
Έπί σ/εδίου Νόμου «περί τροποποιήσεως τού Ν.Δ. 178/1969 
«περί 'Ιεραρχίας, Προαγωγών καί Τοποθετήσεων ~τών 
μονίμων αξιωματικών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί ετέρων 
τινών διατάξεων».

Πρός τήν Βουλήν ιών 'Ελλήνων
1. Τό ΝΔ 178/1969 «Περί ιεραρχίας, προαγωγών καί 

τοποθετήσεων τών μονίμων άξιωματικών τών Ένοπλων 
Δυνάμεων» άναθεωρεΐται ήδη υπό τοϋ Υπουργείου Έθνι-. 
κής Άμύνης, πρόκειται δέ προσεχώς να κατατεθή εις τήν 
Βουλήν προς ψηφισιν.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Ιην Μαίου, υποβάλλεται'τό ύπ’ όψιν σχέδιον Νομού περι- 
λαμβάνον μόνον διατάξεις άφορώσας εις θέματα έςελίξεως 
καί σταδιοδρομίας τών Άξιωματικών τών ’Ενόπλων Δυνά
μεων καί αί όποΐαι ουδόλως επηρεάζονται έκ τοϋ προς ψη- 
φισιν νόμου «Περί 'Υπουργείο^ ’Εθνικής Άμύνης». .·

3.· Ή ταχεία έπιψήφισις τοϋ παρόντος νομοθετήματος 
καί ή έφαρμογή τούτου από τάς προσεχείς ετήσιας.κρίσεις 
καθίσταται έξ αντικειμένου αναγκαία καθ’ όσον θά βελτιώση 
την ποιότητα τών στελεχών τών ’Ενόπλων Δυνάμεων εις 
τούς άνωτέρους καί άνωτάτους βαθμούς καί θά έπιλύση 
εις ικανοποιητικόν βαθμόν θέματα έξελίξεως καί σταδιοδρο
μίας τών Άξ/κών τών Ένοπλων Δυνάμεων γενικώς, αντικεί
μενα άτινα προάγουν έν τώ τέλει τό συμφέρον της Υπηρε
σία:.

άδειαν, τη αιτήσει των, Αξιωματικούς τών ’’Ενόπλων 
Δυνάμεων θά λογίζεται ώς χρόνος υπηρεσίας έν τώ βαθμώ 
ό τοιοϋτος μέχρις ενός έτους έφ’ όσον ό ελάχιστος προς 
προαγωγήν χρόνος διά τον βαθμόν των είναι μείζων τών 
δύο ετών. ' Η θέσπισις της ανωτέρω διατάξεων. θά άποτελέση 
κίνητρον. διά τούς έπιθυμούντας ν’ αποκτήσουν πρόσθετον 
επιστημονικήν κατάρτισιν ’Αξιωματικούς τών ’Ενόπλων 
Δυνάμεων καί ούτως εμμέσως προάγεται τό συμφέρον της 
'Υπηρεσίας. Δεν καθίσταται δέ εφικτή ή έκμετάλλευσις τής 
διατάξεως ύπό τών ενδιαφερομένων καθ’ όσον εις τήν 'Υπη
ρεσίαν παρέχεται τό δικαίωμα τής έγκρίσεως ή μή της 
αϊτόν μ r/η; εκπαιδευτικής άδειας. ' Η διάταξις αυτή ί'σχυε 
καί παλαιοτερον, κσταργη'Ιεΐσα διά τοϋ Ν.Δ. 178/1969.

8. Διά τοϋ άρθρου 4 ρυθμίζεται ό χρόνος διοικήσεως ή 
ειδικής υπηρεσίας διά τό Ναυτικόν. Ούτω διά τής παρα
γράφου 1 τοϋ ώς άνω άρθρου καθορίζεται ότι οί ύπηρετρΰντες 
Αξιωματικοί τοϋ Πολεμικού Ναυτικού εις Μονάδας Αερο
πορίας Ναυτικής Συνεργασίας, Ελικοπτέρων καί Υποβρυ
χίων Καταστροφέων θά προσμετρούν ώς χρόνον θαλάσσιας 
υπηρεσίας μόνον εν έτος είς έκαστον βαθμόν καί ούχί άπαντα 
τον χρόνον ύπηρεσίας των είς τάς μονάδας ταύτας, ώς
ισχύει- σήμερον . Διά της παραγράφου 1 ο/σαυτως του αυτου
ώς άνω άρθρου καθορίζεται διά τον βαθμόν τοϋ 'Υποπλοιάρ
χου ώς έλάχιστος χρόνος διοικήσεως ή ειδικής ύπηρεσίας 
διά τούς Μαχίμους άξιωματικούς τοϋ Ναυτικού δύο έτη 

; θαλασσίας-ύπηρεσίας αντί τοϋ ΐσχύοντος σήμερον ενός έτους 
τοιαύτης ύπηρεσίας καί ενός έτους ώς Κυβερνήτου. Διά τών 
άνωτέρω διατάξεων σκοπεΐται, διά μέν τής παραγράφου 1 
ή λελογισμένη παραμονή τών Άξ/κών εις εΐδικάς Μονάδας 
διά τοϋ περιορισμού τοϋ χρόνου θαλάσσιας .υπηρεσίας είς 
έν έτος, διά δέ τής παραγράφου 2 ή άπρόσκοπτος έξέλιξις 
τών Υποπλοιάρχων (Μαχίμων) καθ’ όσον είναι, έκ τοϊς 
πράγμασιν, αδύνατον άπαντες οί 'Υποπλοίαρχοι νά διανύσουν 

. έν έτος, έν. τώ βαθμώ, ώς Κυβερνήται. ,. -
4. Είς τάς έπομένας παραγράφους αναλύονται λεπτομε- 

ρώς 'αί διατάξεις τούτου. ' ' . : ".' -
.’.‘τ δ’.,Διά τοϋ άρθρου 1 ρυθμίζεται'ή άρχαιότης τών έκ'τής 
Σχολής Δοκίμων προερχόμένων Μαχίμων Άξιωματικών 
της αυτής τάξεώς. ·Ή οριστική άρχαιότης τών άνώτέρω 
-Άξιωματικών θά καθορίζεται μετά τήν-άποφοίτησιν τού
των έκ τοϋ Σχολείου Γενικής Έκπαιδεύσεως βάσει τοϋ 
άθροίσματος τής βαθμολογίας των κατά τήν έξοδόν των 
έκ τής Σχολής Δοκίμων κατά τά 2/3 καί τής τοιαύτης τών 
αποτελεσμάτων τών Σχολείων Γενικής Έκπαιδεύσεως κατά 

'.τό 1/3. Τό αύτό ισχύει καί διά τούς λοιπούς ’Αξιωματικούς 
..τοϋ Πολεμικού Ναυτικού οί όποιοι άποφοιτοϋν έκ Παρα
γωγικών Σχολών καί διά τούς όποιους προβλέπεται φοίτη- 
σις είς Σχολ.εΐα Γενικής Έκπαιδεύσεως. " ■ '*/··-

■' .Παρομοίά, πρός τήν "άνωτέρω θεσπιζοριένην, διάταξις 
ίσχυε καί παλαιοτερον, καταργηθεΐσα διά τοϋ Ν.Δ. 178/
1969. ·.

6. Διά τοϋ άρθρου 2 ρυθμίζεται ό έλάχιστος χρόνος 
παραμονής έν τώ κατεχρμένω βαθμώ τών άνωτάτων ’Αξιω
ματικών πρός άπόκτησιν τυπικών προσόντων προαγωγής, 
■όστις καθορίζεται είς έν έτος αντί τοϋ ΐσχύοντος σήμερον 
ητών εξ μηνών. Ή άνωτέρω θεσπιζόμενη διάταξις ίσχυεν 
από άνέκαθεν μέχρι τό έτος 1973. '.Η έπταετία, δΓ ειδικούς 
λόγους έξυπηρετούντας τούτην, έθέσπισε κατά τάς άρχάς 
τοϋ έτους 1974 ώς έλώχιστον χρόνονζτόν τοιοΰτον τών Ιξ 
μηνών. Ή παραμονή τών άνωτάτων άξιωματικών είς τον 
•κατεχόμενον βαθμόν τουλάχιστον επί έν έτος κρίνεται άπα- 
ραίτητος καθ’ όσον οϋτοι τοιουτοτρόπως άποκτοΰν τήν άπαι 
τουμένην διά τον βαθμόν των εμπειρίαν μέ άποτέλεσμα 
τήν βελτίωσιν τής επαγγελματικής τών καταρτίσεως, πρός 
τό συμφέρον τής 'Υπηρεσίας.

9. Διά τοϋ άρθρου 5 άντικαθίσταται τό άρθρον 15 τοϋ 
Ν.Δ. 178/1969. Αί ένεργ ζύμεναι τροποποιήσεις είναι αί 
κάτωθι 1 [I

α) Ώς άπαραίτητον τυπικόν προσόν πρός κρίσιν.καί 
προαγωγήν καθορίζεται ή «άπόφοίτησις» καί ούχί ή «επι
τυχής άποφοίτησις» ώς ισχύει σήμερον, καθ’ όσον ή επι
τυχής ή μή άποφοίτησις άποτελεΐ ουσιαστικόν προσόν λάμ-* 
βανόμενον ύπ’ όψιν κατά τάς κρίσεις τών Άξιωματικών 
τών Ενόπλων Δυνάμεων καί ούχί τυπικόν τοιοΰτον. ·

β) Είδικώς διά τούς άξιωματικούς Σωμάτων τής Αε
ροπορίας διά τούς όποιους προβλέπεται ό βαθμός τοϋ Τα
ξιάρχου καθορίζεται όπως οΰτοι δύνανται νά κρίνωνται.. 
έστω καί έάν δέν έχουν φοιτήσει είς τό τμήμα άνωτέρών 

•τής Σχολής Πολέμου τής Αεροπορίας, άλλά νά μή δύ- 
νανται νά προαχθοΰν έάν δέν άποφοιτήσουν έκ τούτου. Ή 
διάταξις αυτή δίδει τήν δυνατότητα είς τήν Διοίκησιν νά 
άποστρατεύη τούς έκ τούτων αποδεδειγμένους ύστεροϋντας 
χωρίς νά είναι υποχρεωμένη νά άποστέλλη 'τούτους πρός' 
φοίτησιν ολίγον πρό τής άποστρατείας των.
Ζ 10. Διά τών άρθρων 6 καί 7 άντικαθίστανται αί παρά

γραφοι 3 καί 4 τοϋ άρθρου 19 καί ή παράγραφός 2 τοϋ άρ
θρου 27 τοϋ Ν.Δ.' 178/1969 ώς συνέπεια 'τής άλλάγής 
τών ’δυνατών κρίσεων είς τούς βαθμούς Συνταγματάρχου 
καί Ταξιάρχου ώς έν άρθροις 8, 9 καί 10 καθορίζεται./·

11. Διά τών άρθρων 8, 9 καί 10 αντικαθίστανται αί δια
τάξεις αί άφορώσαι είς-τάς κρίσεις τών Αντιστράτηγων,> 
'Υποστρατήγων "Οπλων τοϋ Στρατού Ξηρας, ώς καί τών 
Ταξιάρχων καί Συνταγματαρχών καί άντιστοίχων βαθμών- 
Ναυτικού, Αεροπορίας καί Κοινών Σωμάτων. Οότω κα- ■ 

. θορίζονται τά κάτωθι : , , .
" 7. Διά τοϋ άρθρου 3 ρυθμίζεται ό χρόνος ό λογιζόμενος 
ώς χρόνος υπηρεσίας έν τώ κατεχομένω βαθμώ διά τούς 
αίτοϋντας καί λαμβάνοντας έκπαιδευτίκήν άδειαν Αξιωμα
τικούς τών Ενόπλων Δυνάμεων. Ούτως ή θεσπιζόμενη διά- 
ταξις καθορίζει, ότι, διά τούς λαμβάνοντας έκπαιδευτικήν

α) Οί Αντιστράτηγοι, Αντιναύαρχοι καί Άντιπτέραρ- 
χοι πλήν τών Αρχηγών, δύνανται νά κρίνωνται καί όποτεή 
δήποτε, αύτεπαγγέλτως ύπό τοϋ ΑΣΕΔ, ανεξαρτήτως χρό
νου παραμονής είς τόν κατεχόμενον βαθμόν, μέ τάς είς 
έπομένην ύποπαράγραφον κρίσεις. · . '



— 2 —
β) Κατά τάς ταχτικός έτησίας κρίσεις: . '~ ·
(1) Οί 'Υποστράτηγοι "Οπλων τοϋ Στρατού Ξηρας 

αντί της μέχρι σήμερον κρίσεώς των ώς «Διατηρητέων» 
καί «Άποστρατευτέων» κρίνονται έπι πλέον καί ως «Εύ- 
δοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομίαν των». ,

(2) Οί Ταξίαρχοι. καί ’Αρχιπλοίαρχοι αντί της μέχρι 
σήμερον κρίσεώς των ώς «Διατηρητέων» καί «’Αποστρα
τευτέων» κρίνονται καί ώς «Προακτέοι κατ’ άρχαιότηςα». 
Οί κρινόμενοι ώς «Προακτέοι κατ’ αρχαιότητα» προάγον- 
ται, προ τής άποστρατείας των, εις τον επόμενον βαθμόν, 
ανεξαρτήτως προαγωγής νεωτερου των, και εντός μηνος 
άποστρατεύοντάι.

• (3) Οί Συνταγματάρχαι, Πλοίαρχοι καί Σμήναρχοι
άντί τής μέχρι σήμερον κρίσεώς των ώς «Προακτέων κατ 
εκλογήν», «Παραμενόντων εις τον αυτόν βαθμόν» και « Α
ποστρατευτέων», κρίνονται ώς καί οί Ταξίαρχοι καί Αρχι
πλοίαρχοι μέ τάς αύτάς κρίσεις καί συνέπειας.

γ) Κατά τάς κρίσεις πρός πλήρωσιν κενών θεσεων ανω- 
τέρου βαθμού :

(1) 'Οσάκις κενοΰνται θέσεις άνωτέρου βαθμού, οί 
'Τποστράτηγοι, ·οί Ταξίαρχοι καί οί ’Αρχιπλοίαρχοι εις 
τούς όήοίους προστίθενται διά τοϋ ΰπ’ δψιν σχεδίου νόμου 
καί οί Συνταγματάρχαι, Πλοίαρχοι καί" Σμήναρχοι κρί- 
vovrat έκ νέου καί επιλέγονται, διά την πλήρωσιν των ώς 
άνω κενών θέσεων, οί· έχοντες τα διά την κατ’ εκλογήν 
προαγωγήν ουσιαστικά προσόντα, οίτινες καί προάγονται.
- (2) Οί μή έχοντες τά προσόντα ταϋτα άρχαιότεροι τών
προαγομένων κρίνονται ώς «Εΰδοκίμως τερματίσαντες τήν 

. σταδιοδρομίαν των», άντί τής μέχρι σήμερον κρίσεώς των 
ώς «παραμενόντων εις τον αυτόν βαθμόν». ·
" (3) Οί ούτω παραλειπόμενοι. Ταξίαρχοι καί Συνταγμα- 
τάρχαι καί οί αντίστοιχοι τοϋ Ναυτικοϋ, ’Αεροπορίας καί 
Κοινών Σωμάτων,' προάγονται προ τής άποστρατείας των 
εις τον επόμενον βαθμόν, ώς ισχύει καί σήμερον, καί εντός 
μηνός αποστρατεύονται. ' ■ ' . ' '

12. Διά τών προαναφερθεισών διατάξεων τών άρθρων 
8,9, καί 10 σκοπεϊται ή έπίλυσις τοϋ υφισταμένου σοβα- 
ρωτάτου προβλήματος έξελίξεως τών ’Αξιωματικών ιδίως 
τοϋ Στρατοϋ Ξηρας, οί όποιοι, καίτοι ύπηρετοϋν έπί 29 
£τη είς τάς ’Ενόπλους Δυνάμεις, εύρίσκονται είσέτι εις τον 
βαθμόν τοϋ Άντισυνταγματάρχου. Τό γεγονός τούτο έπι- 
δρα δυσμενώς έπί 'τοϋ ήθικοϋ τών στελεχών καί δημιουργεί 
πρόβλημα ομαλής διαδοχής εις τήν Ηγεσίαν τών ’Ενόπλων 
Δυνάμεων.

13. Τό άρθρον 11 εναρμονίζει τάς διατάξεις κρίσεων τών 
’Αξιωματικών Σωμάτων 'καί Ειδικών καταστάσεων τών 
διανυόντων τον τελευταϊον βαθμόν τής έξελίξεώς των μέ 
τάς καθορισθείσας ώς άνωτέρω κρίσεις τών λοιπών ’Αξιω
ματικών.

14. Διά τοϋ άρθρου 12 άντικαθίσταται τό άρθρον 38 
τοϋ Ν.Δ. 178/1969, τό άναφερόμενον είς τήν σύνταξιν τών 
Πινάκων κρίσεων, ώς συνέπεια τών προαναφερθεισών άλ- 
λαγών είς τάς κρίσεις τών άνωτάτων άξιωματικών ώς καί , 
τών Συνταγματαρχών, Πλοιάρχων καί Σμηνάρχων.

15. Διά τοϋ άρθρου 13 άντικαθίσταται τό άρθρον 41 τοϋ 
Ν.Δ. 178/1969 ένεργουμένων τών κάτωθι τροποποιήσεων.

α) Οί Άντισυντάγματάρχαι, Άντιπλοίαρχοι καί ’Αντι
σμήναρχοι κρινόμενοι ώς παραμένοντες εις τον αύτύν βαθμόν, 
έφ’ όσον προαχθή νεώτερός των, προάγονται καί ούτοι καί · 
εντός μηνός άποστρατεύονται, 'έκτος έάν δεν δικαιούνται 
πλήρους συντάξεως οπότε τίθενται έκτός οργανικών θέσεων, 
έφ’ όσον τό έπιθυμοϋν, προαγόμενοι άμα τή συμπληρώσει 
πλήρους συντάξεως ύπό ώρισμένας προϋποθέσεις.

β) Διά τούς ’Αξιωματικούς άπό τοϋ βαθμοΰ τοϋ Ύπο- 
λοχαγοΰ μέχρι καί τοϋ Ταγματάρχου ώς καί διά τούς Άντι- 
συνταγματάρχας τών οποίων δεν προήχθη νεώτερός, τούς 
κρινομένους ώς «παραμένοντας εις τον αύτόν βαθμόν», · 
παραμένουν αί ίσχύουσαι διατάξεις.

γ) Διά τούς κατά.τά άνωτέρω κρινομένους ώς «παραμέ? 
νοντας είς τόν αύτόν-βαθμόν», άντί τής υποχρεωτικής έντός 
μηνός μεταθέσεώς των, καθορίζεται δυνητική τοιαύτη τή 
προτάσει τοϋ οικείου Συμβουλίου Κρίσεων καί έντός τρι
μήνου. Τοΰτο καθ’ όσον είναι δυνατόν ή δυσμενής κρίσις νά 
έστηρίχθη είς παλαιάς έκθέσεις ίκανότητος, ή δέ τελευταία 
τοιαύτη τής Μονάδος είς ήν ύπηρετεΐ νά είναι άρίστη. ··.

16. Διά τοϋ άρθρου 14 άντικαθίσταται τό άρθρον 42 τό 
όποιον άναφέρεται είς τήν θέσιν έκτός οργανικών θέσεων τών 
’Αξιωματικών τών ’Ενόπλων Δυνάμεων, συνεπεία δυσμενούς 
κρίσεώς άπό τοϋ βαθμού τοϋ Ύπολοχαγοϋ μέχρι καί τοϋ 
Άντισυνταγματάρχου καί τών άντιστοίχων τών λοιπών 
Κλάδων. Αί ένεργούμεναι τροποποιήσεις είναι αί κάτωθι :

α/ Καθορίζεται ότι, είς περίπτωσιν ύπερβάσεως τοϋ 
ποσοστού 1 % τών, κατά βαθμόν δυναμένων νά τεθούν 
έκτός οργανικών θέσεων άξιωματικών, άποστρατεύονται οί 
έχοντες τά περισσότερα συντάξιμα έτη.

β) Παρέχεται ή δυνατότης άποστρατείας τή αιτήσει των' 
οποτεδήποτε. . , ξ

17. Διά τοΰ_άρθρου 15 άντικαθίσταται ή παράγραφος 8
τού άρθρου 48 τού αύτοΰ Ν.Δ., ή άναφερομένη είς τόν 
προσδιορισμόν τών κενών θέσεων κατά βαθμόν καί ρυθμίζε
ται τό θέμα τοΰτο ούτως ώστε νά μήν ύπάρχουν υπεράριθμοι 
είς έκαστον βαθμόν διά τής διατηρήσεως κενών τών θέσεων 
τών ’Αξιωματικών ών ή κρίσις ή ή προαγωγή, προκειμένού 
περί Συνταγματαρχών, άνεστάλη συνεπεία μή συμπληρώ-· 
σεως τών τυπικών προσόντων, πλήν τών περιπτώσεων διά 
τάς οποίας ή μή συμπλήρωσις τών προσόντων τούτων 
όφείλεται είς ύπαιτιότητα τοϋ ’Αξιωματικού ή είς ύπέρβά- 
σιν τών καθοριζομένων χρονικών ορίων λογισμού χρόνου 
παραμονής έν τώ βαθμώ είς είδικάς περιπτώσεις, οπότε' 
διά τούς ’Αξιωματικούς αύτούς αί θέσεις δεν παραμένουν, 
κεναί. · "* ·ζή

18. Διά τοϋ άρθρου 16 άντικαθίστανται αί διατάξεις τοϋ 
άρθρου 48 αί άναφερόμεναι είς τήν πρό τής άποστρατείας 
προαγωγήν, ώς συνέπεια τών άρθρων 8, 9 καί 10.

19: Διά τοϋ άρθρου 17 άντικαθίσταται ή παράγραφος 1 
τοϋ άρθρου 50 ή άναφερομένη είς τήν άπονομήν άποστρα- 
τευτικοϋ βαθμοΰ είς τούς άποστρατευομένους ’Αξιωματικούς 
τών ’Ενόπλων Δυνάμεων, έπαναφερομένων τών αυστηρό-' 
τέρων διατάξεων τοϋ προι'σχύσαντος Νόμου «Περί Ιεραρχίας 
καί Προαγωγών άξιωματικών» (Ν.Δ. 4028/1959).

20. Διά τοϋ άρθρου 18 άντικαθίσταται ή παράγραφος 1 
τού άρθρου 1 τού Ν.Δ. 370/1974 «περί θέσεως έκτός όργ'α- 
νικών θέσεων άξιωματικών τών ’Ενόπλων Δυνάμεων» πρός 
έναΐμονισμόν μέ τάς διά τοϋ ύπ’ δψιν σχεδίου νόμου ένερ- 
γουμένας άλλαγάς είς τάς δυνατάς κρίσεις τών Συνταγμα
ταρχών, Πλοιάρχων καί Σμηνάρχων.

21. Διά τοϋ άρθρου 19 ρυθμίζονται τά κάτωθι :
α) Ή άναδρομικότης τοϋ άρθρου 1 τοϋ παρόντος Σχε

δίου Νόμου ούτως ώστε ή άρχαιότης τών έκ τής Σχολής 
Ναυτικών Δοκίμων προερχομένων καί έξελθόντων άπό. τό 
έτος 1967 καί έντεϋθεν νά έξαχθή μέ τά αύτά δεδομένα.

β) Καθορίζεται ότι αί διατάξεις τοϋ άρθρου 3 τοϋ ύπ’ 
δψιν σχεδίου Νόμου, αί άναφερόμεναι έίς τόν λογισμόν ώς 
χρόνου υπηρεσίας έν τώ βαθμώ τής έκπαιδευτικής άδειας 
τή αιτήσει τών ενδιαφερομένων ’Αξιωματικών μέχρις ενός 
έτους έχουν εφαρμογήν μόνον έπί έκείνων οίτινες θά λάβουν 
τοιαύτην άδειαν μετά τήν έναρξιν ισχύος τοϋ νόμου, ούχίδέ 
καί έπί τών ήδη εύρισκομένων είς τοιαύτην άδειαν.

γ) Καθορίζεται ότι, άναστέλλεται μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 
1977, ό άπαιτούμενος χρόνος διοικήσεως διά τάς προ αγω
γός τών Συνταγματαρχών, Πλοιάρχων καί Σμηνάρχων διά 
λόγους μή δυνατότητος συμπληρώσεως ύπό τών άνωτέρω 
τοϋ προσόντος τούτου όφειλομένους είς τήν ύπηρεσίαν καί 
ούχί ύπαιττότητι αύτών -τών ίδιων.

δ) Διά τής παραγ'ράφου 4 τού αύτοΰ ώς άνω άρθρου, 
άντικαθίσταται ή παράγραφος 8 τοϋ άρθρου 34 τοϋ Ν.Δ. 
1400/1973 ούτως ώστε έν καιρώ μερικής έπιστρατεύσεως ή
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αποδοχή ή μή των αιτήσεων παραιτήσεων ή αποστρατειών 
νά εναπόκειται εις την διακριτικήν έξουσίαν τοΰ 'Υπουργοΰ 
Εθνικής Άμύνης.

ε) Διά τής παραγράφου 5 τοΰ αύτοϋ ώς άνω άρθρου κα
θορίζονται τα τής παροχής δυνατότητος έντάξεως εις την 
έλαφράν ύπηρεσίαν κατηγορίας τίνος ’Αξιωματικών. Τό 
ιστορικόν έχει ώς εξής :

(1) Την 8ην Νοεμβρίου 1974 έδημοσιεύθη τό Ν.Δ. 145/74 
«περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τοΰ Ν.Δ. 1400/73 
«περί καταστάσεων τών άξιωματικών τών Ένοπλων Δυνά
μεων», διά τοΰ οποίου δημιουργεΐται ή καταστασις τής 
«Έλαφρας 'Υπηρεσίας» διά τούς άξιωματικούς τοΰ Στρατοΰ 
Ξηρας καί τών Κοινών Σωμάτων, εις την οποίαν θά έντάσ- 
σωνται οι έκ τούτων καθιστάμενοι ανίκανοι διά την ένεργόν 
ύττηρεσίαν, ικανοί όμως διά ύττηρεσίαν γραφείου, συνέπεια 
νοσήματος ή τραύματος ληφθέντος ούχί έν διατεταγμένη 
υπηρεσία.

(2) Προ τής δημοσιεύσεως τοΰ Ν.Δ. τούτου, αί άξιωμα- 
τικοί τής κατηγορίας ταύτης άπεστρατεύοντο, καίτοι ήσαν 
ικανοί δι’ έκτέλεσιν υπηρεσίας γραφείου ή έτέρας έλαφρας 
ύπηρεσίας, τινές δέ τούτων μέ μειωμένην σύνταξιν ή καί 
άνευ συντάξεως λόγω μή συμπληρώσεως τών προβλεπο-- 
μένων υπό τής συνταξιοδοτικής νομοθεσίας έτών ύπηρεσίας.

(3) 'Η ύπηρεσία, εις παρομρίας περιπτώσεις, έφ’ όσον · 
υφίσταντο άνάγκαι καί έφ’ όσον ούτοτ ήσαν Ικανοί διά την 
έκτέλεσιν ύπηρεσίας γραφείου ή έτέρας έλαφρας τοιαύτης, 
προέβαινε, τη αΐτήσετ των, εΐ. την άνάκλησίν των ώς μονί
μων έξ εφεδρείας προκειμένον, καί αΰτη νά έξυπηρετήται 
καλύπτουσα τά κενά της, καί οί ενδιαφερόμενοι αξιωματικοί 
νά βελτιώνουν την 'οικονομικήν των θέσιν. ' ..
' (4) Οΰτω, σήμερον αξιωματικοί τινές τής κατηγορίας
ταύτης,ύπηρετοΰν άπό ετών ώς μόνιμοι έξ εφεδρείας, οί όποιοι, ’

έάν έκρίνοντο ύπό τής Άνωτάτης Στρατοΰ'Υγειονομικής ’Επι
τροπής ύπό τό καθεστώς τοΰ Ν.Δ. 145/74, θά ένετάσσοντο 
εις τήν κατάστασιν τής «Έλαφρας Υπηρεσίας».

(5) Κατόπιν τών άνωτέρω κρίνεται σκόπιμον όπως 
παρασχεθή ή δυνατότης εις τούς αξιωματικούς τής ώς 
άνω κατηγορίας τούς ύπηρετοΰντας έπί μακρόν χρονικόν 
διάστημα νά ένταχθοΰν εις την κατάστασιν τής «Έλαφρας 
'Υπηρεσίας» καί προς τον σκοπόν αύτόν διά τής ώς άνω 
διατάξεως καθορίζονται αί προϋποθέσεις ύφ’ άς ούτοι θά 
ένταχθοΰν εις τήν κατάστασιν ταύτην, ώς καί αί λεπτομέ- 
ρειαι τής έντάξεως τούτων εις την επετηρίδα τών έν ένεργεία 
άξιωματικών καί ή διαδικασία προαγωγής των.

22. Διά τοΰ άρθρου 20 καταργοϋνται :
α) 'Η παράγραφος 6 τοΰ άρθρου 20 τοΰ Ν.Δ. 178/69 

ώς άνευ αντικειμένου.-
β) Τό άρθρον 47 τοΰ αύτοΰ ώς άνω Ν.Δ. ομοίως ώς 

άνευ άντικειιχένου κατόπιν τής θέσεως έν ίσνύι τοΰ Ν.Δ.
807/1971. · ·

γ) Τό άρθρον 2 τοΰ Ν. 304/1976 καθ’ όσον αί διατάξεις 
τούτου περιελήφθησαν είς τό ύπ’ δψιν σχέδιον νόμου. ·

*- 23. Εις την ρύθμισιν πών άνωτέρω θεμάτων άποσκόπέϊ 
, τό ύποβαλλόμενον σχέδιον νόμου τοΰ όποιου τήν έπιψήφισιν 
έχομεν τήν τιμήν νά ζητήσωμεν παρ’ υμών. '

24. Αί καταργούμεναί" καί άντικαθιστάμεναι διατάξεις 
έμφαίνονται είς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α».

' Έν Άθήναις τη 10 Μαρτίου 1977

Ό '.Υπουργός Εθνικής Άμύνης 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ - ' ΤΟΣΙΤΣΑΣ :


