
Για το Σχέδιο Νόμου «Τροποποίηση καί συμπλήρωση τού
Ν.Δ. 178/1969 τόϋ Ν.'Δλ 445/1974 καί ρύθμιση συναφών
θεμάτων.

Προς ιη Βουλή τών 'Ελλήνων

1. ’Από τις αρχές της ΙΟετίας τοΰ 1950, άρχισε μια μαζική 
παραγωγή Μόνιμων 'Τπαξιωματικών, λόγω των μεγάλων, 
άμεσων καί επιτακτικών άναγκών καίτών τριών (3) Κλάδων 
τών Ενόπλων Δυνάμεων, για τον γρήγορο εκσυγχρονισμό 
τούτων. ’Επειδή ή παραγωγή μόνιμων 'Τπαξιωματικών δεν 
έπαρκοϋσε νά καλύψει τις μεγάλες ανάγκες αυτών, υιοθετή
θηκε καί ό θεσμός τής νομιμοποιήσεως άνακαταταγμένων 
(εθελοντών) 'Τπαξιωματικών, οί όποιοι έντάχθηκαν, στήν 
συνέχεια, γιά εξέλιξη, στις άντίστοιχες επετηρίδες τών 
μόνιμων, πού προέρχονται άπό Σχολές.

2. 'Η μεγάλη αυτή παραγωγή 'Τπαξιωματικών, δέ 
συνοδεύτηκε άπό ανάλογη μελέτη γιάτήν ομαλή βαθμολογική 
εξέλιξη τοϋ προσωπικού τής κατηγορίας αυτής. Ή έλλειψη 
κατάλληλης μελέτης τοϋ θέματος καί ό πολύ περιορισμένος 
αριθμός οργανικών θέσεων ’Αξιωματικών, δημιούργησε 
άπό πολλά χρόνια σοβαρό πρόβλημα έξελίξεως, μέ αποτέ
λεσμα τις συνεχείς καί έντονες διαμαρτυρίες τοϋ προσωπικού 
καί μέ ταυτόχρονο απεριόριστό τών ηθικών κινήτρων καί 
άμιλλας.

Πρέπει νά ληφθεΐ υπόψη ότι τό προσωπικό αυτό ήταν 
στο μεγαλύτερό του ποσοστό απόφοιτοι Γυμνασίου (παλαιού 
τύπου) καί όπως είναι φυσικό, άνέμενε μία καλύτερη εξέ
λιξη.

3. Σύμφωνα μέ τή νομοθεσία πού ισχύει, τό προσωπικό 
. αυτό, ακόμη καί όταν προάγεται κανονικά στούς βαθμούς
τοϋ 'Τπαξιωματικοϋ καί Άνθυπασπιστή, μεταπίπτει στήν 
κατηγορία τοϋ Άξιωματικοΰ υστέρα άπό 15 έως 24 χρόνια 
ύπηρεσίας.

Στήν περίπτωση αυτή καί μέχρι τή συμπλήρωση 35 ετών 
ύπηρεσίας δέν προλαβαίνουν νά έξελιχθοϋν, τουλάχιστον 
μέχρι τοϋ βαθμοϋ έξελίξεώς τους πού προβλέπεται στις 
Είδικότητές τους. Σήμερα παρατηρεΐται τό φαινόμενο, πολλά 
άτομα νά διανύουν τό 2ΐο έτος ύπηρεσίας καί νά είναι άκόμη 
Άνθυπασπιστές, χωρίς νά προβλέπεται προαγωγή τους, 
λόγω μή ύπάρξεως κενών ’Οργανικών θέσεων. Τά άτομα 
αύτά, έστω καί άν άκόμη προαχθοϋν άμέσως στον άνώτερο 
βαθμόν, έχουν ύπόλοιπο 14 ετών, μέχρι τήν 35ετία, γιά νά 
έξελιχθοϋν στούς επόμενους βαθμούς ’Αξιωματικού. Ή 
καθυστέρηση μεταπτώσεως στήν κατηγορία τοϋ ’Αξιωματι
κού, πού άπό δώ καί πέρα, άν δέν άλλάξει ή Νομοθεσία, θά 
είναι συνηθισμένο φαινόμενο, θά έχει σάν άποτέλεσμα, ή 
μεγάλη μάζα τών 'Τπαξιωματικών νά φθάνουν μέχρι τόν 
βαθμό τοϋ Λοχαγού ή Ταγματάρχη, άνάλογα μέ τόν κλάδο 
τους. "Ετσι λοιπόν, όπως έχει διαμορφωθεί ή κατάσταση 
της έξελίξεως τών 'Τπαξιωματικών, φαίνεται καθαρά ότι 
πργματικά ύπάρχει μεγάλ.ο πρόβλημα, πού καθημερινά 
θά γίνεται πιό όξύ.

4. Τό προσωπικό αυτό, πού έχει συμβάλει σημαντικά 
στήν εξέλιξη τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί στή διατήρηση 
της μαχητικής τους Ικανότητας σέ ύψηλά επίπεδα, λόγω τής 
καθυστερήσεως πού παρατηρεΐται στή βαθμολογική έξέλ.ιξη, 
είναι χαμηλόμισθο έναντι τών άλλ.ων κατηγοριών ’Αξιωμα
τικών. "Ετσι άποτελεϊ κοινωνική άνάγκη, μετά άπό 30 καί 
πλέον χρόνια παραγωγικής έργασίας στο "Οπλ.ο, τό προσω
πικό αυτό νά ικανοποιηθεί ήθικά, παίρνοντας ορισμένους 
βαθμούς, όσο χρόνο ύπηρετεΐ καί ύλικά, παίρνοντας μέ τήν 
έξοδό τους σύνταξη ικανοποιητική, γιά άξιοπρεπή διαβίωση, 
πού σάν τέτοια, μέ τά σημερινά δεδομένα, κρίνεται ή σύνταξη 
τοϋ Άντισυνταγματάρχη.

5. Γιά νά ύλ.οποιηθοΰν τά παραπάνω είναι άπαραίτητη ή 
νομοθετική ρύθμιση τοϋ θέματος πού θά γίνει μέ τήν ψήφιση 
αύτοΰ τοΰ νομοσχεδίου. Μέ τις ρυθμίσεις αυτές, θά παρουσια- 
σθεΐ μία σημαντική αύξηση τοϋ άριθμοΰ τών ’Αξιωματικών

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της κατηγορίας αυτής καί κυρίως στούς κατωτέρους βαθμούς, 
_ τούς όποιους οί "Ενοπλες Δυνάμεις θά συνεχίζουν νά χρησι

μοποιούν σέ παραγωγικό έργο. 'Η αύξηση αύτή τοΰ άριθμοΰ 
τών ’Αξιωματικών δέν γίνεται γιά νά καλυφθούν οργανικές 
ή λειτουργικές άνάγκες, άλλα είναι ό μόνος τρόπος γιά νά 
λυθεί, γιά λ.όγους κοινωνικής δικαιοσύνης, ένα μακροχρόνιο 
πρόβλημα μιας πολυάνθρωπης 'Ομάδας άτόμων. "Ετσι μέ 
το Σχέδιο Νόμου πού προωθείται προβλέπονται άναλυτικά 
τά παρακάτω :

α) Στο άρθρο 1 καθιερώνεται ώς ελάχιστος χρόνος παρα
μονής στο ία-2μο τοϋ Άνύυτατζπτη, τά τέσσερα (4) χρό
νια ή οέν.α πέντε (15) συνολ.ιν.ά χρόνια άπό κατατά- 
ξεως, άπό τά όποια δύο (2) χρόνια στο κατεχόμενο βαθμό, 
γιά προαγωγή σέ Άνθυπολ.οχαγό - Σημαιοφόρο - Άνθυ- 
ποσμηναγό, όταν βέβαια υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις. 
Μέχρι σήμερα άπαιτοΰνται γιά τόν ίδιο λόγο δέκα έξ (16) 
χρόνια συνολικής ύπηρεσίας 'Τπαξιωματικοϋ καί Άνθυπα- 
σπιστή, άπό τά όποια τέσσερα (4) έτη στον κατεχόμενο 
βαθμό (άρθρο 12 τοϋ Ν.Δ. 445/74).

β) ’Επίσης στο άρθρο 1, καθιερώνεται σάν μέγιστος χρό
νος παραμονής στο βαθμό ττϋ Άνθυπασπιστή τά οκτώ (8) 
χρόνια ή είκοσι ένα (21) συνολικά χρόνια άπό κατατάξεως 
πού προάγεται στο βαθμό τοΰ Άνθυπολοχαγοΰ - Σημαιο
φόρου - Άνθυποσμηναγοϋ έκτος οργανικών θέσεων, όπως 
ισχύει καί γιά τούς ’Αξιωματικούς.

γ) Στο άρθρο 2~καθορίζεται ότι τά χρόνια πού έμεινε 
κάποιος σάν άξιωματικός καί Άνθυπασπιστής, πέρα άπό τά 
χρόνια πού προβλέπει ή νομοθεσία, θά τοϋ άναγνωρίζονται 
σάν χρόνια ’Αξιωματικού γιά τήν μετέπειτα έξελιξή του 
στούς βαθμούς τοϋ ’Αξιωματικού.

Έπίσ μέ τό ίδιο άρθρο, ρυθμίζονται θέματα οικονομικής 
προαγωγής τοΰ Ν. 988/79 σέ άξιωματικούς πού προέρχονται 
άπό 'Τπαξιωματικούς καί Άνθυπασπιστές, γιά τούς όποιους 
μέ τις ίσχύουσες διατάξεις δέν προβλέπεται οικονομική προα
γωγή πέρα τοϋ βαθμοϋ τοΰ Λοχαγού, παρ’ όλο πού θά έχουν 
τά άπαιτούμενα άναγνωριζόμενα ·σάν Αξιωματικού χρόνια 
γιατί πήραν προαγωγή ή θά προαχθοϋν σέ Αξιωματικούς, 
μετά 21 χρόνια συνολικής ύπηρεσίας.

δ) Μέ τό άρθρο 3 τέθηκε ό περιορισμός, νά άναγνωρίζονται 
τά επί πλέον χρόνια ‘Τπαξιωματικοϋ - Άνθυπασπιστή στή 
συνολ.ική ύπηρεσία Αξιωματικού γιά προαγωγή, πλήν όμως 
νά μήν προάγονται βαθμολογικά άν δέν έχει άρχίσει νά προά- 
γεται ή άντίστοιχη Τάξη Αξιωματικών, πού προέρχεται 
άπό Παραγωγική Σχολή Αξιωματικών.

Τοΰτο γίνεται, γιατί διαφορετικά θά άνατραπεΐ ή άρχαιό- 
τητα μεταξύ τών Αξιωματικών, πού άποτελεϊ τό θεμέλιο 
τής πειθαρχίας καί τής εύρυθμίας τής λειτουργίας τοΰ 
Στρατεύματος.

3. Μέ τό άρθρο 4 καθιερώνεται ειδικά γιά τήν Πολεμική 
Αεροπορία, τό μέτρο κρίσεων, κάθε χρόνο, τών Ανώτερων ■ 
Αξιωματικών πού προέρχονται ύπό 'Τπαξιωματικούς έφ’ 
όσον έχουν 35ετή συντάξιμη 'Τπηρεσία, 17 χρόνια Αξιωμα
τικού καί 1 χρόνο στο βαθμό.

Μέ τό μέτρο αυτό, δέ θά ύπάρξει συσσώρευση μεγάλ.ου 
άριθμοΰ Έπισμηναγών καί Αντισμήναρχων πού δέ θά 
μπορεί ή 'Τπηρεσία νά τούς χρησιμοποιήσει σέ καθήκοντα 
τοϋ βαθμοϋ τους καί παράλληλα παρέχεται ή δυνατότητα 
προαγωγής τών υπολοίπων κατώτερων Αξιωματικών. Τό 
μέτρο τούτο ρυθμίζεται γιά τούς άλλους κλάδους τών ’Ενό
πλων Δυνάμεων καί μέ ύπάρχουσες ήδη διατάξεις.

στ) Μέ τό άρθρο 5 καθορίζονται σέ ειδικές κρίσεις οί 
Προαγωγές καί Αποστρατείες τών Αξιωματικών τής 
Αεροπορίας, πού άναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο.

ζ) Μέ τό άρθρο 6 δίνεται ή δυνατότητα τής έξελ.ίξεως τών 
Αξιωματικών Δικαστικών Γραμματέων πού κατατάσσονται 
μέ εισαγωγικό βαθμό Άνθυπασπιστή καί είναι τελ,ειόφοιτοι 
ή φοιτητές Ανώτατων Σχολ.ών, ή άπόφοιτοι Λυκείου, μέχρι 
καί τό βαθμό τοΰ Συνταγματάρχη, όπως προβλ,έπεται μέ 
τις διατάξεις τοΰ Ν.Δ. 178/69 «περί 'Ιεραρχίας Προαγωγών 
καί τοποθετήσεων τών Μόνιμων Αξιωματικών τών Ένό- 
πλ.ων Δυνάμεων» καί γιά τούς συναδέλ.φους τους Αξίωμα-
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τικούς Δικαστικούς Γραμματείς πού υπηρετούσαν στον 
' Δικαστικό Σώμα πριν άπό την έφαρμογή τοϋ Ν.Δ. 657/70 

άλλα καί για' τούς ’Αξιωματικούς των άλλων Σωμάτων 
τοϋ Στρατού Ξηράς, όπως ’Αξιωματικών Στρατιωτικών 
Γραμματέων, Διερμηνέων, Ταχυδρομικού, Υγειονομικού 
(Διαχειριστές).

η) Μέ το άρθρο 7 καθορίζονται μεταβατικές διατάξεις 
πού αφορούν στο Πολ.εμικό Ναυτικό καί στη Πολεμική 
’Αεροπορία. Είδικώτερα μέ την παράγραφο 1 σκοπεΐται :

(1) Ή ομοιομορφία καί στούς τρεις Κλάδους τών ’Ενό
πλων Δυνάμεων όσον άφορά στύ συνολικό χρόνο πού άπαι- 
τεΐται για προαγωγή τών Άνθυπασπιστών σέ ’Αξιωματικούς 
άπό την κατάταξή τους.

Ή διάταξη αυτή κρίνεται άπαραίτητη, γιατί στό Πολεμικό 
Ναυτικό ή έκπαίδευση διαρκεϊ 3 χρόνια ένώ στούς άλλους 
Κλάδους τών Ένόπλ.ων Δυνάμεων 2 χρόνια.

(2) Ή διαφοροποίηση τών προερχομένων άπό τή 
ΣΜΥΝ καί τις άλλες Παραγωγικές Σχολές τού Π. Ναυτικού 
πού λειτουργούν πριν άπό τό 1982 πού έγινε ή πρώτη κατά
ταξη μαθητών στή ΣΜΥΝ, ώστε νά μή δημιουργηθεΐ διατα
ραχή στήν Επετηρίδα καί νά μή πλεονεκτούν οί προερχόμενοι 
άπό Σχολές μέ διετή φοίτηση άπό τούς *Υπαξιωματικούς 
τών άλλων Κλάδων τών Ε.Δ.

Ή μεταβατική αυτή διάταξη θά ΐσχύσει γιά μιά τριετία 
περίπου οπότε θά έχουν προαχθεϊ σέ Έπικελευστές οί Ύπα- 
ξιωματικοί μή προελεύσεως ΣΜΥΝ.

θ) Μέ τήν παράγραφο 2 τού ίδιου άρθρου ρυθμίζονται 
θέματα έλάχιστου καί μέγιστου χρόνου παραμονής γιά προα
γωγή τών Ύπαξίωματικών τής Πολεμικής ’Αεροπορίας, 
πού έχ'ουν έξέλθει άπό τις Παραγωγικές Σχολές ή μόνιμό-' 
ποιηθεί πριν άπό τήν ισχύ τού ΑΝ. 268/68, έπειδή μέ αυτόν 
καθιερώθηκε ένας βαθμός παραπάνω (τού Άνθυπασπιστή).
' ι) Μέ ’ τήν παράγραφο 3 τού ίδιου άρθρου, ρυθμίζονται 
θέματά τών μέ τον ΑΝ 32/67 'Υπαξίωματικών τής Πολεμι
κής ’Αεροπορίας πού μονιμοποιήθηκαν ώστε νά μήν υπάρξει 
περίπτωση άνατροπής τής άρχαιότητας μεταξύ αύτών καί 
όσων προέρχονται άπό Παραγωγικές Σχολές.

ια) Μέ τή παράγραφο 1 τού άρθρου 8 καθορίζεται, ότι 
τά καθήκοντα τής ειδικότητας καί Τέχνης Άνθυπασπιστών 
καί κατώτερων ’Αξιωματικών πού προέρχονται άπό Ύπα- 
ξιωματικούς συνεχίζουν νά είναι κοινά, ώστε οί προαγόμενοι 
Άνθυπασπιστές πού σέ πρώτη έφαρμογή τού Νόμου θά 
είναι πέρα τών 1.000, νά συνεχίσουν νά έκτελούν τά καθή
κοντα πού είχαν πριν νά προαχθούν καί έτσι ή Υπηρεσία 
θά εκμεταλλεύεται τό προσωπικό αύτό στήν παραγωγή γιά 
29 συνεχή χρόνια.

ιβ) Μέ τή παρ. 2 τού ίδιου άρθρου επιδιώκεται ή ικανο
ποίηση μεγάλ.ου άριθμού Άξιωμαικών πού προέρχονται 
άπό Άνθυπασπιστές οί όποιοι επειδή καθυστέρησαν έλ.- 
λ,είψει κενών θέσεων νά προαχθούν στό βαθμό τού Άνθυ- 
πολοχαγού, ή Σημαιοφόρου, ή Άνθυποσμηναγού άντιστοίχως 
(συγκεκριμένα άπό 21 έως 28 χρόνια) δέν προλαμβάνουν 
νά προαχθούν στό βαθμό τού Ταγματάρχη ή Πλωτάρχη ή 
Έπισμηναγό άντιστοίχως προκειμένου νά λ.άβουν τήν οικο
νομική καί βαθμολ.ογική προαγωγή Άντισυνταγματάρχη ή 
Άντιπλοιάρχου ή Αντισμηνάρχου άντιστοίχως γιατί κατα
λαμβάνονται άπό τό όριο ήλικίας ή συμπληρώνουν 35ετία. 
Έτσι μέ τή διάταξη αύτή οί Αξιωματικοί τής παραπάνω 
κατηγορίας θά προάγονται προ τής άποστρατείας των στό 
βαθμό τού Άντισυνταγματάρχου ή Άντιπλοιάρχου ή Αντι
σμήναρχου άντιστοίχως όπως καί οί άλλ.οι Αξιωματικοί τής 
αυτής προελ,εύσεως.

ιγ) Μέ τό άρθρο 9 καθορίζονται οί διατάξεις πού καταρ- 
γούνται στξ νομοθεσία πού ισχύει μέχρι τώρα.

6. Τέλος μέ τό άρθρο 10 καθορίζεται ώς χρόνος ένάρξεως 
ισχύος τού Νόμου, ή 1η ’Ιανουάριου 1984.

Αθήνα. 10 Μαρτίου 19S2 
Ό Πρωθυπουργός

καί έπί τή: ’Εθνικής Άαύνης Ύπουογός 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

*0 'Υπουργός Οικονομικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΑΝΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ: ΕΚΘΕΣΕΩΣ
Έπί τού σχεδίου νόμου «Τροποποίησης καί Συμπλήρωσης 

τού Ν.Δ. 178/69 «περί Ιεραρχίας Προαγωγών καί Τοπο
θετήσεων τών Νονίμων Αξιωματικών τών Ενόπλων 
Δυνάμεων» καί τού Ν.Δ. 445/74 «περί Ιεραρχίας καί 
Προαγωγών Άνθυπασπιστών καί Μονίμων καί ’Εθε
λοντών Όπλ.ιτών ’Ενόπλων Δυνάμεων», ώς καί Ρύθμισης 
Συναφών θεμάτων.

Α'. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ
I. Άρθρο 12 Ν.Δ. 445/74 (όπως ισχύει). ·!’

1. Πρός άπόκτησιν τής άπαραιτήτου έν έκάστω βαθμω 
εμπειρίας οί Άνθυπασπισταί καί Ύπαξιωματικοί δέν δύ- 
νανται νά προάγωνται έάν δέν συμπληρούν εις τόν αυτόν 
βαθμόν τόν κατωτέρω όριζόμενον ώς έλ.άχιστον χρόνον :

Δεκανεύς - Δίοπος - Υποσμηνίας, 2 έτη.
Λοχίας - Κελ.ευστής - Σμηνίας, 3 έτη. . *
Έπιλοχίας - Έπικελευστης - Έπισμηνίας, 3 έτη. 
Άρχιλοχίας - Άρχικελευστής - Άρχισμηνίας, 3 έτη.

.V
Άνθυπασπιστής 16 έτη πραγματικής υπηρεσίας ώς 

Ύπαξιωματικοΰ καί Άνθυπασπιστού έξ ών 4 έτη εις τον 
βαθμόν τοϋ Άνθυπασπιστού. j

2. Διά τούς προερχομένους έκ τών Παραγωγικών Σχολ.ών 
Ύπαξίωματικών μέ βαθμό άνώτερον τοϋ Λοχίου, Κελευστοΰ 
ή Σμηνίου ό χρόνος οΰτος έλαττοΰται κατά τά άντιστοιχοΰντα 1 
εις τούς προηγουμένους βαθμούς έτη. Τούτο ισχύει καί διά 
τούς έξελ.θόντας πρό τής ισχύος τοϋ Α.Ν. 268/68 Ύπαξιω- ’ 
ματικούς καί Άνθυπασπιστάς τής Πολ.εμικής Αεροπορίας

3. Διά τούς άπ’' ευθείας κατατασσομένους μέ βαθμόν 
Λοχίου, Κελευστοΰ καί Σμηνίου ή άνώτερον, ώς χρόνος t 
πραγματικής υπηρεσίας Ύπαξιωματικοΰ καί Άνθυπασπιστού 
διά τάς προαγωγάς θεωρείται ό τοιοϋτος τοϋ άμέσως νεω- V 
τέρου των διά δέ τούς μονιμοποιηθέντας προσμετρεΐται ολό
κληρος ό χρόνος προϋπηρεσίας πλ.ήν όμως ούτοι δέν δύνανται > 
νά προαχθούν πρό τής συμπληρώσεως τοϋ έλ.αχίστου χρόνου 
παραμονής τού άμέσως άρχαιοτέρου των.

4. Συντρεχουσών τών λ.οιπών προϋποθέσεων προαγωγής 
οί κάτωθι προάγονται, άνεξαρτήτως ύπάρξεως κενών οργα
νικών θέσεων, εις τον άμέσως άνώτερον βαθμόν :

α) Άρχιλοχίαι, Άρχικελ.ευσταί, Άρχισμηνίαι, άμα τή 
συμπληρώσει έξ έτών υπηρεσίαν έν τώ βαθμω. Ουτοι έν 
συνεχεία καταλαμβάνουν κενουμένας όργανικάς θέσεις 
Άνθυπασπιστών.

β) Οί Άνθυπασπισταί, πλ.ήν τών Άνθυπασπιστών Φάρων 
(Φαροφυλ.άκων), έφ’ όσον κριθοϋν προακτέοι, προάγονται 
εις τόν επόμενον βαθμόν άμα τή συμπληρώσει 28 έτών πρα
γματικής υπηρεσίας ώς μόνιμοι Ύπαξιωματικοί καί Άνθυ- 
πασπισταί έξε/.ισσόμενοι περαιτέρω, έκτος οργανικών θέ
σεων, κατά τάς διατάξεις τοϋ Νόμου «περί Ιεραρχίας Προα
γωγών τών Αξιωματικών τών Ένόπλ.ων Δυνάμεων».

Τό άρθρο 12 άντικατεστάθη ώς άνω διά τοϋ άοθρου 6 
Νόμος 744/1977.

II. Άρθρον 3 παράγραφοι 1 καί 2 Ν.Δ. 657/70.
(1) Οί Δικαστικοί Γραμματείς κατατάσσονται μέ τόν 

βαθμόν τοϋ Άνθυπασπιστού καί εξελίσσονται μέχρι καί 
τοϋ βαθμού τοϋ Ταγματάρχου, έφ’ όσον δέ κέκτηνται πτυ- 
χίον τής Νομικής Σχολής ή τής Άνωτάτης Σχολής Οικονο
μικών Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ) ή τής Παντείου 
Άνωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών (ΠΑΣΠΕ) ή 
τής Άνωτάτης Βιομηχανικής Σχολής, ή ισοτίμων πρός 
ταύτας Σχολ.ών τής Αλλοδαπής ή άποκτξσουν τοιοϋτο, 
μέχρι καί τού βαθμού τοϋ Συνταγματάρχου.

(2) Οί κατά τήν δημοσίευσιν τοϋ παρόντος ύπηρετοϋντες 
Αξιωματικοί Δικαστικοί Γραμματεΐς έξελ.ίσσονται κατά τά 
μέχρι τοϋδε ίσχύοντα.
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Β'. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ
I. Άρθοο 9 ύποπχράνρ. Ια, 1β, 1γ, 1δ καί παρ. 2, 3 καί 4" 
Ν.Δ. 445/74 (όπως ισχύει).

Ια. Οί Άνθυπασπισταί "Οπλων τοΰ Στρατού Ξηράς 
προάγονται είς τον βαθμόν τοΰ Άνθυπολοχαγοΰ εις ποσοστόν 
καθοριζόμενον νά είναι μεγαλύτερον τοΰ 50% των κατ’ έτος 
έξερχομένων έκ της Στρατιωτικής Σχολής Εύελπίδών καί 
κατατασσομένων είς τά 'Όπλα Άνθυπολοχαγών, ύπό την 
προϋπόθεσιν ότι έχουν συμπληρώσει συνολικήν στρατιωτικήν 
υπηρεσίαν (συμπεριλαμβανομένου τοΰ χρόνου φοιτήσεως 
εις τήν Σχολήν Ύπαξιωματικών) 22 ετών έξ ών 4 έτη εις 
τον βαθμόν καί έχουν κριθεΐ ύπό τοΰ άρμοδίου Συμβουλίου 
ώς προακτέοι.

β) Δι* άποφάσεως τοΰ ’Ανώτατου Στρατιωτικού Συμ
βουλίου δύναται νά προάγωνται εις Άνθυπολοχαγούς, Άν- 
θυπασπισταί "Οπλων είς ποσοστόν, πέραν τοΰ έν τή προη- 
γουμένη ύποπαραγράφω μέχρι 20% έπί των κατ’ έτος έξερ- 
χομένων έκ τής Στρατιωτικής Σχολής Εύελπίδων καί κατα
τασσομένων είς "Οπλα Άνθυπολοχαγών κατόπιν εξετάσεων 
είς τάς όποιας δικαιούνται συμμετοχής Άνθυπασπισταί 
έφ’ όσον :

(1) Κέκτηνται άπολυτήριον έξεταξίου Γυμνασίου ή Λυ
κείου.

(2) "Εχουν συμπληρώσει κατά τήν ημερομηνίαν διεξα
γωγής των εξετάσεων 4 έτη είς τόν βαθμόν.

(3) Έχουν κριθεΐ ώς κατάλληλοι διά συμμετοχήν είς τάς 
εξετάσεις ύπό τοΰ άρμοδίου Συμβουλίου Κρίσεων άποφαινο- 
μένου σχετικώς έπί τη βάσει των άτομικών εγγράφων τούτων.
. (4) Έχουν άποφοιτησει έπιτυχώς έκ τοΰ οικείου Σχολείου 

τοΰ "Οπλου είς δ άνήκουν κατά τά έν άρθρω 15 τοΰ παρόν- 
. τος οριζόμενα.. . ,·; γ '
; γ) Έφ’ όσον καλυφθή το ποσοστόν 'των δι’ έξετάσεων 
προαγομένών κατά τά έν τή υποπαρ, 1β τοΰ παρόντος όρι- 
ζόμενα,'δι’ οίανδήποτε αιτίαν, δύναται τό Άνώτατον Στρα- 

. τιωτικόν Συμβούλιον νά προσαυξάνη άναλόγως τδ ποσοστόν 
των βάσει τής σειράς αρχαιότητας προαγομένών. ■

δ) Οί Άνθυπασπισταί Σωμάτων τοΰ Στρατού Ξηράς 
προάγονται είς ποσοστόν μέχρι 30% των οργανικών θέσεων 
’Αξιωματικών τοΰ Σώματος ή τής Γενικής Είδικότητος είς 
τήν όποιαν άνήκουν, έφ’ όσον κριθοΰν προακτέοι καί ύπό τήν 
προϋπόθεσιν ότι ήρξαντο αί προαγωγαί τών Άνθυπχσπιστών 
"Οπλων, οί όποιοι προήχθησαν είς τόν βαθμόν τοΰ Άνθυ-, 
πασπιστοΰ έντός τοΰ αυτού μέ τούτους ημερολογιακού 
έτους. .. . ........ \ τ

• 2. Είς περίπτωσιν μή ύπάρξεως κενών όργανικών θέσεων 
. οί Άνθυπασπισταί τών Σωμάτων τοΰ Στρατού Ξηράς, άπαν- 
τες οί Άνθυπασπισταί τοΰ Πολεμικού Ναυτικοΰ καί τής 
Πολεμικής Αεροπορίας προάγονται ώς υπεράριθμοι έφ’ 
όσον :·
_.α) Έχουν κριθή 'ύπό τών αρμοδίων Συμβουλίων προακτέοι 

καί έπιλεγή προς τούτο, ένθα τούτο προβλέπεται.ή ‘ ... . ■
β) 'Ο άριθμός τών κατ’ έτος προαγομένών ώς υπερα

ρίθμων δεν δύναται νά ύπερβή τό 30% έπί τών προβλεπομένων 
όργανικών θέσεων Αξιωματικών έκάστου Σώματος ή 
Γενικής Είδικότητος διά τόν Στρατόν Ξηράς, έκάστης Γενικής 
Είδικότητος τοΰ. Σώματος Πληρωμάτων Στόλου διά τό 
Πολεμικόν Ναυτικόν καί έκάστης ενιαίας έπετηρίδος Σώ
ματος ή Γενικής Είδικότητος διά τάς μή ένοποιηθείσας 
επετηρίδας διά τήν Πολεμικήν Αεροπορίαν, τοΰ άριθμοΰ 
τούτου όριζομένου δι’ άποφάσεως τοΰ Άνωτάτου Συμβου
λίου τοΰ οικείου Κλάδου.

γ) Τό σύνολον τών οότω πως προαγομένών υπεραρίθμων 
ουδέποτε δύναται νά ύπερβή τό 25% τοΰ συνόλου τών προ- 
βλεπομενων όργανικών θέσεων Αξιωματικών γενικώς τοΰ 
Ναυτικού καί τής Αεροπορίας καί άπάντων τών Σωμάτων 
τοΰ Στρατού Ξηράς.

.3. Οί άνωτέρω έν παρ. 2 προάγονται ώς ύπεράριθμοι :
α) Διά τά Σώματα τοΰ Στρατού Ξηράς άμα τή ένάρξει

προαγωγής τών Άνθυπασπιστών "Οπλων, οίτινες προήχθη
σαν είς τόν βαθμόν τοΰ Άνθυπασπιστοΰ έντός τοΰ αύτοΰ 
μέ τούς Άνθυπασπιστάς Σωμάτων ήμερολογιακοΰ έτους.

β) Διά τό Ναυτικόν καί τήν Αεροπορίαν ούχί προ τής 
συμπληρώσεως 22 έτών ύπηρεσίας από τής έξόδου των έκ 
τής οικείας Παραγωγικής Σχολής ή τής νομιμοποιήσεώς των. 
Διά τούς Άνθυπασπιστάς τοΰ Ναυτικού προσμετρεΐται καί 
ό πέραν τών 2 έτών χρόνος φοιτήσεως είς τήν Παραγωγικήν 
Σχολήν έφ’ όσον ή διάρκεια φοιτήσεως είς ταύτην είναι μεγα- 
λυτέρα τών 2 έτών.

4. Οί κατά τάς διατάξεις τοΰ παρόντος άρθρου προαγό- 
μενοι ώς ύπεράριθμοι καταλαμβάνουν έν συνεχεία κενουμέ.ας 
όργανικάς θέσεις, διεπόμενοι έφεξής ύπό τοΰ Νόμου «περί 
Ιεραρχίας καί Προαγωγών» τών Αξιωματικών τών Ενό
πλων Δυνάμεων.

II. Άρθρον 10 παράγρ. 2 τοΰ Ν.Δ. 2976/1954.
2. Αί έντασσόμεναι μέ τόν βαθμόν τοΰ άρχισμηνίτου τής 

κατηγορίας τής άνωτέρω παραγράφου, δέν δύνανται νά τύ- 
χωσι περαιτέρω προαγωγής, άλλά παραμένουσι μέτόν δν 
άνετάχθησαν βαθμόν μέχρι τής άποστρατεύσεώς των λόγω 
όρίου ήλικίας ή άλλης αίτιας.

ΣΧΕΙΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Τροποποίηση καί συμπλή ωση τού Ν.Δ. 178/1969, τοΰ ΝΑ.

445/1974 καί ρύδμιση συναφών -δεμάτων.

Άρ-3ρο 1'.
• Τό άιιύρΌ 12 τοΰ ΝΑ. 445/1974 (ΦΕΚ.160 Α'), όπως

ισχύει σήμερα, άντικα-Sίσταται ώς εξής:

«Άρέίρο 12. ' : · .' · ν
' 1. Οί άν^υπασπιστές καί ύπαξιωματικοί μπορούν νά προ- 

άγονται άν έχουν συμπληρώσει στον ίδιο ία-ύμό τό-; παρακάτω 
ελάχιστο χρόνο:

δεκανέας —ι δίοπος —ι υποσμηνίας, 2 χρόνια.
λοχίας—'σμηνίας, 3 χρόνια, κελευστής. 2 χρόνια.
έπιλοχίας—Ιπικελευστής—έπισμηνίας, 3 χρόνια.

, άρχιλοχίας—άρχικελευστής—άρχισμηνίας, 3 χρόνια.
άν-5-υπασπιστής 4 χρόνια ή 15 χρόνια συνολικής στρατιω

τικής υπηρεσίας άπό τήν κατάταξή του στην παραγωγική 
σχολή, άπό τά οποία ϊύο χρόνια στο 6α-5μό τοΰ άν-ύυπασπιστή.

2. Έάν συντρέχουν οί λοιπές πρρϋποτύέσεις προαγωγής
προάγονται. ανεξάρτητα άπό τήν ύπαρξη κενών όργανικών 
•ύ-έσεων, στον άμέσως ανώτερο £αο5μό: ·’ - · · ’·'·

• α) Οί άρχιλοχίες. άρχικελευστές, άρχισμηνίες με τή Λιμ- 
πλήρωση έξι χρόνων ύπηρεσίας στο ί αύμό αύτό. Αυτοί χζ- 
ταλαμί άνουν στη συνέχεια τις οργανικές -ύάσεις τών άνΦυπα- 
σπιστών πού μένουν κενές.

β) Άνύυπασπιστές, εκτός άπό τούς άν-ύυπασπιστές φάρων, 
(•φαροφύλακες). έάν κρι-ύοΰν προακτέοι προάγονται στον επό
μενο δαύμό. με τή συμπλήρωση οκτώ χρόνων στον κατεχόμε- 
νο ta&xο ή 21 χρόνων συνολικής στρατιωτικής ύπηρεσίας 
άπό τήν κατάταξή τους στις παραγωγικές σχολές, άπό τά 
όποια τέσσερα χρόνια στον κατεχόμενο δα-ύμό τοΰ άν-ύυπασπι- 
στή.

3. Γι' αυτούς, πού προέρχονται άπό τις παραγωγικές σχο
λές ύπαξιωματικών καί αυτούς πού κατατάσσονται ή μονιμο
ποιούνται μέ δα-5μο ανώτερο τοΰ λοχία, κελευστή,’ή σμηνία, 
ό χρόνος τής συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας τών παρα
πάνω παραγράφων μειώνεται ανάλογα μέ το χρόνο πού αντι
στοιχεί στους προηγούμενους όα-ύμούς.

4. Γι’ αυτούς πού κατατάσσονται <άπ’ εύδείας μέ τό ύα-ύμό 
τοΰ λοχία, κελευστή, ή σμηνία ή άνώτερο, ώς χρόνος συνολι
κής ύπηρεσίας για τις προαγωγές, θεωρείται ό χρόνος του


