόν τής συντάξεώς των ίάσε: μισθού τοϋ εις όν. κατ’ έφαρ- 
μογήν τοϋ αύτοϋ Νόμου.-3ά ζροαχθούν ίαθμοϋ.

Μολονότι τό Ελεγκτικόν Συνέδριο·/ σταθερώς έχει δεχθή 
ότι ή άναγνώρισις ώς συνταξίμου χρόνου έκτος ύζητεσίσς 
διζνυθέντος καί ό καθορισμός τή; συντάξεως ίάσει ίαθυοϋ 
κτηθέντος μετά την άζοστρατείαν τοϋ στρατιωτικού συντε- 
λοϋν εις την ά/ατροζήν των υγιών δάσεων τής συνταξιοδο
τήσει»;. ήτις ϊεον νά στηρίζεται έζί ύζηρεσίας ζράγματι 
ζαρεχομένης καί των διαρκούσης ταύτης κανονικώς κτηθέν- 
των ίαθμών. εν τούτο;;: εί; την ζροκειμένην ζερίζτωσιν δι
καιολογημένη τυγχάνε: ή ζαρέκκλισις άζό των άρχών τούτων 
κείμενη εν τώ ζλαισίι» σειρά; νομο3ετημάτων άζό τής κατα- 
λύσεως τής δικτατορίας έκδοθέντων καί άζοσκοζούντων τήν 
συνταξιοδοτΓ/.ήν -ζροστασίζν των διαρκούσης ταύτης άδικηθέν- 
των ζολιτ-κών ΰζαλλήλων καί στσατιωτικών, ώς τό Ν.Δ. 79/ 
1974. 124/1974 καί είδικώτερσν το Ν.Λ. 199/1974, των 
διατάξεων τοϋ όζοίου άντιγραφήν άζοτελοϋν αί τοΰ ΰζό γνωμο- 
δότησιν νομοσχεδίου το'.αϋται.

τοϋ νομοσχεδίου τασα-Έζί των κα3’ έκαστα διατάσεων 
τηροϋμεν τά ακόλουθα:

1. Δ:ά τοΰ άρθρου 1 ζροίλέζετα: ό ύζολογ:σμός ώς συν
ταξίμου τοϋ χρόνου έκ.τός ύζηρεσίας. δέν καθορίζεται όμως 
αν ώς τοιοϋτο; 3ά ΰζολογ;σ3ή καί ό τυχόν δ;ανυ3είς μετά 
τήν χρονολογίαν καθ' ήν ό στρατιωτικός συνεζλήρωσε τό 
όσιον ηλικίας τοϋ εις ον άζοκα3ίσταται όαθμοϋ καί όστις 
κατά τήν ρητήν τοϋ άρθρου 36 ζαρ. 6 τοϋ Α.Ν. 1-854/1951 
διάταξιν δέν λογίζεται ώς τοιοϋτος.

Κατ’ άκολου3ίαν τούτου 3ά ζρέζει νά συμζληρωθή ή έν 
κογω διάταξις τιθέμενου έν άρθρων 1 δευτέρου εδαφίου ώς 
ακολούθως:

«Ό έν λόγω χρόνος λογίζεται συντάξιμος μέχρι τής χρο
νολογίας συμζληρώσεως τού διά τον δαθμόν εις όν άζοκαθί- 
στανται κ,αθοριζοαένου όρισα ηλικίας».

2. Εν άρθρω 2 ζροίλέζεται ή εφαρμογή των διατάξεων 
τοϋ Ν.Δ. 179/1974 καί δι’ έκείνους ών ή άζοστσατεία θά λο- 
γισθη γενομενη μετά την ισχυν τουτου συμφωνως ζρός τάς δια
τάξεις τοϋ άζοκαταστατικοϋ νόμου.

Και εν ζροκειμενω θά ζρέζει νά τεθή ότι αί διατάξεις τού 
ανωτέρω Ν.Δ. (179/1974) δέν έχουν έφαρμογήν διά τους ΰζό 
τοϋ όσιου ηλικίας ζρό τής ισχύος αύτοϋ κοίταληφθέντας.

Προς τον σκοζόν τούτον καί διά τήν άρτιωτέραν άζό νομο- 
τεχνικής ζλευράς έμφάνισιν τή; διατάξεως τούτης θά ζρέζει 
κα-α' ημάς να διατυζωθή αυτή ώς άκολούθως:

Άρθρον 2.
Αί διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 179 τοϋ 1974 «ζερί λογισμού εις τό 

οιζλσ.σιον τοϋ χρόνου ύζηρεσίας τοϋ δισνυθέντος εις ένίας Ύζη-

σεσια; ύζό οργάνων τού Λιμενικού Σώαατο;». εφαρμόζονται 
καί διά τούς άζοκαθιστσμένους κατά τά; διατάξεις τού έν 
άρθρω 1 άναφερομένου Νόμου, ών ή άζοστσατεία κατ' αυτά; 
ένεσνειται εί; χρόνον υετα-'ενέστερον τής ισχύος τοϋ άνωτέ- 
ρω Ν.Δ. 179/1974 2Q Νοεμίρίου 1974ί καί έσ' όσον ζρό 
ταύτης δέν κατελήφθησαν ύζό το-ϋ όσιου ηλικίας τού εις ον 
άζοκαθίσταντα: £αθμο·ϋ καί

3. τό άρθρον 3 δι' ού τάσσεται ζεριορισυός ώς ζρό; τήν 
ζροθεσμία/ ύζοόολή; τή; σχετική; ζερί κανονισμού ή αύξή- 
σεω; τής συντάαεω; αίτήσεως ώς καί ώ; ζρός τήν χρονολο
γίαν ζληρωμής τής συντάξεως όσθώς έχει.

Ή 'Ολομέλεια, μετά συζήτησιν. άζεδέχθη όμοφώνως τήν 
άνωτέσω είσήτησιν.

Έφ" ώ συ-νετάγη τό ζαρόν Πρακτικόν, όζερ θεωρηθέν καί 
έγκριθέν ύζό τοϋ Προέδρου, ϋζογράφετα: ύζό τούτου καί τού 
Γραμματέως.

Ό Πρόεδρος Ό Γραμματεύς

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
(Κατ’ άρθρον 57 ζαρ. 5 τοϋ Συντάγματος)

Περί τρόζου καλύψεω; των δαζανών των ζροκοελουμένων έκ 
τοϋ σχεδίου νόμου «ζερί συνταξιοδοτήσεως των διά τοϋ Ν. 
2/1975 “ζερί κρίσεω; στρατιωτικών τοϋ Λιμενικού Σώμα- 

..τος διωχθέντων .κατά τό άζό 21.44967 μέχρις 23.74974 
χρονικόν διάστημα άζοκαθισταμένων στρατιωτικών τοϋ 
Λιμενικού Σώματος».

1. Διά τοϋ ζροκειμένου νομοσχεδίου ζροβλέζεται:
α) Ό ύζολογισμός ώ; συνταξίμου τοΰ έκτο; ύζηρεσίας χρό

νου των άζοκαθισταμένων δυνάμει τοϋ Ν. 2/1975 στρατιωτι
κών τοϋ Λιμενικού Σώματος καί ό καθορισμός τής συντά
ξεως των όασει μισθού τοϋ εις ον θά ζροαχθοΰν ούτοι £α- 
θμού (άρθρον 1).

6)^ Ή εφαρμογή τών διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 179/1974 
“ζερι λογισμού εις τό διζλάσιον κλζ.» καί δΓ έκείνους έκ 
τών ανωτέρω ων η αζοστρατεία θά λογισθή γενομενη μετά τή^ 
ίσχύν τούτου συμφώνο^ ζρός τάς διατάξεις τοϋ άνωτέρω Ν. 
2/1975 και ε?’ οσον οεν έχουν καταλησθή ύζό τοϋ όσιου ήλι- 
κίας (άρθρον 2).

2. ’Εκ. τών έν λόγω διατάξεων ζροκ.αλοϋνται κατά ζροσέγ- 
γισιν έτησίως οά κάτωθι δαζά-^αι, όάσει στοιχείων ζα.σαα/έ- 
θ έν των ύζό τοΰ Τ Π ΕΝ.

α) 'Αζ-σ/.ατασταθησόμενοε Άξιωκ. Λ.Σ. δρχ. 2.500.009 
β) Άζτακαταστηθόμενο: Άνθ.—Τζαθ. Λ.Σ. »’ 700.009

Ήτοι σύνολον δαζάνης δρχ. 3.200.000

3. Η διάταξις τού άρθρου 3 ούσα διαδικαστική δέν ζρο- 
καλεί δαζά-/ην.

4. Αί ζροκαλούμενσ; δαζά-<αι ζροίλέζεται νά καλυφθούν έκ 
τών ζεριθωρίων τών ζιστώσεων διά συντάξεις τοϋ Κρατικού 
Προϋζολογισμοϋ.

Έ> "Αθήνα:ς τή....................... 1975
Ό Ύζουσγός Οίκο-^ομικών

Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ

*Ασ:θ. 54/20/1975
ΕΙάΘΕΣΙΣ

Τοϋ Γενικού Λογιστηρίου τού Κράτους (άρθρον 57 ζαρ. 3 
τοϋ Συντάγματος) έζί τοϋ σχεδίου νόμου τοϋ Ύζουργείου 
Οικονομικών «ζερί συνταξιοδοτήσεως τών διά τού Ν. 
2/1975 ζερί κρίσεως στρατιωτικών τοϋ Λιμενικού Σώμα
τος διωχθέντων κατά τό άζό 21.4.196/ μέχρις 23.7.19/4 
χρονικόν διάστημα άζοκαθισταμένων στρατιωτικών τοϋ Λι
μενικού ΣώμαΙτος».
Διά τών διατάξεων τοϋ Ν. 2/1975 καθορίζεται ή διαδι

κασία άζοκαταστάσεως στρατιωτικών τοϋ Λιμενικού Σώματος 
διωχθέντων διά ζολιτικούς λόγους κατά τό άζό 21.4.1967
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μέχρι; 23.7.1974 χρονικόν ϊιάστημα. ώς καί ή εκτασις τής 
αιτοκαταστάσεώς των.

Ήϊη, ϊια των ίιατάξεων τού ώς άνω σχεϊίου νόμου θε
σπίζονται τα κάτω-St:

1. 'Ορίζεται ότι: a) Ό χρόνε; xa-S’ Εν ίιετέλεσαν έκτος 
ύ-ηρεσίας ο! κατά τάς ϊιατάξεις τοΰ ώς άνω Ν. 2/1975 
άιτοκα-^ιστάμενοι στρατιωτικοί τού Λιμενικοΰ Σώματος, λο
γίζεται ώς χρόνος ζραγματικής συνταξίμου ύττηρεσίας, ή ίέ 
σύνταξίς των υπολογίζεται βάσει τον μισ-ύοΰ τοΰ βα-ύμού εις 
ον άττοκα&ιστανται μετά των έτ:1 τούτου τροσαυξήσεων λόγω 
εύϊοκίμου έν τώ αύτώ βα-ύμώ —3ρ3μονής xai ιτολυετοΰς ύττΓ 
ρεσίας καί 6) ό έν λόγω χρόνος λογίζεται συντάξιμος μέχρι 
τής χρονολογίας συμτληρώσεως τοΰ ίιά τον βα-$μόν εις ον άτο- 
κα·&ίστανται κα&οριζομένου όρεου ηλικίας (άρ-Spον 1).

2. Προβλέτεται ή εφαρμογή των βιατάξεων τοΰ Ν.Δ. 179/ 
1974 it ών λογίζεται ηύξημένος εις το ΐιιτλάσιον ό χρόνος 
υπςρειιας ό ϊιαννΰείς εις ένίας ύττηρεσίας τοΰ Λιμενιχοΰ Σώ

ματος άτό 1ης Νοεμβρίου 1949 xa·! έντεΰ-ΰεν (ό ϊιτελασιαμός 
ϊέν ϊύνατ3·~νά ΰττερβή τα~5_ετη) ύτό οργάνων αύτοΰ χαί ίιά 

* τούς άτοκαΰισταμένους χατά τάς ίιατάξεις τοΰ Ν. 2/197ο 
τών ότοίων ή οττοττοατεία ένεργεϊτα: εις χρόνον μεταγενέ
στερον τής ίσχύ;"ς τοΰ άνω Ν.Δ. 179/1974 20.11.1974)
xai έφ- C7C1/ τ.ρό '.ιότης ο εν κατελήφύησαν ΰττό τοΰ ορίου ήλι- 
χίας τοΰ ε:ς ον άττ καθίστανται ίΐ'ύμοΰ (άρόοον 2).

3. Ρυθμίζονται δέματα σχεττ/.ώς μέ την τρούεσμίαν υπο
βολής τής σχετικής αΐτήσεως -ερι κανονισμού ή αύξήσεως 
τής συντάξεως τοαρά τών ΰταχύησομένων εις τάς ίιατάξεις 
τοΰ Ν. 2/1975 κλτ. (άρ-Spov 3).

Έχ τών τροτει νομόν ων ίιατάξεων. ·$έλει ττροκλη-ΰή οσ,τά- 
νη τοΰ Κρατικού Προΰτολογισμοΰ. λόγιο τοαροχής ηΰξημόνης 
συντάξεως, εις άτοκaταστ2-5ητομένους στρατιωτικούς τοΰ Λι
μενικού Σώματος, έκ ϊραχμών 3.200.000 στερέσου έτησίως.

Έν Αΰήναις τή 9 Άστριλίου 1975 
Ό Γενικός Διευθυντής 

Ν. ΒΑΛΗΣ


