
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Εχ! τού σχεοι·'■* vojLca «χεοί έχεκτάσεωτ τών διατάσεων 

τού Χ.Λ. 92/1974 και έχ! τών :ιρ-:ιαχ-3έντων καί άχοστρ·?- 
τευ-όέντων κατ εφαρμογήν τής χαρ. 2 τού άρώο :υ 2 τού 
Ν.Λ. 4520/1966 Αξιωματικών τού Λιμενικού Σώματος··.

Πρός την Ε' Αναθεωρητικήν Βουλήν τών Έ/.ληνων
I. Λιά τού Χ.Λ. 92/1974 «χερί ύχΌλογισιμού ττς συντά

ξεως τών ύχό τού άρ·5ρου 2 χχρ. 2 τού Χ.Λ. 4520/1966 
άνακληύέντων καί χροαχ-ύέντων Αξιωματικών έκ Πληρω
μάτων Ναυτικού» ώρισύη ότι;

«Ή σύνταξις τών ύχό τού Β.Λ. 14.9.1.966 (ΦΕΚ 410 
τ. Γ' άχό 18.11.1966) έχαναφερ3έντων εις τήν ένέργειαν 
Αχιωμιατικών Π ληρωμάτων Στόλον Χαοτικού. χρ:·αχ-ό ένοων 

κχ: εν συνεχεία άχοστρατευ-3έντων. κατ’ έφαρμογήν τής χχρ. 
2 τού xp-Spoy 2 τού Χ.Λ. 4520/1966 ύχολογίζετα: έχί τού 
βζύμού με-3 ον ούτο: άχεστοατεύύησαν βάσει τού άνω Β.Λ.

IV r ' rv -*» / ·I χο-υεσεις συ-.ταχεως των ανωτέρω. ορισ-ικως. .ε/.εσιοι- 
κως ή άμετακλήτως κρt-Sstaxt, έχανεξετάζοντα; κατά χρώ- 
τον ία-3μόν ένώχιον τού αρμοδίου κατά Νόμον ϊικαιοϊοτούντος 
έχ: τών συντάξεων οργάνου, τή αιτήσει τών ένδιαφερομενων, 
ύ χο β α λ λ ο μ έ ν η - έ χ! - τοινή- άχαραϊέκτου εντός χρο-ύεσκίο-ς ενός 
έτους αχό τής δημοσιεύσει»; τού χαρόν'τος.

Τά οικονομικά άχοτελέσματα τών κχτόχ:ν τών διατάξεων 
τού χχρόντος άρ-$ρου έκϊιϊομένων χράξεων ή άχοφάσεων έχέρ- 
χοντοά. αχό τής χρώτης τού μηνός τής χρονολογίας έκϊόσεώς 
των».

II. Διά τού ανωτέρω Ν.Λ. ϊέν καλύχονται χεριχτώ- 
σεις. κχ-S’ άς ένδεκα (11) ’Αξιωματικοί τού Λιμενικού Σώ
ματος Ειδικών Ύχηρεσιών, άνακλη-ύέντες εις τήν ενεργόν 
υχηρεσιΙχν, χροήχνησαν, κατ’ εφαρμογήν τής χύτης χχρ. 2 τού 
άρ-3ρου 2 τού Χ.Λ. 4520/1.966. ίσ/ύοντος κχ: διά τό Λιμε
νικόν Σώμα δυνάμει τού X. 5464/1932 καί μετά τούτα άχε- 
στρατεύ-5ησαν.

III. Ή στέρησις όμως τού ευεργετήματος τούτου διά τούς 
έν τή χροηγουμένη χαραγράφω ά/αφερομένους, 5ά έδημιούρ- 
γει άνι-σον συνταξισδοτικήν μ/εταχείρισιν τούτων, χρός άχοτρο- 
χήν τής όχοίας χροτείνετχ: τό ύχοβαλλόμενον σχέϊιον νόμου, 
οι’ ού έχεκτείνοντα: καί έχ’ αυτών χί διατάξεις τού Ν.Λ.
92/1974.

IV. Αύτός είναι 6 σκοχός τού χιροκειμενου νοφι/κτ/εδίου, τό 
όχοίον έχομεν τήν τ:μήν νά ·3έσωμεν ύχ’ 5ψ:ν τής Έύνικής 
Αντιχροσωχεία; καί νά ταρακαλέσωμεν όχως τύχη τούτο 
τής ψήφου της.

Έν Α-3ήνα:ς τή 12 Άχριλίου 1975

*0 Τχουογός Οικονομικών 
Ε. ΛΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ

Π ΑΡΑΠΕΜΠΟΜΕΧΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Νόμος 5464/1932

Περί χύ-ύεντικής έρμηνείας τού άρ-3ρ. 21 χχρ. 2 τού Ν.Λ. 
τής 27 Μαιου 1927 «χερί ϊιοικήσεως τού Έμχορικού Ναυ
τικού κχ: χρτσ-υήκης συναφών διατάσεων».

(ΦΕΚ 172/25.5.1932)

Έχοντες ύτ’ όψει τό αρ-ύρον 75 τού Συντάγματος, έκδί- 
ομυ.εν τον έχόμενον Νόμον, ψηιφισ-3-έντα ύχό τής Βουλής καί 
τή; Γερουσίας.

'Ap-Spcv μόνον.
_Ή άλη·5ής έννοια τού xpSpoo 21 χαρ. 2 τού Ν.Λ. τής 
2/ Μχιου 192/ χερί «διοικήσει»; τού Έμχορικοΰ Ναυτικού» 
είναι οτι το Λιμενικόν Σώμα ϊιέχεται ύχό τών ίσχυουσών

μην ^ ά'/ωτέρου βα·5μού έν άχοστρατεία, τά μητρώα, τάς άχο- 
τά όδοιχαρικά έξοδα, τά έξοϊζ νοσηλείας καί κηδείας.

τα; συντάξεις, τήν συμμετοχήν εις τό Μεοχικόν Ταμείον καί 
τά Ταμεία ’ Α λ λ ηλ ο ί ο η-3 ε ί α ς τού Π .Ν. καί εις τό Ναυτικόν

Άχουχχικόν Ταμείον, χλήν κχ-S' όχον άλλως ορίζεται ϊιά 
τό Λιμενικόν Σώμα.

Ό χαρών νόμο; ψηφιχ-όείς ύχό τής Βουλής καί τής Γε
ρουσίας καί χιχρ’ Ημών σήμερον έκοο/είς. ϊημοσ:ε>3ήτω οι ι 
τής Έφημερίοος τής Κυοερνήσεως καί έκτελετ-όήτω ώς νό
μος τού Κράτους.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ύχ’ άρι-S. 4520/1966

Περί ϊημιουργίχς ϊα-3μού Αρχιχλοιχρχου έν τφ Β.Ν. 
καί ετέρων τινών ϊιατάςεων.

'A?-S?ov 2.
1. Ή χαράγραφος 7 τού άρ-3ρου 41 τού Ν.Λ. 4028/59 

άντικχύίττχτχι ώς άκού.ού-όως:
κ7. ’Αξιωματικοί έκ χληρωιμάτων Β.Ν. ειδικοτήτων κχ: 

τεχνών συμτληροϋντες εις τούς 6χτ3υΛ0ς τού Άξιωιμχτικοΰ, οι 
μεν εέϊικοτήτων 12ετή ύχηρεσίαν. οί οέ Τών τεχνών 15ετή 
όχηρε-ία-/, τίθενται εις άττοστρατεία-υ καί χρό τής σττμχληρώ- 
σεως τού ύχό τού χαρόντος Ν.Λ. χροόλεχομένου ορίου ηλικίας, 
έφ’ όχον έχουχι χυμχληρώχει 35ετή συντάξιμον ύχηρεχίαν, άλ
λως χαρχμένουχ: υέχρις ού χυμχληρώχωχι τχύτην, ότε καί 
άχοχτ^χτεύοντχ:. Τό χύτό έφ αρμόζεται να! δ ιά τοϋς έ/. τν;- 
των κχταλχχίαυο/χένου ς ύχό τού ορίου ηλικίας χρό τής σνα- 
χληρώχεως 35ετούς συνταξίμου ύχηρεσιας.

Οΐ έκ τών άνωτερ-ω χυμχληρώσΧντες ή συμχληρούντες του
λάχιστον τεσσάρων καί ήμ.ίσεος έτών ύχηρεσίαν εις τον iaS-μόν 
τού ΊΓχοχλοιάρχου έφ’ όσον έκρίύηχαν χροακτέοι κατ’ έκλο- 
γήν κατά τά ϊύο τελευταίοι έτη ύχό τού άρμοϊίου Συμβουλίου 
κρίσεων χροάγονται ϊύο μήνας χρό τής κατά τά ώς ανω αχο- 
στρατείας των κατόχιν άχοφάχεως ΑΝΣ εις τον βαύμόν τού 
Πλωτάρχου. τι-3έμενοι έκτος οργανικών άρ:·3μών. θύτοι. τί- 
-3εντα: έν συνεχεία εις αύτεχάγγελτον άχοχτρατείαν, 3ι’ ετέ
ρου ΒΑ. μετά 30 ημέρας άχό τής ίη/μιοσιεύσεως τού Β.Λ. τής 
χροαγωγής των. ^

2. Ή ισχύς τής ανωτέρω ϊιατάξεως άρχεταε άτχό 1.1. 
1946 άυευ ϊικαιώματός τίνος λήψεως χάσης φύχεως άνχϊρο- 
μικών άχοϊοχών καί χροσύέτων χαροχών έκ τού Δημοσίου ή 
άλλου Μετοχικού ή ’Ασφαλιστικού Ταμείου καί άνεξαρτήτως 
κχτχλήψεώς των ύχό τοϋ ορίου ήύ.ικίχς. τυχόν ϊέ γενόμενα: 
έν τώ μεταξύ ϊιοικητικαί χράξεις άχοστρατείας άνοσκχλούν- 
τχι καί γίνονται νέχι βάσεις τής άνωτέρω ϊιατάξεως.

ΣΧΕΛΙΟΝ ΝΟΜΟΤ

Περί έχεκτάσεως τών διατάξεων τού Ν.Λ. 92/1974 καί έχί
τών χροχχύέντων καί άχοστρατευ-3ένΤων κατ’ έφαρμογήν
τής χαρ. 2 τού άρ-3ρου 2 τού Ν.Λ. 4520/1966 ’Αξιω
ματικών τού Λιμενικού Σώματος.

Άρ-3ρον 1.
Αί ϊιατάξεις τού Ν.Λ. 92/1974 «χερί ϋχολογισμού τής 

συντάξεως τών ύχό τού άρ-3ρου 2 χαράγραφος 2 τού Ν.Λ. 
.4520/1966 άνακληύέντων καί χροαχύέντων ’Αξιωματικών 
έκ χληοωυ άτων τού Ναυτικού» ένουν έοχ.ουιογήν καί έχί τών 
διά τών Β.Λ. άχό 15.5.1967, 8.8,1967 καί 18.8.1967 χρο- 
αχ-3έντων ’Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος Είϊικών Ύχη- 
ρεσιών καί έν συνεχεία άχοστρατευ-3έντων κατ’ έφαρμογήν 
τής χαρ. 2 τού άρ·3ρου 2 τού Ν.Λ. 4520/1966 «χεοί δη
μιουργίας βχ·3μού Άρχιχλοιάρχου έν τώ Β.Ν. καί ετέρων 
τινών ϊιατάξεων» έν συνϊυαίσμώ χρος τάς ϊιατάξεις τού άρ- 
·3ρου μόνου τού Ν. 5464/1932 «χερί αύ-3εντ:κής έρμηνείας 
τού άρ·5ρου 21 χαρ. 2 τού Ν.Λ. τής 27.5.1927 «χερί ϊιοική- 
σεως τού Έμχορικού Ναυτικού καί χροσύήκης συναφών δια
τάσεων».

'Ap-Spov 2.
Ή ισχύς τού χττρό'/τος άρχετο». άχό της δημοσιεόσεώς 

του διά τής Έφημερίϊος τής Κυβερνήσεως.
Έ/ Ά-ίήναις τή 19 Μαίου 1975

Ό Ύχουργός Οικονομικών
Ε. ΛΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ


