
Στό σχέδιο νόμου για τήν «Μετάταξη Άξιωματικών των Ε
νόπλων Δυνάμεων στο θρησκευτικό Σώμα χαι άλλες δια
τάξεις».

ΙΙρος τή Βουλή τcur Έλλήνοί)'

1. Μέ το προτεινόμενο γιά έγκριση σχέδιο νόμου έπιδιώχε- 
ται:

α. Ή παροχή δυνατότητας για μιά φορά μετάταξης Μόνι
μων Άξιωμχτιχών των Ενόπλων Δυνάμεων πτυχιούχων Θεο
λογίας στο Σώμα των Στρατιωτικών 'Ιε,ρέων.

β. Ή κάλυψη κενών οργανικών -δόσεων του υπάρχουν στο 
Σώμα των Στρατιωτικών 'Ιερέων. ένοχα άπροόυμίχς προτέ
λευσης χαι χχτάτχξης κατάλληλων καί πεπειραμένων κλη
ρικών τής Άνατολιχής ’Op-Sc/δοξης Εκκλησίας.

γ. Ή στελέχωση τού Σώματος τών Στρατιωτικών Ιερέων 
μέ μόνιμους Αξιωματικούς,'πτυχιούχους θεολογίας, που έχουν 
εμπειρία της νοοτροπίας τών στρατευμενων νέων χαι σχετιχή 
έπιτελιχή πείρα.

Οι διατάξεις τοϋ χρ-ϋρου 1 χα-ύορίζουν τά προσόντα τών 
αξιωματικών, τά όποια πρέπει νά έχουν αυτοί προχειμένου νά 
μετατχγοΰν στό Σώμα τών Στρατιωτικών Ιερέων χαί τά 
όποίχ ίέν διαφέρουν στην ουσία τών προσόντων τών άποψης ίων 
Κληρικών για χχτάτχξη στό Σώμα τών Στρατιωτικών Ιε
ρέων τού Ν.Δ. 90/1973 «περί τοϋ θρησκευτικού Σώματος 
τών Ελοπλων 'Δυνάμεων» ώς χχ! την προδεσμία μέσα στην 
όποία « ενδιαφερόμενοι-πρέπει νά υποβάλλουν σχετιχή αίτηση.

3. Οί διατάξεις τού άρδρου 2 χχ-δορίζουν τά ίιχχιολογη-
τιχά τά όποία οφείλουν νά υποβάλλουν στην υπηρεσία τσυς ο< 
έπυδυμοΰντες νά μετατατγοϋν στο θρησχευτ'-χό Σώμα Μόνιμοι 
’Αξιωματικοί. Ή άπχρί-δμηση άναλυτιχά τών ϊιχχολτγητι- 
χών εξασφαλίζει την ορδή χρίση γ,ιά τη-/ καταλληλότητα ή 
μή τών π,ρός μετάταξη Αξιωματικών. . ·

4. Οί διατάξεις τού άρδρου 3 χαδορίζουν την διαδικασία 
μετάταξης χαί τόν τρόπο ελέγχου τών δικαιολογητικών τών 
υποψηφίων τού άρδρου 2 από επιτροπή ή όποία μέ όαση τά 
ίιχαιολογητιχά τών υποψηφίων, άποφχίνετχι γιά τήν αποδο
χή ή απόρριψη τής αίτησης γιά μετάταξη ’Αξιωματικών καί 
συντάσσει πίνχμχ τών αξιωματικών ποΰ δεν έχουν τά νόμιμα 
προσόντα.

5. Οι διατάξεις τού άρδρου 4 άναφέρονται στή διαδικασία 
εκλογής καί χειροτονίας τών πρός μετάταξη ’Αξιωματικών. 
'Ετσι ό συντασσόμενος άπό τήν επιτροπή τού άρδρου 3 πίνα
κας τών υποψήφιων ποΰ έχουγ τά νόμιμα προσόντα μαζί μέ τα 
διχαιολογητικά τους χαί μέ τήν πρόταση χειροςρνίας στέλνον
ται στή Διαρκή 'Ιερά Σύνοδο τής Εκκλησίας τής 'Ελλάδας, 
ή όποία αφού εξετάσει τξ πνευματικά χαί ήδιχά προσόντα 
τους κρίνει τη·/ καταλληλότητα ή μή χυτών γιά το αξίωμα 
τής 'Ιεροσύνης χαί στή συνέχεια μεριμνά γιά τή χειροτονία 
τους χωρίς νά τηρηδοϋν τά τού Κανονισμού (προκήρυξη, άνα- 
χήροξη, επιλογή, διορισμός σέ ενορία, απολυτήριο χλ/π.) όπως 
συμβαίνει μέ τούς εισερχόμενους στό Στρατιωτικό Σώμα Ιε
ρέων μέ κατάταξη.

Μέ δάση τό χειροτονητήριο τής Ιερός Ευνόδου. γίνεται 
μέ Προέδριχο Διάταγμα ή μετάταξη στό θρηπκτευτεχό Σώμα 
τών χειροτονηδεντων. χωρίς νά προηγηδεί παραίτηση τών 
’Αξιωματικών.
; 6. Οί διατάξεις τού άρδρου 5 καδομίζουν τήν αρχαιότητα
τών μετατασσόμενων Άξιμμπτεκών στό θρησκευτικό Σώμα. 
.Έτσι οί φέρσντες όαδμό κατώτερο τού Λοχαγού, οί μεν ππυ- 
χιοΰχοι ’Ανώτατης Σχολής ονομάζονται Λοχαγοί, οί ϊέ μή 
πτυχιού^οι ονομάζονται 'Τπολοχαγοί.

Οί μετατασσόμενοι στό θρησχευτσκό Σόόμα μόνιμοι Αξιω
ματικοί εντάσσονται στό αριστερό τών όμοιοδάδμων τους 'Ιε
ρέων, στή συνέχεια προσδιορίζεται ό τρόπος κχδαρισμού τών 
οργανικών δέσεων πού.δά δίίπεται φυσικά άπό τις διατάξεις 
τού ίσχΰοντος χά-δε φορά νόμου «Γιά οργανικός -δέσεις τών 
υόναεων ’Ασ«.νκατιχών τών Ελόπλων Δυνάμεων». ‘ 1'. "...

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 7. Οί διατάξεις τοϋ άρδρου 6 χαδορίζουν ότι οί μετατασ
σόμενοι στό θρησκευτικό Σώμα Αξιωματικό/ διέπονται σέ 
ότι αφορά τις γενικές τους υποχρεώσεις ώς Στρατιωτικών 
Ιερέων άπό τήν ΐσχύουσα χάδε φορά νομοδεσίχ «Γιά τό θρη

σκευτικό Σώμα τών ’Ενόπλων Δυνάμεων».
3. Στή συνέχεια τό νομοσχέδιο προβλέπει διατάξεις ποΰ άοε- 

ροϋν όλο τό στρατιωτικό προσωπικό τού 'Υπουργείου Ε-ύ-ι- 
κής Άμυνας, δηλαδή, μέ τό άρδρο 7 ιχαταργείται το άρδρε 
106 τοϋ Στρατιωτιχοϋ Ποινικού Κώδικα, τό όποιο ποοεάλε- 

ποινικές συνέπειες γιά τούς στρατιωτικούς πού τελούσαν 
γάμο χωρίς τή-/ άδεια τής Στρατιωτιχής ’Αρχής, προβλέπει 
τήν τακτοποίηση τών εκκρεμών ποινικών ϋποδεσεων. την πα- 
ραγραφή τών διχαστικών αποφάσεων πού έπεβλήδησαν γιά 
τέλεση γάμου χωρίς άδεια, τήν άρση όλων τών συνεπειών πού 
είχαν σάν συνέπεια οί δικαστικές αποφάσεις καί τέλος τόν 
τρόπο καί τήν διαδικασία γιά τήν αναγνώριση τών γόμων ποΰ 
έγιναν μέχρι τήν δημοσίευση τοϋ νομοσχεδίου αύτοϋ χωρίςε
άίεια.

10. Μέ τό άρδρο 8 τροποποιείται καί συμπληρώνεται τό 
άρδρο 1 τοϋ Ν. 1207/81 «περί αποζημιώσει»ς τού μονίμου 
έν ένεργεία στρατιωτικού προσωπικού διά τήν μή χμρηγη-δεί
σον ϋπο τής υπηρεσίας κανονικήν άδειαν». Συγχεκριμένα έπει- 
δή χατα τήν εφαρμογή τοϋ ανωτέρω νόμου όιαπιστώδηχε ότι 
ό νόμος αυτός δέν είχε προίλέψει είδιχές διατάξεις γιά .ορι
σμένες κατηγορίες προσωπικού τό όποιο είτε λόγω τοποδετή- 
σεως (αλλοδαπή) είτε λόγφ ειδικής χχτχστάσεως (νοσηλευό
μενοι, τελούντες σέ μαχρά άναρρωτιχή άδεια, εκπχιδευόμενο; 
χλπ.) δέν μπορούν νά πάρουν υποχρεωτικά τήν κανονική τους 
άδεια έτσι:

α) μέ την τροποποίψη τής παραγράφου 1 τού Ν. 1207/ 
1981 δίνεται ή εύχέρεια στή/ υπηρεσία (σέ εξαιρετικές πείρι- 
πτώσεις) νά δίνει στούς στρατιωτικούς τήν άδεια τού προη
γούμενου χρόνου μέχρι τό τέλος ’Ix/ουχρίου τού επόμενου χρό
νου άφοϋ γιά υπηρεσιακές άνάγκες δέν πήραν μέσα στό χρό
νο τήν άδειά τους, ' * '· ; ·. ·

■ β) μέ τήν προσδή/.η τής παραγράφου 5 τού άρδρου 1 δί
νε-rat ή ευχέρεια στην υπηρεσία νά άντιμοτωπίζει τά υπηρε
σιακά προβλήματα μέ μεγαλύτερη ευελιξία, δηλαδή: '· ·

1) Ή παράγραφος 5α καλύπτει καί αντιμετώπιζε·, τις κα
ταστάσεις τών στρατιωτικών τών ELA. πού υπηρετούν σέ διά
φορες δέσεις τού Εξωτερικού γιά -υπηρεσία ή εκπαίδευση καί 
συγκεκριμένα: ’Αντιμετωπίζει τό πρόβλημα τοϋ Β-Δ. 5(15/72 
πού προβλέπει ότι όποιος στρατιωτικός υπηρετεί -ιό λίγο άπό 
11 μήνες στό ’Εξωτερικό καί παίρνει άδεια, δέν παίρνει απο
ζημίωση για τις μέρες τής άδειάς του. 'Οποιος δέ παίρνει 
άδεια μετά άπό 11 μήνες παίρνει τό μισό άπό τήν αποζημίω
ση που προίλέπεται.

2) Ή παράγραφος 5β αντιμετωπίζει τις καταστάσεις τών 
στρατιωτικών εκείνων πού βρίσκονται σέ νοσηλεία, ή άναρρω- 
τική άδεια ή σέ διαθεσιμότητα μετά τήν 30 Νοεμβρίου, έτσι 
ή ύπηρεσία γιά τις πιο πάνω καταστάσεις δέν έχει τόν άπαι- 
τούμενο χρόνο νά δώσει τήν ύποχρεωτιχή άπό τό νόμο άδεια 
τών 30 ήμερων.

3) Οί παράγραφοι 5γ καί 5ε αντιμετωπίζουν τις κατα
στάσεις τών στρατιωτικών πού χγτά τήν διάρκεια τοϋ χρόνου 
απέκτησα'/ τήν ιδιότητα τού μόνιμου σέ ενέργεια, ή αποστρα
τεύτηκαν (μέ τήν προύπόδεση ότι μέχρι την άποστρατεία των 
δεν έχουν πάρει τήν κανονική άδεΊί). Ή ύπηρεσία γιά τις 
πιό πάνω καταστάσεις δέν έχει τή δυνατότητα νά δώσει την 
υποχρεωτική άδεια στον στρατιωτικό είτε γιατί δέν προλα
βαίνει χρονικά είτε γιατί υπηρεσιακές ανάγκες δέν τό έπιτρ>·
πουν.

4) Ή παράγραφος 5δ αντιμετωπίζει τις καταστάσεις τών 
στρατιωτικών πού εκπαιδεύονται σέ στ:ατιωτ'ιχις σχολές η σε 
άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα καί τά προγράμματα εκπαίδευ
σης δεν έχουν τελειώσει στό τέλος Δεκεμβρίου κϊί ούτε προ
βλέπουν χορήγηση άδειας. Ή ύπηρεσία γιά τις πιό -πάνω κατα-· 
στάσεις αδυνατεί νά χορηγήσει τήν υποχρεωτική άπό τό 
κανονική άδφια γιά χάρη τοϋ προγράμματος εκπαίδευσης καο 
τή/ ωφέλεια τών εκπαιδευόμενων.


