
Επί τού σχεδίου Νόμο a «περί τροποποιήσεως τόΰ Ν.Δ. 1171/
1972 «περί Ενώσεων Άπόστράτων ’Αξιωματικών Ενό
πλων Δυνάμεων». _

Προς τήν Βουλήν τών ’Ελλήνων

1. Βάσει τού ισχύοντος Ν.Δ. 1171/1972 «περί 'Ενώσεων 
Άπόστράτων Άξιωμ-ατιχών Ενόπλων Δυνάμεων», αί έν 
λόγω Ενώσεις αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δι
καίου, ΰπαγόμενα υπό την έποπτείαν τοϋ 'Υπουργού Έδνιχής 
Άμύνης. άσχουμένην διά τών ’Αρχηγείων Στρατού, Ναυτικού 
και ’Αεροπορίας.

2. Ταύτα διοιχούνται υπό έπταμελών Διοικητικών Συμβου
λίων διοριζόμενων ϋπό τού 'Τπουργού Εδνιχής Αμυνης, έχ 
πίναχος περιλαμβάνοντος τριπλάσιον άριδμον τών προς διο
ρισμόν. ■ .................

3. Π ρό τής -δέσεως εις ίσχΰν τού Ν.Δ. 1171/1972 ισχυον 
τά έξης, ώς προς την νομικήν ΰπόστασιν χαί τον τρόπον διοι- 
χήσεως τών έν λόγω Ενώσεων:

α. Ή "Ενωσις Άπόστράτων ’Αξιωματικών Στρατού Ξη- 
ράς, διεπομένη υπό τών διατάξεων τού Α.Ν. 128/1938, άπε- 
τέλει Νομιχόν Πρόσωπον Δημοσίου Διχαίου, διοιχούμενον υπό 
1 δμελοΰς Διοικητικού -Συμβουλίου,- διοριζομένου ΰπό τού Ύ- 
πουργού Έδνιχής ’Αμυνης, έχ πίναχος 45 μελών χαταρτιζο- 
μένου ύπό τής Γενιχής Συνελεΰσεως της Ένώσεως, διά μυ
θικής ψηφοφορίας.

β. Ό Σύνδεσμος Άπόστράτων ’Αξιωματικών τοΰ Πολε
μικού Ναυτιχού άπετέλει Νομιχόν Πρόσωπον ’Ιδιωτικού Δι
καίου, ϊιοικούμενον ΰπό 12μελούς Διοικητικού Συμβουλίου, 
έκλεγομένου δι’ .αρχαιρεσιών. . , <
. γ. Ή "Ενωσις Άπόστράτων Αξιωματικών τής ’Αεροπο
ρίας, διεπομ-ενη ΰπό τοΰ Α.Ν. 779/1945, άπετέλει Νομικόν 
Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου, διοικούμενον ύπό έπτοιμελοϋς 
Διοικητικού Συμβουλίου, έκλεγομένομ ΰπό τής Γενικής Συνε
λεΰσεως τής Ένώσεως. ·.*'.·

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ πησιν καί .τών Σωμάτων τούτων, ών οί έν άποστροττεία Αξιω
ματικό! τυγχάνουν μέλη τών Ενώσεων. Τούτο προβλέπεται 
καί νύν ΰπό τού ΝΆ. 1171/72.

γ. Εις τήν παράγραφον 5 προβλέπεται ό ΰπό τού ΥΈΘΑ 
διορισμός τών Διοικητικών Συμβουλίων τών Ενώσεων, εις 
ήν πεοίπτωσιν δέν καταστή δυνατή ή ΰπό τής Γενικής Συνε
λεΰσεως έχλογή τών προτεινομένων προς διορισμόν, ένα μήνα 
προ τής λήξεως τής θητείας τού άποχωρούντος Διοικητικού 
Συμβουλίου.

δ. Εις τήν παράγραφον 8 καδορίζεται ό τρόπος άναπληρώ- 
σεως έκλιπάντος ή παραιτη-δέντος μέλους.

ε. Εις τάς παραγράφους 4, 6, 7, 9, 10 καί 11 έποτναλαμ- 
βάνονται αΐ ίσχύουσαι διατάξεις.

7. Τέλος ΰπό τού άρδρου 2 τού προτεινομένου νομοσχεδίου 
παρατείνετα: ή πρσδεσμία κυροΰσεως τών Κανονισμών τών 
Ενώσεων, λόγω τής μή κυρώσεώς των έντός τής άρχιχώς 
ταχδείσης προδεσμίας.

8. Έφ’ φ ΰποβάλλομεν τό παρόν σχέδιον Νόμου καί παρακα- 
λούμεν διά τήν έπιψήφισιν τούτου.

Έν Άδήναις τή 14 Απριλίου 1977
Ό 'Τπουργός Έδνιχής Άμύνης 

ΕΓΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ—ΤΟΣΙΤΣΑΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί τροποποιήσεως τοΰ Ν.Δ. 1171/1972 «περί Ενώσεων 

Άποστ άτων ’Αξιωματικών Ένόπλ.ων Δυνάμεων».

Τό άρδρον 5 
λούδως:

Άρδρον 1. · . ·
οΰ Ν.Δ. 1171/1972 άντικα-δίσταται ώς άκο·

■· αΆρδρον 5.
Διοίχησις τών Ενώσεων. ' ' ·_·''·

/ 74. Ή ΰπό τού Ν.Δ. 1171/72 πατντελής άφαίρεσις τής άο- 
μοδιότητος τών μελών τών Ενώσεων, όπως επιλέγουν τάς 
Διοικήσεις των δημιουργεί τήν έντύπωσιν, ότι. αυται δέν δέ
νονται νά αύτοδιοικηδοϋν, καίτοι πρόκειται περί ατόμων ομοιο
γενούς προελεύσεως, κατά τό μάλλον ή ήττον γνωστών μετα
ξύ των και ΰψηλού μορφωτικού έπιπέδου.
. 5. Διά τού προωδουαένου σχεδίου Νόμου σκοπείται όπως 
παρασχεδή ή ευχέρεια εις τάς Γενικός Συνελεύσεις τών Ε
νώσεων νά έχουν αποφασιστικόν λόγον εις τήν εκλογήν τών 
Διοικήσεών των, ένφ παράλληλα διατηρείται τό δικαίωμα έπο- 
πτείας έπί τούτων ΰπό τού 'Υπουργού Έδνιχής Άμύνης.

6. Είδιχώτερον:
α. 'Υπό τών παραγράφων 1 και 2 τού άρδρου 5 τοϋ προ- 

τεινομένου νομοσχεδίου προβλέπεται ό διορισμός ΰπό τοΰ Υ
πουργού Έδνιχής Άμύνης έπταμελών Διοικητικών Συμβου
λίων, έκ πίναχος 21 μελών, έχλεγομένων διά μυστικής ψηφο
φορίας ΰπό τών δύο τρίτων τουλάχιστον τών τακτικών μελών 
τών Ενωσεων. Έν ή περατώσει τούτο δέν καδίστατάι δυνα
τόν ή ψηφοφορία έπαναλαμβάνεται μετά Ιδνδήμερον τής πλειο- 
ψηφιας έκφραζομένης διά συμμετοχής εις τήν ψηφοφορίαν τού 
51% τών μελών. Εφ’ οσον και τούτο δέν καταστή δυνατόν ή 
ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μετά Ιδνδήμερον μή άπαιτουμέ- 
νης πλέον πλειοψηφίας συμμετοχής εις τήν ψηφοφορίαν. Τού
το, ινα άφ’ ένος τά εκλεγόμενα μέλη έκφράζουν τήν βούλησιν 
τής πλειοψηφίας τών μελών, άφ’ έτέρου παρέχεται ή ευχέ
ρεια εις τήν έποπτεύουσαν αρχήν νά έπιλέγη τους άρίστους 
τών προτεινομένων.

β· Ύπο τής παραγράφου 3 προβλέπεται ή υποχρεωτική 
έκλογή καί ό διορισμός εις τά Διοικητικά Συμβούλια ’Αξιω
ματικών τών Σωμάτων Οικονομικού καί Δικαστικού, διά τήν 
παροχην τών έξειδικευμένων γνώσεών των, ώς έπίσης τού Λι
μενικού Σώματος καί τής Χωροφυλακής, διά τήν έκπροσώ-

1. Αί Ενώσεις Άπόστράτων Αξιωματικών, διοιχούνται ΰπό 
έπταμελών Διοικητικών Συμβουλίων, διοριζομένων ΰπό τού Υ
πουργού Έδνιχής Άμύνης. έπί τρι'ετεί δητεία, έκ πινάκιον 
εΐκοσιν ένός τακτικών μελών, υποβαλλόμενων ΰπό τών οικείων 
Ενώσεων.

2. Οί ώς άνω. πίνακες συντάσσονται ΰπό τών Ενώσεων,
διά μυστικής ψηφοφορίας, τουλάχιστον τών δύο τρίτων τών 
τακτικών μελών τών Ενώσεων, ένεργουμένης κατά τά είδικώ- 
τερον οριζόμενα διά Προεδρικού Διατάγματος, προκαλουμένου 
ΰπό τού Υπουργού Έδνιχής Άμύνης, είσηγησει τού ’Αρχηγού 
Ενόπλων Δυνάμεων μετά πράτασιν τού Αρχηγού τοϋ οικείου 
Κλάδου. Εις περίπτωσιν μή ΰπάρξεως τοϋ ανωτέρω ποσοστού 
ή ψηφοφορία έπαναλαμβάνεται μετά Ιδήμερον καί ή πλειοψη- 
φία έκφράζεται διά τού 51% τών τακτικών μελών, μή ΰπάρ
ξεως δέ τοιαύτης, ή ψηφοφορία επαναλαμβάνεται διά τριτην 
φοράν μετά Ιδήμερον μή άπαιτουμένης πλέον πλειοψηφίας συμ
μετοχής τακτικών μελών. ' ' ' ..."

3. Εις τοΰς συν τασσόμενους ΰπό τών -Ενώσεων Άπόστράτων
’Αξιωματικών καί ΰποβαλλομένοος έις τον Υπουργόν Έδνι- 
κής Άμύνης πίνακας, δέον νά προτείνωνται, έστω’καί αν δέν 
έχουν έκλεγή, ΰπό τής Ένώσεως Άπόστράτων ’Αξιωματικών 
τοϋ Στρατού Ξηράς τρία μέλη δι’ έκαστον τών Σωμάτων Οικο
νομικού, Δικαστικού καί Χωροφυλακής, ΰπό τής Ένώσεως 
Άπόστράτων ’Αξιωματικών τοϋ Νοτυτικού άνά τρία μέλη έκ 
τών Σωμάτων Οικονομικού καί Δικαστικού χολ τού Λιμενικού 
Σώματος καί ΰπό τής Ένώσεως Άπόστράτων Άξκυματικών 
τής ’Αεροπορίας άνά τρία μέλη έκ τών Σωμάτων Οικονομικού 
καί Δικαστικού. Έκ τών άνωτέρω ό 'Υπουργός Έδνικής Άμύ- 
νης διορίζει ΰποχρεωτικώς τόν ένα έκ τών τριών προτεινο- 
μένων. ' : :

4. Διά τών αποφάσεων διορισμού ορίζονται ό Πρόεδρος καί 
ό ’Αντιπρόεδρος έκάστου Διοικητικού Συμβουλίου, τηρουμένης


