
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
-■ χ jj τχεεί&υ νομού «περ: ρυύμιαεως Δεμάτων τ:νών άρο- 
εωντων τού; Αξιωματικούς καί Άνθυπασπιστχς των 
Ενόπλων Δυνάμεων».

Πρός την Βουλήν τών 'Ελλήνων

ί. βάσει τοϋ Ν.Λ. 1/8/1969 «περί 'Ιεραρχία;, προαγωγών 
χ'. τοποθετήσεων τών μονίμων ’Αξιωματικών τών Ενόπλων 
υνάμεων» ό άπαιτούμενο; προ; προαγωγήν ελάχιστο; 
όνο; παραμονή; τών ’Αξιωματικών εϊ; έκαστον βαθμόν 
ει ώ; άκολούθω; :

3 έτη
4 έτη
5 έτη ή 12 έε συνο/.ικη;

α) Άνθυπολοχαγό;
3) Ύπολοχαγό;
γ) Λοχαγός τ ,

τηρεσία; ’Αξιωματικού, έξ ών δύο εις τον κατεχόμενον 
χθμόν.
δ) Ταγματάρχη; 4 έτη ή 16 έτη συνολικής υπηρεσία; 

ιξιωυατικού. έξ ών δύο εις τον κατεχόμενον βαθμόν.
ζ) Άντισυνταγματάρχης 4 έτη ή 20 έτη συνολικής ύπη- 

:σία; ’Αξιωματικού, έξ ών δύο εις τον κατεχόμενον βαθμόν.
2. Αί θέσεις τών ’Αξιωματικών τών ’Ενόπλων Δυνάμεων 

ίναι ένοποιημέναι μόνον εις τούς βαθμού; τού Άνθυπολο- 
χγού καί Ύπολοχαγοΰ, ήτοι μόνον διά τον βαθμόν τού Ύπο- 

νοχαγοϋ ή προαγωγή λαμβά-' ει χώραν ανεξαρτήτως τής ΰπάρ- 
εεως εις τούτον κενών οργανικών θέσεων, ένώ, διά την 
τεοαγωγήν εις τούς λοιπούς βαθμού; τών ’Αξιωματικών 
απαιτείται ή ΰπαρξι; κενής θέσεως.

3. Ή μη ΰπαρξις κενών οργανικών θέσεων, δι’ έκαστον 
,θμόν συνεπάγεται καθυστέρησιν εις την βαθμολογικήν 
,οαγωγήν τών ’Αξιωματικών καί τήν παραμονήν τούτων 
ί πολλά έτη εις τόν αυτόν βαθμόν καί κυρίως εις τούς 

ιθμού; τού Λοχαγού, Ταγματάρχου καί Άντισυνταγμα- 
χρχου. Οΰτω, ένώ διά τήν προαγωγήν τών Ταγματαρχών 
.; τόν βαθμόν τού Άντισυνταγματάρχου, απαιτούνται 16 
.νολικά έτη υπηρεσίας ώς μονίμου ’Αξιωματικού, ούτοι 
τραμένουν εις τόν βαθμόν αυτόν έπί πολύ μετά τήν συμπλή- 
Jtr.v τού ανωτέρω συνολικού χρόνου, συνεπεία έλλείφεο/ς 

:. μόνον αναλογών οργανικών θέσεων.
4. Διά τού άρθρου 52 τού Ν.Δ.445/1974 «περί Ιεραρχία; 
ί Προαγωγών τών Άνθυπασπιστών καί Μονίμων καί 
Οελοντών 'Οπλιτών ’Ενόπλων Δυνάμεων» προβλέπεται 
τθολογική έξομοίωσις τών Άνθυπασπιστών πρό; Άξιω- 
τικούς άναλόγως τού χρόνου παραμονής των εις τόν βα- 
όν τού Άνθυπασπιστού, ώς ακολούθως :
α) Άπό 4 εως 7 έτών, πρός Άνθυπολοχαγούς 
3) Άπό 7 έως 11 έτών. πρός 'Υπολοχαγού; 
γ) Άνω τών 11 έτών, πρός Λοχαγούς.

5. Ή ανωτέρω μισθολογική έξομοίωσις τών Άνθυπασπι- 
ϋν έγένετο πρός τόν σκοπόν τής βελτιώσεως τής μισθολο- 
ή; των θέσεως. έν δψει τού γεγονότος δτιή προαγωγική 
λιξις τούτων είς τούς ανώτερους βαθμού; (Άνθυπολο- 
'ού - Λοχαγού) είναι λίαν δυσχερής.
3. Κατά τήν εφαρμογήν τής ανωτέρω διατάξεω; διεπι- 
ύθη ότι ικανό; άριθμός Άνθυπασπιστών δέν έπωφελήθη 
τή; . μισθολογική; έξομοιώσεως, καθ’ όσον παρέμεινον 

. πολλά έτη είς τούς βαθμούς τών Ύπαξιωματικών, μέ 
ντέλεσμα νά δημιουργηθή μισθολογική άνισότης μεταξύ 
θυπααπιστών προερχομένων έκ τής αυτής τάξεως.
. Πρός τόν σκοπόν, όπως άφ’ ενός μέν άμβλυνθούν αί 

τμενεΐς διά τούς Αξιωματικούς συνέπεια·., έκ τής έπί 
λά έτη παραμονής εις τόν αύτόν βαθμόν, άφ’ ετέρου δέ 
ή ή υφιστάμενη ώς άνω μισθολογική άνισότης μεταξύ 
συ π ασ.. ιστών καί δημιουργηθή οΰτω, παραλλήλους, σο- 
όν κίνητρον κατατάξεως είς τάς ’Ενόπλους Δυνάμεις 
αναγκαίου άριθμού τών τόσον απαραιτήτων Ύπαξιω- 

τικών, έκ τών όποιων προέρχονται οί Άνθυπασπισταί, 
ετάγη τό παρόν σχέδιον νόμου.

8. Διά τών έπί μέρους διατάξεων τού νομοσχεδίου προ- 
βλέπονται:

α) Διά τής παραγράφου 1 τού άρθρου ί μισθολογική προα
γωγή τών Αξιωματικών είς τόν επόμενον βαθμόν διά πρά- 
ξεως τού Υπουργού Εθνικής Άμυνης, άμα τή συμπληρώσει 
τού κάτωθι χρόνου συνολικής πραγματική; ύπηοεσία; μονί
μου Αξιωματικού :

'Υπολοχαγοί : 9 έτη
Λοχαγοί : 14 έτη
Ταγματάρχαι : 18 έτη
Άντισυνταγματάρχαι : 22 έτη
'Ο χρόνος ούτος είναι έπηυξημένος κατά 2 έτη, έναντι 

τού συνολχκώς άπαιτουμένου τοιούτου διά τήν προαγωγήν 
είς έκαστον βαθμόν.

β) Διά τής παραγράφου 2 τού αύτού άρθρου προβλέπεται 
βαθμολογική προαγωγή τών μισθολογικώς προαχθέντων 
Αξιωματικών είς περίπτωσιν άποχωρήσεώς των έκ τής 
υπηρεσίας καθ’ οίονδήποτε τρόπον, καί έφ’ όσον κρίνονται 
προακτέοι, πλήν τής περιπτώσεως άποτάξεως ή άποστρατείας 
λόγω καταδίκης ή πειθαρχικού παραπτώματος.

γ) Διά τού άρθρου 2 προβλέπεται ότι διά τήν μισθολογικήν 
έξομοίωσιν τών Άνθυπασπιστών πρό; Αξιωματικούς θά 
λαμβάνεται ύπ’ δψιν, άναλόγω; τής περιπτώσεως ή ό χρόνος 
παραμονής είς.τόν βαθμόν τού Άνθυπασπιστού ή ό συνολι
κός τοιούτος τής υπηρεσίας αυτών ώ; 'Υπαξιωματικών καί 
Άνθυπασπιστών.

δ) Διά τού άρθρου 3 τού νομοσχεδίου καταργούνται αί 
παράγραφοι 1 έως 7 τού άρθρου 52 τού Ν.Δ.445/1974, ώς 
τούτο συνεπληρώθη διά τού Ν.744/1977.

9. Είς τάς προαναφερθείσας ρυθμίσεις άποβλέπει τό 
παρόν νομοσχέδιον, τού όποιου προτείνομεν τήν ψήφισιν.

’Εν Άθήναις τή. 24 Αύγουστου 1979 
Οί Υπουργοί

Οικονομικών Προεδρίας Κυβερνήσεως
Α. ΚΑΝΕΛΛΟ Π ΟΥΛΟΣ Κ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

’Εθνικής Άμύνη;
ΕΥΑΓ. ΑΒΕΡΩΦ - ΤΟΣΙΤΣΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΓΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ
Έπί χεδίου νόμου «περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών άφοριό-

των τούς Άξκούς καί Άνθυπασπιστάς τών Ενόπλων
Δυνάμεων».

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΑΙ ΔΙΑΤ.ΑΞΕΙΣ 
Άρθρον 52 Ν.Δ 445/1974 ώ; συνεπληρώθη διά Ν.744/1977

Άρθρον 52.
Έξομοίωσις Άνθυπασπιστών άπό άπόψεως άρεοδοχών.

1. Οί Άνθυπασπισταί έξομοιούνται άπό άπόψεως απο
δοχών πρός Αξιωματικούς, άναλόγω; τών έτών παραμονής 
είς τόν βαθμόν τού Άνθυπασπιστού, ώς άκολούθως :

α) Άπό τεσσάρων (4) έως επτά (7) έτών είς τόν βαθμόν 
πρός Άνθυπολοχαγούς.

β) Άπό επτά (7) έως ένδεκα (11) έτών είς τόν βαθμόν 
πρός Ύπολοχαγούς.

γ) Άνω τών ένδεκα έτών είς τόν βαθμόν, πρό; Λοχχ- 
γούς.

2. Ή έξομοίωσις συνίσταται είς τήν λήψιν τόσον τού 
βασικού μισθού, όσον καί τών έπιδομάτων τού αντιστοίχου 
βαθμού πρός όν έξομοιούνται.

3. Διά τήν λήψιν έπιδόματο; εύδοκίμου παραμονής τά 
έτη υπηρεσίας Άνθυπασπιστού θεωρούνται ώς διανυθέντα 
είς τούς άντιστοίχους βαθμούς, πρός οΰς έξομοιούνται μι- 
σθολογικώς.



4. Ίο Τεχνικόν έττίδομα τών λαμβανόντων άποδοχάξ 
’Αξιωματικού Άνθυτταστπ.στών υπολογίζεται έτί τού βα
σικού μισ6οϋ τοϋ Άνθυ τα άπιστου.

5. Άνθυπχσπισταί προχγόμενοι εις Αξιωματικούς εξα
κολουθούν νά λαμβάνουν τάς άποδοχάξ τοϋ βαθμού, προν 
έςομοιούντο μισθολογικώς, πρό της προαγωγής των.

6. ΑΙ διατάξεις των παραγράφων 1,2 και 3 τού παρόν
τος άρθρου εφαρμόζονται και επί των .ΰττηρετούντων κατά 
τήν δημοσίευσιν τοϋ παρόντος Νομοθετικού Διατάγματος 
’Αξιωματικών των προερχομένων έξ 'Υπχξιωμχτικών. Διά 
τήν μισθολογικήν έςομοίωσιν τούτων προσβετρείται εις τον 
διανυθέντα χρόνον Άνθυπχσπιστοΰ καί ο διανυθείς τοιοϋ- 
τος είς τούς βαθμούς Αξιωματικών. - ν^-τι: ·; ...

6. Οΐ Μονιμοποιηθέντες έξ’ άνακατάτάςεως Άνθυπα- 
σπισταί λογίζονται ότι κέκτηντχι τοϋ βαθμού τού Άνθυ: 
πασπιστοΰ άφ’ ής συνεπλήρωσχν εννεαετή (9ετή) πραγμα
τικήν υπηρεσίαν άπό τής ονομασίας των ώς άνακατατεταγμέ- 
νου Σμηνίου.

7. Διά τόν υπολογισμόν τής εννεαετούς πραγματικής 
υπηρεσίας λαμβάνεται ύπ’ όψιν καί προσμετρειται ή ύπη- 
ρεσία.

α) Ή πραγματικώς διχνυΟεΤσχ μετά τήν ονομασίαν των 
ώε άνακατατεταγμένων Σμηνιών εις τάς ’Ενόπλους Δυνά
μεις καί είς τάς λοιπάς Δημοσίας 'Υπηρεσίας ύφ’ οίανδή- 
ποτε σχέσιν, έφ’ όσον άνχγνωρίζετχι. ώς συντάξιμος.

β) 'Η είς Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου καί 
οργανισμούς Τοπικής Αύτοδιοικήσεως πραγματικώς διχ- 
νυθεΐσα, μετά τήν ονομασίαν των ώς άνακατατεταγμένων 
Σμηνιών, έφ’ όσον αΰτη αναγνωρίζεται ώς συντάξιμος υφ 
οίανδήποτε σχέσιν.

• ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ1·:
Ιίερί ρυ-βμίσεως -βεμάτων πινών άφορώντων τού; ’Αξιωμα

τικού; καί Ά;-β·υπ·χσπισ:άς των ’Ενόπλων. Δυνάμεων.

Άρ-βρον 1.
Μισ-βολογική Προαγωγή ’Αξιωματικών.

1. ’Αξιωματικοί άπό τοΰ δα-βμοϋ τοϋ Ύπολονχγαΰ μέχρι 
καί τού Άντισυνταγματάρχαυ καί οί αντίστοιχο: τών λοιπών 
λάδων. συμπληρούν τε ς τόν κχτω-Si χρόνον πραγματική; συνο
λική; υπηρεσία; μονίμου—’Αξιωματικού, προάγω.τα: μισ-So- 
λογικώ; είς τόν ανώτερα, 6α-βμόν, έφ’ όσο; προίλέπετα; 
ούτος εί; τό Σώμα ή Γενικήν ειδικότητα τοϋ Σώματος είς 
ην ανήκουν, διά Πράξεω; τοϋ Υπουργού Έόνικής Άμύνη; 
καί παρέχεται είς τούτου; έ δοτικός μισ-βός τού ανώτερου 
δα-βμαύ, προσαυξανόμενο; διά τών πάση; φόσεω; έπιδαμάτων 
καί λοιπών παροχών, ώ; έάν οί Αξιωματικοί αυτοί εΐχον 
προαχΰή δα-βμολογικώς εί; τόν δα-βμόν τούτον:

α. Τπολοχαγοί : 9 έτη
ί. Λοχαγοί : 14 έτη

_ Ί· Ταγματάρχαι : 18 έτη
ο. Άντισυνταγματάρχαι : 22 έτη
2. Οί κατά τήν προηγσυμένην παράγραφον τοϋ παρόντος 

άρ-βρου λοδόντες τάς άποϊοχάς τού ανωτέρω δα-βμσϋ ’Αξιω
ματικοί επί τή αποχωρήσει των έκ τής ύπηρεσίας. κα-S οίον- 
δήποτε τρόπο·; και έφ’ όσον κρίνονται ώς προακτέο:, προάγον- 
ται αυτοδικαίως εί; τόν δα-βμόν τοϋ όποιου ό μισ-βο; άπε- 
νεμήβη είς αυτούς, πλήν τής περιπτώσοως άποτάξεω; ή 
αποστρατεία; λόγω καταδίκης ή πει-β αρχικού παραπτώματος.

3. Διά τήν αύτοδιχαίχν κατά τήν παράγραφον 2 τοϋ πα
ρόντος άρ-βρου όα-βμολογικήν προαγωγήν τών ’Αξιωματικών 
ή κρίσις αυτών ώς προακτέων προκύπτει έκ τών οικείων πι
νάκων κρίσεως, άλλως ένεργείτα; ύπό τοϋ κατά Κλάδον 
άρμοίίου Συμδουλίοο Κρίσεως κατά τάς ϊιατάξεις τού Νό
μου περί ιεραρχίας καί προαγωγών, δάσει σχετικών προτά
σεων τής ύπηρεσίας.

'Αυκβρον 2.
Μισ-βολογική Π ροαγωγή ’ Α νόνπασπιστών.

1. Οί ΆνόΚ/πασπισταί έξομοιούνται άπό άπόόεως αποοο- 
χών προς ’Αξιωματικούς, άνα/,όγως τών έτών παραμα;ής 
των είς τόν δα-βμόν τοϋ Άν-βυπασπιστού ή τής συνολικής 
πραγματικής υπηρεσίας των ώς Ύπαξιωματ-.κών κ.αί Αν- 
υ υπασπιστών, ώς άκολού-βως:

α. Άπό τεσσάρων (4) έως επτά (7) έτών είς τό; δαυμόν 
τοϋ Άνόυπασπιστοϋ ή άπό δέκα έξ (16) έως δέκα εννέα 
(19) έτών συνολικής πραγματικής υπηρεσίας, ώ; Ύπαξιω- 
ματικών χαί Άν-βυπασπιστών, πρός Άν-βυπολοχχγούς.

δ. Άπό έπτά (7) έώς ένδεκα (11) έτών εις "τόν όχόμόν 
τοϋ Άν-βυπασπιστοϋ ή άπό δέκα εννέα (19) έως είκοσι τριών 
(23) έτών συνολικής πραγματικής ύπηρεσίας, ώς Υπαξι'ώ- 
ματικών καί Άνόοπασπιστών, πρός Ύτολοχαγούς. ;

γ. Άνω τών ένδεκα (11) έτών είς τόν 6α-βμό; τοϋ Άν- 
ύυπασπιστού ή άνω τών είκοσι τριών (23) ετών συνολικής 
πραγματικής ύπηρεσίας ώς Ύπαξιωματικών καί Άν-βυπα- 
σ π ιστών, πρός Λοχαγούς.

2. Διά τόν ύπολογ-ομόν τού έν παραγράφω 1 τού παρόν- 
τος άρ-βρου χρόνου, δέν λαμδάνεται ύπ’ δψει ό άπολεσ-βείς 
χρόνος συνεπεία δυτμενοϋς κρίσεως, ώς παραμένοντος είς τόν 
αυτόν όα-βμόν καί γενικώτερον ό μή λαγιζόαενος ώς χ_ρονος 
ύπηρεσίας εις τόν δαόμόν, ώς προς το δικαίωμα προαγωγής 
σάσει τή; παραγράφου 7 τοϋ άρ·βρου 13 τοϋ Ν.Δ. 445/1974.

3. Ή έξομοίωσις συνίσταται είς τήν λήψιν τόσον τοϋ £α- 
σικοϋ μισ-βοϋ, όσον καί τών έπιδομάτων τοϋ αντιστοίχου 6α- 
•βμοϋ πρός όν έξομοιούνται, έκτός τοϋ τεχνικού επιδόματος 
τό όποιον υπολογίζεται έπί τοΰ δασικού μισ-βοϋ τοϋ "Λνύυ- 
πατπιστοϋ.

4. Άν-β·υπασπ:σταί προαγόμενοι είς Αξιωματικούς έξα- 
κολου-βοϋν καί μετά τήν προαγωγήν των νά έξομοιούνται μι- 
σ-βολογικώς ώς είς τήν παράγραφον 1 τοϋ παρόντος καθο
ρίζεται, πρσσμετροϋντες είς τόν διανυ-βέντα χρόνον Άν·βυπα- 
σπιστού καί τόν δια;υόμενον τοιοϋτον είς τούς όα-βμούς ’Α
ξιοκρατικών.

δ. Οί μονμιοπο:ηβεντες έξ άνακ-ατατάξεως Άνβυπασπ:- 
στα: λογίζεται ότι κέκτηντα; τού ta-βμοϋ τού Άν-βυπχσπι- 
στοϋ άφ’ ής συνεπλήρωσαν ένναετή (θετή) πραγματικήν ϋ- 
πηεεσιαν άπό τής ονομασίας των ώς χνακατατεταγμένου Σμη
νίου. Διά τόν υπολογισμόν τής εννεαετούς πραγματ.κής υπη
ρεσίας λαμδάνεται ύπ’ όψιν καί προσμετρείται ή υπηρεσία:

α. Ή πραγματικώς οιανυ-βείσα μετά τή; ονομασία; των 
ώς άνακατατεταγμένων Σμηνιών είς τάς Ενόπλους Δυνάμεις 
καί είς τάς λοιπάς Δημοσίας 'Υπηρεσίας ύφ’ ο:α.δήποτε 
σχέσιν. έφ’ όσα; άναγνωρίζετα.· ώς συντάξιμος.

6. Ή είς Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου καί ’Ορ
γανισμούς Τοπικής Αύτοδιοικήσεως πραγματικώς δ:α;υ-βεϊ- 
σια μετά τήν ονομασία; των ώς άνακατατεταγκένων Σμηνιών, 
έφ’ όσα; αύτη άναγωρίζετα: ώς συντάξιμος ύφ οίανδήποτε 
σ/έσιν.

Άρόρον 3.
Α! παράγραφοι 1 έως 7 τοϋ άρ-βρου 52 τού Ν.Δ. 440/ 

1974. ώς τούτο συνεπληρώ-βη διά τοϋ Ν. 744/1977. καταρ- 
γοϋνται.

Άρ-βρον 4.
Ή ίσχ-ύς τού παρόντος νόμου άρχεται άπό τής δηκοσιεύσεώ; 

του διά τής Εύφημε:ίσος τής Κυδερνήσεως.
’Εν Α·βή;αις τή 24 Αύγουστου 1979 

Ο: Υπουργοί
Οικονομικών Πσοεδρίας Κυόεονιφσεως

Α. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΥΛΟ Σ
Έ-βνικής Αμύνης

ΕΥΑΓ. ΑΒΕΡΩΦ—ΤΟΣΓΓΣΑΣ


