
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ γ· "Αρθρον 19. Διά του άρθρου τουτου καθορίζεται οτι :
’Επί τοϋ σχεδίου .Νόμου «περί τροποποιήσεως καί σ μπλη- 

ρώσεως τοϋ Ν.Δ. 58/68 «περί 'Υπουργείου ’Εθνικής 
Άμύνης καί των ’Οργάνων τής ’Ανώτατης Διοικήσεως 
καί Ελέγχου των Ενόπλων Δυνάμεων καί άλλων τινών 
διατάξεων».

Πρόζ τήν Βουλήν των ’Ελλήνων

1. Αί διεθνείς πολιτικαί εξελίξεις των τελευταίων ετών 
διεμόρφωσαν όξύ πρόβλημα εις τάς Ενόπλους Δυνάμεις 

χώρας.
Ή δωρεάν παροχή στρατιωτικού ύλικοϋ περιωρίσθη 

εις μηδαμινάς ποσότητας έναντι των υφισταμένων άναγκών.
Εξωτερικοί κίνδυνοι επιβάλλουν όπως μακροχρονίως 

αί "Ενοπλοι Δυνάμεις τής χώρας διατηρούν υψηλήν μαχητι
κήν Ικανότητα. . '

Αί μέχρι σήμερον άνά^άι τών ’Ενόπλων Δυνάμεων εις 
παντοειδές υλικόν έκαλύπτοντο έκ τοϋ έξωτερικοϋ ή δωρεάν 
παροχής τούτων, ένεκα έλλείψεως εγχωρίου βιομηχανίας, 
πλήν τοιαύτης παραγωγής ένίων πυρομαχικών.

Τά ανωτέρω δημιουργούν σήμερον άνάγκας δΓ ύψηλάς 
προμήθειας πολεμικού υλικού, μέ φυσικόν έπακόλουθον 
τον δυσμενή άντίκτυπον τόσον επί των συναλλαγματικών 
άποθεμάτων τής χώρας, όσον καί τήν άναγκαστικήν δέσμευ- 
σιν ταύτης, μέ τάς πηγάς προμήθειας πολεμικού υλικού.

Προς άντιμετώπισιν των άνωτέρω δυσχερείων, έκρίθη 
επιβεβλημένη ή ίδρυσις ενός φορέως παρά τώ Ύπουργείω 
Εθνικής Άμύνης, άναλόγοι των υφισταμένων εις τάς 
περισσοτέρας χώρας, επί τω ο κοπώ τής άναπτύξεως εγχω
ρίου βιομηχανίας, καλυπτούσης τάς άνάγκας καί τών τριών 
Κλάδων τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί τών Σωμάτων ’Ασφα
λείας. " -

2. Οΐ άντικειμενικοί σκοποί τού ίδρυθησομένου φορέως 
όστις θά υπάγεται υπό τον Υπουργόν ’Εθνικής Άμύνης, 
θά συντονίζεται καί θά παρακολουθήται υπό τού Αρχηγείου 
’Ενόπλων Δυνάμεων καί θά έχη τον τίτλον «'Υπηρεσία 
Πολεμικής Βιομηχανίας» (ΥΠΟΒΙ), είναι:.

α. 'Η ενίσχυσες καί δραστηριοποίησες τών Κρατικών καί 
ιδιωτικών παραγωγικών Μονάδων, προς παραγωγήν άμυν- 
τικού έξοπλισμοϋ. * .

β. Ή προσέλκυσες άνεπτυγμένης άλλοδαπής τεχνολογίας 
διά τήν παραχώρησιν τεχνικών εμπειριών (KNOVV-HOW) 
εις τήν Ελληνικήν Βιομηχανίαν. V
. γ. Ό συντονισμός τών έπί μέρους βιομηχανιών, διά τήν 
παραγωγήν καί τελικήν συναρμολόγησιν άμυντικών εξο
πλισμών.

3. Διά τού άρθρου 1 τοϋ Νομοσχεδίου προστίθεται 
Τμήμα 8 εις τό Ν.Δ. 58/68 περιλαμβάνον τά άρθρα 17 έως 
23 δι’ ών ρυθμίζονται τά κάτωθι :

α. Άρθρον 17. Διά τοϋ άρθρου τούτου συνιστάται 
'Υπηρεσία Πολεμικής Βιομηχανίας (ΥΠΟΒΙ), υπαγόμενη 
υπό τον Υπουργόν ’Εθνικής Άμύνης, συντονιζομένη καί 
έλεγχομένη ΰπό τού Αρχηγείου ’Ενόπλων Δυνάμεων.

β. Άρθρον 18. ‘Η άνάπτυξις τής Πολεμικής Βιομηχα
νίας έν Έλλάδι είναι-ό σκοπός τής- συνιστωμένης 'Υπηρεσίας, 
ώς άναφέρεται εις τό παρόν άρθρον καί έπί πλέον :

(1) 'Η ΥΠΟΒΙ είναι συμβουλευτικόν καί ’Επιτελικόν 
οργανον τού ΥΕΘΑ καί μέριμνα διά τήν έκτέλεσιν τών 
αποφάσεων αυτου καί του ΑΣΕΑ, έπί θεμάτων παραγωγής, 
ε'·έγχου καί έποπτείας πολεμικού υλικού, έχουσα εΐδικώτερον 
τας υπο τού Κανονισμού Όργανώσεως καί Λειτουργίας 
αυτής καθαριζομένας αρμοδιότητας.

(2) ΔΓ άποφάσεων τοϋ 'Υπουργού ’Εθνικής Άμύνης 
ρυθμίζονται τά τής όργανώσεως, διαρθρώσεως καί λει
τουργίας τής ΥΠΟΒΙ, ώς καί πάσα έτέρα λεπτομέρεια 
αφορώσα εις τήν όργάνωσιν καί λειτουργίαν ταύτης, έκδι- 
δομενου προς τούτο ίδιου Κανονισμού.

(1) Διά Προεδρικών Διαταγμάτων έκδιδομένων τη προ- 
τάσει τών 'Υπουργών Εθνικής Άμύνης, Προεδρίας Κυ- 
βερνήσεως καί Οικονομικών, θά ρυθμίζωνται τά προσόντα 
καί ό τρόπος διορισμού τοϋ~ Προϊσταμένου καί Διευθυντών 
τής ΥΠΟΒΙ, καί αί θέσεις τοϋ Πολιτικού Προσωπικού 
κατά Κατηγορίας, Κλάδους καί Βαθμούς, ώς καί τά προ
σόντα διά τήν κατάληψιν τούτων. 'Ομοίως, δύνανται νά 
όρίζωνται αί θέσεις, αΐτινες ώς έκ τής φύσεώς των θά 
καλύπτονται ύπό προσωπικού προσλαμβανομένου έπί σχέσει 
έργασίας ιδιωτικού δικαίου ή καί έπί θητεία, αί άμοιβαί 
αύτών, οί όροι έργασίας, ώς καί αί προϋποθέσεις διά τήν 
άνάθεσιν έκτελέσεως ώρισμένου έργου.

(2) 'Ο διορισμός εις τάς έν τή προηγούμενη παραγράφω 
όργανικάς θέσεις, ή πρόσληψις τοϋ προαναφερθέντος προ
σωπικού έπί σχέσει έργασίας ιδιωτικού δικαίου ή έπί θητεία, 
αί άμοιβαί αύτών, οί όροι έργασίας καί ή άνάθεσις έκτελέ
σεως ώρισμένου έργου, ένεργοϋνται δΓ άποφάσεως τού 
'Υπουργού ’Εθνικής Άμύνης, κατόπιν προτάσεως τοϋ 
Αρχηγού ΕΔ, μετ’ είσήγησιν τής ΥΠΟΒΙ.

(3) Αί τοποθετήσεις τοϋ υπολοίπου στρατιωτικού προσω
πικού τής ΥΠΟΒΙ ένεργοϋνται βάσει τών εκάστοτε ίσχυου- 
σών διατάξεων.

δ. Άρθρον 20.
(1) 'Υπό τού άρθρου τούτου καθορίζεται ή σύστασις 

ετέρου συλλογικού οργάνου ύπό τήν επωνυμίαν «’Επιτροπή 
Πολεμικής Βιομηχανίας (ΕΠΟΒΙ)». Λύτη άποτελεΐται 
έκ τών :

(α) 'Υφυπουργού Εθνικής Άμύνης, ώς Προέδρου.
1β) Αρχηγού ’Ενόπλων Δυνάμεων.
(γ) Αρχηγών καί τών τριών Κλάδων τών Ε.Δ.
(δ·) Των Γενικών Γραμματέων τών 'Υπουργείων Συντο

νισμού, Οικονομικών, Βιομηχανίας καί ’Εμπορίου, ώς μελών.
'Η άποστολή τής ΕΠΟΒΙ συνίσταται εις τήν γνωμοδό- 

τησιν έπί μελετών'καί εισηγήσεων τής ΥΠΟΒΙ, ώς καί έπί 
τού προγραμματισμού έπί θεμάτων άφορώντων είς τήν 
ιδρυσιν νέων Βιομηχανιών ή έκσυγχρονισμόν υφισταμένων 
καί άλλων σοβαρών θεμάτων άφορώντων τήν Πολεμικήν 
Βιομηχανίαν, κατά τά εΐδικώτερον, δι’ άποφάσεως τοϋ 
'Υπουργού ’Εθνικής Άμύνης, καθοριζόμενα.

(2) Διά τού αυτού άρθρου ρυθμίζεται ή άναπλήρωσις
τοϋ Προέδρου, είς περί—ωσιν κωλύματος ή μή υπάρχοντας 
'Υφυπουργού ’Εθνικής Άμύνης, ΰπό τοϋ Αρχηγού Ενόπλων 
Δυνάμεων. . ....

- 'Ομοίως, άναπληροϋνται ύπό τών νομίμων άναπληρωτών' 
των τά λοιπά μέλη τής ’Επιτροπής, έφ’ όσον ήθελον άπου- 
σιάσει ή κωλύονται. . 1

Είδικώς διά τούς Γενικούς Γραμματείς τών Υπουργείων, 
οίτινες δέν έχουν νομίμους άντικαταστάτας, ούτο|. θά άνα- 
πληροϋνται ύπό τοϋ άρμοδίου, καθ’ ΰλην Γενικού Διευθυντού 
τού άντιστοίχου 'Υπουργείου. .
Ζ (3) Καθήκοντα Γραμματέως τής ΕΠΟΒΙ έκτελεΐ άνώ- 
τερος Αξιωματικός τής ΥΠΟΒΙ, οριζόμενος διά διαταγής 
τού Αρχηγού ’Ενόπλων Δυνάμεων, τη προτάσει τής
ΥΠΟΒΙ.

(4) · Ό Πρόεδρος καί τά μέλη τής ΕΠΟΒΙ, δύνανται κατά 
τάς συνεδριάσεις τούτων, νά καλούν πάντα αρμόδιον νά 
παράσχη εις αυτήν πληροφορίας έπί τών εξεταζόμενων θε
μάτων, προς μόρφωσιν πληρεστέρας γνώμης.

(5) Ούδεμία άποζημίωσις καταβάλλεται εις τά μέλη 
τής ΕΠΟΒΙ καί τον Γραμματέα.

ε. Άρθρον 21. ι
Τά καθήκοντα τών Νομικών Συμβούλων εις τούς συγκρο

τούμενους φορείς θά έκτελοϋν :
(1) 'Ο παρά τή ΥΠΟΒΙ, άνώτερος Άξ/κός Δικαστικός 

Σύμβουλος καί κωλυόμενου τούτου, έτερος άνώτερος Άξ/κός 
Δικαστικός Σύμβουλος.



(2) Παρά τή ΕΠΟΒΙ, ό παρά τώ ΥΕΘΑ Νομικός Σύμ
βουλος, τούτου δέ κωλυόμενου, Πάρεδρος, οριζόμενος ύσε’ 
αύτοΰ. Ούτος δύναται νά μετέχη των συνεδριάσεων άνευ 
ψήφου, καλούμενος ύ—ό τοϋ Προέδρου τής ΕΠΟΒΙ, ίνα 
ττχρέχη τάς νομικάς του γνώσεις καί συμβουλάς.

στ. "Αρθρον 22. Διά τούτου ρυθμίζεται δπως, άπασαι 
αί δαπάναι συστάσεως καί λειτουργίας τής ΤΠΟΒΙ καί τής 
ΕΠΟΒΙ, ώς καί ή χρηματοδότησες των προγραμμάτων, 
θά βαρύνουν τον προϋπολογισμόν τοϋ ΤΕΘΑ, έγγραφο- 
μένων υπό τοϋ 'Υπουργείου Οικονομικών ιδίων κονδυλίων, 
έν αΰτω, καθ’ έκαστον έτος, ύπό μορφήν φορέων καί κωδι
κών αριθμών, άναλόγως τής κατηγορίας τής δαπάνης.

Διά. τάς προαναφερθείσας δαπάνας θά ισχύουν αίδιατά-' 
ξεις περί οικονομικής μερίμνης καί λογιστικού τών ’Ενόπλων 
Δυνάμεων. ·. ....

• ζ.: "Αρθρον 23. Δι’ αύτοΰ καθορίζεται δπως λόγω τοϋ 
επείγοντος τοϋ θέματος καί προς έκμετάλλευσιν τοϋ χρόνου, 
ή έναρξις τής λειτουργίας τής ΥΠΟΒΙ είναι άμεσος, '

"Ενεκα τής εσπευσμένης συγκροτήσεως, είναι δυνατή, 
κατά παρέκκλισιν τών ίσχυουσών διατάξεων καί διά χρόνον 
δστις δεν δύναται νά ύπερβή τό έτος, ή δι’ άποφάσεως τοϋ 
ΥΕΘΑ, έκδιδομένης προτάσει τών οικείων Κλάδων διά τοϋ 
’Αρχηγείου ΕΔ, άπόσπασις παρ’ αυτή στρατιωτικοϋ καί 
πολιτικού προσωπικοϋ (μονίμου καί έπί συμβάσει), έκ τοϋ 
ύπηρετοϋντος είς το" ΥΕΘΑ. ---------------

Ό άριθμός, οί βαθμοί, οί Κλάδοι καί αί ειδικότητες τοϋ 
άνωρέρω προσωπικού καθορίζονται διά διαταγής τοϋ
ΥΕΘΑ. ' .

4. Διά τοϋ άρθρου 2 τοϋ νομοσχεδίου τούτου προβλέπεται
ή άναρίθμησις τών Τμημάτων, 7α, 8 καί 9 τοιούτων τοϋ 
Ν.Δ. 58/68, άτινα καί θά λάβουν άντιστοίχως τούς αριθμούς 
9, 10 καί 11. .................

'Ομοίως, τά διαλαμβανόμενα εις τά ώς άνω τμήματα 
"Αρθρα 16α, 17, 18 καί 19 θά άναριθμηθοϋν, ώστε ταΰτα· 
εις τό μέλλον, νά άναφέρωνται ώς 24, 25, 26 καί 27 τοιαϋτα.

5. Διά τοϋ άρθρου 3 τοϋ νομοσχεδίου προβλέπεται ώς
έναρξις ισχύος τοϋ προωθούμενου νομοσχεδίου, ή ημερομη
νία δημοσιεύσεώς του διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνή- 
σεως. 4

6. Είς την ρύθμισιν τών άνω θεμάτων άποσκοπεΐ τό 
προωθούμενον σχέδιον νόμου τοϋ οποίου την έπιψήφισιν 
έπιθυμοϋμεν.

Άθήναι τή 12 Δεκεμβρίου 1976 
Ό Υπουργός ’Εθνικής-Άμύνης

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ - ΤΟΣΙΤΣΑΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί τροροποιήσεως καί συμπληρώσεως τοϋ Ν.Δ. 58/1968 

«περί Υπουργείου Εδνικής Άμύνης καί τών Όργάνων 
τής Ανώτατης Διοικήσεως καί ΕΓ/.έγχου τών Ενόπλων 
Δυνάμεων καί άλλων τινών διατάξεων».

Άρδρον 1.
Εις τό Ν.Δ. 58/1968 καί μετά τό Τμήμα 7 προστίδεται 

Τμήμα 8 έχον ώς άκολούδως:
ΤΜΗΜΑ 8

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

"Ap-Spov 17. 4
Συνιστάται παρά τώ Ύπουργείω Έύνικής Άμύνης Υπη

ρεσία ύπο'τόν τίτλον «Υπηρεσία Πολεμικής Βιομηχανίας» 
(ΥΠΟΒΙ) υπαγόμενη εις τόν 'Υπουργόν Έδνικής Άμύνης. 
Το έργον αυτής παρακολουδειται καί συντονίζεται ύπό τοϋ 
Αρχηγείου Ένοπλων Δυνάμεων.

Άρδρον 18.
1. Σκοπός τής συστάσεως τής ΥΠΟΒΙ είναι ή άνάπτυξις 

Πολεμικής Βιομηχανίας εν Έλλάδι.
2. Ή ΥΠΟΒΙ είναι συμβουλευτικόν καί Επιτελικόν όργα- 

νον τοϋ 'Υπουργού Εδνικής Άμύνης καί μεριμνά διά την 
έκτέλεσιν τών άποφάσεων τοϋ ΥΕΘΑ καί του ΑΣΕΑ έπί -δε
μάτων άφορώντ.ων εις τήν παραγωγήν, έλεγχον καί έποπτείαν 
πολεμικού υλικού, έχουτα είδικώτερον. τάς ύπό τού Κανονι
σμού όργανώσεως καί λειτουργίας αυτής καδοριζομένας αρ
μοδιότητας.

Ο. Zi! 
ζενται τά

ποφασεων του 1: 
τής όργανώσεως -δ-

τής ΓΠΟΒΙ, ώς καί πάσα έτέρα λεπτομέρεια άφορώσα εΐ 
τήν όργάνωσιν καί λειτουργίαν ταύτης έκδιδομένςυ πρός το; 
■ίο ίδιου Κανονισμού.

διαρδρώσεως καί λειτουργίας
ς

ον-

Άρδρον 19. ι
1. Διά Προεδρικών Διαταγμάτων έκδιδομένων προτάσει

τών 'Υπουργών Έδνικής Άμύνης, Προεδρίας Ινυβερνήσεως 
καί Οικονομικών, ρυθμίζονται τά προσόντα καί ό τρόπος διο
ρισμού τού Προϊσταμένου καί Διευθυντών τής ΥΠΟΒΙ. καί 
αί δέσεις τού Πολιτικού- Προσωπικού κατά Κατηγορίας, 
Κλάδους καί βαδμούς, ώς καί τά προσόντα διά τήν κατάλη- 
ψιν τούτων. Δι’ όμοιων Π.Δ. δύναται νά όρίζωνται δέσεις, 
-αίτινες ώς έκ τής φύσεώς των, δά καλύπτωνται ύπό προσω
πικού προσλαμόανομένου έπί σχέσει έργασίας ιδιωτικού δι
καίου ή καί έπί δητεία, αί άμοιβαί αύτών, οί όροι έργασίας 
ώς καί αί προϋποδέσεις διά τήν άνάδεσιν έκτελέσεως ώρι- 
σμένου έργου. - -

2. Ό διορισμός είς τάς έν τή προηγούμενη παραγράφω όργα- 
νικάς δέσεις, ή πρόσληψις τού προσωπικού έπί σχέσει έργα
σίας ιδιωτικού δικαίου ή έπί δητεία. αί άμοιβαί αύτών, οί όροι 
έργασίας καί ή άνάδεσις έκτελέσεως ώρισμένου έργου, ένερ- 
γο}ντ?ι δι’ άποφάσεως τοϋ Υπουργού Έδνικής Άμύνης, κα
τόπιν’ προτάσεώς τοϋ Άσχηγοϋ Ε.Δ., μετ’ εΐσήγησιν τής
ΥΠΟΒΙ. ' : : “ ' -·-...· ..

3. Αί τοποδετήσεις τοΕ ύπολοίπον σφρρτιωτικοίί πρρσωπιΓ 
κ.οϋ είς ΥΠΟΒΙ ένεργοϋνται βάσει τών έκάστοτε ίσχυουσών 
διατάξεων.

Άρδρον 20.
1. Συνιστάται συλλογικόν όργανον ύπό τόν τίτλον « Επι

τροπή Πολεμικής Βιομηχανίας», (ΕΠΟΒΙ) άποτελουμένη 
έκ τοϋ 'Υφυπουργού Εδνικής Άμύνης. ώς Προέδρου, τού 
Αρχηγού ’Ενόπλων Δυνάμεων καί τών 'Αρχηγών τών τριών 
Κλάδων Ε.Δ.. τών Γενικών Γραμματέων τών Υπουργείων 
Συντονισμού. Οικονομικών, Βιομηχανίας καί Εμπορίου, έργον 
τής όποιας είναι ή γνωμοδότησις έπί μελετών καί εισηγή
σεων τής ΥΠΟΒΙ, ώς καί έπί τοϋ προγραμματισμού έπί δε
μάτων άφορώντων είς τήν ίδρυσιν νέων Βιομηχανιών ή έκ- 
συγχρονισμόν ύφισταμένων καί άλλων σοβαρών δεμάτων άφο
ρώντων τήν Πολεμικήν Βιομηχανίαν. κ?τά τρ είδικώτερον 
δι’ άποφάσεως ύπό τοϋ Υπουργού Έδνικής Άμύνης καδορίΓ 
ζόμενα.

2. Μή ύπάρχοντος. άπόντος ή κωλυομένου τοϋ 'Υφυπουργού 
Έδνικής Άμύνης, τής ΕΠΟΒΙ προεδρεύει ό Αρχηγός Ενό
πλων Δυνάμεων, μή ύπάρχοντος δέ, άπόντος ή κωλυομένου 
τινός έκ τών λοιπών μελών, άναπληροϋται ούτος ύπό τοϋ νο
μίμου αντικαταστάτου του.

Είδικώς διά τούς Γενικούς Γραμματείς τών Υπουργείων 
ςίτινες δέν έχουν νομίμους άντικαταστάτας. ούτο: δά άναπλη- 
ροϋντα: ύπό τοϋ αρμοδίου καδ’ ύλην Γενικού Διευδυντοϋ τοϋ 
αντιστοίχου Υπουργείου.

3. Καδήκοντα Γραμματέως τής ΕΠΟΒΙ έκτελεϊ ανώτερος 
Άξ/κός τής ΥΠΟΒΙ, οριζόμενος διά διαταγής τοϋ Αρχηγού 
Ενόπλων Δυνάμεων, τή προτάσει τής ΥΠΟΒΙ.

4. Ό Πρόεδρος καί τά μέλη τής ΕΠΟΒΙ δύνανται κατά 
τάς συνεδριάσεις τούτων νά καλούν πάντα αρμόδιον νά παρά- 
σχη είς αυτήν πληροφορίας έπί τών έξεταζομένων δεμάτων, 
πρός μόρφωσιν πληρεστέρας γνώμης.


