
Έ~1 τοϋ σχεδίου Νόμου «περί τροποποιήσεως καί συμπλη- 
οώσεως διατάξεών τινων τοϋ Ν.Δ. 445/74 «περί 'Ιε
ραρχίας καί Προαγωγών Άνθυπασπιστών καί μονίμων 
καί ’Εθελοντών 'Οπλιτών Ενόπλων Δυνάμεων».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣίΣ

Ποός ζην Βουλήν ιών 'Ελλήνων

1 τοϋ ύποβαλλομένου σχεδίου Νόμου σκοπεϊται ή
τροποποίησις, ή κατάργησις καί ή θέσπισις διατάξεων 
άφ’ ενός μέν διά την άντιμετώπισιν τοϋ όξέως προβλήματος 
τής περαιτέοω έξελίξεως τών Άνθυπασπιστών καί Ύπα- 
ξιωματικών καί άφ’ετέρου ή κατά τό δυνατόν έναρμόνισις 
τών διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 445/74 «περί Ιεραρχίας καί Προα
γωγών τών Άνθυπασπιστών καί μονίμων καί εθελοντών 
'Οπλιτών ’Ενόπλων Δυνάμεων», προς τάς τοιαύτας περί 
Αξιωματικών τών Ενόπλων Δυνάμεων ισχυουσας. .

2. Διά τούτου κατεβλήθη προσπάθεια καταρτίσεως ενιαίων 
διατάξεων διά τούς Άνθυπασπιστάς καί 'Τπαξιωματικούς 
τών ’Ενόπλων Δυνάμεων πλήν όμως τοϋτο δεν καθίσταται 
δυνατόν λόγω τών υφισταμένων ιδιομορφιών έκάστου Κλά
δου τών ’Ενόπλων Δυνάμεων.

3. Τά περί 'Ιεραρχίας καί Προαγωγών τών Άνθυπασπι- 
στών καί 'Τπαξιωματικών άπό τοϋ 1974 διέπονται ύπό 
τοϋ Ν.Δ. 445/74 διά τοϋ όποίου ρυθμίζονται διά. βασικών 
διατάξεων κατ’ ένιαϊον τρόπον.
• 4. Ή έφαρμογή όμως τούτου άπό τής ισχύος του έδη-
μιούργησε πλεϊστα όσα προβλήματα εις την Διοίκησιν τά 
όποια λόγω της κατά τον αυτόν χρόνον κρίσιμου καταστά- 
σεως εις την οποίαν εύρέθη ή Χώρα καί ή όποια συνεχίζεται, 
κατέστησαν πλέον δυσεπίλυτα τά προβλήματα της κατηγο
ρίας ταύτης τοϋ Στρατιωτικού Προσωπικού τών τριών Κλά
δων τών Ενόπλων Δυνάμεων, ή οποία κατά κύριον λόγον 
αποτελεί την σπονδυ?.ικήν στήλην τούτων.

5. Τό εξελικτικόν πρόβλημα τών Άνθυπασπιστών καί 
Ύπαξιωματικών τών ’Ενόπλων Δυνάμεων έχει έν συντομία 
ώς άκολούθως" .

α) Οΐ μόνιμοι 'Τπαξιωματικοί εξέρχονται έκ τών παρα
γωγικών Σχολών μετά Ιετή έως 3ετή φοίτησιν ως Λοχίαι - 
Κελευσταί ή Σμηνίαι. Ούτοι μετά τριετίαν προάγονται εις 
Έπιλοχίας r Έπικελεστάς ή Έπισμηνίας καί μετά τριε
τίαν εις Άρχιλοχίας - Άρχικελευστάς ή Άρχισμηνίας δεδο
μένου ότι κατά νόμον αί θέσεις τούτων είναι κοιναί. ,

β) Διά την προαγωγήν των είς Άνθυπασπιστάς απαι
τείται 3ετής παραμονή έν τώ βαθμώ καί ύπαρξις κενών 
όργανικών θέσεων ή ή παραμονή είς τον βαθμόν επί εξ (6) 
έτη όπότε προάγονται είς Άνθυπασπιστάς άνεξαρτήτως 
ύπάρξεως κενών όργανικών θέσεων.

γ) Σήμερον ή προαγωγή Άρχιλοχιών καί άντιστοίχων 
τοϋ Ναυτικού καί τής Αεροπορίας, διά τής παραμονής έν 
τώ βαθμώ έπ’Γ έξ (6) έτη άποτελεϊ τόν κανόνα λόγω τοϋ 
περιωρισμένου άριθμοϋ θέσεων Άνθυπασπιστών. Οΰτω 
παρατηρείται διόγκωσις εις τόν άριθμόν τών Άνθυπασπιστών 
καί όξύτατον πρόβλημα διά τήν περαιτέρω έξέλιξίν των 
•λόγω τοϋ λίαν περιωρισμένου άριθμοϋ θέσεων Αξιωματικών 
είς τάς όποιας εξελίσσονται οι Άνθυπασπισταί.

δ) Λόγω τής ύπό τοϋ Ν.Δ. 445/74 προβλεπομένης δια
δικασίας διά τήν είσοδον Άνθυπασπιστών τής Αεροπορίας 
είς τό Σώμα τών Αξιωματικών καί τών δεσμευτικών δια
τάξεων διά τήν εφαρμογήν ταύτης δεν καθίσταται δυνατή 
ή προαγωγή Άνθυπασπιστών είς ’Αξιωματικούς ούδέ είναι 
δυνατή ή έφαρμογή τής διαδικασίας ταύτης, λόγω τής 
κρίσιμου ’Εθνικής καταστάσεως, ώς άνωτέρω άναφέρεται.

,6. ’Αποτέλεσμα τών άνωτέρω είναι σήμερον νά ύπηρετοΰν 
Άνθυπασπισταί έχοντες συνολικήν υπηρεσίαν μέχρι καί 
είκοσιν επτά έτών έξ ών έννέα είς τόν βαθμόν ή νά έχουν τό 
ενδέκατον έτος είς τόν βαθμόν μέ συνολικήν υπηρεσίαν μέχρις 
είκοσι (20) περίπου έτών άνευ ούδεμιάς προοπτικής βαθμο
λογικής έξελίξεως. Αί προοπτικαί δέ διά τούς τών νεω- 
τερων σειρών είναι έτι δυσμενέστεραι καί προβλέπεται ότι,
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εφ’ όσον δέν διαφοροποιηθούν αΐ προϋποθέσεις έξελίξεως 
τούτων, θά καλυφθούν ύπό τοϋ όοίου ηλικίας είς τόν βαθμόν 
τρϋ Άνθυπασπιστοϋ.

7. Τά άνωτέρω έν συνδυασμώ πρός :
α) Τάς ύφισταμένας εύκαιρίας άπασχολήσεως είς τόν 

ιδιωτικόν τομέα καί τάς ύψηλάς άποδοχάς τών τεχνικών 
κυρίως ειδικοτήτων.

β) Τήν τραχύτητα τοϋ έπαγγέλματος τοϋ Ύπαξιωματικοϋ 
καί ιδία ύπό τάς παρούσας ,συνθήκας.

γ) Τήν δωρεάν παιδείαν, υποτροφίας κλπ. τής Άνωτέρας 
καί Άνωτάτης Παιδείας.

δ) Τάς κρατούσας κοινωνικάς άντιλήψεις, έχουν ώς άπο- 
τέλεσμα :

(1) Τήν κάμψιν τοϋ ήθικοΰ τών ύπηρετούντουν Ύπαξιω- 
ματικών καί Άνθυπασπιστών.

(2) Τήν μείωσιν τής άποδόσεως τούτων.
(3) Τήν τάσιν έξόδου έκ τοϋ Στρατεύματος διά τής υπο

βολής αιτήσεων άποστρατείας καί παραιτήσεων ιδία έφ’ 
όσον ήθελεν άρθή ή Γενική Έπιστρέτευσις, ύφ’ ήν τελεί 
ή Χώρα.

(4) Τήν ραγδαίαν μείωσιν τοϋ άριθμοϋ τών υποψηφίων 
'Υπαξιωματικών, τήν μή προσέλευσιν τών έπιτυχόντων είς 
έτέρας Σχολάς καί, δπερ τό σοβαρώτερον, τήν πτώσιν τής 
ποιοτικής στάθμης τούτων, ήτις είναι πλέον άπαραίτητος 
σήμερον μέ τήν έξέλιξίν καί έφοδιασμόν τών ’Ενόπλων Δυ
νάμεων διά τοϋ πλέον συγχρόνου ύλικοϋ.

8. 'Η κατάστασις; έχει έπιδεινωθή έτι περισσότερον έκ 
τής δημιουργίας τών Κέντρων Άνωτέρας Τεχνικής Έκπαι- 
δεύσεως καί τής έν γένει άναπτύξεως τής Μέσης καί Άνω
τέρας Τεχνικής Έκπαιδεύσεως.
Ά Πέραν πάσης άμφισβητήσεως τυγχάνει τό γεγονός,’ 

ότι οί 'Υπαξιωματικοί καί Άνθυπασπισταί έργαζόμενοι 
είτε ώς πεπειραμένοι καί ειδικευμένοι τεχνΐται, είτε είς 
έτέρας βοηθητικάς υπηρεσίας καί ειδικότητας άποτελοΰν 
τήν σπονδυλικήν στήλην τών Ενόπλων Δυνάμεων καί 
βασικώτερον παράγοντα τής μαχητικής ΐκανότητος τούτων.
. 10. ’Ενώ όμως ύφίσταται άνάγκη μεγάλου άριθμοϋ 'Υ- 
παξιωματικών, αί θέσεις Αξιωματικών, είς άς έξελίσσον- 
ται ούτοι είναι λίαν ττεριωρισμέναι καί δέν είναι δυνατή 
ή περαιτέρω έξέλιξις τούτων, δΓ ό τοϋ παρόντος σχεδίου 
Νόμου τροποποιούνται ώρισμέναι δεσμευτικαί διατάξεις 
τοϋ Ν.Δ. 445/74, έναρμονίζεται πρός τόν περί 'Ιεραρχίας 
καί Προαγωγών τών Αξιωματικών τών Ενόπλων Δυνά
μεων Νόμον, χωρίς νά ύφίσταται άπόκλισις έκ τών βασικών 
άρχών τοϋ νόμου άλλά ή έπί τό έπιεικέστερον δοκιμασία 
διά τήν περαιτέρω έξέλιξίν τών Άνθυπασπιστών καί Ύπα- 
ξιωματικών. 1 ‘

11. Άναλυτικώτερον : '
α) (Άρθρον 1). Διά τοϋ άρθρου τούτου καθιεροϋνται 

αί ειδικότητες τοϋ Σώματος Πληρωμάτων τοϋ Ναυτικού, 
αί δέ έξειδικεύσεις καθορίζονται διά Προεδρικών Διατα
γμάτων. Πέραν τούτου παρέχεται ή ευχέρεια είς τήν Διοί- 
κησιν νά προβαίνη είς τήν μετάταξιν, τών έχόντων πτυχίον 
Άνωτάτης Σχολής πρός κάλυψαν κενής όργανικής θέσεως 
Αξιωματικού τής έπιστημονικής των καταρτίσεως ύπό 
ώρισμένας προϋποθέσεις.

β) (Άρθρον 2). Διά τοϋ άρθρου τούτου τροποποιείται 
ή Εσχύουσα διάταξις τοϋ άρθρου 5 τοϋ Ν.Δ. 445/74 καί 
ρυθμίζεται ή άρχαιότης τών Άνθυπασπιστών καί Ύπαξιω- 
ματικών "Οπλων τοϋ Στρατού Ξηράς έναντι τών όμοιοβά- 
θμων των τών Σωμάτων καταργουμένης τής τοιαύτης άντι- 
στοιχίοις είς τό Πολεμικόν Ναυτικόν καί τήν Αεροπορίαν 
ώς καί διά τούς ’Αξιωματικούς συμβαίνει.

γ) (Άρθρον 3.). Διά τοϋ άρθρου τούτου ρυθμίζεται ή 
άρχαιότης μεταξύ τών Άνθυπασπιστών καί Ύπαξιωματικών 
καί τών τριών Κλάδων τών ’Ενόπλων Δυνάμεων ανεξαρτήτως 
Όπλου καί Σώματος. _ / . _ .
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S) (Άρθρον 4). Δια τού άρθρου τούτου αντικαθίσταται' 

τό άρθρον 9 τοΰ Ν.Δ. 445/74 καί καθορίζονται αί προϋπο
θέσεις και ό τρόπος εισόδου εις τδ Σώμα των ’Αξιωματικών, 
τών Άνθυπασπιστών προς κάλυψιν κενών όργανικών θέ
σεων ’Αξιωματικών άμα τή συμπληρώσει καί τών λοιπών 
προϋποθέσεων προαγωγής. Επίσης, προβλέπεται και ή 
προαγωγή τούτων ώς ύπεραρίθμων έφ’ όσον δι’ ώρισμένον 
χρονικόν διάστημα (6) έτη δεν καταστή δυνατή ή προα
γωγή τούτων διά κάλυψιν κενής οργανικής θέσεως. Τοϋτο 
θά έχη ώς άποτέλεσμα τήν προαγωγήν Άνθυπασπιστών 
μέχρι καί τοΰ βαθμού τοΰ Λοχαγού καί τών αντιστοίχων 
τοΰ Ναυτικού καί τής ’Αεροπορίας καί τήν αποστρατείαν 
τούτων μέ τόν βαθμόν τοΰ Ταγματάρχου καί αντιστοίχων 
άμα τή συμπληρώσει 3οετους υπηρεσίας, δι δ και τίθενται 
κατά τινα τρόπον διαφορετικαί προϋποθέσεις προαγωγής. 
Επίσης διά τοΰ τρόπου τούτου ευρισκεται λυσις εις τό αδιέ
ξοδον τής βαθμολογικής έξελίξεως τούτων αφοΰ μέ ^ τας 
προϋποθέσεις ταύτας. οί Άνθυπασπισταί · λαμβάνουν απο- 
δοχάς μέχρι καί τοΰ βαθμοΰ τοΰ Λοχαγού και τών αντι
στοίχων τοΰ Ναυτικού καί τής ’Αεροπορίας άναλόγως τών 
ετών υπηρεσίας εις τόν βαθμόν τούτον. Αί προϋποθέσεις 
προαγωγής έχουν ώς κάτωθι :

(ί) Εις τόν Στρατόν Ξηράς : Δι’ άποφάσεως τοΰ Ά- 
νωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου καθορίζεται τό ποσοστόν 
τών κατ’ έτος προαγομένων Άνθυπασπιστών ώς κάτωθι : ■
- (α) Άνθυπασπισταί Όπλων εις ποσοστόν μέχρι πεντή- 
κοντα επί τοϊς έκατόν (50 %) τών έξερχομένων έκ τής Στρα
τιωτικής Σχολής Εΰελπίδων Άνθυπολοχαγών καί κατατασ- 
σομένων εις τά "Οπλα, βάσει τής σειράς άρχαιότητος. .

(β) "Ετερον ποσοστόν μέχρις είκοσιν επί τοϊς εκατό 
(20 %) τών έξερχομένων έκ τής Στρατιωτικής Σχολής 

.Εύελπίδων καί κατατασσομένων εις τά "Οπλα, κατόπιν εξε
τάσεων, ύφ’ ώρισμένας προϋποθέσεις. Τό ποσοστόν τούτο 
άν δεν καλϋφθή δύναται τό Άνώτατον Στρατιωτικόν Συμ- , 
βούλιόν νά προσαυξάνη τό άνωτέρω 50 % άναφερόμενον.
” γ) Διά τούς Άνθυπασπιστάς Σωμάτων ποσοστόν μέχρι 

τριάκοντα επί τοϊς έκατόν (30 %) τών όργανικών θέσεων 
Αξιωματικών τοΰ Σώματος ή τής Γενικής Είδικότητος 
εις τήν οποίαν άνήκουν υπό τήν προϋπόθεσιν ότι ήρξατο 
ή προαγωγή τών Άνθυπασπιστών Όπλων, οί όποιοι προή- 
χθησαν εις τόν βαθμόν τοΰ Άνθυπασπιστοΰ τό αυτό ημερο
λογιακόν έτος.

(2) Εις τό Πολεμικόν Ναυτικόν καί τήν Πολεμικήν Αε
ροπορίαν εις άριθμόν ίσον προς τάς κενάς όργανικάς θέσεις.

(3) . Εις τήν περίπτωσιν, κατά τήν όποιαν δέν ύφίστανται 
«ναι όργανικαί θέσεις καί επί τώ σκοπώ όπως δοθή ή ευ
χέρεια τής βαθμολογικής έξελίξεως τών /Ανθυπασπιστών 
καθ’ όσον μετά ώρισμένον χρόνον ή καί σήμερον άκόμη δέν 
ύφίστανται κεναί όργανικαί θέσεις προεβλέφθη ή προαγωγή 
Άνθυπασπιστών τοΰ Πολεμικού Ναυτικού καί τής Πολε
μικής Αεροπορίας ώς καί τών Σωμάτων τοΰ Στρατού 
Ξηράς μόνον, ώς ύττεραρίθμων οΐτινες εις τόν νέον βαθμόν 
καταλαμβάνουν κενουμένας θέσεις. Τό ποσοστόν τούτων 
δέν δύναται νά ύπερβαίνη κατ’ έτος τό τριάκοντα επί τοϊς 
έκατόν τών προβλεπομένων όργανικών θέσεων Αξιωματικών 
έκάστου Σώματος ή τής Γενικής είδικότητος διά τόν Στρα
τόν Ξηράς, έκάστης Γενικής Είδικότητος τοΰ Σώματος 
Πληρωμάτων Στόλου διά τό Ναυτικόν καί έκάστης ένιαίας 
Έπετηρίδος Σώματος ή Γενικής Είδικότητος διά τήν Αε
ροπορίαν, καθοριζόμενον δι’ άποφάσεως τοΰ Άνωτάτου 
κατά Κλάδον Συμβουλίου. Τό ποσοστόν τούτο είναι άνε- ' 
ξάρτητον καί πέραν τών υφισταμένων κενών όργανικών θέ
σεων καί ϊνα ύφίσταται δέσμευσις ώς προς τόν άριθμόν τών 
ούτω προαγομένων καθορίζεται ότι οί ουτω προαγόμενοι 
’Ανθυπασπισταί εις ποσοστόν δέν δύνανται ουδέποτε νά 
ύπερβοΰν τό είκοσι πέντε έπί τοϊς έκατόν (25 %) τοΰ συνόλου 
τών προβλεπομένων ’Οργανικών θέσεων Αξιωματικών γε
νικώς, ανεξαρτήτως είδικότητος διά τό Π ολεμικόν Ναυτικόν 
και· τήν Αεροπορίαν καί άπάντων τών Σωμάτων διά τόν . 
Στρατόν Ξηράς.

Διά τήν προαγωγήν τούτων ώς υπεραρίθμων δέον νά 
πληροΰνται καί αί τεθεϊσαι προϋποθέσεις ήτοι διά τόν 
Στρατόν Ξηράς νά έχη άρχίση ή προαγωγή τών Άνθυπα- 
σπιστών Όπλων οίτινες προήχθησαν εις τόν βαθμόν τοΰ 
Άνθυπασπιστοΰ έντός τοΰ αύτοΰ μέ τούς Άνθυπασπιστάς 
Σωμάτων ήμερολογιακοΰ έτους, διά δέ τό Ναυτικόν καί 
τήν Αεροπορίαν ούχί πρό τής συμπληρώσεως πραγματικής 
υπηρεσίας είκοσι δύο (22) ετών άπό τής άποφοιτήσεώς των 
έκ τής Σχολής. ’Επειδή δέ ή διάρκεια φοιτήσεως εις τάς 
Σχολάς τοΰ Ναυτικού είναι μεγαλυτέρα διά λόγους ίσης 
μεταχειρίσεως καί εύθυγραμμίσεως τών διατάξεων λογί
ζεται καί ό πέραν τών δύο (2) ετών χρόνος φοιτήσεως εις 
τήν Σχολήν.

(4) Ώς προς τούς Άνθυπασπιστάς καί Ύπαξιωματικούς 
Υπηρεσίας Γραφείου, Ξηράς, ’Εδάφους καί Έλαφράς τοι- 
αύτης καταργεϊταί ή δέσμευσις ότι προάγονται εις τόν 
έπόμενον βαθμόν άμα τή συμπληρώσει τοΰ μεγίστου χρό
νου παραμονής ήτοι είκοσιν όκτώ (28) ετών. Διά τούτους 
καθορίζεται ότι παραμένουν έντεταγμένοι εις τήν επετη
ρίδα τοΰ "Οπλου ή Σώματος ή Γενικής Είδικότητος ή τοι- 

■ αύτης ένιαίας, έξ ής προέρχονται, πλήν όμως άπόλλυσι τήν 
σειράν άρχαιότητος των τιθέμενοι έκτος όργανικών θέσεων, 
κρινόμενοι ώς καί οί έν ένεργώ ύπηρεσία καί προάγονται 
άμα τή προαγωγή τοΰ άμέσως άρχαιοτέρου των.

Σημειωτέον δέ ότι οί Άνθυπασπισταί λαμβάνουν άποδοχάς 
μέχρι καί τοΰ βαθμοΰ τοΰ Λοχαγοΰ, Υποπλοιάρχου ή 
Σμηναγού.

ε) (Άρθρον 5). Ή άφορώσα εις τήν Αεροπορίαν διά- 
ταξις τοΰ άρθρου 10 τοΰ Ν.Δ. 445/74 προσαρμόζεται μέ 
τόν Νόμον 584/77.

στ) (Άρθρον 6). Διά τοΰ' άρθρου τούτου καθορίζεται ό 
ελάχιστος καί μέγιστος χρόνος παραμονής εις έκαστον βα
θμόν καί ρυθμίζεται έπί ένιαίας βάσεως ή προσμέτρησις τοΰ 
χρόνου τής ύπηρεσίας διά τάς προαγωγάς τών έξελθόντων 
καί έξερχομένων τών Παραγωγικών Σχολών μέ βαθμόν 
άνώτερον τοΰ Λοχίου - Κελευστοΰ καί Σμηνίου ώς επίσης 
καί τών άπ’ ευθείας κατατασσομένων μέ τό.ν βαθμόν τούτον 
ή άνώτερον. Επίσης καθορίζεται καί ό μέγιστος χρόνος 
προαγωγής τών 28 ετών ώς μονίμου Ύπαξ/κοΰ Άνθυπασπι- 
στοΰ διά τούς μή δυνηθέντχς νά προαχθοΰν εις τόν άνώτερον 
βαθμόν διά διαφόρους λόγους ύπό τήν προϋπόθεσιν ότι έχουν 
κριθή ώς πρόακτέοι.

ζ) (Άρθρον 8). Διά τοΰ άρθρου τούτου καθορίζονται τά 
αρμόδια Συμβούλια καί ή σύνθεσις τούτων διά τάς κρίσεις 
τών 'Τπαξιωματικών καί Άνθυπασπιστών κατά Κλάδον 
’Ενόπλων Δυνάμεων.

Οί Άνθυπασπισταί τοΰ Στρατού καί τής Αεροπορίας 
κρίνονται ύπό τών αντιστοίχων Συμβουλίων άτινα είναι 
άρμόδια διά τάς κρίσεις τών κατωτέρων Αξιωματικών καθ’ 
όσον ούτοι επιλέγονται διά τήν είσοδόν των εις τό Σώμα 
τών Αξιωματικών. Είς τό Π ολεμικόν Ναυτικόν οί Ύπα- 
ξιωματικοί καί Άνθυπασπισταί κρίνονται ύπό τοΰ αύτοΰ 
Συμβουλίου καθ’ όσον ούτοι παρακολουθοΰνται ύπό τής 
Διοικήσεως Ναυτικής Έκπαιδεύσεως.
' η) (Άρθρον 9). Διά τοΰ άρθρου τούτου καθορίζονται τα 
τών τακτικών καί εκτάκτων κρίσεων τών 'Τπαξιωματικών 
καί Άνθυπασπιστών. Οΰτω πέραν τών κρινομένων διά 
κάλυψιν κενών όργανικών θέσεων ’Αξιωματικών κρίνονται 
καί οί έχοντες συμπληρώσει τάς προϋποθέσεις κρίσεως διά 
προαγωγήν, ώς ύπεράριθμοι, είς ’Αξιωματικούς.

θ) (Άρθρα 10, 11, 12). Διά τών άρθρων τούτων καθο
ρίζονται οί συντασσόμενοι πίνακες διά τούς Άνθυπασπιστάς 
καί Ύπαξιωματικούς ύπηρεσίας Γραφείου. Ξηρ5ίς. εδάφους 
καί Έλαφράς τοιαύτης ώς καί τής ενεργού τοιαύτης καί τών 
παραμενόντων τρις ή τετράκις είς τόν βαθμόν.

t) (Άρθρα 13, 14, 15). Διά τών άρθρων τούτων καθο
ρίζεται ότι πλήν τής κατ’ εκλογήν κρίσεως, άπχσχι αί 
λοιπαί θεωρούνται δυσμενείς τοιχΰται καί καθορίζεται ή
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ακολουθητέα διαδικασία διά τήν άπανάκρισιν των δυσμενώς 
κριθέντων ύπότών αρμοδίων κατά περίπτωσιν Συμβουλίων 
έπανα κρίσεως.

ια) (Άρθρον 17). Διά τοΰ άρθρου τούτου καθορίζεται 
ή ισχύς των κεκυρωμενων πινάκων καί καταργεϊται το 
άρθρον 37 τοΰ Ν.Δ. 445/74, «περί άναδρομικότητος», καθ’ 
όσον τούτο είναι άνευ πρακτικής αξίας.

ιβ) (Άρθρα 18. 19. 20. 21). Διά τών άρθρων τούτων 
σκοπεϊται ή κάλυψις των άναγκών τού Π.Ν. εις Ύπαξιω- 
ματικούς ύρισμένων κρίσιμων ειδικοτήτων και η δυνατοτης 
κατατάξεως ναυτών ώς εθελοντών διά τάς άνάγκας τών 
Υποβρυχίων, καθ’ όσον ή άπόδοσις τών Παραγωγικών 
Σχολών *Τπαξιωματικών τού Πολεμικού Ναυτικού κατά 
τήν προσεχή πενταετίαν δεν θά καλύψη τάς άνάγκας είς 
'Τπαξιωματικούς ώρισμέ/ων κρίσιμων ειδικοτήτων, ώς τών 
Ειδικοτήτων ’Ηλεκτρονικού, Διευθύνσεως Βολής, τόσον 
άριθμητικώς όσον καί ποιοτικως. Ες άλλου κατα το υφι
στάμενον νομικόν καθεστώς ή τοποθέτησις ναυτών κληρωτών 
επί 'Υποβρυχίων προϋποθέτει προηγουμένην σύμφωνον γνώ
μην των, ήν πολλάκις οί κληρωτοί δεν παρέχουν μέ άπο- 
τέλεσμα τήν δημιουργίαν δυσχερειών είς τήν πλήρωσιν τών 
θέσεων επί τών 'Υποβρυχίων. Έν οψει τούτων είναι επι
βεβλημένη ή τοιαύτη συμπλήρωσις ώστε κατ’ έξαίρεσιν νά 
είναι δυνατή ή κατάταξις έπί 5ετή υποχρεώσει είς τό Πο
λεμικόν Ναυτικόν έθελοντών μέ τον βαθμόν τού Κελευστοΰ 
καί ούχί τού Διόπου, κατόπιν διαγωνισμού, μεταξύ Πτυ- 
χιούχων Σχολών ’Ηλεκτρονικών Άνωτέρας ή Μέσης Βα- 
θμίδος ή ιδιωτικών τοιούτων άναγνωριζομένων υπό τού 
Κράτους. Πέραν τούτου ρυθμίζεται καί ή άρχαιότης τών 
κατατασσομέν W εθελοντών προσωρινώς καί όριστικώς.

ιγ) (Άρθρον 22). Διά τού άρθρου τούτου καθορίζεται 
ότι διά τάς προαγωγάς τών εθελοντών προσμετρεΐται ώς 
ελάχιστος χρόνος παραμονής έν τώ βαθμώ καί ό τοιούτος 
τοΰ Στρατευσίμου καί έφ’ όσον συνεπλήρωσαν τούτον 
κρίνονται μετά παρέλευσιν εκατόν ημερών άπό τής κατατά- 
ξεώς των καί προάγ.ονται ύπολογιζομένου τού πλεονάζοντος 

. χρόνου ώς τοιούτου πραγματικής υπηρεσίας έν τώ βαθμό) 
δΓ'άπάσας τάς περιπτώσεις πλήν τού δικαιώματος λήψεως 
άποδοχών άναδρομικώς.

ιδ) (Άρθρον 23), Διά τού άρθρου. τούτου καθορίζεται 
τό δικαίωμα συμμετοχής έθελοντών 'Υπαξιωματικών εις 
έξετάσεις προς κάλυψιν κενών θέσεων Άνθυπασπιστών εις 
τά Σώματα καί Γενικάς Ειδικότητας Στρατολογικού, Τα
χυδρομικού, Διαχειριστών 'Υγειονομικού, Στρατιωτικών 
Γραμματέων καί Φροντιστών.

ιε) (Άρθρον 24). Διά τού άρθρου τούτου άφ’ ενός μέν 
διατηρούνται έν ΐσχύι ώρισμέναι μεταβατικαί διατάξεις τού 
άρθρου 54 τού Ν.Δ. 445/74 άφ’ ετέρου δέ τροποποιούνται 
ή καταργούνται έτεραι τοιαύται. Οΰτω :

(1) At μεταφερθεϊσαι θέσεις Άνθυπασπιστών εις ’Α
ξιωματικούς διά τήν ύλοποίησιν τών προαγωγών τών Άν- 
θυπασπιστών τής ’Αεροπορίας διατηρούνται ώς τοιαύται 
Άνθυποσμηναγών - Ύποσμηναγών εις τά Σώματα καί Ει
δικότητας εις άς κατενεμήθησαν καθ’ όσον αύται νύν καλύ
πτονται ύπό τών προαχθέντων διά τήν κάλυψιν τούτων 
Άνθυπασπιστών.

(2) Καταργεϊται ή διάταξις τής παραγράφου 10 τού 
Ν.Δ. 445/74 διά τής οποίας οί προαχθέντες βάσει τών έκ 
μεταφοράς θέσεων, ’Αξιωματικοί τής ’Αεροπορίας απο
στρατεύονται άμα τή συμπληρώσει, τριάκοντα πέντε έτών 
(35) συνταξίμου υπηρεσίας έν τώ Στρατεύματι έξ ών εί
κοσι πέντε (25) έτη πραγματικής τοιαύτης, καθ’ όσον 
τυγχάνει άδικος ή αποστρατεία τούτων άφού αρχαιότεροι 
ή νεώτεροι τούτων προαχθέντες έπί τή βάσει ετέρων δια- 
ταςεων Νόμων θά παραμείνουν εις τήν ’Αεροπορίαν. ’Επί 
πλέον δεν κρίνεται σκόπιμος ή αποστρατεία πεντακοσίων 
(500)-περίπου έμπειρων καί ικανών στελεχών τής ’Αερο
πορίας καί δή κατά τήν παρούσαν περίοδον έκσυγχρονισμού

τής ’Αεροπορίας καί ηύξημένων έπιτακτικών έπιχειρη- 
σιακών άναγκών.

(3) Διά τής διατάξεως ταύτης θά προαχθούν τετρακό
σιοι περίπου Άνθυπασπισταί προς κάλυψιν κενών οργα
νικών θέσεων καθ’ όσον ή ίσχύουσα πρότερον διάταξις εϊχεν 
άναστείλει τάς προαγωγάς Άνθυπασπιστών τής ’Αερο
πορίας άπό τού 1975 καί ρυθμίζονται αί προϋποθέσεις κρί- 
σεως καί καλύψεως τών θέσεων τούτων άναδρομικώς άφ’ 
ής ούτοι έδικαιούντο προαγωγής άνευ δικαιώματος λήψεως 
άναδρομικώς άποδοχών. Καθορίζεται δέ ή παραμονή τών 
ούτω προαγομένων άναδρομικώς, έπί έν έτος εις τον νέον 
βαθμόν μη άπαιτουμένων τών λοιπών τυπικών προσόντων 
τού Νόμου περί 'Ιεραρχίας καί Προαγωγών τών ’Αξιω
ματικών καθ’ όσον είναι δύσκολος ή συμπλήρωσις τούτων 
καί θά έπιφέρει έτέραν καθυστέρησιν καί άνωμαλίας είς 
τάς προαγωγάς.

(4) Ρυθμίζεται τό θέμα τής έξελίξεως τών έφέδρων έξ 
άνακατατάξεως Άνθυπασπιστών καί 'Υπαξιωματικών τής 
’Αεροπορίας.

(5) Ρυθμίζεται ή μεταφορά τών υπολοίπων έπί δανεισμώ 
θέσεων τών ’Αξιωματικών τού Ναυτικού εις τοιαύτας Άνθυ- 
πασπιστών καί διατηρείται έν ΐσχύι ή διέπουσα τούς *Υ- 
παξιωματικούς καί Άνθυπασπιστάς Ειδικής Μονιμότητος 
τού Ναυτικού διάταξις.

(6) Ρυθμίζεται ή υφιστάμενη έκκρεμότης εις τόν Στρα
τόν Ξηράς διά τής υπαγωγής ύπό τάς αύτάς διατάξεις και 
τών μονίμων Λοχιών τών προερχομένων έξ έθελοντών καί 
ύπηρετούντων κατά τήν δημοσίευσιν τού Ν.Δ. 445/74.

(7) Ρυθμίζεται ή τυχόν προκληθησομένη άνωμαλία έκ 
τής έφαρμογής τής διατάξεως τού άρθρου 43 τού Ν.Δ. 445/ 
1974 ώς τούτο έτροποποιήθη διά τού παρόντος εις περίπτωσιν 
καθ’ ήν ,θά ύπάρξη κατάταξις έφέδρων Άνθυπολοχαγών 
μέ τόν βαθμόν τού Άρ^ιλοχίου προ τής προαγωγής τών 
ήδη καταταγέντων μέ τον βαθμόν τού Έπιλοχίου, δπότε 
καί οί ΰπηρετούντες δέον θεωρηθούν ώς καταταγέντες μέ 
τόν βαθμόν τούτον (Άρχιλοχίου).

(8) Ρυθμίζεται ή προαγωγή Άρχιλοχιών καί Άρχι- 
κελευστών είς Άνθ/στάς διά τής άναδρομικής προαγωγής 
τούτων, άνευ δικαιώματος λήψεως άποδοχών άναδρομικώς, 
άφ’ ής ούτοι, συνεπλήρωσαν τόν διπλάσιαν χρόνον παρα
μονής είς τόν βαθμόν όπότε προάγονται άνεξαρτήτως ύπάρ- 
ξεως κενών όργανικών θέσεων. Τούτο καθ’ όσον Ικανός 
αριθμός τών έκ τών Παραγωγικών Σχολών τοΰ Πολεμικού 
Ναυτικού έξήλθε τής Σχολής κατά μήνα ’Ιανουάριον.

. (9) Ρυθμίζεται ή ΰφισταμένη έκκρεμότης είς τό Πολε
μικόν Ναυτικόν διά τούς άποκατασταθέντας καί. μή έπα- 
νελθόντας βάσει τού Ν.Δ. 4/74 Ύπαξιωματικούς, αποστρα
τευόμενοι αύτεπαγγέλτως άφ’ ής έδει νά παρουσ-ασθούν 
καί άπαλλάσσονται ούτοι πάσης ποινικής καί πειθαρχικής 
διώξεως.

(10) Παρέχεται χρόνος δύο (2) μηνών άπό τής δημοσιεύ- 
σεως τού παρόντος διά τήν ενέργειαν κατ’ έξαίρεσιν τών 
έτησίων κρίσεων τών Άνθυπασπιστών, τήν σύνταξιν τών 
άπαιτουμένων πινάκων καί τήν ένέργειαν τών προαγωγών.

ιστ) (Άρθρον 25). Διά τού άρθρου τούτου καθορίζεται 
ή έναρξις ισχύος τού παρόντος άπό τής δημοσιεύσεώς του 
είς τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.

12. Είς τήν ρύθμισιν τών ώς άνω θεμάτων άποσκοπεΐ 
τό παρόν σχέδιον Νόμου τού όποιου έπιθυμούμεν τήν -έπι- 
ψήφισιν.

Έν Άθήναις τή 12 Σεπτεμβρίου 1977
/ , ·

*0 'Υπουργός Εθνικής Άμύνης . 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ - ΤΟΣΙΤΣΑΣ .


