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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
’Επί τού σχεδίου νόμου «περί διατηρήσεως εις τήν ένεργόν 

ύπηοεσίαν έκτος οργανικών θέσεων καί προαγωγής αξιω
ματικών τών Ενόπλων Δυνάμεων καταλαμβανόμενων ΰπό 
τοΰ ορίου ήλικίας».

Πράί τήν Βουλήν ιών 'Ελλήνων

1. ’Από τοΰ έτους 1963, διά τούς άξιωματικοΰς τής 
Χωροφυλακής καί τής ’Αστυνομίας Πόλεων, ισχύει τό Ν.Δ. 
4331/1963 «περί διατηρήσεως έν τή ένεργώ υπηρεσία τών 
καταλαμβανόμενων ΰπό τοΰ ορίου ήλικίας αξιωματικών 
Χωροφυλακής προ τής συμπληρώσεως 35ετοϋς πραγματι
κής συνταξίμου υπηρεσίας καί άλλων τινών διατάξεων» τό 
άρθρον 2 παράγραφος 1 τοΰ όποιου, ώς τροποποιηθέν, 
ισχύει σήμερον,-καθορίξ-ει^ότι-οΐ-καταλαμβανόμενοι ύπο τοΰ 
ορίου ήλικίας διατηρούνται, τή αιτήσει των, έκτος οργανι
κών θέσεων μέχρι συμπληρώσεως ' πλήρους συντάξεως, 
προαγόμενοι. κατά ένα βαθμόν άμα τή προαγωγή νεωτέρου 
των.

πτώσεις, προάγονται εις τον επόμενον βαθμόν καί έν συνε
χεία, δι’ ετέρου Προεδρικού Διατάγματος, έκδιδομένου έντός 
μηνός, άποστρατεύονται.

9. Διά τής παραγράφου 7 τού αύτοϋ άρθρου καθορίζεται
ότι κατά τά λοιπά έ©αραόζονται αι διατάξεις τοΰ Ν.Δ. 178/ 
1969. . ^

10. Διά τού άρθοου 2 καταργεϊται τό προαναφερθέν άρθρον 
34 τού Ν.Δ. 178/1969, ώς καί πάσα διάταξις άντικειμένη 
εις τό ύπ’ δψιν σχέδιον νόμου.

11. Εις τήν ρύθμισιν τών ανωτέρω θεμάτων άποσκοπεε 
τό ύποβάλλόμενον σχέδιον νόμου τήν έπιψήφισιν τού όττοίου 
έχομεν τήν τιμήν νά ζητήσωμεν παρ’ ήμών.

12. ’Επισυνάπτονται, έν Παραρτήματι «Α», τό άρθρον
2 τού Νόμου 4331/1963 ώς ισχύει σήμερον, ή 247/1965 
πραξις τλΓ» ό Α.Ν,;542/1968 καί
τό άρθρον 34 τού Ν·Δ. ■ 178/1969. ^

’Εν Άθήναις τή 19 ’Οκτωβρίου 1976 
'■ Ό 'Υπουργός ’Εθνικής Άμύνης
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ - ΤΟΣΙΤΣΑΣ . ·

2. Έν έτει 1965 έξεδόθη ή ύπ’ άριθ. 247/1965 πραξις 
τού Υπουργικού Συμβουλίου ή όποια έθέσπισε παρόμοιον 
μέτρον διά τούς άξίωματτκόύς τοΰ- Στρατού καί τής ’Αερο
πορίας, άνευ προαγωγής; Ή ώς άνω πραξις τού 'Υπουρ
γικού Συμβουλίου έκυρώθη διά τού Α.Ν; 542/1968, άφ’ ής 
ίσχυσε καί κατηργήθη διά τού αυτού νόμου άπό τής δη- 
μοσιεύσεώς του τήν 13-9-1968.

3. Τό άρθρον 34 τού.έν ίσχύι Ν.Δ. 178/1969 «Περί. 
Ιεραρχίας προαγωγών, καί τοποθετήσεων τών μονίμων άξιω- 
ματικών τών Ενόπλων Δυνάμεων» καθορίζει ότι οί κατώ- · 

,τεροι αξιωματικοί. Σωμάτων οί καταλαμβανόμενοι ύπό τού · 
ορίου ηλιαίας /όριον ήλικίας Άνθυπρλοχαγοΰ - '.Υπολοχαγού 
τό 5.0όν..έτος-καί Λοχαγού τό. ,52ον έτος), πρό τής συμ
πληρώσεως .πλήρους συντάξεων, ‘τίθενται έκτός όργανικών 
.θέσεων μέχρι, .τού. 57ου έτους τής ήλικίας των ή τής συμ
πληρώσεως πλήρους συντάξεως.

4. Έκ τών ανωτέρω άναφερθέντων καταφαίνεται ή άνΐτ- 
σος μεταχείρισις μεταξύ τών αξιωματικών τών Ενόπλων 
Δυνάμεων καί τών άξιωματικών τών Σωμάτων ’Ασφαλείας 
εις βάρος τών πρώτων. Πρός έξάλειψιν τής άνίσου ταύτης 
μεταχειρίσεως υποβάλλεται τό ύπ’ όψιν ,σχέδιον νόμου, τό 
όποιον ρυθμίζει καθ’ όμοιον περίπου τρόπον τό θέμα τής 
θέσεως έκτός όργανικών θέσεων καί τής προαγωγής τών 
καταλαμβανόμενων ύπό τοΰ ορίου ήλικίας άξιωματικών τών 
Ενόπλων Δυνάμεων.

5; Επειδή είς τό τέλος τοΰ τρέχοντος έτους άριθμός 
αξιωματικών- καταλαμβάνεται ύπό τού ορίου ήλικίας πρό 
τής συμπληρώσεως πλήρους συντάξεως, κρίνεται δίκαιον 
όπως έπισπευσθή ή διαδικασία καί παρασχεθή είς τούτους 
ή δυναγότης νά παραμείνουν είς τήν ένεργόν ύπηρεσίαν πρός 
συμπλήρωσιν πλήρους‘συντάξεως. ,’ * ■ · . * ' . , t
•. 6. -Είδικώτερόν διά τής παραγράφου 1 τοΰ άρθρου 1, τού 
.ύπ’ οψιν σχεδίου νόμου καθορίζονται τά τής κρίσεως τών 
έν ένεργώ υπηρεσία- άξιωματικών ‘ οί όποιοι καταλαμβά
νονται ύπό . τού, όρίου.-ήλικίας, διά δέ τής .'παραγράφου 2 
ότι οί έκ τούτων κρινόμενοιπροακτέοι, έάν δέν .δικαιούνται 
πλήρους συντάξεως, .τίθενται έκτος όργανικών .θέσεων, τή 
αιτήσει των. .

7. Διά τών παραγράφων 3, 4 καί 5 τοΰ αύτοϋ άρθρου 
ρυθμίζονται τά θέματα τής κατ’ έτος κρίσεως τών τιθεμέ- 
νων έκτος όργανικών θέσεων ώς καί τής άποστρατείας των, 
πρός τόν σκοπόν όπως διατηρήθή τό ένδιαφέρον καί ό ζήλος 
των διά τήν έκτέλεσιν τής. υπηρεσίας.. ’

8, Διά τής παραγράφου 6 τού ίδιου άρθρου καθορίζεται 
,0Tt τόσον οί, μή· τιθέμενοι έκτός όργανικών - θέσεων, άλλ’ 
•αποστρατευόμενοι λόγω καταλήψεώς των ύπό τοΰ όρίου 
ήλικίας .άξιωματικοί, .. -όσον, καί οί τιθέμενοι έκτός όργανι- * 
κών θέσεων καί άποστρατευόμενοι άργότερον, έξαιρέσει τών 
κρινομένων ώς άποστρατευτέων είς άμφοτέρας τάς περι

• ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
ί διατηρήσεώς είς τήν ενεργόν ύπηρεσίαν έκτος οργανι

κών θέσεων καί προαγωγής άξιωματικών τών Ένόπλών 
. Δυνάμεων χαταλαμ ανομένων ύπό τοΰ όρίου ήλικίας.

·- ' Άρ-άρον 1.
1. Αξιωματικοί των ’Ενόπλων Δυνάμεων, μέχρι καί τόϋ 

■βαθμού τοΰ Συνταγματάρχου, Πλοιάρχου καί Σμηνάρχου 
συμπληροϋντες μέχρι τής 31ης Δεκεμδρ ίου τού έτους καθ’ δ

" ένεργοϋνται αί κρίσεις,' τά ύπό τού άρθρου 49 τοΰ Ν.Δ. 178/ 
•1969 «περί ιεραρχίας, προαγωγών καί 'τοποθετήσεων τών μο
νίμων αξιωματικών τών ’Ενόπλων Δυνάμεων»1 καθοριζόμενα 
διά τόν βαθμόν των όρια "ήλικίας, κρίνονταΓκατά τάς τακτι- 
κάς ετήσιας χρίσεις ύποχρεωτικώς ώς:

α. Προακτέοι κατ’ εκλογήν. 
β_ Προακτέοι κατ’ άρχαιέτητα,

. ! γ. Άποστρατευτέοι.
2. Οί κρινόμενοι ώς προακτέοι, έάν μέχρι τής ημερομηνίας 

καταλήψεώς των ύπό τοΰ όρίου ήλικίας δέν δικαιούνται πλή
ρους συντάξεως, διατηρούνται τή αιτήσει των εις τήν ενερ
γόν ύπηρεσίαν έκτος όργανικών θέσεων άπό τής ημερομηνίας' ; ταυτης.

3. Οί κατά τά άνωτέρω διατηρούμενοι είς τήν ένεργόν 
ύπηρεσίαν εκτός όργανικών θέσεων κρίνονται κατά τάς τα- 
κτικάς έτησίας κρίσεις, κατ’ έτος, ώς:

;·. α. Διατηρητέοι. . ’ .
» β: .Μη διατηρητέοι. . V _ ”■ -
• γ. Άποστρατευτέοι. .

4. Διατηρητέοι κρίνονται οί κεκτημένοι ουσιαστικά προ
σόντα τουλάχιστον είς όν βαθμόν απαιτείται διά τήν κρίσιν 
«παραμένοντος είς τόν αυτόν βαθμόν». Μή διατηρητέοι κρέ
μονται οί θεωρούμενοι κατάλληλο: διά τήν ένάσκησιν τών κα
θηκόντων τοΰ βαθμοΰ των, πλήν όμως ή περαιτέρω παρα-

• μονή των είς τάς ’Ενόπλου; Δυνάμεις δεν προάγει τό συμφέ
ρον τής υπηρεσίας.

5. Οί κατά τά άνωτέρω διατηρούμενοι είς τήν ένεργόν 
,ΰπηρεσίαν έκτοξ"“οργανικών θέσεων αξιωματικοί αποστρα
τεύονται είς τάς κάτωθι περιπτώσεις:

• Γ α. Άμα τή συμπληρώσει πλήρους συνταξίμου υπηρεσίας 
κάί οπωσδήποτε άμα τή συμπληρώσει τοΰ 61ου έτους τής ήλι-

'κίας των. ’ ’,; · ■
β. Τή αιτήσει των οποτεδήποτε, 

ή}? γ. Έφ’ όσον κριθοΰν φς «μή διατηρητέοι» ή «άποστρα- 
- τευτέοι».


